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Od Redakcji

W
ydarzenia z lat 1944–1948 mia∏y decydujàcy wp∏yw na nast´pne
czterdzieÊci lat historii Polski. U podstaw nowej rzeczywistoÊci leg∏o
k∏amstwo. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego nie powsta∏

w Che∏mie – jak utrzymywa∏a komunistyczna propaganda – tylko w Moskwie,
podobnie zresztà wyglàda∏a sprawa Manifestu. Polscy komuniÊci majàcy zniko-
me poparcie w polskim spo∏eczeƒstwie, chcàc zdobyç i utrzymaç w∏adz´ w po-
wojennej Polsce, musieli ca∏kowicie zawierzyç Zwiàzkowi Radzieckiemu.

Podstaw´ w∏adzy – co najmniej w pierwszym okresie – stanowi∏ terror, któ-
ry s∏u˝y∏ z∏amaniu oporu polskiego spo∏eczeƒstwa, szczególnie zaÊ podziemia
niepodleg∏oÊciowego. KomuniÊci, obejmujàc w∏adz´ w lipcu 1944 r., nie mieli
gotowego aparatu represji, rozpocz´li dopiero jego tworzenie. Dlatego te˝
w pierwszym roku (do sierpnia–wrzeÊnia 1945 r.) zwalczanie podziemia niepod-
leg∏oÊciowego w Polsce wzià∏ na siebie NKWD i specjalnie w tym celu powo∏a-
na 64. Dywizja Strzelecka NKWD. Rodzimy aparat represji tworzony wed∏ug
sprawdzonych wzorów NKWD, pod Êcis∏à kontrolà i przy aktywnym udziale ofi-
cerów NKWD, szybko si´ rozbudowywa∏. O ile w grudniu 1944 r. w Urz´dzie
Bezpieczeƒstwa zatrudnionych by∏o 3 tys. funkcjonariuszy, o tyle pod koniec
1948 r. w jego strukturach s∏u˝y∏o ju˝ ponad 26 tys. (razem z MO, KBW i OR-
MO by∏o to ponad 180 tys. osób). W pierwszym okresie najgroêniejszym prze-
ciwnikiem dla komunistów by∏o podziemie niepodleg∏oÊciowe. Szacuje si´, ˝e
w latach 1945–1956 przez jego szeregi przewin´∏o si´ oko∏o 130–150 tys. osób.
Do sta∏ych oddzia∏ów zbrojnych nale˝a∏o ∏àcznie oko∏o 30 tys. ludzi, z tym ˝e
w okresie najwi´kszej aktywnoÊci partyzanckiej (kwiecieƒ–czerwiec 1945 r.)
w polu jednoczeÊnie pozostawa∏o nie wi´cej ni˝ 20 tys. ˝o∏nierzy podziemia.
Wiara w zwyci´stwo zosta∏a zachwiana wraz z fa∏szerstwem w tzw. referendum
ludowym z 30 czerwca 1946 r., a kr´gos∏up podziemia z∏amano w wyniku akcji
amnestyjnej wiosnà 1947 r.

Równolegle z walkà o w∏adz´ komuniÊci wprowadzali rewolucyjne zmiany,
które mia∏y zniszczyç podstawy systemu politycznego, gospodarczego i spo∏ecz-
nego istniejàcego przed 1939 r. Przebudowie gospodarki s∏u˝y∏o przeprowadze-
nie nacjonalizacji i reformy rolnej. Zdaniem Janusza Wrony „Analizowany okres
zapoczàtkowa∏ kszta∏towanie si´ postaw i zachowaƒ rzàdzàcych i rzàdzonych,
mentalnie skutkujàcych u wielu ludzi do dnia dzisiejszego. Spo∏eczeƒstwo oby-
watelskie by∏o za s∏abe, a partie polityczne dzia∏ajàce w latach 1944–1945 by∏y
niereprezentatywne. Wa˝nà, a mo˝e nawet najwa˝niejszà przes∏ank´ kszta∏towa-
nia powojennego systemu politycznego stanowi∏ monopol na w∏adz´ jednego
oÊrodka politycznego”. Aby doprowadziç do tego stanu rzeczy, komuniÊci po-
trzebowali kilku lat. Najpowa˝niejszà przeszkodà na tej drodze by∏o Polskie
Stronnictwo Ludowe kierowane przez Stanis∏awa Miko∏ajczyka. Choç piastowa∏
on funkcj´ wicepremiera Tymczasowego Rzàdu JednoÊci Narodowej, PSL nie mia-
∏o statusu partii rzàdowej wi´kszoÊci, lecz ugrupowania opozycyjnego. Poniewa˝
nie dopuszczono do legalnego dzia∏ania innych niekomunistycznych Êrodowisk,
PSL skupi∏o wszystkich Polaków, którzy decydowali si´ na jawnà opozycj´ prze-
ciwko re˝imowi komunistycznemu. Po sfa∏szowaniu tzw. referendum ludowego,
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a nast´pnie wyborów do sejmu z 19 stycznia 1947 r. i ucieczce Miko∏ajczyka
z kraju, komuniÊci rozpocz´li proces rozbijania PSL. Ostatecznie w listopadzie
1949 r. powsta∏o podporzàdkowane im Zjednoczone Stronnictwo Ludowe.

Rok 1948 mo˝na uznaç za symbolicznà dat´ zakoƒczenia procesu budowania
podstaw Polski rzàdzonej przez komunistów. Na posiedzeniu KC PPR trwajàcym
od 31 sierpnia do 3 wrzeÊnia 1948 r. oficjalnie przyj´to program budowy socja-
lizmu wzorowanego na doÊwiadczeniach ZSRR. W grudniu 1948 r. powsta∏a
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. 

Zaprezentowana w tomie dyskusja jest zapisem panelu, który odby∏ si´ pod-
czas sesji naukowej zorganizowanej przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu
Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Lublinie w dniach 22 i 23 lipca 2004 r. w Che∏-
mie w szeÊçdziesiàtà rocznic´ utworzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Na-
rodowego. 

Na konferencji swój opublikowany w niniejszym tomie referat wyg∏osi∏a tak-
˝e Albina Noskowa. Otwiera on dzia∏ „Studia”, wnikliwie ukazujàc proces po-
wstawania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i rol´ Moskwy w tym
przedsi´wzi´ciu. Autorka stwierdza, ˝e wyra˝enie zgody na utworzenie polskiej
w∏adzy wykonawczej w postaci PKWN z punktu widzenia Kremla oznacza∏o roz-
wiàzanie kilku kwestii. Zapewnia∏o wspó∏prac´ dowództwa Armii Czerwonej
z uznawanà przez Moskw´ polskà administracjà cywilnà i pozwala∏o uniknàç
wprowadzenia bezpoÊredniego zarzàdu okupacyjnego. Poza tym dawa∏o Stalino-
wi bardzo korzystnà pozycj´ wyjÊciowà w czekajàcej go walce zarówno na are-
nie mi´dzynarodowej, jaki i o utrzymanie proradzieckiej w∏adzy w samej Polsce. 

Tekst Janusza Wrony w syntetyczny sposób przedstawia kszta∏towanie si´
systemu politycznego w Polsce w latach 1944–1948. W swym artykule Wan-
da Jarzàbek zarysowa∏a mi´dzynarodowà sytuacj´ Polski Ludowej w latach
1944–1947. Z kolei Marcin Zwolski zaprezentowa∏ problem deportacji ludno-
Êci polskiej z Bia∏ostocczyzny w okresie 1944–1945. Z jego ustaleƒ wynika, ˝e
od momentu wkroczenia wojsk sowieckich w lipcu 1944 do lutego 1945 r. ze
wspomnianego terytorium wywieziono oko∏o 5 tys. osób. Jan Pisuliƒski opisuje
przebieg walk polsko-ukraiƒskich w powiecie przemyskim zimà i wiosnà 1945 r.
Krzysztof Sychowicz omawia stosunek duchownych KoÊcio∏a katolickiego wo-
bec podziemia niepodleg∏oÊciowego na Bia∏ostocczyênie w latach 1945–1953
i represje dotykajàce duchowieƒstwo za wspó∏prac´ z podziemiem lub udzielanà
mu pomoc. Dzia∏ „Studiów” zamyka tekst Tomasza Konopki Âmierç na ulicach
Krakowa w latach 1945–1947 w materiale archiwalnym krakowskiego Zak∏adu
Medycyny Sàdowej. Do jego napisania autor wykorzysta∏ materia∏ rzadko anali-
zowany przez historyków, a jak si´ okazuje, bardzo pomocny w badaniach histo-
rycznych.

Szczególnie rozbudowany w tym numerze jest dzia∏ „Varia”, w którym a˝
osiem z dziesi´ciu tekstów odnosi si´ do wydarzeƒ II wojny Êwiatowej. Otwiera
go ciekawe studium Tomasza Chinciƒskiego Niemiecka dywersja w Polsce
w 1939 r. w Êwietle dokumentów policyjnych i wojskowych II Rzeczypospolitej
oraz s∏u˝b specjalnych III Rzeszy. Jest to pierwsza z dwóch cz´Êci tekstu, przed-
stawiajàca niemieckie dzia∏ania dywersyjne w okresie od marca 1939 r. do wybu-
chu wojny (cz´Êç druga dotyczàca okresu po wybuchu wojny niemiecko-polskiej
zostanie opublikowana w nast´pnym numerze „Pami´ci i SprawiedliwoÊci”). Au-
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tor pisze: „Dowody prowokacyjnego zachowania si´ Polaków oraz przeÊladowa-
nia mniejszoÊci niemieckiej mia∏y stanowiç pretekst do zbrojnej interwencji. Aby
pog∏´biç nastroje antyniemieckie, s∏u˝by wywiadowcze III Rzeszy rozg∏asza∏y fa∏-
szywe i niepokojàce wiadomoÊci, których celem by∏o szerzenie niepokoju i zam´-
tu. Organizowano prowokacyjne napady na domy i gospodarstwa nale˝àce do
Niemców. Kulminacjà tych dzia∏aƒ by∏a seria zamachów bombowych przeprowa-
dzonych w ostatniej dekadzie sierpnia 1939 r. przez agentów SD. Z kolei zama-
chy bombowe przeprowadzone przez Abwehr´ na linie komunikacyjne w ostat-
nich dniach przed rozpocz´ciem dzia∏aƒ zbrojnych przez III Rzesz´ mia∏y
przyczyniç si´ do destabilizacji paƒstwa polskiego”. Tekst Piotra Wróbla stawia
pytanie o istnienie rezydentury NKWD w getcie warszawskim. Autor, badajàc
dost´pne archiwa, próbuje udzieliç na nie odpowiedzi, ale ostatecznie stwierdza,
˝e poznamy jà dopiero po otwarciu archiwów rosyjskich. Co wi´cej, ich udost´p-
nienie mo˝e doprowadziç do sformu∏owania zupe∏nie nowej interpretacji histo-
rii ˝ydowskiego komunistycznego ruchu oporu w Polsce. 

Dwa kolejne teksty dotyczà zbrodni katyƒskiej. Martin Lacko przeanalizowa∏
pras´ s∏owackà, a Pavel Suk pras´ ukazujàcà si´ na terenie Protektoratu Czech
i Moraw. Obaj autorzy zgodnie konstatujà, ˝e Czesi w przeciwieƒstwie do S∏o-
waków nie wierzyli w informacje o wydarzeniach w Katyniu. Wynika∏o to ze z∏u-
dzenia o wyzwolicielskiej misji ZSRR, nienawiÊci do Niemców, represji ze stro-
ny w∏adz okupacyjnych oraz braku osobistych doÊwiadczeƒ mieszkaƒców Czech
dotyczàcych sytuacji w ZSRR. Spo∏eczeƒstwo czeskie odbiera∏o wszelkie infor-
macje o „bestialstwach bolszewików” wy∏àcznie jako niemieckà propagand´.
Z kolei na S∏owacji postrzeganie rzeczywistoÊci wojennej, a tak˝e zbrodni so-
wieckich, by∏o bardziej ró˝norodne i obiektywne ni˝ w sàsiednich Czechach. 

Kolejny autor, Jean-Louis Panné, pisze o jeƒcach francuskich przetrzymywa-
nych w obozach po∏o˝onych na terenie okupowanej Polski. Autor pisze: „Wyda-
je si´, ˝e doÊwiadczenie wojny odnowi∏o i zmodyfikowa∏o polonofilskie uczucia
Francuzów. Dobrowolne, czy jak kto woli, przymusowe, spotkanie Polaków i po-
konanych w 1940 r. Francuzów mia∏o niezaprzeczalny wp∏yw na stosunki mi´-
dzy dwoma narodami, co wi´cej, stworzy∏o podstaw´ do realnej sympatii, nawet
jeÊli pozostawa∏a ona dyskretna, a niekiedy wr´cz ukryta”. 

Tekst Aleksandry Pietrowicz prezentuje struktur´ i dzia∏alnoÊç Sekcji Zachod-
niej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rzàdu RP. Marcin Majewski
przedstawia wojenne dzieje Ukraiƒskiego Legionu Samoobrony, jednostki woj-
skowej walczàcej u boku hitlerowskich Niemiec i odpowiedzialnej za liczne
zbrodnie, mi´dzy innymi przeciwko ludnoÊci polskiej. Kolejny artyku∏, Jerzego
Grzybowskiego Bia∏orusini wÊród uchodêców polskich na Ârodkowym Wschodzie
i w Afryce Wschodniej w latach II wojny Êwiatowej, dotyczy losów ludnoÊci pol-
skiej narodowoÊci bia∏oruskiej pochodzàcej z polskich kresów, która wydosta∏a
si´ ze Zwiàzku Radzieckiego wraz z armià gen. W∏adys∏awa Andersa. Artyku∏
S∏awomira Poleszaka odtwarza dzia∏ania komunistycznej UB/SB przeciwko ostat-
niemu ˝o∏nierzowi polskiego podziemia niepodleg∏oÊciowego Józefowi Francza-
kowi „Lalusiowi” ukrywajàcemu si´ a˝ do paêdziernika 1963 r. Funkcjonariusze
bezpieki obj´li rozpracowaniem kilkaset osób, zwerbowali kilkudziesi´ciu taj-
nych wspó∏pracowników, zak∏adali pods∏uchy w domach najbli˝szych wspó∏pra-
cowników w wioskach, w których brakowa∏o niejednokrotnie elektrycznoÊci.

Od redakcji
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John Connelly snuje rozwa˝ania na temat postawy historyka w zderzeniu z mita-
mi narodowymi. Jego konstatacja powinna byç dla wszystkich badaczy przesz∏oÊ-
ci oczywista: „historiografia ró˝ni si´ od mitologii: w koƒcu my historycy twier-
dzimy, ˝e szanujemy jakoÊç dowodów, które podwa˝ajà mity”.

W dziale „Dokumenty i Êwiadectwa” Agnieszka ¸uczak przedstawia jedyne
zachowane w odpisie sprawozdanie miesi´czne z dzia∏alnoÊci Wielkopolskiej Sa-
modzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”. Piotr Cichoracki prezentuje dokument
dotyczàcy przygotowywanego przez UB procesu Wac∏awa Kostka-Biernackiego.
Z kolei Marcin Kula publikuje swoje notatki, które spisywa∏ w pami´tnym grud-
niu 1981 r.

W zamykajàcym tom dziale „Recenzje” zaprezentowane zosta∏y cztery ksià˝ki
polskich autorów. Piotr Cichoracki omówi∏ prac´ Jerzego R. Prochwicza o Kor-
pusie Ochrony Pogranicza i udziale jego jednostek w walkach we wrzeÊniu 1939 r.
S∏awomir Poleszak podda∏ krytycznej analizie publikacj´ Anny Gra˝yny Kister
o zwalczaniu przez aparat bezpieczeƒstwa polskiego niepodleg∏oÊciowego pod-
ziemia zbrojnego na Lubelszczyênie w latach 1944–1947. Ksià˝k´ Remigiusza
Kasprzyckiego o opozycji politycznej w Krakowie w okresie 1988–1989 zrecen-
zowa∏ Grzegorz Waligóra. Ostatnia recenzja, autorstwa Sebastiana Ligarskiego,
dotyczy szóstego tomu periodyku „Polska 1944/45–1989. Studia i materia∏y”,
który poÊwi´cono warsztatowi badawczemu historyka.

S∏awomir Poleszak
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APKWN – próba oceny

22 lipca 2004 r. w czasie konferencji naukowej w Che∏mie odby∏ si´ panel dys-
kusyjny na temat oceny PKWN z udzia∏em historyków: prof. dr. hab. Janusza
Wrony, prof. dr. hab. Andrzeja Paczkowskiego, prof. dr. hab. Andrzeja Friszke,
prof. dr. hab. Jerzego Eislera. Dyskusj´ prowadzi∏ dr hab. Pawe∏ Machcewicz.

Pawe∏ Machcewicz: Mamy dyskutowaç na temat oceny Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego. Uda∏o nam si´ zgromadziç przy tym stole bardzo wy-
bitnych badaczy PRL. Oprócz tego znakomitego grona do udzia∏u w naszym pa-
nelu zaprosiliÊmy tak˝e Pana prof. Andrzeja Werblana. MyÊl´, ˝e jest wa˝ne, ˝e-
byÊmy spotykali si´ w bardziej pluralistycznym gronie, dyskusja staje si´ wtedy
jeszcze ciekawsza. Niestety, prof. Werblan ze wzgl´du na stan zdrowia nie móg∏
dotrzeç na dzisiejszà konferencj´, ale na r´ce dr. Rafa∏a Wnuka, naczelnika Od-
dzia∏owego Biura Edukacji Publicznej w Lublinie, przys∏a∏ list, w którym pisze:
,,Dzi´kuj´ za zaproszenie na konferencj´, przykro mi, ale nie b´d´ w stanie wy-
braç si´ do Che∏ma, bardzo mnie to pociàga∏o, ale niestety przeliczy∏em si´ z mo-
imi si∏ami i zdrowotnymi mo˝liwoÊciami, wiek ma swoje prawa, musz´ poddaç
si´ pewnej kuracji, a w konsekwencji zrezygnowaç w lipcu z obcià˝eƒ, zw∏aszcza
wyjazdów. Bardzo przepraszam za k∏opot organizacyjny i ewentualny zawód, ale
to niestety si∏a wy˝sza”. Chc´ natomiast powiedzieç, ˝e prof. Werblan w ostat-
nim numerze tygodnika ,,Przeglàd” opublikowa∏ artyku∏ o PKWN1, który mo˝e
byç wprowadzeniem do naszej dyskusji, ja zresztà nawià˝´ do tego tekstu.

Chcia∏bym prosiç uczestników panelu o odniesienie si´ do trzech kwestii
w ocenie PKWN. Po pierwsze, mo˝na zarysowaç dwa skrajnie odmienne spojrze-
nia na jego rol´ w historii Polski. Jedno to takie, ˝e gdyby nie grupa komuni-
stycznych kolaborantów, którzy utworzyli PKWN, to Zwiàzek Radziecki nie zna-
laz∏by pomocników w dziele sowietyzacji. W Polsce nie ustanowiono by systemu
komunistycznego, a realnà perspektywà by∏aby finlandyzacja, czyli model zak∏a-
dajàcy przynale˝noÊç do sowieckiej strefy wp∏ywów w polityce zagranicznej, ale
z zachowaniem instytucji demokratycznych w ˝yciu wewn´trznym. W trakcie
dyskusji na temat ksià˝ki prof. Krystyny Kersten Narodziny systemu w∏adzy2 ta-
kà tez´ sformu∏owa∏ bardzo wyraênie Piotr Skwieciƒski w recenzji opublikowa-
nej w „Res Publice” w 1989 r.3

Drugie spojrzenie jest kraƒcowo ró˝ne: PKWN i dzia∏alnoÊç polskich ko-
munistów uratowa∏y ograniczonà, ale jednak realnà autonomi´ Polski w ra-
mach bloku komunistycznego. Alternatywà by∏oby wcielenie Polski do Zwiàzku

1 A. Werblan, Alternatywa dla Londynu i... Moskwy, „Przeglàd” 2004, nr 30.
2 K. Kersten, Narodziny systemu w∏adzy. Polska 1943–1948, Warszawa 1984.
3 P. Skwieciƒski, Nikt nie mia∏ racji?..., „Res Publica” 1989, nr 6, s. 122–123.
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Radzieckiego jako kolejnej republiki (du˝o brutalniejszy terror, wywózki jak
w krajach ba∏tyckich). Takie poglàdy prezentuje np. prof. Andrzej Werblan.
W przywo∏ywanym przeze mnie tekÊcie pisze, ˝e „alternatywy rysowa∏y si´ go-
rzej lub zupe∏nie êle, bezpoÊrednia radziecka administracja ziem polskich lub
zarzàd czysto powierniczy, ewentualnie nawet los republik nadba∏tyckich”4. Pro-
fesor Werblan stawia jeszcze tez´, ˝e w ciàgu 1944 i na poczàtku 1945 r. zmie-
ni∏o si´ stanowisko Józefa Stalina wobec zachodniej granicy Polski, i gdyby nie
PKWN, to prawdopodobnie Stalin nie zgodzi∏by si´ ostatecznie na tak korzystny
przebieg polskiej granicy zachodniej obejmujàcej np. Szczecin. Takie poglàdy sà
formu∏owane najcz´Êciej przez osoby wywodzàce si´ ze Êrodowisk dawnego sys-
temu, ale ku mojemu zaskoczeniu niedawno w drugoobiegowym „Zapisie”
z 1980 r. natknà∏em si´ na artyku∏ Lecha Bàdkowskiego. Polemizowa∏ on z po-
età Jackiem Bierezinem, który w 1979 r. opublikowa∏ w paryskiej „Kulturze”
tekst zaczynajàcy si´ od s∏ów: „Urodzi∏em si´ w czasach okupacji w roku 1947”5.
Bàdkowski w „Zapisie” odpowiada∏, ˝e Polska dzi´ki polskim komunistom nie
utraci∏a jednak paƒstwowoÊci: „naród polski nie jest poddany kolonizacji etnicz-
nej, jak to si´ dzieje w paƒstwach ba∏tyckich, nie bierze te˝ udzia∏u w tworzeniu
narodu radzieckiego [...]. Zachowywanie pozorów paƒstwa suwerennego przy-
nosi powa˝ne korzyÊci, które nale˝y w pe∏ni wyzyskaç”6.

Druga kwestia to pytanie o spuÊcizn´ PKWN w sensie nieodwracalnych – jak
si´ wydaje – rozwiàzaƒ spo∏eczno-gospodarczych, które czy tego chcemy, czy nie,
obecne sà do dzisiaj. Chodzi∏o np. o reform´ rolnà, która niezale˝nie od sposo-
bu jej realizacji, jej skrajnoÊci nadal stanowi zasadniczy fundamentalny element
porzàdku prawnego i spo∏eczno-gospodarczego III Rzeczpospolitej.

Trzecie zagadnienie dotyczy pewnych regulacji prawnych, które do dziÊ sà
podstawà funkcjonowania polskich instytucji, tak˝e – jakkolwiek paradoksalnie
by to brzmia∏o – Instytutu Pami´ci Narodowej. Chcia∏bym zwróciç uwag´, ˝e de-
kret z 31 sierpnia 1944 r. „O wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich
zbrodniarzy” by∏ oczywiÊcie stosowany do Êcigania i represjonowania ˝o∏nierzy
Armii Krajowej i podziemia niepodleg∏oÊciowego, ale na podstawie tego samego
dekretu osàdzono tak˝e tysiàce rzeczywistych zbrodniarzy niemieckich oraz ko-
laborantów. Niedawne Êledztwo – chyba najg∏oÊniejsze Êledztwo III Rzeczpospo-
litej – dotyczàce mordu w Jedwabnem by∏o prowadzone w∏aÊnie na podstawie
dekretu sierpniowego. Jest to niewàtpliwie pewien paradoks.

Janusz Wrona: Pragn´ odnieÊç si´ do pierwszej kwestii, mianowicie w jakim
stopniu PKWN odegra∏ rol´ swoistej piàtej kolumny, czyli w jakim stopniu mieli-
Êmy polskich ,,quislingów” lub kolaborantów. Czy gdyby nie oni, by∏aby szansa
na jakàÊ alternatywnà drog´ rozwoju Polski? Ja osobiÊcie uwa˝am, ˝e tutaj niewie-
le by si´ zmieni∏o, nawet gdyby nie znaleziono (co oczywiÊcie jest problemem tyl-
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pracà..., s. 223.



ko teoretycznym) „kontrahentów”. Mo˝na przyjàç wariant, ˝e dogadano by si´
z cz´Êcià obozu rzàdu londyƒskiego (mówi∏a o tym Pani prof. Albina Noskowa).
Gdyby Stanis∏aw Miko∏ajczyk pojawi∏ si´ wczeÊniej, to przy takim starannym
przygotowaniu procesu przejmowania w∏adzy w Polsce przez Stalina i kontroli
nad tym procesem przez ZSRR, zosta∏by on ca∏kowicie politycznie ubezw∏asno-
wolniony. W zasadzie to, co si´ sta∏o w Polsce mi´dzy 1945 a 1947 r., by∏o nie-
uniknione w kontekÊcie rozwoju sytuacji mi´dzynarodowej. To znaczy w tamtym
uk∏adzie geopolitycznym ˝adna wewn´trzna si∏a polityczna ani spo∏eczna nie by∏a
w stanie zmieniç pewnych postanowieƒ, dyrektyw i za∏o˝eƒ polityki radzieckiej.
StaliÊmy si´ tutaj cz´Êcià pewnego globalnego uk∏adu zwiàzanego z tym, ˝e Zwià-
zek Radziecki wychodzi∏ z II wojny Êwiatowej jako najwi´ksze i najsilniejsze mo-
carstwo europejskie. Winston Churchill zwraca∏ uwag´ na to, ˝e hegemoni´ Adol-
fa Hitlera zastàpi∏a hegemonia Moskwy, ˝e za∏ama∏a si´ fundamentalna zasada
porzàdku europejskiego, czyli równowaga si∏. Z historycznego punktu widzenia
nie ma wi´kszego znaczenia, jakiej ekipie Stalin powierzy∏ rzàdy w Polsce. Naj-
wa˝niejszym instrumentem w r´ku Stalina byli komuniÊci. Gdyby cz∏onkami
PKWN nie zgodzi∏y si´ zostaç tak˝e osoby pochodzàce z okupowanego kraju, to
nic nie sta∏oby na przeszkodzie, by ZSRR stworzy∏ ekip´ w∏adzy w pe∏ni sfor-
mowanà z ludzi, którzy przebywali w Zwiàzku Radzieckim. Wariant mieszany,
tj. udzia∏u w PKWN tzw. krajowców, po prostu lepiej sprzedawa∏ si´ propagando-
wo. I jedni, i drudzy byli marionetkami w r´ku Moskwy, z czego zdawali sobie
spraw´, choç oczywiÊcie nie uznawali takiego nazewnictwa.

Natomiast je˝eli chodzi o dorobek PKWN, uznaj´ go o tyle, i˝ na serio trak-
tuj´ fakt, ˝e PKWN stanowi∏ kamieƒ w´gielny dla formacji nazywanej przez nas
Polskà Ludowà czy PRL (nazwa formalnie od 1952 r.). Tu stworzono pewne
podstawy funkcjonowania systemu paƒstwa totalitarnego, co szczególnie uwi-
doczni∏o si´ po zwrocie paêdziernikowym 1944 r. i, co istotne, tu przetestowa-
no funkcjonowanie poszczególnych instrumentów rzàdzenia. Okaza∏o si´, ˝e
si∏a i represja (g∏ównie sowieckiego aparatu) jest na tyle skuteczna, ˝e de facto
rozbito, obezw∏adniono Polskie Paƒstwo Podziemne. To jest pierwszy historycz-
nie wa˝ny aspekt, gdy˝ zdruzgotano struktury alternatywnej w∏adzy. Drugi bar-
dzo istotny dla mnie aspekt to efekt psychologiczny i spo∏eczny. Pami´tajmy, ˝e
wszystkie dzia∏ania ludzi – indywidualne i zbiorowe – podejmowane by∏y w ra-
mach przenikania si´ instytucji budowanych pod szyldem PKWN i funkcjonu-
jàcego jeszcze paƒstwa podziemnego. W êród∏ach z tego okresu widaç, ˝e po-
czàtkowo Polacy traktowali PKWN jako instytucj´ przejÊciowà. Na skutek
ujawnienia si∏y Armii Czerwonej, jej organów bezpieczeƒstwa, a tak˝e rozbicia
struktur Polskiego Paƒstwa Podziemnego zmieni∏y si´ nastroje. Ludzie zacz´li
traktowaç wejÊcie Armii Czerwonej i to, co si´ dzia∏o, jako rzecz trwa∏à, która
b´dzie rzutowa∏a na ich losy przez d∏u˝szy czas. Taka konstatacja musi rodziç
w spo∏eczeƒstwie postawy przystosowania. Pojawià si´ one ju˝ w okresie lubel-
skim PKWN. Paradoksalnie czas dzia∏a∏ na korzyÊç PKWN zarówno na forum
wewn´trznym, jak i zewn´trznym. Wiemy to z analiz dyplomatycznych, g∏ównie
korespondencji Winstona Churchilla, Franklina D. Roosevelta i Józefa Stalina.
Alianci zachodni bez wi´kszego sprzeciwu zaakceptowali fakty dokonane w Pol-
sce. Pog∏´bi∏o to swoistà traum´ spo∏ecznà Polaków, która pojawi∏a si´ po kl´sce
powstania warszawskiego. Wywo∏a∏o ono spo∏eczny wstrzàs. Dla wielu sta∏o si´
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symbolem nieskutecznoÊci dzia∏aƒ Zachodu i braku woli wspierania polskich
dà˝eƒ niepodleg∏oÊciowych. Krytycznie oceniano równie˝ polskie elity w Lon-
dynie i w kraju (paƒstwa podziemnego), które nie potrafi∏y wyprowadziç Polski
z trudnej sytuacji, w jakiej znalaz∏a si´ u schy∏ku II wojny Êwiatowej. Wiele osób
traktowa∏o rzeczywistoÊç po wejÊciu na ziemie polskie Armii Czerwonej jako ko-
lejnà okupacj´.

Nast´pny problem to kwestia, jak dalece jeszcze funkcjonujà regulacje praw-
ne PKWN. Najbardziej znaczàcy jest dekret wrzeÊniowy PKWN o reformie rol-
nej, bo przecie˝ do dzisiaj pozostaje jednà z podstaw kszta∏towania ustroju rolne-
go. Jego wa˝noÊç potwierdzi∏y orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego. Mamy do
czynienia z sytuacjà, w której sàdy rozpatrujà roszczenia osób, szczególnie doty-
czàce sk∏adników trwa∏ych majàtków zabranych w wyniku reformy rolnej, a któ-
rych dekret formalnie nie dotyczy∏ (dwory, pa∏ace, parki, browary, tartaki, m∏y-
ny). Rzecz odnosi si´ te˝ ró˝nych sk∏adników mienia ruchomego (dzie∏a sztuki,
ksi´gozbiory). Wiemy to jako historycy, ˝e w jakiejÊ mierze prawodawstwo
z okresu PKWN rzutowa∏o na postrzeganie prawa, a szczególnie na budowanie
relacji pomi´dzy totalitarnym paƒstwem a spo∏eczeƒstwem, przez ca∏y okres
funkcjonowania PRL. Przywo∏am osobistà refleksj´, która wià˝e si´ z moim do-
Êwiadczeniem badawczym. Mianowicie kiedy w 1982 r. wszed∏em do archiwum
i przeglàda∏em materia∏y PKWN (by∏y to czasy stanu wojennego, a ja mia∏em wte-
dy 30 lat), czyta∏em ró˝ne sprawozdania i opinie z tamtego okresu, a zarazem
mia∏em podobnà rzeczywistoÊç za oknem archiwum. Widzia∏em ˝ywe analogie
mi´dzy wydarzeniami sprzed 30 lat a tym, co si´ dzia∏o w Polsce po wprowadze-
niu stanu wojennego. Niewàtpliwie pi´tno PKWN odcisn´∏o si´ bardzo mocno.
Wp∏ywa∏o ono nie tylko na uk∏ad w∏adzy, ale tak˝e – co chc´ podkreÊliç – na
ÊwiadomoÊç funkcjonowania tej w∏adzy i ÊwiadomoÊç polskiego spo∏eczeƒstwa. 

Andrzej Paczkowski: Je˝eli chodzi o pierwsze pytanie, to funkcjonujemy w ob-
szarze historii alternatywnej, czyli szukamy czysto intelektualnych rozwiàzaƒ.
Samo w sobie jest to bardzo interesujàce i w pewnym sensie wspomaga tak˝e hi-
storiografi´, choç nale˝y zastrzec, ˝e o ile, nawet uprawiajàc „normalnà” histori´,
nieuchronnie upraszczamy przesz∏oÊç, o tyle krà˝enie po obszarach historii kontr-
faktycznej, tej, która nie mia∏a miejsca, groêb´ uproszczeƒ niezwykle wzmacnia. 

Czy by∏y alternatywy wobec PKWN? Nie uwa˝am za s∏usznà tezy, ˝e gdyby
nie PKWN i Polska Lubelska, to powsta∏aby siedemnasta republika. W ˝adnych
og∏oszonych do tej pory dokumentach sowieckich nie ma najmniejszych Êladów,
a˝eby w Moskwie planowano wcielenie któregokolwiek z paƒstw Europy Ârod-
kowo-Wschodniej do Zwiàzku Radzieckiego. Pozbawiono je pewnej cz´Êci tery-
toriów – przypomn´, ˝e nie tylko Polsce amputowano Kresy Wschodnie, ale tak-
˝e Rumunii Besarabi´ i Bukowin´, Czechos∏owacji RuÊ Zakarpackà, Finlandii
cz´Êç Karelii oraz region ko∏o Petsamo (najbardziej na pó∏noc wysuni´ty region
Finlandii) – nie mia∏o to jednak nic wspólnego z tworzeniem nowych republik
sowieckich. Republika Karelo-Fiƒska powsta∏a jeszcze w 1939 r., aby by∏y
„prawne” podstawy do aneksji ca∏ego kraju, z czego jednak zrezygnowano. Teo-
ria, ˝e gdyby nie powsta∏ PKWN czy szerzej Polska zdominowana przez komuni-
stów, to kraj zosta∏by wcielony do Zwiàzku Radzieckiego, wydaje mi si´ stwier-
dzeniem propagandowym. Warto przypomnieç, ˝e w latach 1944–1945 inne
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kraje, które póêniej sta∏y si´ krajami komunistycznymi, wesz∏y w swoistà faz´
przejÊciowà. Pozostawiono w nich – jakby na przyn´t´ (nie tylko dla mocarstw
anglosaskich, ale te˝ na u˝ytek wewn´trzny tych paƒstw) – niektóre instytucje
ancien régime’u: Rumunia do 1947 r. by∏a królestwem, a w Bu∏garii do 1946 r.
formalnà g∏owà paƒstwa by∏ car. W strategicznych planach Stalina mieÊci∏o si´
wykorzystanie istniejàcych struktur w∏adzy do przejmowania kontroli nad kra-
jem. W przypadku Polski problem polega∏ na tym, ˝e nie zg∏osi∏y si´ ˝adne tra-
dycyjne i sprawujàce w∏adz´ w legalnych instytucjach paƒstwowych si∏y politycz-
ne, które chcia∏yby takà rol´ odegraç. Mo˝na tu podaç przyk∏ad Czechos∏owacji:
Edvard Beneš zdecydowa∏ si´ (ju˝ w koƒcu 1943 r.) na porozumienie ze Stalinem
i dzi´ki temu Czechos∏owacja przez kilka lat by∏a krajem demokratycznym, mo˝e
nie w stu procentach, ale jednak. Dopiero w 1948 r. dokonano przewrotu. Pr´-
dzej czy póêniej ka˝dy z tych krajów musia∏ wstàpiç na drog´ ku komunizacji czy
sowietyzacji. Uwa˝am, ˝e gdyby Stanis∏aw Miko∏ajczyk podczas pobytu w Mo-
skwie na prze∏omie lipca i sierpnia 1944 r. zgodzi∏ si´ na postulaty Stalina, to
móg∏by polecieç z Moskwy nie do Londynu, ale do Lublina, i zamiast Edwarda
Osóbki-Morawskiego stanà∏by na czele PKWN czy te˝ ju˝ wówczas Rzàdu Tym-
czasowego. Wszystko jest mo˝liwe, ale jakoÊ nie potrafi´ sobie wyobraziç, i˝ pol-
scy komuniÊci – od W∏adys∏awa Gomu∏ki i Mieczys∏awa Moczara, przez Alek-
sandra Zawadzkiego i Stanis∏awa Radkiewicza, po Boles∏awa Bieruta i Franciszka
Jóêwiaka – odmawiajà Stalinowi, który proponuje im, aby wzi´li udzia∏ w two-
rzeniu Polskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Mo˝e moja wyobraênia jest
zbyt uboga? Tak wi´c to raczej Stalin „uratowa∏” Polsk´ przed losem Litwy albo
¸otwy ni˝ Gomu∏ka i Bierut.

Nast´pna kwestia bezpoÊrednio wià˝e si´ z poprzednià. Chcia∏bym przy tej
okazji pójÊç mo˝e nawet jeszcze dalej i postawiç hipotez´, i˝ dzieje mog∏y si´ po-
toczyç tak, ˝e Gomu∏ka zosta∏by sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Ko-
munistycznej Partii (bolszewików), a Bierut przewodniczàcym Rady Najwy˝szej
PSRR. Przypominam, ˝e operujemy na obszarze hipotez, dlatego mam nadziej´,
˝e nie zostan´ opacznie zrozumiany. Czy gdyby nie PKWN albo ogólnie gdyby
nie fakt, ˝e komuniÊci byli w Polsce najpierw si∏à dominujàcà, a potem hegemo-
nistycznà, Polsce przyznano by tak du˝o ziem poniemieckich, jak si´ ostatecznie
(dopiero w Poczdamie) sta∏o? Postawi∏bym takie, w pewnym sensie przewrotne,
pytanie generalne: czy du˝y kraj b´dzie zawsze lepszy, szcz´Êliwszy ni˝ ma∏y?
Znany jest ten argument – wysuwany czasami w podtekÊcie, czasami mi´dzy
wierszami w latach 1944–1945 czy w 1946 r., a póêniej ju˝ wielokrotnie (po
dziÊ dzieƒ) i cz´sto jawnie – ˝e gdyby nie PKWN i polscy komuniÊci, mielibyÊ-
my „Ksi´stwo Warszawskie”. Granic´ wschodnià wzd∏u˝ linii – nazwijmy jà
w uproszczeniu – Curzona lub, jak ktoÊ woli, linii 28 wrzeÊnia 1939 r., granic´
zachodnià zaÊ wedle stanu z 1939 r. z drobnymi modyfikacjami, takimi jak wej-
Êcie w sk∏ad Polski Âlàska Opolskiego, ma∏ej cz´Êci Pomorza Ârodkowego i cz´-
Êci Prus Wschodnich. 

Bardzo jesteÊmy przyzwyczajeni do granic, jakie dziÊ mamy, do wizji Polski,
która sta∏a si´ nowoczesna, silna, pr´˝na, ludna itd. dzi´ki temu, ˝e obejmuje zie-
mie po Odr´ i Nys´ ¸u˝yckà. Postawmy jednak pytanie: czy ka˝dy kraj musi byç
du˝y pod wzgl´dem obszaru? Holandia nie jest du˝a, ale jakoÊ Holendrzy sà
z tego zadowoleni i nieêle im si´ ˝yje. Podobnie Szwajcaria i Szwajcarzy. Za tym
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pytaniem idzie drugie: czy gdyby te pó∏tora, dwa miliony Polaków przesiedlo-
nych z ziem ostatecznie inkorporowanych do Zwiàzku Radzieckiego w 1945 r. nie
zosta∏y rozproszone od Szczecina przez Zielonà Gór´, Wroc∏aw, Worek Turoszow-
ski po Wa∏brzych i K∏odzko oraz od Koszalina po Ko∏obrzeg, ale zasiedli∏y
centralnà Polsk´, Wielkopolsk´, Pomorze, Âlàsk Opolski, Mazury (oczywiÊcie
bez Niemców), to Polska tak wiele by straci∏a? Niemcy zosta∏y powa˝nie okrojo-
ne na wschodzie i nie dosta∏y ˝adnych rekompensat terytorialnych na zachodzie
(co by∏o s∏usznà karà za zbrodnie i panoszenie si´), Republika Federalna Niemiec
by∏a wi´c swego rodzaju ,,Ksi´stwem Boƒskim”, które przyj´∏o na swój obszar
wiele milionów przesiedleƒców. Zupe∏nie nieêle si´ oni zaadaptowali, zostali za-
akceptowani, weszli w obieg spo∏eczny, gospodarczy itd. Polska jest w Szczecinie
i w Turoszowie, w E∏ku i w Ko∏obrzegu. Bardzo to sobie ceni´, mam rodzin´
w paru ró˝nych regionach ziem pozyskanych, lubi´ ˝eglowaç po Âniardwach
i zje˝d˝aç karkonoskà „Lollobrygidà”, aula Leopoldinum jest jednà z najpi´kniej-
szych sal uniwersyteckich w Europie (a wi´c i na Êwiecie), sopockie molo s∏usz-
nie uchodzi za coÊ niezwyk∏ego, a z oczywistych wzgl´dów szczególnie sà mi
bliskie Êredniowieczne mury Paczkowa. To nie przeszkadza mi jednak w posta-
wieniu pytania: czy Polska mog∏aby ˝yç i byç szcz´Êliwa bez Szczecina i Turoszo-
wa? A mo˝e nawet lepiej by prosperowa∏a? Pod warunkiem wszak˝e, ˝e nie by-
∏aby Polskà komunistycznà, ale krajem opartym na gospodarce wolnorynkowej
– a ju˝ zw∏aszcza „spo∏ecznej gospodarce rynkowej” – z wolnym rynkiem poli-
tycznym, demokratycznie wybieranym parlamentem. Bo ja wiem, czy nie by∏oby
lepiej, gdyby ktoÊ gdzieÊ marzy∏ o „polonizacji” swego po∏o˝enia, tak jak wielu
z nas marzy∏o o „finlandyzacji”? MyÊl´, ˝e mówiàc o znaczeniu PKWN, warto
zastanowiç nad takim pytaniem. Ot, choçby dla umys∏owej gimnastyki. 

Je˝eli chodzi o drugà kwesti´ podj´tà przez Pana Przewodniczàcego, powie-
dzia∏bym tak: istniejà oczywiste zwiàzki mi´dzy systemem zrodzonym w 1944 r.
a dniem dzisiejszym, jak np. terytorium i spo∏eczeƒstwo; istnieje te˝ wiele in-
nych, nieraz ma∏o widocznych i bagatelizowanych. W ogólnym sensie mo˝na
mówiç, rzecz jasna, o ciàg∏oÊci mi´dzy PKWN a II Rzeczpospolità. Polski Komi-
tet Wyzwolenia Narodowego by∏ przez jego twórców przedstawiany jako coÊ
w rodzaju przetransformowanej II Rzeczpospolitej. Stàd np. liczne odwo∏ania do
konstytucji marcowej, pozostawienie wielu przepisów prawnych, a dzi´ki „∏a-
godnej rewolucji” ∫ la Borejsza jeszcze przez par´ lat sàdzili przedwojenni s´dzio-
wie i wyk∏adali przedwojenni profesorowie. Czy za tym sta∏ zamys∏ oszustwa
i traktowanie tego wszystkiego jako „potiomkinowskiej wioski”? Raczej tak,
a w przypadku wielu komunistów nawet na pewno chodzi∏o o oszukanie i Pola-
ków, i Êwiata zachodniego. Niemniej ogó∏ komunistów uwa˝a∏ PKWN i Polsk´
Lubelskà za owoc rewolucji spo∏ecznej, której byli zalà˝kiem ju˝ od czasów Wiel-
kiego Proletariatu, a mo˝e nawet ksi´dza Âciegiennego i innych „post´powych
demokratów”, których lista wyd∏u˝y∏a si´ z czasem do ksi´cia Czcibora, co to da∏
∏upnia Szwabom (byli to Sasi) pod Cedynià. Do tej rewolucji, nacjonalizacji w∏a-
snoÊci, zmiany orientacji politycznej, likwidacji zgni∏ego systemu parlamentarne-
go itd. dà˝yli ju˝ w II Rzeczpospolitej. Zapewne ka˝dy prawdziwy rewolucjoni-
sta chcia∏by, aby jego d∏oƒ zmiot∏a „Êlad przesz∏oÊci”, ale chyba rzadko kiedy
udaje si´ to osiàgnàç, gdy˝ inercja jest jednà z najwi´kszych si∏ w dziejach cz∏o-
wieka. A zazwyczaj rewolucja wykorzystuje przydatne jej instrumenty powsta∏e
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w innych warunkach ustrojowych. I tak uchwa∏à Rady Ministrów z 26 wrzeÊnia
1946 r., podj´tà na mocy przedwojennego prawa dotyczàcego osób s∏u˝àcych
w obcych armiach, pozbawiono obywatelstwa 76 wysokich oficerów (w tym gen.
Andersa), którzy pozostali na emigracji. Formalny zràb ustawy o obywatelstwie
z okresu II Rzeczpospolitej obowiàzywa∏ a˝ do chwili uchwalenia nowej ustawy,
co nastàpi∏o 15 lutego 1962 r. Z punktu widzenia formalno-prawnego rzeczywi-
ste ci´cie mia∏o miejsce nie w 1944 r., ale raczej w latach 1949–1950, a zwieƒ-
cza∏a je Konstytucja PRL z 22 lipca 1952 r. MyÊl´ np. o zmianie ustroju sàdów,
o likwidacji wojewodów i starostów, o po∏àczeniu w∏adzy samorzàdowej, w isto-
cie wówczas kompletnie zglajchszaltowanej i niemajàcej ju˝ nic wspólnego z au-
tentycznym samorzàdem, z terenowà administracjà paƒstwowà (rady narodowe
jako „jedyny gospodarz terenu”). OczywiÊcie przedwojenne ustalenia prawne,
„przedwojennych ludzi” (specjalistów), przedwojenne instytucje, a nawet symbo-
le, wykorzystywano instrumentalnie i wybiórczo, ale w okresie PKWN odgrywa-
∏o to nader istotnà rol´ perswazyjnà. Nie wykluczam, ˝e w badaniach nad dzie-
jami PRL w∏aÊnie okres PKWN oka˝e si´ tym, który najlepiej wkomponowuje si´
w ca∏oÊç dziejów narodowych. By∏ to poczàtek zerwania z przesz∏oÊcià, ale du˝a
cz´Êç tkanki spo∏ecznej i instytucjonalnej jeszcze wówczas istnia∏a.

Andrzej Friszke: Prosz´ paƒstwa, podzielam poglàd, ˝e groêba wcielenia Pol-
ski jako kolejnej republiki nie istnia∏a, przynajmniej w realiach po II wojnie Êwia-
towej. Natomiast istnia∏y warianty, byç mo˝e korzystniejsze. Wydaje si´, ˝e bar-
dzo d∏ugo, do czerwca 1944 r., Stalin bardziej gra∏ na te mo˝liwoÊci, intensywnie
zw∏aszcza od Teheranu, czyli od grudnia 1943 r. Z jednej strony podejmowano
dzia∏ania zmierzajàce do tworzenia Polskiego Komitetu Narodowego w Mo-
skwie, to by∏a taka kombinacja zbli˝ona do PKWN. Mia∏a stanowiç alternatyw´
politycznà dla rzàdu w Londynie, rzekomo pluralistycznà, bez komunistów w ro-
li g∏ównej, ale z ich decydujàcà rolà na zapleczu. Szukano nawet jakichÊ osób
i z Londynu, i z Ameryki (skierowano zaproszenie do Oskara Langego przeby-
wajàcego w Ameryce). Polski Komitet Narodowy bardzo przypomina∏ póêniejszy
Tymczasowy Rzàd JednoÊci Narodowej. Znaleêli si´ w nim ludzie z kraju, ze
Zwiàzku Radzieckiego, z Ameryki, ludzie z demokratycznej emigracji; pada∏y
nawet takie nazwy, które póêniej znajdà si´ w formu∏ach ja∏taƒskich. Równocze-
Ênie drugim torem, zw∏aszcza w pierwszej po∏owie 1944 r., toczy∏a si´ g∏ówna
gra na Londyn, na Stanis∏awa Miko∏ajczyka, wywierano naciski, by zachodni
alianci nak∏onili Polaków do ugody. I tu powstaje kluczowe pytanie, na które my
nie znamy odpowiedzi i na razie jej nie poznamy, bo znajduje si´ w êród∏ach ro-
syjskich. Czy by∏a to gra obliczona na Êciàgni´cie rzàdu Miko∏ajczyka (o ile by
przyjà∏ lini´ Curzona) do Polski, czy te˝ chodzi∏o o to, ˝eby Miko∏ajczyk dopro-
wadzi∏ do rozpadu rzàdu na emigracji, a wówczas wy∏uskano by z tego rozwalo-
nego obozu londyƒskiego „demokratycznych Polaków”. Taka rysowa∏a si´ alter-
natywa, ale do tej pory nie mamy odpowiedzi, którà z tych opcji Stalin uwa˝a∏
wówczas za bardziej realnà. Ta gra toczy∏a si´ a˝ do 22 czerwca 1944 r. Tego dnia
w Londynie odby∏y si´ decydujàce rozmowy ambasadora sowieckiego w Wielkiej
Brytanii Wiktora Lebiediewa z Miko∏ajczykiem. Miko∏ajczyk otrzyma∏ ultimatum.
Mia∏ zaakceptowaç lini´ Curzona oraz wyrzuciç z rzàdu ministrów zwiàzanych
ze sprawà katyƒskà. Rzàd mia∏ wi´c przyjàç stanowisko sowieckie w sprawach
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katyƒskich. Miko∏ajczyk te warunki odrzuci∏ i dok∏adnie tego samego dnia Sta-
lin zaprosi∏ na Kreml delegacj´ Krajowej Rady Narodowej (do tej pory trzyma∏
jà w obozach ˝o∏nierskich, ˝eby sobie oglàdali, jak ˝o∏nierze si´ çwiczà). Wi-
daç wi´c wyraênie, ˝e by∏a alternatywa dla PKWN. Sta∏a si´ jednak nieaktualna
wobec stanowczoÊci strony polskiej, która nie chcia∏a si´ zgodziç na ˝àdania gra-
niczne Stalina. Problemem by∏o równie˝ zaakceptowanie sowieckiej wersji spra-
wy Katynia, drugiego bardzo wa˝nego elementu w tej rozgrywce. 

Teraz co do sprawy granicy. Otó˝ wydaje mi si´, ˝e mamy tu nast´pujàcà sy-
tuacj´: dopóki jest rozwa˝any bardziej pluralistyczny wariant przysz∏ego rzàdu
polskiego, czyli mniejszy stopieƒ kontroli nad Polskà, dopóty program granicz-
ny na zachodzie jest skromniejszy, im zaÊ bardziej Stalin utwierdza si´ w przeko-
naniu, ˝e b´dzie mia∏ pe∏nà kontrol´ nad Polskà i rzàd polski b´dzie jego narz´-
dziem, tym Êmielszy staje si´ program graniczny. Nie wiem, czy móg∏bym si´
zgodziç z prof. Paczkowskim, ˝e wielkoÊç terytorium nowej Polski nie ma zna-
czenia. Moim zdaniem granica na Odrze i Nysie warunkowa∏a te˝ rozwiàzanie
wielu problemów wewn´trznych (chocia˝by takich jak przeprowadzenie reformy
rolnej), które inaczej nie mog∏y byç rozwiàzane. Nie bardzo wierz´, ˝e taka ma-
∏a Polska mog∏a prosperowaç gospodarczo. Tego wàtku w tej chwili nie b´d´ roz-
wija∏, bo nie chc´ przed∏u˝aç. 

Odnios´ si´ do spraw zwiàzanych z dalszymi konsekwencjami. Otó˝ to praw-
da, ˝e wiele rozwiàzaƒ instytucjonalnych i prawnych z czasów PKWN b´dzie ja-
koÊ funkcjonowaç póêniej, natomiast czy by∏ to pomys∏ na kontynuacj´ II Rzecz-
pospolitej? Powiedzia∏bym raczej, ˝e by∏ to pomys∏ na kontynuacj´ pewnych
pozorów II Rzeczpospolitej w celu uzyskania wi´kszej legitymizacji, i zaakcento-
wa∏bym s∏owa ,,gra pozorów”. U˝y∏bym mo˝e nawet s∏owa ,,mistyfikacja”. Za-
równo w odniesieniu do powstania PKWN, jak i do jego funkcjonowania odgry-
wa ono kluczowà rol´. Przypomn´, ˝e PKWN, wed∏ug g∏oszonych powszechnie
zasad, ju˝ w momencie powstawania opar∏ si´ na KRN. Rzekomo to KRN mia-
∏a powo∏aç PKWN, i do takiej konstrukcji „prawnej” przywiàzywano du˝à wag´,
chocia˝by nak∏aniajàc ZPP do uznania nadrz´dnoÊci KRN. A przecie˝ by∏a to
czysta mistyfikacja. Wiadomo, ˝e jadàcej do Moskwy delegacji KRN z Edwardem
Osóbkà-Morawskim na czele w ogóle si´ nie Êni∏o, ˝e b´dzie uczestniczy∏a w za-
k∏adaniu jakiegoÊ rzàdu. Co wi´cej, delegacja KRN, przebywajàc ju˝ w Moskwie,
nie mia∏a ˝adnej ∏àcznoÊci z towarzyszami w Polsce, chocia˝ teoretycznie takà
∏àcznoÊç mog∏a mieç, bo radiostacje sowieckie pracowa∏y po jednej stronie fron-
tu, depesze by∏y odbierane po jego drugiej stronie, ˝e ju˝ nie wspomn´ o siatce
wywiadowczej. Mo˝liwoÊç porozumienia istnia∏a, ale nie zosta∏a wykorzystana.
Ze wspomnieƒ W∏adys∏awa Gomu∏ki wynika, ˝e o powstaniu PKWN dowiedzia∏
si´ z radia, tak samo jak Boles∏aw Bierut, przewodniczàcy KRN. Zapewne prze-
wodniczàcy KRN nie mia∏ zielonego poj´cia, ˝e coÊ takiego powstaje. W zwiàz-
ku z tym ju˝ sam zabieg z powo∏aniem PKWN by∏ mistyfikacjà. 

Mistyfikacja polega∏a równie˝ na znacznym poszerzeniu zakresu spraw, któ-
re odtàd stale towarzyszy∏y ˝yciu politycznemu PRL. Chocia˝by pluralistyczny
charakter PKWN, który zak∏ada∏ – komunistów by∏o przecie˝ w Komitecie nie-
wielu – ˝e dominujà, formalnie rzecz bioràc, przedstawiciele (mo˝e nie przed-
stawiciele, bo to kolejna mistyfikacja) innych stronnictw: socjaliÊci, ludowcy,
demokraci. Tymczasem wiadomo, ˝e tak naprawd´ spr´˝ynà dzia∏aƒ byli komu-
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niÊci. To nie ludowcy i nie Edward Osóbka-Morawski podejmowali kluczowe
decyzje, ale inne osoby, niekoniecznie nawet cz∏onkowie PKWN, tylko na przy-
k∏ad zast´pcy dyrektorów departamentów, i to by∏o w∏aÊciwe êród∏o w∏adzy. Ten
element teatralizacji ˝ycia publicznego polegajàcy na tym, ˝e co innego postrze-
ga zwyk∏y obywatel jako w∏adz´, wzgl´dnie gdzie indziej jest „konstytucyjna”
w∏adza wykonawcza, a gdzie indziej tak naprawd´ si´ ona znajduje, stanowi cha-
rakterystycznà cech´ systemu w∏adzy w okresie powojennym. Bo przecie˝, jak
wiemy, prawdziwà w∏adzà by∏o uformowane w sierpniu 1944 r. Biuro Politycz-
ne KC PPR. Historycy badajàcy Polsk´ Lubelskà niekoniecznie interesujà si´ pro-
toko∏ami posiedzeƒ PKWN, natomiast bardzo pilnie badajà protoko∏y posiedzeƒ
kierownictwa PPR, bo tu by∏o êród∏o w∏adzy i linia ∏àcznoÊci ze Stalinem. To tu
zapada∏y kluczowe decyzje.

Kolejnà grà pozorów zwiàzanà w∏aÊnie z PKWN by∏a wielopartyjnoÊç, która
nast´pnie zosta∏a sformalizowana w postaci konkretnych stronnictw. Wed∏ug po-
mys∏ów Józefa Stalina powojenna w∏adza mia∏a byç maksymalnie pluralistyczna.
W depeszach Gomu∏k´ gromiono za sekciarstwo, za to, ˝e nie chce mieç w przy-
sz∏ym rzàdzie endeków, chadeków. Wed∏ug wyobra˝eƒ Moskwy powinien byç
w nim pe∏ny wachlarz stronnictw, ale stronnictw niesuwerennych. Dlatego two-
rzono je od zera, z pomini´ciem dotychczasowych struktur organizacyjnych,
przywódców, ignorujàc to, ˝e równolegle istnia∏a w podziemiu Polska Partia So-
cjalistyczna, Stronnictwo Ludowe oraz Stronnictwo Pracy. Tworzenie tych stron-
nictw pod kuratelà komunistów, niesuwerennych i kontrolowanych, podbudo-
wanych rozmaità agenturà, ale przedstawianych jako suwerenne si∏y polityczne,
jest kolejnà manipulacjà i mistyfikacjà, która w tamtym momencie bierze swój
poczàtek, a która bardzo d∏ugo b´dzie kontynuowana w PRL w postaci wielu or-
ganizacji fasadowych. 

Zbli˝ajàc si´ ku koƒcowi mojej wypowiedzi, chcia∏bym powiedzieç rzecz na-
st´pujàcà: rzeczywiÊcie PKWN powsta∏ w 1944 r. z woli Stalina i by∏ pomys∏em
na realizacj´ formu∏y Polski zale˝nej od Moskwy. Pomys∏odawca w gruncie rze-
czy zablokowa∏ mo˝liwoÊç powstania jakiegoÊ kompromisu z autentycznymi si-
∏ami politycznymi. To by∏a swego rodzaju dywersja, która przez wprowadzenie
na scen´ politycznà PKWN de facto uniemo˝liwi∏a powa˝ne rozmowy mi´dzy
Miko∏ajczykiem a Stalinem w Moskwie. W tym sensie PKWN by∏ niewàtpliwie
narz´dziem zniewolenia Polski. Natomiast czy by∏a taka hipotetyczna mo˝liwoÊç,
by polscy komuniÊci nie uczestniczyli w tej grze? Aby nie dzia∏ali wspólnie ze Sta-
linem, ale wspierali Miko∏ajczyka? To jest oczywiÊcie nieporozumienie. Musia∏o-
by polskich komunistów po prostu nie byç dlatego, ˝e – jak tu s∏usznie w cz´Êci
referatowej ktoÊ powiedzia∏ – komuniÊci z zasady uto˝samiali si´ ze Zwiàzkiem
Radzieckim jako narz´dziem wielkiej rewolucji, wielkich przemian, budowania
nowej cywilizacji. Trudno sobie wyobraziç, ˝eby komunista waha∏ si´, czy opto-
waç za Polskà z jej rzàdem „reakcyjnym”, czy dzia∏aç na rzecz widma rewolucji
i paƒstwa komunistycznego. I rzeczywiÊcie o takich wahaniach nic nie wiemy.

Jerzy Eisler: Gdy jakiÊ czas temu dr Rafa∏ Wnuk zatelefonowa∏ do mnie, pro-
szàc, bym zastàpi∏ prof. Andrzeja Werblana w tym panelu, pó∏ ˝artem, pó∏ se-
rio zapyta∏em, czy wobec tego mam byç prof. Werblanem? Innymi s∏owy, czy
w dyskusji – o ile tylko b´dzie to mo˝liwe – mam staraç si´ reprezentowaç jego
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poglàdy? W odpowiedzi us∏ysza∏em: „Nie, postaraj si´ byç sobà!”. Zaczn´ zatem
nieco przewrotnie od artyku∏u, który na wst´pie przywo∏a∏ dr hab. Pawe∏ Mach-
cewicz. ˚eby paƒstwa zach´ciç do lektury tego tekstu, powiem tylko jedno:
w ogóle nie pojawia si´ w nim poj´cie Armia Krajowa. Je˝eli pisze si´ powa˝ny
artyku∏ na temat PKWN, o instalowaniu w Polsce w∏adzy komunistycznej latem
1944 r., a gubi si´ taki „drobiazg” jak AK, to odbieram to jako powa˝ny sygna∏,
˝e coÊ jest nie tak. 

Zostawmy to jednak na boku i spróbujmy na ca∏à spraw´ spojrzeç nieco ina-
czej. W sàdownictwie, w kryminalistyce cz´sto pada pytanie, kto z takiego a nie
innego przebiegu jakiegoÊ wydarzenia skorzysta∏; kto i z jakich wzgl´dów by∏
nim szczególnie zainteresowany? Postawmy te pytania w odniesieniu do wszyst-
kiego, co dzia∏o si´ w lipcu i sierpniu 1944 r. na zachód od Bugu i zarazem na
wschód od Wis∏y. W tym przypadku odpowiedê jest banalnie prosta. Niekoniecz-
nie zresztà z tych samych powodów, ale nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e akurat takim,
jaki nastàpi∏, rozwojem wydarzeƒ najbardziej zainteresowani byli Stalin i polscy
komuniÊci. Patronujàc powstaniu PKWN, przywódca Zwiàzku Radzieckiego
uzyska∏ realnà szans´ na przesuni´cie granicy swego imperium, strefy wp∏ywów
czy mo˝e ju˝ od razu bezwzgl´dnej dominacji, znaczàco na zachód, do serca Eu-
ropy – tak g∏´boko, jak nigdy przedtem nie si´ga∏a. Ju˝ nie tylko Warszawa
i ¸ódê mia∏y byç – jak w czasach zaborów – miastami w r´kach Rosjan, ale do-
celowo równie˝ ziemie po∏o˝one du˝o dalej na zachód. 

Sprawa z polskimi komunistami jest bardziej skomplikowana. Przede wszyst-
kim dobrze by∏oby wiedzieç, ilu – po stalinowskich czystkach, dzia∏aniach wojen-
nych i okupacji niemieckiej – ˝y∏o jeszcze w 1944 r. cz∏onków Komunistycznej Par-
tii Polski? O jak du˝ej grupie mo˝na mówiç w tym przypadku: dwa, trzy, pi´ç
tysi´cy osób czy mo˝e jeszcze troch´ wi´cej? W ka˝dym razie by∏a to grupa o mi-
nimalnych wp∏ywach w spo∏eczeƒstwie i w ˝aden sposób – nawet razem z m∏od-
szymi towarzyszami z PPR – nie mia∏aby szans na zdobycie w∏adzy w drodze wy-
borów parlamentarnych. Zresztà sam W∏adys∏aw Gomu∏ka przyznawa∏: „Nie
kartka wyborcza doprowadzi∏a nas do w∏adzy”. Co w takim razie sprawi∏o, ˝e pol-
scy komuniÊci jà przej´li? OczywiÊcie zdobyli oni w∏adz´ wy∏àcznie dzi´ki militar-
nej pot´dze Armii Czerwonej, która w drodze do Niemiec musia∏a przejÊç przez
terytorium Polski. O przysz∏oÊci powojennej Polski przesàdzi∏y de facto miliony so-
wieckich ˝o∏nierzy, które wkroczy∏y do niej w marszu na Berlin. Mo˝na wskazaç
niewiele podobnych przyk∏adów tworzenia lokalnych rzàdów (pragnàcych ucho-
dziç za suwerenne) przy a˝ tak silnej obecnoÊci militarnej innego paƒstwa. 

OsobiÊcie nie lubi´ okreÊlenia „agentura”, gdy˝ jest ono silnie nacechowane
negatywnymi konotacjami, ale naprawd´ nie wiem, jak w zgodzie z naukowymi
standardami inaczej nazwaç tworzony w takich warunkach w Moskwie PKWN.
W tym miejscu nasuwa si´ od razu pytanie o realnà alternatyw´ dla PKWN. I tu-
taj nie do koƒca zgadzam si´ z moimi przedmówcami. RzeczywiÊcie by∏y alter-
natywy, i to bardzo z∏e, a tak naprawd´ wszystko zale˝a∏o od Stalina. On decy-
dowa∏ o wszystkim i sam w istocie podejmowa∏ kluczowe decyzje. Poniewa˝
wiele rozwiàzaƒ dojrzewa∏o wy∏àcznie w jego umyÊle, jest to nie do zbadania, bo
nie potrafimy dok∏adnie odtworzyç jego procesów myÊlowych. Mo˝emy w spo-
sób powa˝ny analizowaç jedynie to, co si´ ostatecznie sta∏o, a nie to wszystko,
co teoretycznie staç si´ mog∏o. Tymczasem nie dysponujemy (przynajmniej na ra-
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zie!) dokumentami, które mówi∏yby o tym, ˝e w gabinecie na Kremlu Stalin
z Wiaczes∏awem Mo∏otowem czy ¸awrientijem Berià rozmawiali o rozwiàza-
niach dotyczàcych Polski, ˝e analizowali jakieÊ warianty rozwoju wypadków.
Zresztà pewnych rzeczy nie dowiemy si´ nigdy. Wypada natomiast zastanowiç si´
nad tym, czy i ewentualnie jakie mog∏y byç alternatywne scenariusze. 

Zaczàç chyba nale˝y od tego najmniej prawdopodobnego, w praktyce w ogó-
le nierealnego: oto latem 1944 r. nad Wis∏à zamiast dywizji Armii Czerwonej
znajdujà si´ – powiedzmy – trzy miliony amerykaƒskich i brytyjskich ˝o∏nierzy.
Naturalnie wtedy historia toczy si´ zupe∏nie inaczej. Tylko ˝e po konferencji
w Teheranie by∏o to niemo˝liwe. Z wyjàtkiem zaÊ tego jednego wszystkie pozo-
sta∏e scenariusze „ustawia∏y” polskich komunistów i ich sowieckich protektorów
w sytuacji zdecydowanie uprzywilejowanej. Trzeba przy tym wyraênie powtó-
rzyç, ˝e g∏ównym rozgrywajàcym by∏ wtedy Stalin, a polscy komuniÊci – co zresz-
tà wcale ich nie usprawiedliwia – odgrywali jedynie role wykonawców jego
planów i zamierzeƒ. Widaç to mo˝e najlepiej na przyk∏adzie silnie zresztà zmi-
styfikowanej kwestii „siedemnastej republiki”. Mo˝na powiedzieç gorzko, ˝e
i tak w 1944 r. mieliÊmy na swój sposób szcz´Êcie, bo gdyby Stalin uzna∏, i˝ to
jest z jakichÊ wzgl´dów dla niego rozwiàzanie korzystniejsze, to ani AK, ani nasi
sojusznicy oddaleni wtedy o tysiàce kilometrów od Wis∏y – niezale˝nie od stop-
nia ich determinacji – nie byliby w stanie nic w tej sprawie zrobiç.

Nale˝y te˝ zastanowiç si´ chwil´, do czego porównuje si´ PKWN. W Êlad za
prof. Januszem Wronà sk∏onny by∏bym przy tym traktowaç PKWN jako cz´Êç
„wi´kszej ca∏oÊci” i porównanie to rozciàgnàç na ca∏e 45 lat Polski Ludowej.
Niezale˝nie od wszystkich zastrze˝eƒ i ograniczeƒ porównuje si´ jà zwykle
z Francjà za rzàdów Vichy, z Ksi´stwem Warszawskim, z Królestwem Polskim
w latach 1815–1830. Przypomnijmy wi´c tutaj, i˝ we Francji re˝im Vichy zosta∏
po prostu niemal wy∏àczony z narodowej historii – chcia∏oby si´ powiedzieç, ˝e
zosta∏ wykl´ty. Po wojnie wielu ludzi Vichy sàdzono, skazywano na wi´zienia,
niektórych nawet stracono, a i tak cz´sto si´ mówi, ˝e Francja nie rozliczy∏a si´
uczciwie z problemem kolaboracji z lat II wojny Êwiatowej. Winnym tego stanu
rzeczy w jakimÊ stopniu by∏ gen. Charles de Gaulle, który praktycznie od razu,
ju˝ w sierpniu 1944 r. oÊwiadczy∏, ˝e Republika Francuska nigdy nie przesta∏a
istnieç. W ten sposób pétainowskie Paƒstwo Francuskie niemal automatycznie
znalaz∏o si´ w historycznym niebycie.

Z kolei Ksi´stwo Warszawskie zarówno w j´zyku potocznym, jak i w myÊleniu
historycznym Polaków z pewnoÊcià nie jawi si´ jako kraina marzeƒ. Alternatywà
dla niego by∏by chyba tylko brak bytu paƒstwowego. Królestwo Polskie równie˝
nie by∏o rajem, bo przecie˝ gdyby nim by∏o, nie dosz∏oby do wybuchu powstania
listopadowego. W ka˝dym z tych przypadków mieliÊmy do czynienia z czymÊ, co
mo˝na by okreÊliç mianem mniejszego z∏a, przy czym w ˝adnym razie nie jest to
aluzja do stanu wojennego i s∏ów gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Skoro jednak po-
jawia si´ kategoria „mniejszego z∏a”, to musia∏o byç równie˝ jakieÊ wi´ksze z∏o.
Zapewne dla stosunkowo liberalnego Królestwa Polskiego z lat 1815–1830 takim
gorszym wariantem by∏ na przyk∏ad póêniejszy Kraj PrzywiÊlaƒski. Analogicznie
mo˝na chyba powiedzieç, ˝e PKWN i to wszystko, co nastàpi∏o potem, by∏o
mniejszym z∏em, o ile faktycznie istnia∏o prawdopodobieƒstwo w∏àczenia Polski
w granice Zwiàzku Radzieckiego. W jakimÊ bowiem sensie nie tylko stan wojenny,
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ale w ogóle ca∏y okres PRL by∏ jednym wielkim mniejszym z∏em. By∏oby tak jed-
nak tylko wtedy, gdybyÊmy mieli pewnoÊç, i˝ istotnie wi´kszym z∏em by∏a „sie-
demnasta republika”, póêniej wojna domowa, a jeszcze póêniej sowiecka in-
terwencja zbrojna (np. w 1956, 1970, 1981 r.). Wy∏àcznie przy takim za∏o˝eniu
mo˝na by si´ zgodziç z twierdzeniem, ˝e lepiej si´ sta∏o, i˝ stan wojenny wprowa-
dzi∏ gen. Wojciech Jaruzelski, a nie marsz. Wiktor Kulikow. Ale z powodu braku
dost´pu do wielu dokumentów ciàgle nie mamy takiej pewnoÊci!

W cytowanym ju˝ artykule prof. Andrzej Werblan napisa∏, ˝e dla polskich ko-
munistów fakt, i˝ Stalin osobiÊcie poprawia∏ i „redagowa∏” Konstytucj´ PRL, sta-
nowi∏ podobny zaszczyt jak dla szwole˝erów to, ˝e sam cesarz Napoleon Bona-
parte napisa∏ Konstytucj´ Ksi´stwa Warszawskiego. Ale jeÊli przyjàç, ˝e tak by∏o
istotnie, to koniecznie trzeba dodaç, i˝ w tym pierwszym przypadku nie by∏o ani
hrabiny Marii Walewskiej, ani ksi´cia Józefa Poniatowskiego, ani gen. Jana Hen-
ryka Dàbrowskiego, ani wielu innych zas∏u˝onych dla Polski postaci historycz-
nych. Ró˝nica by∏a mniej wi´cej taka sama jak mi´dzy Napoleonem a Stalinem,
ale w tym gronie nie oÊmieli∏bym si´ jej objaÊniaç. Polscy komuniÊci byli pos∏usz-
nymi wykonawcami woli tego ostatniego, w praktyce bez wi´kszego wp∏ywu na
bieg wydarzeƒ. Stalin dyktowa∏ im warunki, a oni je bez s∏owa przyjmowali. Nie
mamy ˝adnego Êwiadectwa potwierdzajàcego, ˝e np. mówili: „Towarzyszu Stalin,
dajcie nam Lwów”, i co – Stalin da∏ im Lwów? Wszystko w praktyce przebiega-
∏o tak, jak Stalin to wczeÊniej zakreÊli∏. I mo˝e dlatego w∏aÊnie móg∏ (i chcia∏!)
z Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r. pewne rzeczy wyrzuciç, a inne dopisaç.

Podsumowujàc, chcia∏bym jeszcze tylko dodaç, ˝e w historii ludzkoÊci nader
cz´sto wyst´puje coÊ takiego jak mit dziewiczego poczàtku. Wystarczy spojrzeç,
jakim kultem otacza si´ w Stanach Zjednoczonych ojców za∏o˝ycieli. Podobnie
w Zwiàzku Radzieckim – nawet ju˝ po upadku systemu komunistycznego – cz´-
sto mówiono, ˝e W∏odzimierz Lenin stworzy∏ wszystko to, co by∏o w nim dobre,
natomiast Stalin wypaczy∏, wynaturzy∏ ten ustrój. Mit dziewiczego poczàtku jest
ludziom potrzebny. W Polsce komuniÊci te˝ si´ nim pos∏u˝yli, aby potem móc
lansowaç mit dobrego komunisty krajowego, polskiego. Uosabia∏ go W∏adys∏aw
Gomu∏ka, który chcia∏ do socjalizmu podà˝aç „polskà drogà”. W tym uj´ciu po-
czàtek Polski Ludowej by∏ niemal Êwietlany, a dopiero po 1948 r. mia∏y pojawiç
si´ „b∏´dy i wypaczenia”. DziÊ wiemy, ˝e jest to uj´cie nieprawdziwe. Od same-
go poczàtku w kraju szala∏ terror, a w∏adza komunistyczna w Polsce zasadza∏a si´
na k∏amstwie. Wszak PKWN nie powsta∏ tutaj w Che∏mie, który zresztà wcale
nie by∏ pierwszym polskim miastem na szlaku Armii Czerwonej, i nie tutaj jego
Manifest zosta∏ przygotowany i og∏oszony. Potem mog∏y byç i by∏y coraz wi´k-
sze k∏amstwa, które pi´trowo nak∏ada∏y si´ na siebie. Profesor Paczkowski natra-
fi∏ kiedyÊ na sporzàdzone tà samà r´kà wyniki referendum z 1946 r.: te rzeczy-
wiste i te ju˝ sfa∏szowane, przeznaczone do publikacji. Naprawd´ trudno by∏o
liczyç na to, ˝e Êlady tego typu fa∏szerstw zachowajà si´ do naszych czasów. Po-
dobnie, jak wiadomo, rzecz si´ ma z rosyjskoj´zycznym tekstem Konstytucji PRL
z odr´cznymi poprawkami Stalina, które potem osobiÊcie Boles∏aw Bierut skru-
pulatnie przenosi∏ na tekst polski. Nie by∏o zatem ˝adnego dziewiczego poczàt-
ku, od razu by∏o k∏amstwo, manipulacje i zbrodniczy terror. 

Dlatego te˝, gdy s∏ysz´ apele o oddanie nale˝nego szacunku polskim komuni-
stom, których dzia∏alnoÊç – w ocenie osób wypowiadajàcych tego typu sàdy
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– ocali∏a powojennà Polsk´ od znacznie gorszego losu, niezmiennie odpowiadam
retorycznym pytaniem: czy jest taki kraj na Êwiecie, gdzie kolaborantom buduje
si´ pomniki i ich imieniem nazywa si´ statki, szko∏y, ulice i place?

Pawe∏ Machcewicz: Dzi´kuj´ bardzo. Otwieram dyskusj´, prosz´ o stawianie
pytaƒ, wyg∏aszanie polemik.

Antoni Dudek: Kilka króciutkich uwag na marginesie tych interesujàcych wy-
stàpieƒ. We wszystkich wypowiedziach pojawia∏o si´ nazwisko Stalina. Otó˝
prof. Paczkowski postawi∏ bardzo przewrotnà hipotez´, ˝e byç mo˝e bez ziem za-
chodnich by∏oby nam nie gorzej, a gdyby Polska rzeczywiÊcie sta∏a si´ krajem su-
werennym i skorzysta∏a z planu Marshalla, to nawet by∏oby nam lepiej. Dla mnie
w ogóle demagogicznym argumentem, podnoszonym mniej przez historyków,
a cz´Êciej przez publicystów, jest stwierdzenie, ˝e w∏aÊnie dzi´ki obj´ciu w Polsce
w∏adzy przez komunistów Stalin walczy∏ o polskie ziemie zachodnie. W Poczda-
mie on przede wszystkim walczy∏ o granice imperium sowieckiego. W 1945 r.
by∏o ju˝ dla wszystkich jasne, ˝e Polska znalaz∏a si´ w strefie wp∏ywów sowiec-
kich, ale los Niemiec nie zosta∏ jeszcze przesàdzony. Dlatego w tym momencie
Stalin walczy∏ o zachodnià granic´ swego imperium. Póêniej okaza∏o si´, ˝e prze-
biega∏a ona na ¸abie, a nie na Odrze i Nysie ¸u˝yckiej, ale to wyjaÊni∏o si´ do-
piero po 1945 r. To jest pierwsza sprawa. 

Nast´pnie chcia∏bym si´ odnieÊç do postawionego wczeÊniej pytania, w jaki
sposób twórcy PKWN podchodzili do tradycji II Rzeczpospolitej, do konstytucji
marcowej, do której si´ odwo∏ali. Nawià˝´ do wyg∏oszonego wczoraj przez prof.
Zbigniewa Zaporowskiego referatu o myÊli politycznej KPP7. Mo˝e akurat on
nie dotyka∏ tej kwestii, ale obecni tutaj przypominajà sobie, ˝e wewnàtrz KPP
trwa∏ wieloletni spór mi´dzy wi´kszoÊcià i mniejszoÊcià. W najwi´kszym skrócie
sprowadza∏ si´ on do tego, ˝e tzw. wi´kszoÊç chcia∏a rewolucji w dwóch etapach:
najpierw rewolucji demokratycznej, czyli rewolucji ludowej, a póêniej dopiero
rewolucji proletariackiej. Natomiast mniejszoÊç mówi∏a, ˝e trzeba od razu prze-
chodziç do rewolucji proletariackiej. W praktyce chodzi∏o o to, czy kolektywiza-
cj´ robiç zaraz po zwyci´stwie rewolucji, czy po pewnym okresie przejÊciowym.
Wtedy w latach trzydziestych Stalin rozstrzygnà∏ ten spór na korzyÊç mniejszoÊci
z Julianem Leƒskim na czele, a przywódcy wi´kszoÊci zostali wymordowani. Póê-
niej w 1944 r. Stalin wróci∏ do pomys∏u wi´kszoÊci, czyli rewolucja mia∏a byç
jednak dwuetapowa. Pierwszy etap rozpoczà∏ si´ w 1944 r.: to Manifest PKWN
i te wszystkie pozorne, dekoracyjne dzia∏ania zwiàzane z rzàdem koalicyjnym.
W 1948 r. zarzàdzono drugi etap: pozbyto si´ z kierownictwa partii tych wszyst-
kich z Gomu∏kà na czele, którzy mieli jakieÊ wàtpliwoÊci, i przystàpiono do re-
wolucji prawdziwej, proletariackiej. 

Rzecz ostatnia, te˝ zwiàzana z Józefem Stalinem. Otó˝ moi przedmówcy mó-
wili, ˝e w 1944 r. nie mo˝na sobie by∏o wyobraziç rzàdu, jakiejÊ w∏adzy na zie-
miach polskich bez udzia∏u komunistów, ale kiedy to si´ w∏aÊciwie zadecydowa∏o?
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Stara∏em si´ s∏uchaç wi´kszoÊci wystàpieƒ, ale wydaje mi si´, ˝e referenci nie
wspomnieli o tym, co sta∏o si´ w 1943 r. Wtedy alianci zachodni podj´li decyzj´
o otwarciu drugiego frontu we Francji, co nastàpi∏o w czerwcu nast´pnego
roku. Przypominam, ˝e Winston Churchill proponowa∏ otwarcie drugiego
frontu na Ba∏kanach, ale nie zgodzili si´ na to Amerykanie. Wyobraêmy sobie sy-
tuacj´, w której w 1944 r. alianci najpierw làdujà na Ba∏kanach. Czy to zmieni-
∏oby uk∏ad? Zapewne nie, bo by∏o ju˝ za póêno, ale to pokazuje sposób myÊle-
nia Churchilla. Dostrzega∏ on ekspansj´ sowieckà i zagro˝enia z nià zwiàzane ju˝
w pierwszej po∏owie 1943 r. Rzecz nie polega∏a tylko na otwieraniu drugiego
frontu, ale tak˝e na ogromnej pomocy wojskowej, bezcennej dla Zwiàzku Ra-
dzieckiego w 1943 r., kiedy Niemców odpychano spod Stalingradu, a póêniej
pokonano w bitwie na ∏uku kurskim. Wydaje mi si´, ˝e gdyby nie polityka ame-
rykaƒska, sytuacja mog∏aby si´ potoczyç zupe∏nie inaczej. Amerykanie po prostu
byli wybitnie krótkowzroczni, to jest sprawa doÊç oczywista, ale warto, ˝eby na
tej konferencji, kiedy mówimy o alternatywnych mo˝liwoÊciach rozwoju sytu-
acji, zosta∏o to jasno powiedziane: Amerykanie pope∏nili wielki, gigantyczny, hi-
storyczny b∏àd, którego „odkr´canie” zaj´∏o im nast´pne 50 lat. B∏àd polegajàcy
na zbyt ∏atwowiernym traktowaniu ,,wujka Joe”, jak pieszczotliwie nazywano
Józefa Stalina. 

Leonid Zaszkilniak: Bardzo interesujàca dyskusja i poruszono w niej ju˝ wie-
le tematów, ale ja mam jeszcze jedno pytanie. Zwróci∏em szczególnà uwag´ na
wystàpienie prof. Eislera. Chcia∏bym odnieÊç si´ do tego, co powiedzia∏ o kola-
boracji. Co to jest kolaboracja? Je˝eli pomyÊlimy o polityce jako o sztuce kom-
promisu, czyli sztuce realnoÊci, to wtedy nie mo˝na mówiç o kolaboracji, a jedy-
nie o realnej polityce. Zresztà jak to by∏o w XIX w.? A wi´c je˝eli pekawuenowcy
(nie mówi´ o komunistach) liczyli si´ z realnà politykà i brakiem alternatywy, to
post´powali nie jak kolaboranci, ale jak politycy, tu widz´ sprzecznoÊç. O to
chcia∏em w∏aÊnie zapytaç.

Pawe∏ Machcewicz: Czy sà jeszcze jakieÊ pytania, polemiki, komentarze?

Leon Kieres: Pragn´ uzupe∏niç informacje przekazane przez prof. Paczkow-
skiego. Mianowicie jako prawnik zajmujàcy si´ historià administracji publicznej
z ca∏à stanowczoÊcià chc´ potwierdziç, ˝e mi´dzy 1944 a 1950 r. próbowano
w sposób fasadowy podtrzymywaç pewne przedwojenne rozwiàzania ustrojowe,
zw∏aszcza gdy idzie o administracj´ publicznà. Polski samorzàd terytorialny funk-
cjonowa∏ na podstawie ustawodawstwa przedwojennego do 1950 r., kiedy spe-
cjalnà ustawà o terenowych organach jednolitej w∏adzy publicznej kompletnie
zniesiono jakiekolwiek jego przejawy. Wprowadzono system administracji pu-
blicznej oparty na zasadach centralizmu demokratycznego, póêniej, w 1952 r.,
umocowany w konstytucji lipcowej. Podobnie by∏o z administracjà gospodarczà.
Rozwiàzania przedwojenne, dajmy na to prawo przemys∏owe z 1927 r., obowià-
zywa∏y formalnie do 1950 r., do czasu uchwalenia dekretu o przedsi´biorstwach
paƒstwowych, ale to wyzuwanie przedsi´biorców z w∏asnoÊci prywatnej przeja-
wia∏o si´ jeszcze w okresie przed 1956 r. w przejmowaniu w tzw. przymusowy
zarzàd tych firm prywatnych, które paƒstwo chcia∏o niby legalnie przejmowaç.
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I tu jest problem, którym chcia∏bym si´ z paƒstwem podzieliç i us∏yszeç paƒ-
stwa stanowisko. Sk∏adajàc w Senacie sprawozdanie, powiedzia∏em: ,,Nie odci-
nam si´ od PRL, ˝y∏em w PRL, to by∏o jednak, jakkolwiek byÊmy je oceniali,
paƒstwo, w którym wszyscy w jakiÊ sposób byliÊmy zakorzenieni po ró˝nych
stronach, a ja akurat by∏em po tej stronie, która si´ wadzi∏a z tym paƒstwem”.
Wtedy jeden z senatorów powiedzia∏ mi, ˝e to jest haƒba, ˝e ja nie powinienem
u˝yç tego sformu∏owania (moje wystàpienie by∏o nast´pnie przywo∏ane w czasie
sprawozdania sejmowego). Powiedzia∏ on, ˝e przecie˝ nawet Niemcy odci´li si´
od Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a ja nie odcinam si´ od PRL? O to
te˝ pyta∏a mnie dzisiaj telewizja. Jak oceniam ten okres z punktu widzenia ustro-
jowego, czy to jest czarna dziura? Innymi s∏owy, czy mo˝na by t´ dziur´ zaklaj-
strowaç uchwa∏à Senatu z 1997 r. o ciàg∏oÊci ustrojowej mi´dzy II a III Rzeczpo-
spolità (przypominam, ˝e takà uchwa∏´ polski Senat w 1997 r. przyjà∏). Dla
historyka rozumiem, ˝e tutaj mo˝e nie byç szczególnych problemów, ale dla
prawnika one jednak sà, zw∏aszcza jeÊli dzisiaj odwo∏ujemy si´ (zw∏aszcza w sen-
sie pozytywnym) do pewnych rozwiàzaƒ ustawodawczych przyjmowanych
w okresie 1944–1989. Wiele z nich by∏o stosowanych czy recypowanych nawet
po 1989 r. w nowo przyjmowanych rozwiàzaniach prawnych. MyÊl´, ˝e to jest
problem nie tylko dla takich ludzi jak ja, którzy si´ zajmujà historià ustroju paƒ-
stwa polskiego. Mo˝e któryÊ z historyków powiedzia∏by mi, czy si´ zhaƒbi∏em,
tak jak powiedzia∏ ten pose∏, czy jednak mia∏em jakàÊ cz´Êciowà racj´, odrzuca-
jàc tamto paƒstwo jako z∏e, totalitarne, niesuwerenne, niedemokratyczne, ale
paƒstwo (ja odrzuci∏em paƒstwo w 1980–1981 r., kiedy nale˝àc do struktur opo-
zycji demokratycznej, opowiedzia∏em si´ za innà formacjà ustrojowà).

Andrzej Paczkowski: Jeszcze tylko w sprawie tezy o „dwuetapowej rewolu-
cji”, czyli o dwóch etapach komunizowania Polski. Pierwszy etap to lata 1944–
–1948/1949, drugi okres – 1949–1955. OczywiÊcie spotkanie w dniu 22 lipca,
w dodatku w tym miejscu, podkreÊla wag´ cezury 1944 r., bo wówczas w∏aÊnie
rozpocz´∏o si´ wielkie ci´cie ustrojowe. Chcia∏bym jednak, ˝ebyÊmy przy tej oka-
zji nie zapomnieli, ˝e by∏ jeszcze drugi etap i ˝e – jak sàdz´ – on w∏aÊnie by∏ kon-
kluzywny, gdy˝ dopiero w tych latach zbudowano prawdziwe podstawy paƒstwa
komunistycznego. Polska Lubelska w ma∏ym tylko stopniu by∏a zapowiedzià tego,
co powsta∏o póêniej. W∏aÊciwie jedno by∏o pewne: w∏adz´ nad krajem zdobyli
zwolennicy jednej z najbardziej radykalnych ideologii XX w. i uzyska∏o jà paƒ-
stwo, w którym ideologi´ t´ usi∏owano wprowadzaç w ˝ycie. A przynajmniej si´
na nià powo∏ywano. Co si´ w Polsce uda i kiedy – jeszcze nie by∏o wiadome. 

Janusz Wrona: Prosz´ paƒstwa, wszystkie tezy, które przedstawili przedmów-
cy, de facto zamykajà si´ w stwierdzeniu, i˝ mówimy dzisiaj g∏ównie o PKWN,
bo on by∏ elementem konstruujàcym po II wojnie Êwiatowej system w∏adzy
w Polsce. Natomiast myÊl´, ˝e zasadna jest uwaga dr. Dudka dotyczàca kontek-
stu mi´dzynarodowego. My dzisiaj w∏aÊciwie o nim nie mówiliÊmy, a problem,
czy to kwestia siedemnastej republiki, czy w ogóle umiejscowienia Polski w 1944 r.,
ÊciÊle ∏àczy si´ tak˝e z relacjami geopolitycznymi. I tu pad∏o stwierdzenie, ˝e
Amerykanie pope∏nili straszliwy b∏àd, nie zgadzajàc si´ na koncepcj´ Churchilla,
by uderzyç w to mi´kkie podbrzusze, czyli Ba∏kany. Ja te˝ tak myÊla∏em, ale po
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przeczytaniu ksià˝ki Henry’ego Kissingera Dyplomacja8 sàdz´, ˝e to nie by∏ b∏àd.
Zupe∏nie nie bierzemy dziÊ pod uwag´ ówczesnych relacji amerykaƒsko-brytyj-
skich ani faktu, ˝e przecie˝ jeszcze w 1944 r. prezydent Stanów Zjednoczonych
obiecywa∏ Stalinowi, i˝ wojska amerykaƒskie zostanà w Europie tylko dwa mie-
siàce po zakoƒczeniu wojny. A teraz jest pytanie, czy Amerykanie byli krótko-
wzroczni? Nie zgadzam si´ z tà tezà. Przenosimy mechanizmy polityki europej-
skiej na kontynent amerykaƒski. Stawiam tez´ i jestem gotów jej broniç, ˝e
polityka zagraniczna prezydenta Stanów Zjednoczonych jest pochodnà polityki
wewn´trznej. Bez poparcia dla tej polityki niewiele mo˝e on zrobiç, bo przecie˝
co cztery lata mamy weryfikacj´ wyborczà. O czym myÊla∏o spo∏eczeƒstwo ame-
rykaƒskie w 1944 r.? O jak najszybszym zakoƒczeniu wojny i o powrocie ame-
rykaƒskich ch∏opców do domu, tym bardziej ˝e Ameryka cieszy∏a si´ okresem
wielkiej prosperity, niemal znik∏o bezrobocie. W∏aÊciwie by∏ to kraj (paradoksal-
nie) wielkiej szcz´ÊliwoÊci ekonomicznej. Kissinger przypomnia∏, ˝e prezydent
Roosevelt nie mia∏ koncepcji dotyczàcej Europy, i to stworzy∏o przestrzeƒ dla
Stalina. Zaczà∏ on kreowaç rzeczywistoÊç, bardzo sprytnie zresztà wygrywajàc
ró˝nice mi´dzy politykà amerykaƒskà a brytyjskà. Czy to by∏ b∏àd? Powiem
o jednej rzeczy (o której w gronie historyków wszyscy wiemy): znamy przemó-
wienie Stalina w Teatrze Bolszoj z 9 lutego 1946 r. Jest ono wezwaniem do kru-
cjaty, do III wojny Êwiatowej. Ile trzeba czekaç, by pojawi∏a si´ doktryna Har-
ry’ego Trumana? Prawie rok. A dlaczego trzeba czekaç? Bo trzeba przekonaç
amerykaƒskie spo∏eczeƒstwo, ˝e istnieje mo˝liwoÊç wybuchu kolejnej wojny
z powodu agresji Zwiàzku Radzieckiego. Uwa˝am, ˝e uwzgl´dnienie nieco in-
nych relacji i mechanizmów polityki globalnej jest tak˝e istotne dla Polski.
W moim odczuciu teza, ˝e w∏aÊciwie nasz los by∏ przesàdzony, ˝e tu nie by∏o
alternatywy, wydaje mi si´ najbardziej zasadna. Czy by∏a na przyk∏ad mo˝liwoÊç
dogadania si´ z Miko∏ajczykiem? Teoretycznie tak, ale pami´tajmy, ˝e Beneš te˝
przecie˝ dogada∏ si´ ze Stalinem, a co si´ sta∏o w lutym 1948 r.? Czyli w ka˝dej
sytuacji, nawet gdyby Miko∏ajczyk przyjecha∏ do Lublina i wywalczy∏ lepsze wa-
runki ni˝ PKWN, to w tym biegunowym podziale Êwiata, jaki si´ wówczas two-
rzy∏, i przy dominacji Zwiàzku Radzieckiego w tej cz´Êci Europy, los Polski by∏
przesàdzony, tak jak los Miko∏ajczyka. 

Wspomn´ jeszcze o jednej sprawie. Profesor Paczkowski bardzo ciekawie
sprowokowa∏ problem granicy na Odrze i Nysie ¸u˝yckiej. Ja te˝ si´ zgadzam, ˝e
tutaj Stalin walczy∏ o przesuni´cie tej granicy maksymalnie na zachód. Nieprzy-
padkowo Szczecin dostaliÊmy w sierpniu 1945 r., kiedy by∏o ju˝ jasne, ˝e Polska
znajduje si´ praktycznie pod kontrolà Zwiàzku Radzieckiego. Nie zosta∏ podkre-
Êlony jeszcze jeden aspekt. Prosz´ paƒstwa, przecie˝ ta granica przez d∏ugie lata,
w zasadzie do 1970 r., czyni∏a z nas zak∏adnika polityki zagranicznej Zwiàzku
Radzieckiego. Oznacza∏o to, ˝e bez aprobaty i bez ochrony Zwiàzku Radzieckie-
go jesteÊmy ciàgle zagro˝eni – jak to mówi∏ Gomu∏ka – rewizjonizmem zachod-
nioniemieckim. I problem, który poruszy∏ prof. Leon Kieres: czy mo˝na si´ od-
ciàç od PRL? Prosz´ paƒstwa, dwie trzecie Polaków urodzi∏o si´ i wychowa∏o
w PRL, nie mo˝na odciàç si´ od w∏asnych ˝yciorysów, nie ma czarnej dziury
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w historii. Owszem, pada∏y takie zdania, ˝e mo˝na krytycznie patrzeç na swojà
dzia∏alnoÊç, na swoje ˝ycie, natomiast od tego si´ nie da odciàç. Tak jak zdajemy
sobie spraw´, ˝e te dwie trzecie Polaków zosta∏y mentalnie ukszta∏towane przez
okres PRL, co w sposób istotny rzutuje na dzisiejszy stan ÊwiadomoÊci spo∏ecz-
nej. Dlatego bardzo mi si´ podoba∏o zdanie, które przeczyta∏em w prasie przy
okazji 22 lipca: „Przez 45 lat mieliÊmy pewnà chorob´ i dopiero pi´tnaÊcie lat je-
steÊmy na rekonwalescencji”. To jest Êwietne zderzenie – 45 lat choroby oznacza,
˝e rekonwalescencja, czyli ta zmiana ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa, jej przebudo-
wa, musi jeszcze sporo potrwaç. 

Pawe∏ Machcewicz: Na sam koniec chcia∏em si´ jeszcze odnieÊç do tego, co
powiedzia∏ prof. Kieres i do pytania postawionego ostatnim g∏osem prof. Wro-
ny. Sàdz´, ˝e mo˝na akceptowaç nieuchronnà ciàg∏oÊç prawnà, spo∏eczno-gospo-
darczà mi´dzy PRL a III RP, a jednoczeÊnie bardzo silnie, bardzo jednoznacznie
podkreÊlaç, ˝e PRL by∏a dyktaturà, przez cz´Êç swojego istnienia krajem totali-
tarnym, w którym stosowano wobec obywateli terror na masowà skal´, a od po-
czàtku do ostatnich swoich dni – krajem niesuwerennym, ∏amiàcym prawa cz∏o-
wieka. Niezale˝nie od wszelkich alternatyw, niezale˝nie od wszelkiej historycznej
koniecznoÊci. Nie jest to sprzeczne z oczywistà prawdà, ˝e w PRL, mimo wszyst-
kich zbrodni i nieprawoÊci rzàdzàcych, uczciwie ˝y∏y i pracowa∏y miliony ludzi.
Osàd systemu w niczym nie pomniejsza dorobku tych ludzi (np. twórców kultu-
ry, ale te˝ wszystkich innych), nie uw∏acza ich pami´ci. Uwa˝am, ˝e PRL nie mo-
˝e byç dzisiaj cz´Êcià jakiejkolwiek pozytywnie rozumianej tradycji narodowej.
Mo˝na akceptowaç ciàg∏oÊç w pewnych zakresach i jednoczeÊnie odrzucaç tam-
to paƒstwo, tamten system na poziomie symbolicznym, moralnym. Tutaj nie ma,
jak sàdz´, ˝adnej sprzecznoÊci albo jest tylko pozorna.

JERZY EISLER (ur. 1952) – profesor doktor habilitowany w Instytucie Historii
PAN w Warszawie oraz dyrektor Oddzia∏u IPN w Warszawie. Specjalizuje si´
w historii najnowszej Francji oraz dziejach PRL po 1956 r. Autor ksià˝ek Ma-
rzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje (1991); Grudzieƒ 1970. Geneza,
przebieg, konsekwencje (2000); ostatnio opublikowa∏ Czerwiec 1976 w mate-
ria∏ach archiwalnych (2001).

ANDRZEJ FRISZKE (ur. 1956) – doktor habilitowany, docent Instytutu Studiów
Politycznych PAN w Warszawie, profesor Collegium Civitas, redaktor mie-
si´cznika „Wi´ê” oraz cz∏onek Kolegium IPN. Zajmuje si´ dziejami Polski
w XX w., jest m.in. autorem ksià˝ek Opozycja polityczna w PRL 1945–1980
(1994) i Ko∏o Pos∏ów Znak w Sejmie PRL (1957–1976) (2002). Ostatnio opu-
blikowa∏ syntez´ Polska. Losy paƒstwa i narodu 1939–1989 (2003).

PAWE¸ MACHCEWICZ (ur. 1966) – doktor habilitowany, dyrektor Biura Edu-
kacji Publicznej IPN, profesor Collegium Civitas, docent Instytutu Studiów
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Politycznych PAN. Zajmuje si´ historià XX w. Autor ksià˝ek Polski rok 1956
(1993); W∏adys∏aw Gomu∏ka (1995); Historia Hiszpanii (1998; wraz z Tade-
uszem Mi∏kowskim); Emigracja w polityce mi´dzynarodowej (1999); Kampa-
nia wyborcza i wybory do Sejmu 20 stycznia 1957 r. (2000).

ANDRZEJ PACZKOWSKI (ur. 1938) – profesor doktor habilitowany, pracownik
Instytutu Studiów Politycznych PAN, cz∏onek Kolegium IPN. Autor mi´dzy in-
nymi ksià˝ek: Prasa Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939 (1972); Prasa i spo-
∏ecznoÊç polska we Francji w latach 1920–1940 (1979); Stanis∏aw Miko∏ajczyk
czyli kl´ska realisty. (Zarys biografii politycznej) (1991); Pó∏ wieku dziejów
Polski 1939–1989 (1995); Od sfa∏szowanego zwyci´stwa do prawdziwej kl´-
ski. Szkice do portretu PRL (1999); Droga do „mniejszego z∏a”. Strategia i tak-
tyka obozu w∏adzy, lipiec 1980 – styczeƒ 1982 (2002); wydawca wielu tomów
êróde∏ historycznych.

JANUSZ WRONA (ur. 1953) – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie, pracownik naukowy Instytutu Historii
UMCS, zajmuje si´ funkcjonowaniem ˝ycia spo∏ecznego i politycznego oraz
mechanizmami sprawowania w∏adzy w Polsce po 1944 r. Autor ksià˝ek Sys-
tem partyjny w Polsce 1944–1950. Miejsce, funkcje, relacje partii politycznych
w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego (1995); Zale˝ni czy
suwerenni. Stronnictwo Demokratyczne w województwie lubelskim 1944–1975
(1998); wydawca tomu Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodaw-
czego 19 stycznia 1947 (1999).
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Na drodze do stworzenia PKWN
– rola Moskwy

Jednym z politycznych rezultatów kl´ski wojennej Niemiec by∏o ustanowienie
nowej w∏adzy politycznej w krajach Europy Ârodkowej. Wydarzenie to stanowi
kluczowy problem w powojennej historiografii paƒstw tego regionu. W czasach,
gdy w∏adz´ sprawowali komuniÊci, przedstawiano je w uj´ciu zmitologizowanym
i heroicznym. Po zwyci´stwie rewolucji demokratycznych prze∏omu lat osiem-
dziesiàtych i dziewi´çdziesiàtych XX w. poziom obiektywnoÊci w przedstawianiu
historii tego zagadnienia znacznie wzrós∏, choç wcià˝ pozostawa∏o ono pod wp∏y-
wem nie zawsze pozytywnego oddzia∏ywania bie˝àcej koniunktury politycznej.
W tej sytuacji konieczne wydaje si´ wprowadzenie do obiegu naukowego nowych
êróde∏, przede wszystkim archiwalnych i przede wszystkim pochodzàcych z cza-
sów ZSRR, gdy˝ model w∏adzy i sposoby jej ustanawiania w regionie w wielu
aspektach by∏y pochodnà radzieckiej polityki zagranicznej.

Cele polityczne ZSRR w Europie by∏y przez ostatnie 10–15 lat przedmiotem
licznych, czasem burzliwych, dyskusji w rosyjskim Êrodowisku naukowym. Cz´Êç
badaczy stoi na stanowisku, ˝e u podstaw dzia∏aƒ Moskwy le˝a∏a ideologia, czyli
ch´ç rozprzestrzeniania socjalizmu poza granicami ZSRR. Inni z kolei uznajà, ˝e
strategicznym celem radzieckiej w∏adzy by∏o zabezpieczenie interesów narodo-
woÊciowo-paƒstwowych, czyli bezpieczeƒstwa politycznego paƒstwa, a w okre-
sie rzàdów Stalina – zabezpieczenie jego w∏adzy osobistej, z którà uto˝samiano
wtedy stabilnoÊç ustroju radzieckiego.

Zwolennicy ostatniego punktu widzenia uznajà prymat spraw narodowo-
Êciowo-paƒstwowych nad sprawami ideologicznymi w polityce zagranicznej
Moskwy. Jest to stanowisko zespo∏u naukowego Centrum Historii Stalinizmu
w Europie Wschodniej Instytutu S∏owianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk
(Naucznyj centr po istorii stalinizma w Wostocznoj Jewropie Instituta slawiani-
wiedienia Rossijskoj Akademii Nauk), który w ciàgu ostatnich dziesi´ciu lat opu-
blikowa∏ ok. 2 tys. nieznanych wczeÊniej dokumentów najwy˝szych w∏adz ra-
dzieckich1. Dokumenty te, do niedawna ÊciÊle tajne, potwierdzajà, ˝e zarówno
sowieckie plany utworzenia „pasa bezpieczeƒstwa” z zaprzyjaênionych (wed∏ug

1 Wostocznaja Jewropa w dokumientach rossijskich archiwow 1944–1953, t. 1–2, Moskwa–Nowo-
sibirsk 1997, 1998; Sowietskij faktor w Wostocznoj Jewropie 1944–1953, t. 1–2, Moskwa 1999,
2002; NKWD i polskoje podpolje 1944–1945 (Po „osobym papkam” J.W. Stalina), Moskwa 1994;
Iz Warszawy. Moskwa, towariszczu Beria. Dokumienty NKWD SSSR o polskom podpolje
1944–1945, Moskwa–Nowosibirsk 2001; Tri wizita A. Ja. Wyszynskogo w Bucharest, 1944–1946.
Dokumienty rossijskich archiwow, Moskwa 1998; Transilwanskij wopros. Wengero-rumynskij terri-
torialnyj spor i SSSR, 1940–1946. Dokumienty, Moskwa 2000.
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terminologii Moskwy) paƒstw Europy Wschodniej, jak i koncepcje demokracji
ludowej, narodowych dróg do socjalizmu, a tak˝e „socjalizmu wed∏ug Stalina”
nie sà ideologicznymi celami samymi w sobie, a jedynie Êrodkami lub instrumen-
tami s∏u˝àcymi do usuni´cia zagro˝enia zewn´trznego w Europie, wzmocnienia
wp∏ywu ZSRR w Êwiecie, otrzymania statusu politycznego mocarstwa, a wi´c za-
bezpieczenia si´ przed ewentualnym zagro˝eniem z zewnàtrz. 

Tak wi´c w∏adze radzieckie musia∏y zdecydowaç, jakie si∏y polityczne dojdà
do w∏adzy po kapitulacji Niemiec w najwa˝niejszym ówczeÊnie dla Moskwy
regionie od pó∏nocnego Ba∏tyku do Ba∏kanów i jaki b´dà one mia∏y stosunek
do ZSRR. Najkorzystniejsze by∏oby podj´cie decyzji w tej sprawie wspólnie
przez przywódców wielkich mocarstw. W warunkach toczàcej si´ wojny wy-
dawa∏o si´ to osiàgalne, gdy˝ mówiono przede wszystkim o zapobiegni´ciu
ponownej agresji Niemiec. Pod tym wzgl´dem nie by∏o jeszcze ró˝nic pomi´-
dzy aliantami.

Jakie by∏y g∏ówne postulaty radzieckie w kwestii powojennej w∏adzy w regio-
nie? OczywiÊcie w gr´ nie wchodzi∏y antydemokratyczne si∏y profaszystowskie,
jak równie˝ ugrupowania otwarcie antyradzieckie, niezale˝nie od nurtu politycz-
nego, do którego nale˝a∏y. Poziom antysowietyzmu w danym kraju i zasi´g na-
strojów antyradzieckich wÊród ludnoÊci mia∏y bezpoÊredni wp∏yw na stopieƒ
zaufania Moskwy do tworzàcej si´ w∏adzy. Kreml nie odrzuca∏ wspó∏pracy z kró-
lami (Rumunia) i hrabiami (W´gry), którzy usi∏owali wyprowadziç swoje paƒ-
stwa z wojny z najmniejszymi stratami, a czasem nawet z zyskiem, o ile przyjmo-
wali oni radzieckie warunki powojennego ∏adu.

W Moskwie du˝o uwagi poÊwi´cano kontaktom z kierownictwem ró˝nych
liberalno-demokratycznych ugrupowaƒ antyfaszystowskich (antyniemieckich)
w wi´kszoÊci krajów regionu. Chodzi∏o przede wszystkim o te osoby, które
stara∏y si´ pogodziç zabezpieczenie interesów narodowoÊciowo-paƒstwowych
z obiektywnymi realiami sytuacji mi´dzynarodowej: unikatowym w historii mo-
mentem, kiedy zbieg∏y si´ si∏a militarna ZSRR (zwyci´stwa wojenne) i jego poli-
tyczny autorytet mi´dzynarodowy (co najmniej równy status w Wielkiej Trójce),
w tym równie˝ autorytet moralny. W planach Moskwy ta cz´Êç elity mia∏a uosa-
biaç ciàg∏oÊç i legitymizowaç w∏adz´ narodowà2.

JednoczeÊnie Moskwa uznawa∏a, ˝e najskuteczniejszym zabezpieczeniem
przed ewentualnymi niespodziankami politycznymi w koƒcowym etapie wojny
b´dzie udzia∏ we w∏adzy komunistów, czyli jej sojuszników klasowych. Dzi´ki
uczestnictwu w ruchu oporu i dzi´ki roli ZSRR w wojnie prawie wsz´dzie gwa∏-
townie wysuwali si´ oni na czo∏o sceny politycznej, a jednoczeÊnie mogli odgry-
waç rol´ pewnego rodzaju poÊrednika politycznego mi´dzy elità narodowà i Mo-
skwà. Zaraz po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych spektrum polityczne w krajach,
do których przybywa∏ ˝o∏nierz radziecki, by∏o bardzo ró˝norodne, ale praktycz-
nie wsz´dzie obecni byli komuniÊci, chocia˝ mieli oni ró˝ne wp∏ywy. Wszystko
„uproÊci∏o si´” póêniej i w innej sytuacji mi´dzynarodowej. Czynnik ideologicz-
ny zaczà∏ odgrywaç g∏ównà rol´ pod koniec lat czterdziestych XX w.

2 T.W. Wo∏okitina, G.P. Muraszko, A.F. Noskowa, Narodnaja diemokratija: mif ili realnost’? Ob-
szczestwienno-politiczeskije processy w Wostocznoj Jewropie 1944–1948, Moskwa 1993. 
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Wymienione postulaty wyjÊciowe radzieckiej polityki zagranicznej w latach
wojny odnosi∏y si´ równie˝ do Polski, która zajmowa∏a szczególne miejsce w hie-
rarchii priorytetów zachodnioeuropejskiej polityki zagranicznej ZSRR. Jednak˝e
ich realizacja przebiega∏a w doÊç specyficznych warunkach. W ˝adnym z krajów
regionu na stosunkach z Moskwà tak silnie nie cià˝y∏a przesz∏oÊç historyczna,
w tym równie˝ wydarzenia z pierwszej po∏owy XX w., która wp∏ywa∏a na ich
charakter. Wydaje si´ jednak, ˝e w warunkach wojny, kiedy oba kraje ∏àczy∏o
dà˝enie do rozbicia Niemiec, szczególnie widoczna stawa∏a si´ niezgodnoÊç wy-
obra˝eƒ radzieckiej i polskiej elity politycznej na temat interesów narodowo-
-paƒstwowych i sposobów zapewnienia bezpieczeƒstwa obu paƒstwom w powo-
jennym Êwiecie. Warto zauwa˝yç, ˝e ka˝da z tych elit cieszy∏a si´ w swoim kraju
poparciem wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa, co sprawia∏o, ˝e mia∏y one wyjàtkowo moc-
ne pozycje i stawa∏y si´ bezkompromisowe. Zmniejsza∏a si´ mo˝liwoÊç osiàgni´-
cia porozumienia, za to wzrasta∏y nie tylko szanse, ale i stopieƒ udzia∏u we w∏adzy
polskich peryferyjnych si∏ politycznych opowiadajàcych si´ po stronie Moskwy.
Byli to przede wszystkim, acz nie wy∏àcznie, komuniÊci.

Stalin stawia∏ sobie za cel zarówno zachowanie terenów przy∏àczonych do
Zwiàzku Radzieckiego w latach 1939–1940, jak i stworzenie wzd∏u˝ jego pó∏-
nocnych, zachodnich i po∏udniowo-zachodnich granic pasa wiarygodnych sàsia-
dów – paƒstw znajdujàcych si´ pod wp∏ywem, a jeszcze lepiej – pod kontrolà
Moskwy. Polska by∏a jednym z najwa˝niejszych elementów tej koncepcji. W zna-
nej notatce z 10 stycznia 1944 r. Iwan Majski, kierujàcy komisjà Ministerstwa
Spraw Zagranicznych ZSRR do spraw porzàdku powojennego, nazwa∏ „stworze-
nie niezale˝nej i ˝ywotnej Polski”, lecz „nie […] zbyt silnej i zbyt du˝ej” (podkre-
Êlenie w dokumencie – A.N.) jednym z celów ZSRR3. Stalin w trakcie spotkaƒ,
rozmów i wymiany korespondencji z liderami koalicji antyhitlerowskiej upiera∏
si´ przy przekszta∏ceniu Polski w silne, jednolite pod wzgl´dem narodowoÊcio-
wym i przyjacielskie (wed∏ug jego terminologii) paƒstwo – partnera ZSRR w za-
pewnieniu obu paƒstwom bezpieczeƒstwa po wojnie. Zagwarantowaç to, we-
d∏ug Moskwy, mia∏o odsuni´cie od w∏adzy w Polsce antysowieckich i skrajnie
prawicowych dzia∏aczy, takich jak gen. Kazimierz Sosnkowski, czyli zmiana spek-
trum polskich si∏ politycznych, reprezentowanych w przysz∏ym rzàdzie, i obni˝e-
nie progu antysowietyzmu w spo∏eczeƒstwie. Nie ∏àczono jednak bezwzgl´dnie
radzieckich planów bezpieczeƒstwa z uprzednio okreÊlonà formà powojennego
re˝imu politycznego ani w Polsce, ani w innych krajach.

Elita polska ze swej strony, przy ca∏ej jej ró˝norodnoÊci politycznej, jednog∏o-
Ênie wypowiada∏a si´ w kwestii wschodniej polityki paƒstwa: opierajàc si´ na so-
juszu z mocarstwami zachodnimi, nale˝a∏o nie dopuÊciç ZSRR do Polski i dalej do
Europy i zachowaç granic´ polsko-radzieckà z okresu mi´dzywojennego jako geo-
strategiczny czynnik niezale˝noÊci, bezpieczeƒstwa i specjalnej roli paƒstwa w Eu-
ropie, a tak˝e jeden z najwa˝niejszych instrumentów kontroli spo∏eczeƒstwa4. Pol-
ska elita polityczna zgodnie z prawdà ocenia∏a radzieckà koncepcj´ stosunków
powojennych z Polskà jako prób´ ograniczenia niezawis∏oÊci narodowej paƒstwa.

3 Sowietskij faktor..., t. 1, s. 29.
4 Zob. E. Duraczyƒski, Polska 1939–1945. Dzieje polityczne, Warszawa 1999.
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OczywiÊcie na skutek tak g∏´bokich ró˝nic rozwija∏y si´ postawy bezwzgl´dnego
antysowietyzmu po stronie polskiej i ogromnej nieufnoÊci, si´gajàcej wr´cz wro-
goÊci, ze strony radzieckiej. Zerwanie stosunków mi´dzy sowieckim i polskim
rzàdem w kwietniu 1943 r. doskonale te przeciwieƒstwa odzwierciedla∏o. 

JednoczeÊnie w warunkach, kiedy ZSRR wchodzi∏ w najkorzystniejszà dla
swych dzia∏aƒ mi´dzynarodowych faz´, pojawia∏y si´ inne problemy. Przed rzà-
dem polskim sta∏a kwestia powrotu do kraju, nad czym, wed∏ug doniesieƒ am-
basadora rosyjskiego przy polskim rzàdzie emigracyjnym Aleksandra Bogomo∏o-
wa, ju˝ w kwietniu zastanawiali si´ Winston Churchill i Franklin D. Roosevelt5.
W∏adza radziecka musia∏a znaleêç polskiego partnera nie tylko w stosunkach
dwustronnych, ale i w „trójkàcie”: mocarstwa zachodnie–ZSRR–Polska. „Trój-
kàt” ten mia∏ bardzo istotne znaczenie dla Moskwy, dlatego te˝ Stalin przez ca∏y
okres wojny nie przekreÊla∏ mo˝liwoÊci kontaktów z pe∏noprawnymi w∏adzami
Polski, uzale˝niajàc je jednak od przyj´cia jego sztywnych warunków (linia Cur-
zona, rekonstrukcja rzàdu). Ten fakt potwierdzany jest w wielu opublikowanych
dokumentach radzieckich, m.in. w zapisach kilku póêniejszych rozmów Józefa
Stalina i Wiaczes∏awa Mo∏otowa z szefem polskiego rzàdu emigracyjnego Stani-
s∏awem Miko∏ajczykiem6. 

JednoczeÊnie rosnàce od 1942 r. napi´cie w stosunkach dwustronnych i sytua-
cja powsta∏a na skutek ich zerwania nieco zwi´ksza∏y zainteresowanie w∏adz ra-
dzieckich tà cz´Êcià emigracji polskiej, która znajdowa∏a si´ na nieokupowanych
przez hitlerowców terenach ZSRR i której politycznymi przedstawicielami byli
przede wszystkim komuniÊci, ale nie tylko oni. Wed∏ug danych radzieckich
z 13 grudnia 1943 r. w ZSRR zamieszkiwa∏o 215 081 obywateli polskich (je˝eli
mo˝na ich uznaç za emigrantów), z czego 92 224 osoby mia∏y narodowoÊç pol-
skà, pozostali byli ˚ydami, Ukraiƒcami i Bia∏orusinami7. Ta cz´Êç obywateli pol-
skich w r´kach w∏adz radzieckich mog∏a w przysz∏oÊci daç pretekst do tworzenia
jakiegoÊ organu przedstawicielskiego alternatywnego wobec rzàdu emigracyjne-
go. Na razie, na poczàtku 1943 r., sprawa ta nie by∏a analizowana w Moskwie
pod tym kàtem, chocia˝ ju˝ wtedy wykazano zainteresowanie wykorzystaniem
tej cz´Êci diaspory polskiej w ograniczonych celach politycznych.

22 grudnia 1942 r. redaktor naczelny czasopisma dla ludnoÊci polskiej „No-
we Widnokr´gi”, znany teoretyk polskiego ruchu komunistycznego Alfred Lam-
pe, przekaza∏ wiceministrowi spraw zagranicznych ZSRR So∏omonowi ¸ozow-
skiemu (pseudonim, nazwisko autentyczne Dridzo) notatk´. Postulowa∏ w niej
zniesienie dyskryminacji Polaków, których nie obejmuje pobór do Armii Czerwo-
nej i którzy majà problemy z dostaniem pracy w fabrykach i zak∏adach wojsko-
wych, czyli „sà uznawani za niepe∏nowartoÊciowych obywateli”. „Sprawa ta ma
wa˝ne znaczenie polityczne – pisa∏ Lampe. – Nasi przeciwnicy pos∏ugujà si´ ar-

5 Archiw Prezidienta Rossijskoj Federacyi [Archiwum Prezydenta Federacji Rosyjskiej, dalej: APRF]
F. 3, op. 66, d. 25, l. 65 [F. (fond) – zespó∏; op. (opis’) – spis, d. (die∏o) – teczka, l. (list) – karta].
6 Dokumienty i materia∏y po istorii sowietsko-polskich otnoszenij [dalej: DMISPO], Moskwa 1974,
t. 8, dok. nr 11, 4, 6, 9, 13, 15, 22, 26 i inne; Sowietskij faktor..., t. 1, dok. nr 9, 10, 1; Wostocz-
naja Jewropa w dokumientach..., t. 1, dok. nr 8; O.A. R˝eszewski, Operacja „Tolstoj”. Wizit U. Czer-
czi∏∏a w Moskwie w oktiabrie 1944 g., „Nowaja i nowiejszaja istorija” 2003, nr 6, s. 121–153.
7 APRF, F. 3, op. 66, d. 25, l. 17.
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gumentem, ˝e jest to przejaw negatywnego stosunku do Polaków jako takich,
a nie tylko do Polaków o przekonaniach antysowieckich”, a tak˝e do Ukraiƒców,
Bia∏orusinów, ˚ydów z Ukrainy i Bia∏orusi Zachodniej8.

Skutkiem tej inicjatywy by∏o powstanie kolejnych dwóch dokumentów: no-
tatki ¸ozowskiego do Stalina oraz listu Lampego i deputowanej do Rady Naj-
wy˝szej ZSRR, polskiej pisarki, dzia∏aczki politycznej i w tym czasie cz∏onka
WKP(b) Wandy Wasilewskiej do Wiaczes∏awa Mo∏otowa, ministra spraw zagra-
nicznych, drugiej osoby w Êcis∏ych w∏adzach sowieckich. Obydwa dokumenty
datowane sà na 4 stycznia 1943 r., a ∏àczy je wspólna idea podj´cia dzia∏aƒ or-
ganizacyjno-politycznych, które obj´∏yby „wszystkie prawdziwie lewicowe ele-
menty polskie, wszystkich tych, którzy wraz z ZSRR gotowi sà biç si´ o wolnà,
niezale˝nà, demokratycznà Polsk´”. W tym celu proponowano utworzenie „ko-
mitetu walki o niezale˝nà, demokratycznà Polsk´ (25–30 osób) spoÊród lewico-
wych socjalistów, demokratów, komunistów i bezpartyjnych”. Pad∏y nazwiska:
Putrament, K∏apouch, Drobner, Parnas, Wasilewska, Lampe, J´drychowski i „kil-
ku Polaków – oficerów Armii Czerwonej”. W dokumencie, który wywodzi∏ si´
z polskiego Êrodowiska komunistycznego, przewidywano naturalnie nadrz´dnà
rol´ jego przedstawicieli; proponowano wi´c utworzenie przy KC WKP(b) spe-
cjalnego wydzia∏u, który kierowa∏by ca∏à „polskà pracà”9.

Wymienione dokumenty, poparte przez stron´ radzieckà, doprowadzi∏y do
stopniowego utworzenia w pierwszej po∏owie 1943 r. nie komitetu, ale doÊç du-
˝ej organizacji spo∏eczno-politycznej – Zwiàzku Patriotów Polskich, kierowanej
przez komunistów. Historia Zwiàzku, jego dzia∏alnoÊç i orientacja ideowo-poli-
tyczna zosta∏y dobrze zbadane przez historyków10. Warto zauwa˝yç, ˝e plany
stworzenia jakiegoÊ rodzaju organu przedstawicielskiego ubiegajàcego si´ o w∏a-
dz´ w wyzwolonej Polsce rodzi∏y si´ wÊród cz∏onków aktywu kierowniczego tej
organizacji, jak równie˝ poÊród korpusu oficerskiego tworzàcej si´ w maju
i czerwcu 1943 r. dywizji piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki.

Historycy polscy wià˝à pierwsze wzmianki o jakimÊ Komitecie Narodowym
z dyskusjami o przysz∏ej Polsce w dowództwie dywizji koÊciuszkowskiej latem
i jesienià 1943 r. i pojawieniem si´ tzw. tez nr 2, datowanych na jesieƒ 1943 r.11

Obecnie nie znamy dokumentów, które pokazywa∏yby stosunek w∏adz radziec-
kich do tych dyskusji, jednak materia∏y z zasobów KC WKP(b) potwierdzajà, ˝e
w owym czasie pomys∏ utworzenia w Moskwie Polskiego Komitetu Narodowe-
go omawiano w dowództwie dywizji i w kierownictwie ZPP, których sk∏ad oso-
bowy w znacznej cz´Êci si´ pokrywa∏.

Jednym z najzagorzalszych zwolenników pomys∏u natychmiastowego utworze-
nia w ZSRR alternatywnych wobec rzàdu emigracyjnego struktur polityczno-paƒ-
stwowych by∏ g∏ównodowodzàcy dywizji gen. Zygmunt Berling, który wówczas

8 Ibidem, l. 14.
9 Ibidem, l. 3–5.
10 Por. np. A. Czubiƒski, Dzieje najnowsze Polski do roku 1945, Poznaƒ 1993, s. 553; A. Friszke,
Polska. Losy paƒstwa i narodu. 1939–1989, Warszawa 2003; s. 63, 83–87, 91; DMISPO, t. 7, Mo-
skwa 1973, s. 406, 408, 415, 429 i inne. 
11 E. Syzdek, Sprawa powo∏ania Polskiego Komitetu Narodowego w Moskwie (grudzieƒ 1942–sty-
czeƒ 1944) [w:] Archiwum ruchu robotniczego, t. 9, Warszawa 1984, s. 36.

Na drodze do stworzenia PKWN – rola Moskwy

35



nie by∏ komunistà, a raczej antykomunistà12. Na prze∏omie lata i wczesnej jesie-
ni 1943 r. próbowa∏, najprawdopodobniej pod wp∏ywem nastrojów w dywizji,
wywrzeç doÊç silny nacisk na przewodniczàcà ZPP Wand´ Wasilewskà, która
mia∏a dost´p do najwy˝szych kr´gów w∏adz radzieckich. Powsta∏a ostra sytuacja
konfliktowa. Bardzo z∏o˝one relacje mi´dzy nimi zosta∏y dobrze opracowane
w polskiej literaturze naukowej i widoczne sà we wspomnieniach Wasilewskiej
i Berlinga. Konflikt ten jest istotny nie tylko dlatego, i˝ ukazuje pozycje obu
stron, ale równie˝ stosunek Moskwy do pomys∏u utworzenia PKN.

Na czym polega∏y wi´c ró˝nice mi´dzy Berlingiem i Wasilewskà?
Wed∏ug doniesienia agenturalnego jednego z oficerów polskich z otoczenia

Berlinga13 do NKGB ZSRR z 18 wrzeÊnia 1943 r. na licznych spotkaniach pod
koniec sierpnia i w pierwszej po∏owie wrzeÊnia 1943 r. genera∏ usi∏owa∏ nak∏o-
niç Wasilewskà, a tak˝e ówczesnego zast´pc´ komisarza ludowego spraw zagra-
nicznych ZSRR Aleksandra Korniejczuka, do przedstawienia na Kremlu dwóch
zasadniczych spraw, gdy˝ inaczej „dogodna chwila zostanie zmarnowana”. Cho-
dzi∏o o granic´ polsko-radzieckà i utworzenie w Moskwie centrum w∏adzy wyko-
nawczej, czyli PKN. Genera∏ proponowa∏ Wasilewskiej, aby odpowiednio wczeÊ-
nie zapozna∏a si´ z planami radzieckimi wobec Polski, gdy˝, jak cytowa∏ Berlinga
agent, „kiedy Armia Czerwona zajmie Polsk´ i pójdzie do Niemiec, Zwiàzek Ra-
dziecki b´dzie musia∏ si´ zajàç powa˝niejszymi problemami ni˝ pytanie o demo-
kratycznà bàdê radzieckà Polsk´”.

Podejmujàc temat granicy, Berling powo∏ywa∏ si´ na odbytà latem 1943 r. roz-
mow´ z Korniejczukiem, który mia∏ mu rzekomo powiedzieç, i˝ dobry polski
rzàd mo˝e otrzymaç Lwów i przesuni´cie granicy o 200–300 km, oraz na roz-
mow´ ze Stalinem (najwyraêniej z 11 sierpnia 1943 r.14), który podobno stwier-
dzi∏, ˝e przemyÊli spraw´ granicy wschodniej15. Jak wynika z doniesienia agenta,
sam Berling twierdzi∏, ˝e Lwów go nie interesuje, ale w ten sposób mo˝na „wy-
tràciç gen. Sosnkowskiemu broƒ z r´ki i mieç wszystkich Polaków po swojej stro-
nie”. Wasilewska i Korniejczuk nie chcieli rozmawiaç na temat granicy. Korniej-
czuk twierdzi∏, ˝e „ZSRR nie ustàpi”, a Wasilewska grozi∏a, ˝e „raczej poda si´
do dymisji, ni˝ poprze Berlinga”.

W czasie spotkaƒ z Wasilewskà genera∏ wcià˝ wraca∏ do zagadnienia granicy
polsko-radzieckiej, ∏àczàc je ze sprawà PKN. 29 sierpnia 1943 r. podczas wizyty
Wasilewskiej w Sielcach, gdzie stacjonowa∏y polskie wojska, Berling domaga∏ si´

12 Wanda Wasilewska wspomina, ˝e Berling „ca∏à si∏à i wszystkimi mo˝liwymi sposobami par∏ do
tego, ˝eby stworzyç jakàÊ w∏adz´ czy w postaci PKN, czy czegoÊ innego, ale ˝eby ju˝ t´ w∏adz´ ro-
biç” (Wspomnienia Wandy Wasilewskiej [w:] Archiwum ruchu robotniczego, t. 7, Warszawa 1982,
s. 429).
13 APRF, F. 3, op. 66, d. 26, l. 2–8.
14 Posietitieli kriemlowskogo kabinieta J.W. Stalina, „Istoriczeskij archiw” 1996, nr 3.
15 Nie istnieje mo˝liwoÊç sprawdzenia tej informacji, gdy˝ zapis rozmowy z 11 VIII 1943 r. nie zo-
sta∏ odnaleziony w archiwach rosyjskich. Wanda Wasilewska, która bra∏a udzia∏ w spotkaniu ze Sta-
linem, inaczej przedstawia w swoich wspomnieniach jego stanowisko: „Nie rozumiem, czego si´ de-
nerwujecie, przecie˝ je˝eli chodzi o przyjació∏, to jest oboj´tne, czy ta granica b´dzie sz∏a 200 czy
300 km na wschód czy na zachód [...], nale˝a∏oby zapytaç, co o tym myÊlà ukraiƒscy towarzysze”.
Wasilewska jest przekonana, ˝e Berling niew∏aÊciwie zinterpretowa∏ s∏owa Stalina jako polecenie
przeprowadzenia rozmów z rzàdem ukraiƒskim (Wspomnienia Wandy Wasilewskiej..., s. 393–394). 
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przedstawienia tego problemu na Kremlu. „W zwiàzku z utworzeniem Polskiego
Komitetu Narodowego – pisa∏ agent – rzàd radziecki, wed∏ug niego [Berlinga],
powinien wystosowaç oÊwiadczenie, ˝e anuluje umowy dotyczàce Polski, zaczy-
najàc od 1939 r.” i obiecaç, ˝e „sprawa granicy wschodniej b´dzie omawiania na
podstawie [przedwojennych – A.N.] granic z 1939 r.”

Wanda Wasilewska bez wàtpienia zdawa∏a sobie spraw´ z twardego stanowi-
ska strony radzieckiej w kwestii granicy, zgadza∏a si´ wi´c jedynie na omówie-
nie na Kremlu sprawy PKN. Podczas spotkania, które odby∏o si´ 13 wrzeÊnia
1943 r., Berling ponownie pyta∏ jà o PKN, ˝àda∏ wyjaÊnienia stosunku Mo∏oto-
wa do tej sprawy, upiera∏ si´ przy wydaniu deklaracji o granicy polsko-sowiec-
kiej. Oprócz tego wysunà∏ propozycj´ przekazania ZPP równie˝ „kierownictwa
pracy nielegalnej w Polsce”, które dotychczas sprawowa∏ KC WKP(b) i radziec-
ki wywiad zagraniczny. Wasilewska ponownie obieca∏a omówiç z Mo∏otowem
spraw´ PKN, ale, jak si´ okaza∏o podczas spotkania 14 wrzeÊnia, wcià˝ jeszcze
jej nie poruszy∏a, uzasadniajàc to tym, ˝e sprawa jest „przedwczesna”, a chwila
„nieodpowiednia” ze wzgl´du na stosunki mi´dzynarodowe: „ró˝nice zdaƒ po-
mi´dzy Anglià, Amerykà a Zwiàzkiem Radzieckim sà na tyle powa˝ne, ˝e rzàd
radziecki wstrzyma∏ nawet odpowiedê na ˝àdania Anglii i Ameryki dotyczàce
rozwiàzania dywizji polskich”.

Genera∏ ostro zareagowa∏ na s∏owa Wasilewskiej („on jej nie wierzy”). Wzmac-
nia te˝ swojà argumentacj´: „polscy ˝o∏nierze sà zaniepokojeni tym, ˝e po rozpa-
dzie W∏och16 stworzy∏a si´ sytuacja, w wyniku której Anglia i wojska genera∏a
Andersa b´dà w Polsce wczeÊniej ni˝ wojska radzieckie”, ˝e mo˝e zaistnieç ko-
niecznoÊç „organizacji w Polsce powstania przeciwko Niemcom i gen. Sosnkow-
skiemu”, co przyspieszy∏oby rozwój wydarzeƒ „na korzyÊç ZSRR i Polski”. „Aby
to osiàgnàç – naciska∏ Berling – ju˝ w tej chwili nale˝y stworzyç Komitet Narodo-
wy, wydaç oÊwiadczenie o granicy wschodniej i rozpoczàç przygotowania do po-
wstania w Polsce”. Wasilewska kategorycznie odrzuci∏a tak nieprzemyÊlane poli-
tycznie propozycje genera∏a, a 16 wrzeÊnia przedstawi∏a mu zdanie Mo∏otowa na
temat stworzenia PKN: „W zasadzie zgadza si´ on z Waszymi propozycjami, ale
uwa˝a, ˝e nale˝y nieco odczekaç, gdy˝ obecna sytuacja nie jest korzystna”17. 

Bez wàtpienia, Mo∏otow mia∏ na uwadze sytuacj´ mi´dzynarodowà: systema-
tyczny nacisk aliantów, aby zmusiç ZSRR do odbudowania stosunków z rzàdem
emigracyjnym, na co w Moskwie nie zgadzano si´ bez przyj´cia przez Polsk´ wa-
runków wst´pnych; protest aliantów przeciwko wezwaniom do aktywnej walki
z okupantem, które emitowa∏a radiostacja im. T. KoÊciuszki, nadajàca z Moskwy

16 W∏ochy skapitulowa∏y 3 IX 1943 r., a 9 wrzeÊnia zosta∏ tam utworzony Komitet Wyzwolenia Na-
rodowego.
17 Wanda Wasilewska, wspominajàc w swoich pami´tnikach o tym incydencie z Berlingiem, w nie-
co inny sposób opisuje swój kontakt z Mo∏otowem. Ulegajàc naciskom genera∏a i oskar˝eniom, ˝e
nic nie robi, „aby polski rzàd czy polskà w∏adz´ wy∏aniaç i ˝e ja nie chc´ z towarzyszami radziecki-
mi na ten temat rozmawiaç”, Wasilewska w obecnoÊci Berlinga zadzwoni∏a do Mo∏otowa. Na pyta-
nie, jakie w chwili obecnej istniejà szanse na stworzenie jakiegoÊ przedstawicielstwa polskiego, „któ-
re mia∏oby szerszy zakres ni˝ ZPP”, Mo∏otow odpowiedzia∏: Ja niczego nie ponimaju. Odkuda wam
eto prisz∏o w go∏owu. Eto˝ absolutno nie podchodiaszczeje wriemia [Nic nie rozumiem. Skàd to pani
przysz∏o do g∏owy. Przecie˝ to zupe∏nie nieodpowiedni moment – przypis polskiego wydawcy]”
(Wspomnienia Wandy Wasilewskiej..., s. 429).
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na okupowanà Polsk´; wreszcie przygotowanie do konferencji ministrów spraw
zagranicznych ZSRR, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w Moskwie,
która odby∏a si´ w dniach od 19 do 30 paêdziernika 1943 r.18

Informacja Wasilewskiej o doÊç sceptycznej reakcji Kremla na propozycj´
utworzenia PKN zosta∏a bardzo negatywnie odebrana przez Berlinga, który
oskar˝y∏ przewodniczàcà ZPP o brak patriotyzmu. Wasilewska skontrowa∏a
oÊwiadczeniem, ˝e „bezwarunkowo zastosuje si´ do wszelkich wskazówek, ja-
kich udzieli jej rzàd radziecki” i ˝e poglàdy jej i Berlinga „nigdy nie b´dà zgod-
ne”. W odpowiedzi na te s∏owa Berling stwierdzi∏, ˝e „sta∏ si´ komunistà o zu-
pe∏nie innej treÊci”. Agent cytuje Berlinga: „Sta∏em si´ komunistà jedynie
dlatego, i˝ uwa˝am, ˝e przysz∏oÊç Polski zwiàzana jest ze Zwiàzkiem Radzieckim,
i ˝e Polska mo˝e osiàgnàç szcz´Êcie jedynie jako jedna z republik Zwiàzku Ra-
dzieckiego”. Je˝eli informator NKGB dok∏adnie przekaza∏ sens tego oÊwiadcze-
nia, to w tym przypadku widoczny jest albo polityczny spryt genera∏a, albo te˝
myÊla∏ on kategoriami wychodzàcymi poza perspektywy polityczne, które
w ogóle nie by∏y rozpatrywane przez w∏adze radzieckie. Mo˝na te˝ dopuÊciç
trzecià wersj´: agent celowo przek∏amywa∏ punkt widzenia genera∏a.

Nast´pnego dnia, 17 wrzeÊnia 1943 r., odby∏o si´ kolejne spotkanie Berlinga
i Wasilewskiej. Rozpocz´∏o si´ ono od gróêb genera∏a, który chcia∏ osobiÊcie po-
rozmawiaç z Mo∏otowem, „po d∏ugiej rozmowie i oskar˝eniach” zapanowa∏a
jednak zgoda. Tego samego dnia genera∏ rozmawia∏ z oficerem, który napisa∏ do-
nos do NKGB ZSRR. Berling przyznawa∏, ˝e „niew∏aÊciwie zada∏ pytanie”. Uty-
skujàc, ˝e „dogodna chwila na utworzenie PKN zosta∏a zmarnowana”, wyrazi∏
obawy, ˝e „znów przegapimy ten moment”. Dlatego te˝ Berling podtrzyma∏ po-
mys∏ utworzenia niewielkiego, lecz „mocnego szkieletu politycznego” w ZPP
z Wasilewskà na czele, gdy˝ „nie mamy nikogo lepszego”.

W ten oto sposób pierwsza, wychodzàca wcale nie od komunistów, próba
uzyskania w sierpniu i wrzeÊniu 1943 r. zgody Moskwy na szybkie utworzenie
w ZSRR centrum politycznego emigracji polskiej, pretendujàcego do obj´cia
w∏adzy w kraju, okaza∏a si´ nieudana. Mimo to inicjatywa ta zosta∏a w pewien
sposób rozwini´ta. 22 wrzeÊnia 1943 r. komisarz bezpieczeƒstwa paƒstwowe-
go Gieorgij ˚ukow przekaza∏ wspomniane wczeÊniej doniesienie agenturalne
z 18 wrzeÊnia Stalinowi, który z pewnoÊcià zapozna∏ si´ z tym dokumentem19.
Najprawdopodobniej przekaza∏ on kierownictwu ZPP pewne wskazówki przez
Gieorgija ˚ukowa, który „odpowiada∏ za sprawy polskie” w ZSRR. 4 listopada
1943 r. ˚ukow wr´czy∏ Stalinowi list Wasilewskiej, w którym znajdowa∏y si´ in-
formacje na temat wst´pnego sk∏adu osobowego organu w∏adzy wykonawczej
bàdê przedstawicielskiej, zwanego tu „Komitetem Narodowym Niepodleg∏ej Pol-
ski”20. Za∏àczona lista obejmowa∏a pi´tnaÊcie nazwisk21. Wasilewska prosi∏a te˝

18 Zob. np. Miemorandumy, wruczonnyje poslami SSZA i Wielikobritanii Stalinu 16 ijunia i 11 aw-
gusta 1943 g. (DMISPO, t. 7, dok. nr 286, 291, 301; APRF, F. 3, op. 66, d. 25, l. 159–161,
170–171; ibidem, d. 26, l. 14–15).
19 Ibidem, d. 25, l. 1.
20 Ibidem, d. 26, l. 24.
21 W sk∏ad Komitetu mieli wchodziç: Zygmunt Berling, oficerowie I Korpusu Polskiego Karol Âwier-
czewski, W∏odzimierz Sokorski, Mieczys∏aw Mietkowski, dzia∏acze ZPP: ludowiec Andrzej Witos,
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o publiczne obwieszczenie utworzenia Komitetu 11 listopada, czyli w dzieƒ og∏o-
szenia niepodleg∏oÊci przez Polsk´ w 1918 r. ProÊba ta nie zosta∏a uwzgl´dniona
przez stron´ radzieckà. Ponadto Wasilewska proponowa∏a zaprosiç do Komitetu
mieszkajàcych w Ameryce Oskara Langego i Juliana Tuwima. Jak wynika z jej
wspomnieƒ, mieli oni ju˝ kontakt z ZPP22.

Widocznie pomys∏ utworzenia komitetu nazywanego Polskim Komitetem
Narodowym wzbudzi∏ na Kremlu pewne zainteresowanie, poniewa˝ ju˝ 14 li-
stopada 1943 r., czyli na dwa tygodnie przed spotkaniem szefów mocarstw
w Teheranie23, gdzie, jak wiadomo, zosta∏y podj´te pewne postanowienia doty-
czàce sprawy polskiej, Gieorgij ˚ukow (raczej nie z w∏asnej inicjatywy) przed-
stawi∏ Stalinowi materia∏y informacyjne dotyczàce osób wymienionych przez
Wasilewskà24. Prawdopodobnie materia∏y te Kreml przyjà∏ do wiadomoÊci, choç
prace nad utworzeniem PKN zacz´to aktywnie prowadziç dopiero pod koniec
grudnia 1943 r. 

Przypuszczalnie „opóênienie” wiàza∏o si´ z tym, ˝e w∏adze radzieckie by∏y za-
j´te rozmowami z szefami mocarstw w Teheranie (28 listopada–1 grudnia
1943 r.) i wizytà prezydenta Czechos∏owacji Edvarda Beneša w Moskwie (11–23
grudnia 1943 r.). Pewien wp∏yw mia∏ na to tak˝e brak ∏àcznoÊci mi´dzy Wydzia-
∏em Informacji Mi´dzynarodowej KC WKP(b) (Georgi Dymitrow) a podziem-
nym kierownictwem Polskiej Partii Robotniczej w Warszawie25 w okresie mi´dzy
po∏owà listopada 1943 i koƒcem stycznia 1944 r. Jednak do przyspieszenia pro-
cesu tworzenia PKN dosz∏o, gdy tej ∏àcznoÊci jeszcze nie uruchomiono, ale w∏a-
dze w Moskwie by∏y zadowolone z wyników rozmów radziecko-czechos∏owac-
kich m.in. w kwestii przysz∏ej w∏adzy koalicyjnej z udzia∏em przedstawicieli
partii komunistycznej, a tak˝e z zawarcia umowy, która stwarza∏a optymalny dla
ZSRR model powojennych stosunków pomi´dzy oboma paƒstwami26.

Nie jest przypadkiem, ˝e nazajutrz po wyjeêdzie Beneša, 24 grudnia 1943 r.,
odby∏o si´ znane z literatury naukowej i wspomnieniowej spotkanie przedstawi-
cieli kierownictwa ZPP i Stalina27. Jak twierdzi Wanda Wasilewska, by∏o to
„wielkie zbiegowisko u Stalina28, pierwszy raz w rozmowie w ogóle wyskakuje
projekt stworzenia PKN, tam te˝ w tym szerokim gronie si´ dyskutuje”29. Bezpo-
Êrednim skutkiem tego spotkania by∏o zebranie 25 grudnia 1943 r. komisji orga-
nizacyjnej do spraw utworzenia Komitetu. Nast´pnie 27, 28, 30 grudnia 1943 r.

socjalista Boles∏aw Drobner, nauczyciel W∏odzimierz Stahl, adwokat Emil Sommerstein, profesoro-
wie Leon Chwistek i Jakub Parnas, ks. Wilhelm Franciszek Kubsz (kapelan 1. Dywizji im. Tadeusza
KoÊciuszki), in˝ynierowie Jan Micha∏ Grubecki i M. Skotnicki, dziennikarz Stefan J´drychowski,
wreszcie Wanda Wasilewska (APRF, F. 66, op. 3, d. 26, l. 25). 
22 Wspomnienia Wandy Wasilewskiej..., s. 399.
23 DMISPO, t. 7, s. 492–493.
24 APRF, F. 3, op. 66, d. 26, l. 25–37.
25 Niepokój w∏adz sowieckich zwiàzany z brakiem ∏àcznoÊci ilustrujà dzienniki Georgi Dymitrowa
(G. Dimitrow, Dniewnik. 9 mart 1933–6 fiewruari 1949, Sofia 1997, s. 394). 
26 Zob. W. Marjina, Pieriegowory E. Benesza w Moskwie, „Woprosy istorii” 2001, nr 1.
27 Nie znaleziono informacji o tym spotkaniu w archiwach rosyjskich.
28 A. Czubiƒski, Dzieje najnowsze..., s. 556; Relacja Andrzeja Witosa o Polskim Komitecie Narodo-
wym [w:] Archiwum ruchu robotniczego, t. 9, Warszawa 1984, s. 84; Relacja Jakuba Bermana o oko-
licznoÊciach prac nad powo∏aniem Polskiego Komitetu Narodowego [w:] ibidem, s. 87.
29 Wspomnienia Wandy Wasilewskiej…, s. 425.
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oraz 3 i 4 stycznia 1944 r. komisja rozpatrywa∏a projekt deklaracji, struktur´
i sk∏ad osobowy PKN30.

Sprawa nie ogranicza∏a si´ jedynie do tych przedsi´wzi´ç organizacyjnych.
Najwidoczniej pod wp∏ywem rozmów z Edvardem Benešem w Moskwie przy-
stàpiono do analizowania mo˝liwoÊci kontaktu z niektórymi przedstawicielami
emigracji polskiej w Stanach Zjednoczonych. 4 stycznia 1944 r. konsul radziec-
ki w Nowym Jorku Eugeniusz Kisielow otrzyma∏ „specjalny, poza kolejnoÊcià”
szyfrogram od wiceministra spraw zagranicznych ZSRR W∏odzimierza Dekano-
zowa. Kisielow mia∏ za zadanie „skierowaç jednego z godnych zaufania pracow-
ników konsulatu w Chicago” i w „odpowiedni sposób” przekazaç profesorowi
Langemu list od przedstawicieli ZPP nast´pujàcej treÊci: „Prosimy natychmiast
telegrafowaç zgod´ na wejÊcie w sk∏ad Polskiego Komitetu Narodowego, który
w najbli˝szym czasie powstanie w Moskwie [...] Proponujemy Panu kierownic-
two zewn´trznymi sprawami Komitetu. [...] Czy zgadza si´ Pan na przyjazd bez-
poÊrednio do Moskwy? Witos, Wasilewska, Drobner, Skrzeszewski, Berling,
Chwistek”. Konsul sowiecki mia∏ „taktownie, lecz szybko uzyskaç odpowiedê”31.

List zosta∏ wr´czony Langemu 7 stycznia, a ju˝ nast´pnego dnia profesor udzie-
li∏ odpowiedzi, która dotar∏a do Moskwy 10 stycznia. Lange popar∏ utworzenie
PKN, ale swoje uczestnictwo w przedsi´wzi´ciu uzale˝nia∏, jako obywatel Sta-
nów Zjednoczonych, od zgody rzàdu amerykaƒskiego. JednoczeÊnie Lange pro-
ponowa∏ kilka kandydatur na cz∏onków PKN ze Stanów (Julian Tuwim, Leon
Krzycki, ks. Stanis∏aw Orlemaƒski, Bogdan Zawadzki) i z Anglii (Micha∏ Kalec-
ki). Proponowani byli tak˝e Stanis∏aw Miko∏ajczyk, Jan Staƒczyk, W∏adys∏aw
Banaszyk ze sk∏adu rzàdu polskiego w Londynie32.

Nie dysponujemy materia∏ami, które Êwiadczy∏yby, i˝ strona sowiecka wzi´∏a
pod uwag´ propozycje osobowe Langego. Jednak 19 stycznia 1944 r. Kisielow skie-
rowa∏ do Stalina, Mo∏otowa, Andrieja Wyszyƒskiego i Dekanozowa szyfrogram
z klauzulà „poza kolejnoÊcià”, który zawiera∏ otrzymany 17 stycznia „zwyk∏à pocz-
tà” list Orlemaƒskiego. Wed∏ug Kisielowa list ten „napisany by∏ nie bez wp∏ywu
Langego”, a byç mo˝e z jego inicjatywy. Ksiàdz popar∏ pomys∏ utworzenia PKN:
„Jestem za tym, aby: 1) Rosja zatrzyma∏a tereny, które do niej nale˝à. 2) Straty te-
rytorialne na wschodzie Polacy odbiorà na zachodzie. 3) Popieram utworzenie no-
wego rzàdu polskiego w Rosji [...] chcia∏bym pojechaç do Rosji, nawiàzaç kontakty
z patriotami polskimi, porozmawiaç ze Stalinem, wróciç do Ameryki i pomóc no-
wemu rzàdowi polskiemu w uzyskaniu uznania wÊród Polonii amerykaƒskiej”33.
Niestety, nie odnaleziono ˝adnych materia∏ów zawierajàcych wskazówki, jakie kon-
sul otrzyma∏ z Moskwy w zwiàzku z tym listem; nieco póêniej strona radziecka wró-
ci∏a jednak do pomys∏u nawiàzania wspó∏pracy z Langem i Orlemaƒskim.

Równolegle do „zewn´trznego” – amerykaƒskiego – kierunku dzia∏aƒ polscy
komuniÊci przy udziale strony radzieckiej opracowywali „wewn´trzny”, polski kie-
runek. Ju˝ 26 grudnia 1943 r. Dymitrow odby∏ rozmow´ telefonicznà z Mo∏oto-
wem „w zwiàzku z prawdopodobnymi kandydatami (z Polski, ZSRR i zagranicy)

30 Dokumenty w: E. Syzdek, Sprawa powo∏ania..., s. 36–84.
31 APRF, F. 3, op. 66, d. 26, l. 38.
32 Ibidem, l. 40–43.
33 Ibidem, l. 54–55.
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do tworzàcego si´ Polskiego Komitetu Narodowego”. Prosi∏ Mo∏otowa o „spotka-
nie z Wasilewskà i Berlingiem w tej sprawie”34. 28 grudnia kwestia sk∏adu PKN,
który „powinien mieç charakter tymczasowego rzàdu polskiego”, ponownie by∏a
dyskutowana przez zast´pc´ Dymitrowa z Oddzia∏u Informacji Mi´dzynarodowej
KC WKP(b) Dmitrija Manuilskiego i Jakuba Bermana. Ten ostatni w 1973 r. ujaw-
ni∏, ˝e mowa by∏a o tym, „kto z PPR i innych partii, w szczególnoÊci ludowców
i socjalistów” mo˝e zostaç zaproponowany do sk∏adu PKN i ˝e „pytania na ten te-
mat zosta∏y ju˝ wys∏ane do kraju, jednak nie mamy uzgodnionych ˝adnych na-
zwisk, gdy˝ nie posiadamy aktualnych informacji”35. W zwiàzku z tym staje si´ zu-
pe∏nie oczywista zapiska Dymitrowa zrobiona tego samego dnia w jego dzienniku
dotyczàca proÊby do Paw∏a Fitina36 „o pilne wyjaÊnienie poprzez w∏asne kana∏y
w Warszawie”, który z ludowców (chodzi∏o konkretnie o Kazimierza Bagiƒskiego)
i socjalistów gotów jest wspó∏pracowaç z ZPP, i czy „móg∏by ktoÊ z nich przybyç
do Moskwy na rozmowy na ten temat”, a tak˝e czy „nasi towarzysze sà wolni”.
Nast´pnie wymieniany jest ciàg nazwisk, m.in. Franciszka Jóêwiaka37.

Takie rozmowy u Dymitrowa mia∏y swój ciàg dalszy w Moskwie i w Warszawie.
Za jednà z przyczyn zorganizowania w Moskwie w styczniu 1944 r. Centralne-

go Biura Komunistów Polski uznawano koniecznoÊç kierowania pracà komunistów
w zwiàzku z tworzeniem PKN. Obawiano si´, ˝e „wszystkie organa Polskiego
Komitetu Narodowego stworzone na wyzwolonych terenach Polski” napotkajà
powa˝ne problemy, gdy˝ istniejàce na terenie ZSRR organizacje polityczne i od-
dzia∏y wojskowe mogà byç wykorzystane przez „si∏y antyradzieckie”38. 

Wanda Wasilewska, która zaproponowa∏a stworzenie Polskiego Sztabu Party-
zanckiego, 18 stycznia 1944 r. pisa∏a do Mo∏otowa, ˝e sztab dzia∏ajàcy z ramie-
nia PKN b´dzie zwiàzany z nim przez „oddzia∏ spraw wewn´trznych po jego
utworzeniu”, a kierowaç sztabem mieli Jakub Berman i Eugeniusz Szyr „na wnio-
sek komisji organizacyjnej Polskiego Komitetu Narodowego”39.

Oprócz tych dzia∏aƒ prowadzonych w ZSRR w styczniu i lutym 1944 r. spraw´
utworzenia PKN omawiano z Warszawà. Jak twierdzi w swoich wspomnieniach
Berman, do kierownictwa PPR „drogà okr´˝nà”, czyli najprawdopodobniej ka-
na∏ami radzieckiego wywiadu, zosta∏y skierowane szyfrogramy z zapytaniem, kto
nie tylko spoÊród pepeerowców, ale tak˝e z ludowców i socjalistów móg∏by wejÊç
do PKN. Istniejà potwierdzenia w dokumentach, ˝e Moskwa podj´∏a konkretne
dzia∏ania w tym kierunku. 12 lutego Fitin zawiadomi∏ Dymitrowa, i˝ otrzyma∏
przez „naszego korespondenta” z Warszawy telegram „od PPR”. Powiadamiano
w nim, ˝e „niejaki Popiel40 jako delegat Wandy Wasilewskiej prowadzi rozmowy

34 W archiwach rosyjskich nie odnaleziono informacji o takim spotkaniu.
35 Relacja Jakuba Bermana..., s. 89.
36 Pawe∏ Fitin – kierownik Wydzia∏u I (wywiad zewn´trzny) NKGB ZSRR.
37 G. Dimitrow, Dniewnik..., s. 399–400. 
38 Relacja Jakuba Bermana..., s. 87; SSSR–Polsza. Miechanizmy podczinienija. 1944–1949, Moskwa
1995, s. 13–14.
39 Rossijskij Gosudarstwiennyj archiw socyalno-politiczeskoj istorii (Rosyjskie Paƒstwowe Archi-
wum historii spo∏eczno-politycznej) [dalej: RGASPI], F. 495, op. 74, d. 434, l. 19–20. 
40 Prawdopodobnie chodzi o Mieczys∏awa Popiela, komunist´, cz∏onka Zarzàdu ZPP, który uczest-
niczy∏ w posiedzeniu Komisji Organizacyjnej PKN 25 XII 1943 r., od 1944 r. dzia∏acza PPR (Archi-
wum ruchu robotniczego, t. 7, s. 88). 
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z R[obotniczà] P[artià] P[olskich] S[ocjalistów]”41. Choç tekst telegramu jest doÊç
krótki, mo˝na z niego odczytaç pewne obawy PPR zwiàzane z dzia∏aniami wy-
s∏annika Wasilewskiej, który rozmawia∏ na temat PKN najprawdopodobniej z le-
wicowymi socjalistami.

W tym czasie z Warszawy zacz´∏y nap∏ywaç bardzo istotne informacje majàce
bezpoÊredni zwiàzek z pomys∏ami utworzenia PKN. Pod koniec stycznia 1944 r.,
znów za pomocà „∏àcznoÊci” NKGB, do Moskwy dostarczono znany historykom
list nowego sekretarza KC PPR W∏adys∏awa Gomu∏ki do polskich komunistów,
datowany na 12 stycznia 1944 r. Za∏àczniki do listu (program PPR, manifest za-
wiadamiajàcy kraj o utworzeniu 31 grudnia 1943/1 stycznia 1944 r. Krajowej
Rady Narodowej oraz uchwalone przez nià dokumenty) Êwiadczy∏y, ˝e w okupo-
wanej Polsce powstaje w∏adza alternatywna wobec rzàdu londyƒskiego i przyjaê-
nie nastawiona do ZSRR. JednoczeÊnie Gomu∏ka potwierdza∏ otrzymanie przez
kierownictwo partii informacji, ˝e „poza granicami kraju” tworzona jest „repre-
zentacja polityczna narodu polskiego”. Ocenia∏ zaistnia∏à sytuacj´ jako na∏o˝e-
nie si´ dwóch niezale˝nych inicjatyw: wewn´trznej (PPR) i zewn´trznej (ZPP),
które mogà si´ nawzajem „doskonale uzupe∏niaç przy spe∏nieniu okreÊlonych
warunków”, tj. reprezentacja moskiewska nie mo˝e ubiegaç si´ o funkcje rzàdo-
we, gdy˝ tworzeniem rzàdu powinna zajàç si´ KRN42.

Wkrótce otrzymano kolejny sygna∏ z Warszawy. Stanowisko kierownictwa
PPR na temat PKN by∏o wyraênie sformu∏owane w telegramie przekazanym do
Moskwy kana∏ami wywiadu radzieckiego. 9 lutego 1944 r. Fitin przedstawi∏ Mo-
∏otowowi jego treÊç: „Jaki charakter ma nowe centrum organizowane przez
ZPP? W PPR i Krajowej Radzie Narodowej uwa˝a si´, i˝:

1. stworzenie reprezentacji politycznej jest konieczne,
2. ale powinno byç stworzone na bazie KRN, co wzmocni zarówno patrio-

tów, jak i KRN.
3. Winna to byç reprezentacja, a nie rzàd.
4. Prosimy o podanie szczegó∏ów dla zorientowania PPR i KRN”43.
Jak wynika ze wspomnieƒ Gomu∏ki, rozwa˝a∏ on scenariusz prawdopodobne-

go rozwoju wydarzeƒ i rozumia∏, ˝e w∏adze w Moskwie nie mogà pozwoliç na
to, aby w chwili wejÊcia wojsk radzieckich na teren Polski „nie by∏o tam ˝adnej
uznawanej przez nich polskiej w∏adzy paƒstwowej”. Uwa˝a∏, ˝e „je˝eli PPR nie
przejawi inicjatywy w sprawie stworzenia rzàdu w∏asnymi si∏ami”, to w takim
wypadku „inicjatyw´ przejmie ZPP, dzia∏ajàc tak, jak podpowiada albo wr´cz na-
kazuje im w∏adza radziecka”, i wraz z wojskiem polskim pod dowództwem Ber-
linga do kraju wkroczy utworzony wczeÊniej w ZSRR rzàd44.

Gomu∏ka stara∏ si´ nie dopuÊciç do takiego scenariusza. Równie˝ w Moskwie
pod wp∏ywem zgromadzonych w lutym i marcu 1944 r. informacji o sk∏adzie
osobowym kierownictwa PPR i nadchodzàcych z Warszawy coraz bardziej szcze-
gó∏owych wiadomoÊci uÊwiadamiano sobie rol´ KRN i zwi´kszano zaintereso-

41 RGASPI, F. 495, op. 74, d. 437, l. 8; Relacja Jakuba Bermana..., s. 91.
42 Polska Partia Robotnicza. Dokumenty programowe, 1942–1948, Warszawa 1984, s. 199.
43 RGASPI, F. 495, op. 74, d. 437, l. 1 (materia∏ udost´pni∏a dr Natalia Lebiediewa).
44 W. Gomu∏ka, Pami´tniki, t. 2, Warszawa 1994, s. 340.
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wanie tym organem w∏adzy, na co istniejà dowody w dokumentach. 15 marca
1944 r., czyli zanim Moskwa otrzyma∏a wiadomoÊç o skierowaniu do ZSRR de-
legacji KRN, kierownik Wydzia∏u Krajów Ameryki Ludowego Komisariatu
Spraw Zagranicznych ZSRR Gieorgij Zarubin wr´czy∏ memorandum doradcy
ambasady amerykaƒskiej Hamiltonowi. Powiadamiano w nim stron´ amerykaƒ-
skà o utworzeniu KRN, podkreÊlano, ˝e w jej sk∏ad „weszli przedstawiciele wp∏y-
wowych partii politycznych i ugrupowaƒ, które prowadzà aktywnà walk´ z oku-
pantem hitlerowskim”45. W ten sposób Moskwa przedstawi∏a aliantom swojego
potencjalnego partnera polskiego, choç nie uczyniono tego na najwy˝szym szcze-
blu dyplomatycznym.

W polskiej i rosyjskiej literaturze naukowej powszechny jest poglàd, i˝ na
poczàtku 1944 r. dzia∏ania zmierzajàce do utworzenia PKN zosta∏y przerwane
przez w∏adze rosyjskie z dwóch powodów – mi´dzynarodowego i polskiego.
Istotnie, Stalin nie chcia∏ zaostrzenia stosunków z aliantami, którzy uznawali
rzàd londyƒski, a w styczniu i marcu 1944 r. zach´cali ZSRR do wznowienia
stosunków polsko-radzieckich. W Moskwie wcià˝ jeszcze brano pod uwag´ od-
budow´ kontaktów z rzàdem emigracyjnym, gdyby przyjà∏ on znane warunki
sowieckie46. Polski Komitet Narodowy móg∏ byç wi´c wykorzystany jako in-
strument nacisku na rzàd polski i aliantów.

Wspó∏czeÊni historycy i autorzy wspomnieƒ uznajà, i˝ dzia∏ania zwiàzane
z tworzeniem PKN wstrzymano przede wszystkim pod wp∏ywem informacji
z Warszawy o powstaniu KRN47. Nie znajduje to jednak potwierdzenia w doku-
mentach. W∏adze radzieckie by∏y zainteresowane utworzeniem PKN, choç wyra-
˝a∏o si´ to z ró˝nà intensywnoÊcià.

21 lutego 1944 r. ambasador radziecki w Stanach Zjednoczonych Andriej
Gromyko zwróci∏ si´ do prezydenta Roosevelta z proÊbà o pomoc dla Langego
i Orlemaƒskiego w uzyskaniu zgody strony amerykaƒskiej na wyjazd do ZSRR48.
Najprawdopodobniej nieprzypadkowo 25 lutego 1944 r. do sekretariatu Stalina
wp∏yn´∏a notatka Wasilewskiej adresowana „Do drogiego Józefa Wissarionowi-
cza”. Wasilewska przekazywa∏a projekt deklaracji PKN i dekretu o jego struktu-
rze organizacyjnej, a tak˝e list´ cz∏onków Komitetu49, podkreÊlajàc, i˝ „wszystkie
ww. dokumenty zosta∏y jednog∏oÊnie uchwalone przez Komisj´”50.

45 RGASPI, F. 495, op. 74, d. 437, l. 15; ibidem, d. 435, l. 42, 43; ibidem, d. 431, l. 49–51; APRF,
F. 3, op. 66, d. 26, l. 111–112.
46 Pieriepiska Priedsiedatiela Sowieta Ministrow SSSR s priezidientami SSZA i priemjer-ministrami
Wielikobritanii wo wriemia Wielikoj Oteczestwiennoj wojny. 1941–1945 gg, t. 1, Moskwa 1957,
s. 139–205; t. 2, s. 118–121.
47 W. Gomu∏ka, Pami´tniki…, s. 383; E. Syzdek, Sprawa powo∏ania..., s. 39; Relacja Andrzeja Wi-
tosa..., s. 86–87; Relacja Jakuba Bermana..., s. 94.
48 Moskwa otrzyma∏a odpowiedê pozytywnà 25 III 1944 r., 21 kwietnia goÊcie przybyli do Mo-
skwy, 24 kwietnia Lange, a 26 kwietnia Orlemaƒski spotkali si´ z Mo∏otowem, a nast´pnie
28 kwietnia, 4 i 17 maja – ze Stalinem (RGASPI, F. 82, op. 2, d. 1042, l. 50); zapisy trzech spotkaƒ
sà opublikowane (Wostocznaja Jewropa w dokumientach rossijskich archiwow 1944–1953, t. 1,
s. 19–28, 36–44; Sowietskij faktor..., t. 1, s. 58–62).
49 Dokumenty przechowywane sà w Archiwum Prezydenta Federacji Rosyjskiej (Archiw Prezidien-
ta Rossijskoj Federacyi) w materia∏ach biura politycznego KC WKP(b).
50 APRF, F. 3, op. 66, d. 26, l. 65.
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Nie nale˝y raczej sàdziç, ˝e Wasilewska dzia∏a∏a z w∏asnej inicjatywy. Naj-
prawdopodobniej realizowa∏a proÊb´ Stalina51. Powstaje pytanie, jaki by∏ jej cel.
Byç mo˝e dokumenty te by∏y potrzebne w zwiàzku z przewidywanà wizytà Lan-
gego i Orlemaƒskiego. Najprawdopodobniej nale˝y to jednak ∏àczyç z dotarciem
do Moskwy materia∏ów KRN w koƒcu stycznia 1944 r., które Stalin, z przyczyn
nieznanych autorce, otrzyma∏ dopiero miesiàc póêniej.

Powracajàc do dokumentów Wasilewskiej, warto zauwa˝yç, i˝ okaza∏y si´ one
niepotrzebne pod koniec lutego 1944 r., choç istnieje potwierdzenie, ˝e Stalin si´
z nimi zapozna∏. Nie zostawi∏ na dokumentach ˝adnych uwag i raczej nie dlate-
go, ˝e by∏y to tylko projekty. Bardziej prawdopodobny jest inny powód. Uwag´
Stalina zaprzàta∏ wtedy wydêwi´k mi´dzynarodowy „sprawy polskiej”. 27 lute-
go Moskwa otrzyma∏a specjalne pismo Churchilla, z którym solidaryzowa∏ si´
Roosevelt, poÊwi´cone stosunkom polsko-radzieckim. Usi∏owano zmusiç Stalina
do odbudowy stosunków z rzàdem polskim, który nieco skorygowa∏ swoje po-
glàdy. 3 marca strona radziecka wystosowa∏a ostrà odpowiedê52.

Na prze∏omie marca i kwietnia 1944 r. prawdopodobnie nastàpi∏a przerwa
w omawianiu projektu utworzenia PKN53. Zwiàzek Patriotów Polskich i w∏adze
radzieckie dyskutowa∏y wtedy o umocnieniu wojska polskiego i utworzeniu Pol-
skiego Sztabu Partyzanckiego. 17 marca 1944 r. Dymitrow informowa∏ Mo∏oto-
wa (wi´c równie˝ Stalina), i˝ otrzyma∏ wa˝ny telegram od KC PPR, informujàcy
o skierowaniu do Moskwy delegacji KRN, która „wyczerpujàco przedstawi sytu-
acj´ w kraju i dok∏adnie odpowie na Wasze pytania”. 29 marca 1944 r. minister
bezpieczeƒstwa paƒstwowego ZSRR Wsiewo∏od Mierku∏ow wys∏a∏ do Stalina,
Mo∏otowa i Berii dodatkowe materia∏y informacyjne na temat KRN54. Dzieƒ
wczeÊniej, 28 marca 1944 r., delegacja KRN przekroczy∏a Bug i odda∏a si´ do
dyspozycji radzieckich oddzia∏ów partyzanckich, z którymi w ciàgu dziesi´ciu
dni zbli˝y∏a si´ do linii frontu. Na poczàtku kwietnia nawiàzano kontakt z Mo-
skwà. 11 kwietnia delegacja skierowa∏a si´ w stron´ rzeki Prypeç, usi∏ujàc prze-
kroczyç lini´ frontu55.

Z ca∏à pewnoÊcià mo˝na stwierdziç, ˝e Stalin, który osobiÊcie sprawowa∏ kon-
trol´ nad sprawà polskà, by∏ regularnie informowany o post´pach w przemiesz-
czaniu si´ delegacji w drodze do Moskwy. Bez zgody Stalina w po∏owie kwietnia
1944 r. nie mo˝na by∏o podjàç decyzji o wys∏aniu po delegacj´ samolotu na ob-
szar walk partyzanckich.

Podczas oczekiwania na przybycie delegacji KRN do Moskwy, o którym Wa-
silewska wiedzia∏a wczeÊniej56, 13 kwietnia 1944 r., odby∏o si´ plenum Zarzàdu

51 Wasilewska regularnie kontaktowa∏a si´ ze Stalinem. Kontakty te nie ogranicza∏y si´ do dni zapi-
sanych w dziennikach odwiedzin gabinetu kremlowskiego. Przez jakiÊ czas Wasilewska mog∏a dzwo-
niç bezpoÊrednio do Stalina, z pomini´ciem sekretarzy.
52 Pieriepiska..., t. 1, s. 202–205, 208; t. 2, s. 126–127.
53 Jak podkreÊla∏ w lipcu 1944 r. Andrzej Witos, omawianie z w∏adzami radzieckimi sprawy utwo-
rzenia PKN rozpocz´te pod koniec 1943 r. „nast´powa∏o z przerwami” (DMISPO, t. 8, s. 141).
54 RGASPI, F. 495, op. 74, d. 435, l. 46, 55.
55 Próby te przez d∏u˝szy czas nie przynosi∏y efektów. Na poczàtku maja 1944 r. delegacja zosta∏a
wywieziona specjalnym samolotem radzieckim i 16 maja wieczorem przyby∏a do Moskwy (DMISPO,
t. 8, s. 165–170).
56 Wspomnienia Wandy Wasilewskiej..., s. 405.
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G∏ównego ZPP. Omówiono na nim wyniki dzia∏alnoÊci i za∏o˝enia programowe
Zwiàzku57, a 15 kwietnia 1944 r. sekretariat Stalina zarejestrowa∏ otrzymanie
dwóch kolejnych dokumentów, które w Archiwum Prezydenta Federacji Rosyjskiej
tworzà jeden zespó∏ z materia∏ami otrzymanymi od Wasilewskiej 25 lutego 1944 r.

Tym razem Stalin otrzyma∏ „Deklaracj´ Polskiego Komitetu Narodowego”
i odezw´ „Do Narodu polskiego”, z którymi zapozna∏ si´ pomi´dzy 15 i 23 kwiet-
nia 1944 r., o czym Êwiadczy data adnotacji. Obydwa dokumenty by∏y poprawia-
ne przez Stalina. W „Deklaracji PKN”58 poprawi∏ interpunkcj´, dokona∏ redak-
cji tekstu zgodnie z ortografià rosyjskà i usunà∏ liczne polonizmy, które Êwiadczà
o tym, ˝e tekst zosta∏ przet∏umaczony na rosyjski przez Polaków znajàcych ten
j´zyk dobrze, ale nie idealnie. Na marginesach tekstu znajdujà si´ równie˝ uwa-
gi merytoryczne. Na przyk∏ad obok punktu o przesuni´ciu granic Polski na za-
chód Stalin napisa∏: „A granice wschodnie?”. Pytanie to wyprzedzi∏o zapoznanie
si´ z podanym ni˝ej punktem o uznaniu granicy polsko-radzieckiej z 1941 r.,
w ten sposób Stalin zaprezentowa∏ swojà szczególnà reakcj´ psychiczno-politycz-
nà na ten problem. 

Stalin zwróci∏ te˝ uwag´ na inne fragmenty Deklaracji. Proponowa∏ dodaç do
rozdzia∏u o prawach socjalnych punkt o ubezpieczeniu od bezrobocia, co zosta-
∏o uwzgl´dnione w ManifeÊcie PKWN. Zaznaczy∏ na lewym marginesie ca∏y aka-
pit na temat przebudowy systemu rolniczego Polski i napisa∏ „przemyÊleç”. Uwa-
ga ta tak˝e uwzgl´dniona zosta∏a w ManifeÊcie, w którym odstàpiono od zasady
powszechnoÊci likwidacji latyfundiów i majàtków ziemskich, de facto wyj´to z re-
formy rolnej majàtki koÊcielne, rozszerzono motywacj´ patriotycznà przy zabo-
rze ziemi, przewidziano odszkodowania. Znamienne, ˝e nad dwukrotnie u˝ytym
zwrotem „domoroÊli reakcjoniÊci” Stalin napisa∏ „Kto to?”. Wreszcie przekreÊli∏
nazw´ „Polski Komitet Narodowy” i zaproponowa∏ swojà wersj´: „Narodowy
Komitet Wyzwolenia Polski”, która podkreÊla∏a tymczasowoÊç jego istnienia.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e Stalin zwróci∏ szczególnà uwag´ w∏aÊnie na Deklaracj´ jako
na dokument o konkretnej treÊci ideologiczno-programowej. Nie wniós∏ ˝ad-
nych zmian do koncepcji utworzenia rzàdu tymczasowego, „w którym mieli
uczestniczyç przedstawiciele wszystkich si∏ spo∏eczeƒstwa, jakie walczy∏y z oku-
pantem”. Nie sprzeciwi∏ si´ równie˝ zamiarowi „przystàpienia do odtworzenia
organów paƒstwowoÊci polskiej niezw∏ocznie po wyp´dzeniu Niemców”.

Je˝eli zaÊ chodzi o odezw´ „Do Narodu polskiego”, poprawki Stalina nie mia-
∏y tu absolutnie ˝adnego znaczenia merytorycznego i nosi∏y wy∏àcznie charakter
redakcyjny59. Istnieje jednak wa˝ny element: w odezwie po raz pierwszy u˝yto
sformu∏owania „Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego”, które Stalin pozo-
stawi∏ bez ˝adnych uwag i które wesz∏o do powojennej historii Polski.

Istotne znaczenie ma te˝ fakt, i˝ w po∏owie kwietnia 1944 r., czyli na miesiàc
przed przybyciem delegacji KRN, Moskwa mia∏a ju˝ gotowy wariant uznania KRN
za organ w∏adzy zwierzchniej, któremu mia∏y „podlegaç organizacje Polaków za
granicà, szczególnie Zwiàzek Patriotów Polskich i utworzone przezeƒ wojsko”.

57 Komintern i Wtoraja mirowaja wojna, cz. 2: Posle 22 ijunia 1941, Moskwa 1988, s. 444–445;
DMISPO, t. 8, s. 80–99.
58 APRF, F. 3, op. 66, d. 26, l. 91–110.
59 Ibidem, l. 130–138.
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Chocia˝ ˝aden z dokumentów dostarczonych do sekretariatu Stalina 15 kwiet-
nia 1944 r. nie jest datowany, istniejà dowody, ˝e Deklaracja jest wczeÊniejsza
od odezwy, a mi´dzy dokumentami istniejà istotne ró˝nice dotyczàce sposobu
ustanowienia w∏adzy powojennej. Deklaracja przewidywa∏a utworzenie centrum
przedstawicielskiego, które pretendowa∏o do powo∏ania rzàdu w wyzwolonej Pol-
sce. W odezwie zaÊ jawnie og∏aszano fakt uformowania legalnej w∏adzy przed-
stawicielskiej i wykonawczej w postaci KRN i PKWN. Naród polski zawiadamia-
ny by∏, i˝ „Rada Narodowa Polski, parlament tymczasowy narodu polskiego,
utworzy∏ Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego jako legalny tymczasowy or-
gan w∏adzy wykonawczej dla kierowania obronà wyzwoleƒczà narodu, dla wy-
walczenia niezale˝noÊci i odbudowy paƒstwowoÊci polskiej”.

Pojawia si´ pytanie, do którego z tych rozwiàzaƒ sk∏ania∏ si´ Stalin. Praw-
dopodobnie decyzja wcià˝ nie zapad∏a. Jak wspomina∏a Wasilewska, panowa∏o
„przekonanie, ˝e nale˝y si´ wstrzymaç z tworzeniem rzàdu, choçby tymczasowe-
go, dlatego ˝e mo˝e uda si´ ten rzàd rozszerzyç na podstawie pewnego porozu-
mienia z rzàdem emigracyjnym, czy raczej nie z rzàdem jako takim, ale z pewny-
mi osobami z tego rzàdu”60.

Dost´pne dokumenty Êwiadczà, i˝ zarówno po przybyciu do Moskwy delega-
cji KRN i jej wielokrotnych spotkaniach ze Stalinem, jak i po zakoƒczonych nie-
powodzeniem nieoficjalnych rozmowach radzieckiego ambasadora w Londynie
Wiktora Lebiediewa ze Stanis∏awem Miko∏ajczykiem 23 czerwca 1944 r., nie zo-
sta∏a podj´ta decyzja. Odpowiadajàc 24 czerwca 1944 r. na list Roosevelta na te-
mat spotkania tego ostatniego z Miko∏ajczykiem, Stalin pisa∏: „Rzàd radziecki
widzi najwa˝niejsze tego [„w∏aÊciwego rozwiàzania sprawy stosunków sowiecko-
-polskich” – A.N.] przes∏anki w reorganizacji polskiego rzàdu emigracyjnego,
która zapewni∏aby udzia∏ zarówno polskich dzia∏aczy w Anglii, jak i polskich
dzia∏aczy w USA i ZSRR, a w szczególnoÊci polskich dzia∏aczy demokratycznych
w samej Polsce”61. Widoczne jest, ˝e Stalin zmodyfikowa∏ swój sposób reorgani-
zacji rzàdu polskiego na emigracji, uwzgl´dniajàc istnienie KRN.

W ten oto sposób latem 1944 r. Stalin, który by∏, jak wiadomo, mistrzem mi-
sternych kombinacji, bra∏ pod uwag´ ró˝ne warianty ustanowienia przezeƒ w∏adzy
w Polsce. Raczej nie mo˝na oceniaç jedynie jako zagrywki taktycznej demonstracji
wiernoÊci Stalina wobec idei rekonstrukcji rzàdu emigracyjnego pod koniec czerw-
ca 1944 r. Wydaje si´, ˝e by∏by zadowolony z powtórzenia w Polsce czechos∏owac-
kiego modelu organizacji legitymizowanej w∏adzy zorientowanej na ZSRR. Jednak
niez∏omnoÊç polskich kr´gów liberalno-demokratycznych w kwestii odrzucenia ra-
dzieckiej koncepcji bezpieczeƒstwa i przejÊcia do strefy interesów i wp∏ywów ZSRR
pozostawia∏y Moskwie zbyt wàski „korytarz” dla politycznych manewrów. Kiedy
sprawa w∏adzy zaistnia∏a w aspekcie praktycznym, postawienie na komunistów pol-
skich okaza∏o si´ nie tylko jedynà mo˝liwoÊcià, ale i koniecznoÊcià. Wyraênie widaç
by∏o zamiar Stalina, by oddajàc w∏adz´ w r´ce komunistów, nadaç jej charakter ko-
alicyjny i dopuÊciç do niej tych socjalistów, ludowców czy demokratów, którzy opo-
wiadali si´ za jedynà realnà w tych warunkach drogà – reorientacjà na ZSRR.

60 Wspomnienia Wandy Wasilewskiej..., s. 409.
61 Pieriepiska…, t. 2, s. 147.
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Niestety, nie ma mo˝liwoÊci zrekonstruowania na podstawie dokumentów
stanowiska Stalina podczas rozmów prowadzonych w maju i czerwcu 1944 r.
mi´dzy delegacjà KRN, dzia∏aczami ZPP oraz CBKP62. Ze wspomnieƒ polskich
uczestników rozmów wynika, ˝e mieli oni na myÊli koncepcj´ utworzenia nie ko-
mitetu, ale rzàdu tymczasowego. Stalin najwyraêniej nie wyra˝a∏ publicznie
sprzeciwu wobec takiego rozwoju wydarzeƒ (byç mo˝e uznajàc go za korzystny
dla stosunków z partnerami zachodnimi), inaczej nie powsta∏by znany list
Edwarda Osóbki-Morawskiego i Wandy Wasilewskiej z 15 lipca 1944 r. zawiera-
jàcy propozycj´ utworzenia rzàdu tymczasowego. Wasilewska wr´czy∏a list Sta-
linowi tego samego dnia wieczorem63. Niestety, nie wiemy, jaka by∏a jego od-
powiedê. Jednak˝e bez jego zgody Wasilewska, Osóbka-Morawski, Zawadzki
i Rola-˚ymierski raczej nie skierowaliby 17 lipca 1944 r. do Gomu∏ki telegramu
z informacjà, ˝e „sprawa utworzenia rzàdu tymczasowego w postaci Komitetu
Narodowego jest bezpoÊrednio aktualna”. Proponowano, aby Gomu∏ka pilnie
przyby∏ do Moskwy na czele licznej delegacji i zawiadamiano, i˝ „podj´to wszel-
kie Êrodki do organizacji przelotu”64.

Jako wyjàtkowo ostro˝ny i przezorny polityk Stalin rozpracowywa∏ jeden
problem na wiele sposobów. Dlatego te˝ z pewnoÊcià bra∏ pod uwag´ ró˝ne wa-
rianty ustanowienia w∏adzy w Polsce. Przeciàga∏ rozwiàzanie problemu, wybiera-
jàc najbardziej odpowiedni czas. Z dost´pnych êróde∏ i sekwencji wydarzeƒ wy-
nika, ˝e nie odrzuca∏ równie˝ wariantu przejÊciowego.

18 lipca 1944 r. zmieni∏a si´ sytuacja na froncie niemiecko-radzieckim. Do
chwili wejÊcia Armii Czerwonej na ziemie polskie zosta∏y godziny, na wspólnym
posiedzeniu przedstawicieli KRN i Zarzàdu G∏ównego ZPP podj´to wi´c decy-
zj´ o utworzeniu organu wykonawczego, tymczasowo pe∏niàcego funkcj´ rzàdu
– „Delegatury KRN dla ziem wyzwolonych”. 19 lipca cz∏onkowie Delegatury zo-
stali przyj´ci przez Stalina, który pozytywnie wypowiedzia∏ si´ o tej decyzji65. 

W tym czasie wojska radzieckie i polskie sforsowa∏y Bug i przekroczy∏y grani-
c´ paƒstwowà ZSRR z 1941 r. 21 lipca 1944 r. dowódca I Frontu Bia∏oruskiego
Konstanty Rokossowski otrzyma∏ od Dowództwa Naczelnego rozkaz zdobycia
Lublina66. Póênym wieczorem tego samego dnia Stalin spotka∏ si´ z du˝à delega-
cjà z∏o˝onà z przedstawicieli KRN, ZPP i CBKP. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e na tym
spotkaniu podj´to ostateczne decyzje i utworzono PKWN, a tak˝e uchwalono zre-
dagowany przez komisj´ z Jerzym Borejszà na czele, który wczeÊniej nie uczestni-
czy∏ w rozmowach ze Stalinem, tekst Manifestu PKWN. Podstawà Manifestu by-
∏a odezwa „Do Narodu polskiego”, z którà Stalin zapoznawa∏ si´ w kwietniu
1944 r. Âwiadczy o tym odpowiednia adnotacja biurowa na dokumencie „Opu-
blikowano 25 lipca [w „Izwiestijach” – A.N.] w redakcji zmienionej”67. Warto

62 Zapisy tych rozmów w rosyjskich archiwach nie zosta∏y odnalezione; najprawdopodobniej nie
by∏y prowadzone przez stron´ radzieckà.
63 Wspomnienia Wandy Wasilewskiej..., s. 409; DMISPO, t. 8, s. 131–133, 172–273; Posietitieli
kriemlowskogo kabinieta J.W. Stalina, „Istoriczeskij archiw” 1996, nr 4, s. 81.
64 Wostocznaja Jewropa w dokumientach rossijskich archiwow 1944–1953, t. 1, s. 48.
65 DMISPO, t. 8, s. 141.
66 APRF, F. 3, op. 50, d. 104, l. 75.
67 APRF, F. 3, op. 66, d. 26, l. 138.
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podkreÊliç te˝ inny fakt: adnotacja ta jest dowodem, ˝e od kwietnia 1944 r. ˝a-
den inny wariant Manifestu nie przechodzi∏ przez sekretariat Stalina, choç nie
mo˝na wykluczyç, i˝ okresowo mog∏y byç z nim konsultowane jakieÊ inne wer-
sje. Uczestnicy spotkania wyszli z gabinetu Stalina o godz. 0.50 22 lipca 1944 r.,
po pó∏torej godziny68. Tego samego dnia Manifest zosta∏ og∏oszony w wyzwolo-
nym Che∏mie.

Tak wyglàda∏ udzia∏ Moskwy i samego Stalina w ukszta∏towaniu w Polsce
oÊrodka politycznego odpowiadajàcego jego planom. Wyra˝enie zgody na utwo-
rzenie polskiej w∏adzy wykonawczej w postaci PKWN oznacza∏o rozwiàzanie kil-
ku kwestii. Zapewnia∏o to wspó∏prac´ dowództwa Armii Czerwonej z uznawanà
przez Moskw´ polskà administracjà cywilnà i pozwala∏o uniknàç wprowadzenia
bezpoÊredniego zarzàdu okupacyjnego. Poza tym Stalin dysponowa∏ teraz bardzo
korzystnà pozycjà wyjÊciowà w czekajàcej go walce o charakter i utrzymanie tej
w∏adzy zarówno w samej Polsce, jak i na arenie mi´dzynarodowej. Na dodatek
osiàgnà∏ to wszystko na przekór zamiarom i planom aliantów, którzy zostali po-
stawieni przed faktem dokonanym. Teraz, po stworzeniu PKWN, Stalin zyska∏
dodatkowy argument przy uzgadnianiu z aliantami poglàdów na temat „sprawy
polskiej”. JednoczeÊnie pojawia∏ si´ problem legitymizacji tej w∏adzy, jej uznania
na arenie mi´dzynarodowej. Dlatego te˝ Stalin wcià˝ nie wyklucza∏ podj´cia
wspólnych mi´dzynarodowych decyzji w tej sprawie. W odpowiedzi na proÊb´
Churchilla o przyj´cie Miko∏ajczyka w Moskwie 23 lipca 1944 r. nie tylko za-
wiadomi∏ jego i Roosevelta o nawiàzaniu przez Moskw´ kontaktu z PKWN,
„który zosta∏ niedawno stworzony przez Narodowà Rad´ Polski”, ale zaprosi∏
te˝ do kolejnych rozmów: „Nie mog´ uznaç Komitetu Polskiego za rzàd polski,
ale byç mo˝e w przysz∏oÊci pos∏u˝y on za element wyjÊciowy do utworzenia rzà-
du tymczasowego z si∏ demokratycznych”69. Tym samym okreÊlono krótkie z hi-
storycznego punktu widzenia istnienie tego organu w∏adzy; ujawni∏o si´ te˝ prag-
matyczne podejÊcie Moskwy do utworzenia PKWN.

T∏umaczenie Anna Madej

ALBINA NOSKOWA (ur. 1936) – historyk, doktor habilitowany nauk humani-
stycznych. Pracownik naukowy Instytutu S∏owianoznawstwa Rosyjskiej Aka-
demii Nauk. Interesuje si´ historià najnowszà Polski, a tak˝e innych krajów
Europy Ârodkowo-Wschodniej. Autorka pracy Krestianskoje politiczeskoje
dwi˝enije w Polsze (1939–1947) (1987); wspó∏autorka ksià˝ek Narodnaja die-
mokratija: mif ili realnost’? Obszczestwienno-politiczeskije processy w Wo-
stocznoj Jewropie 1944–1948 (1993); Moskwa i Wostocznaja Jewropa. For-
mirowanije politiczeskich re˝imow sowietskogo mira 1949–1953 (2002);
redagowa∏a tomy dokumentów: NKWD i polskoje podpolje 1944–1945 (Po
„osobym papkam” J.W. Stalina) (1994); Iz Warszawy. Moskwa, towariszczu

68 Posietitieli..., s. 82; A. Czubiƒski, Dzieje najnowsze..., s. 575.
69 Pieriepiska..., t. 1, s. 244–245; ibidem, t. 2, s. 151.
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Bieria... Dokumienty NKWD SSSR o polskom podpolje 1944–1945 (2001);
cz∏onek kolegium redakcyjnego wydawnictw Wostocznaja Jewropa w doku-
mientach rossijskich archiwow 1944–1953, t. 1–2 (1997, 1998); Sowietskij
faktor w Wostocznoj Jewropie 1944–1953, t. 1–2 (1999, 2002).

On the road to PKWN. The role of Moscow

The way the new authorities were established between 1944 and 1945 is one of the
key issues for the historiography of the Central-East European states. Firstly, because for
the next forty years after the war had finished the events were mythicized. Secondly, so-
metimes the problem’s depiction remains under the influence of current political condi-
tions although since the victory of democracy the standard of objectivism has much incre-
ased. Hence, it seems important to bring new sources into scientific circulation, mainly
those from the Soviet archives, for the reason that some aspects of introducing political po-
wer in the discussed countries derived from the Soviet foreign policy.

Goals of the USSR’s activity in the region have been a subject matter of constant, even
boisterous, discussions amongst the Russian academic community for the last 15 years.
Some of the researchers take the view that the ideology of spreading Socialism beyond the
USSR borders was the keystone of Russian activity. The others claim that the strategic go-
al of the soviet authorities was protection of the political security of the state and during
Stalin’s reign – protection of his personal power, which was identified with the stability of
the regime. 

Poland had a specific position in the system of priorities of the USSR foreign policy to-
wards Western Europe. Stalin wanted to transform it into a strong, ethnically unified and
friendly (in his understanding) state – a partner (of the USSR) to secure both countries after
the Second World War. To guarantee this, anti-Soviet activists and radical rightists had to
be removed from power in Poland. To serve this purpose the Polish Committee of Natio-
nal Liberation (PKWN) was created in Moscow and a manifesto (which on the reverse has
notes handwritten by Stalin) was prepared. The communist propaganda for the following
forty years assured Polish society that it happened in Poland. The creation of PKWN secu-
red cooperation between the Red Army command and Polish civil administration recogni-
zed by Moscow. Moreover it avoided the need for a direct occupying governing body. Thus
Stalin had an advantage in the future fight for this type of political system and its main-
tenance in Poland and on the international arena. In addition, he achieved it all in defian-
ce of intentions and plans of the Allies, who were confronted with an accomplished fact.
After the PKWN was created Stalin was given an extra argument in discussing “the Polish
issue” with the Allies.
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Janusz Wrona

System polityczny w Polsce
w latach 1944–1948

System polityczny mo˝e byç rozumiany jako podstawowe struktury w∏adz
paƒstwowych oraz g∏ówne zasady polityczne i prawne; jako ca∏okszta∏t instytu-
cji, za których poÊrednictwem podejmowane sà decyzje polityczne. Zazwyczaj
uznaje si´, ˝e system polityczny to ogó∏ dzia∏ajàcych w paƒstwie instytucji (par-
lament, rzàd, sàdownictwo), organizacji politycznych (partie polityczne, ruchy
spo∏eczno-polityczne), grup interesu (zwiàzki zawodowe, samorzàdy terenowe)
oraz relacji mi´dzy nimi, a tak˝e zespó∏ norm i regu∏, na których podstawie one
funkcjonujà (konstytucja, ordynacje wyborcze).

Tak wi´c poj´cie systemu politycznego oznacza struktur´, w której ramach prze-
biega ˝ycie polityczne i spo∏eczne. Do klasyfikacji systemu politycznego stosuje si´
tak˝e poj´cie re˝imu politycznego. B´dzie ono pomocne przy analizowaniu przeze
mnie podmiotu, jakim by∏ PKWN i kolejne ekipy w∏adzy, które si´ z niego wywo-
dzi∏y. Re˝im polityczny rozumiany jest jako specyficzna forma organizacji politycz-
nej, uk∏ad formalnych i nieformalnych zasad i mechanizmów regulujàcych funkcjo-
nowanie w∏adzy politycznej oraz jej powiàzania ze spo∏eczeƒstwem. Wspó∏czesne
systemy polityczne sà klasyfikowane wed∏ug wielu ró˝nych kryteriów, z których
najwa˝niejsze to: charakter re˝imu politycznego (paƒstwa demokratyczne i niede-
mokratyczne), relacje mi´dzy w∏adzà ustawodawczà a wykonawczà (systemy par-
lamentarne, prezydenckie, parlamentarno-prezydenckie, parlamentarno-komiteto-
we), zale˝noÊci mi´dzy g∏owà paƒstwa a szefem rzàdu (systemy prezydialne
i parlamentarne), charakter g∏owy paƒstwa (monarchie i republiki).

Dyskusje ustrojowe i ich uwarunkowania spo∏eczne

Po utworzeniu w 1941 r. Polskiej Partii Robotniczej Moskwa nakazywa∏a kie-
rownictwu partii, cz´sto wbrew jego woli, unikanie radykalnych hase∏ politycz-
nych i spo∏ecznych, odstr´czajàcych od wspó∏dzia∏ania z komunistami wielu Po-
laków. W 1943 r. sekretarz Mi´dzynarodówki Komunistycznej Georgi Dymitrow
w depeszy wys∏anej do pierwszego sekretarza PPR Paw∏a Findera zaleca∏, aby my-
Êlà przewodnià deklaracji programowej O co walczymy? by∏o „utrwalenie wolno-
Êci i niepodleg∏oÊci Polski, szybka odbudowa kraju oraz zapewnienie narodowi
wolnoÊci”. On te˝ nakazywa∏, by „okreÊliç ustrój polityczny Polski zgodnie z kie-
runkiem platformy partii jako ustrój demokratyczny, a nie radziecki”1. To by∏a

1 J. Jagie∏∏o, O Polskà drog´ do socjalizmu. Dyskusje w PPR i PPS w latach 1944–1948, Warszawa
1984.
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koncepcja „frontu narodowego”, czyli faktycznie „narodowej drogi do socjali-
zmu”, którà Kreml wysunà∏ podczas wojny domowej w Hiszpanii. Uto˝samia∏ si´
z nià w du˝ym stopniu jeden z przywódców PPR – W∏adys∏aw Gomu∏ka. Tak
wi´c propagandowo komuniÊci od˝egnywali si´ od zap´dów dyktatorskich. Ale
nowy model „demokracji” przez nich lansowany explicite wyklucza∏ swobod´
walki wyborczej. Jak w liÊcie z 7 marca 1944 r. W∏adys∏aw Gomu∏ka informo-
wa∏ Georgi Dymitrowa, wi´kszoÊç cz∏onków PPR, nie bez s∏usznoÊci, uwa˝a∏a, i˝
„has∏a walki o demokratycznà Polsk´ pomyÊlane sà przez parti´ tylko jako has∏a
taktyczne, na okres okupacji niemieckiej, po usuni´ciu której partia wysunie ha-
s∏a Polski sowieckiej”. Dla wielu komunistów by∏a tylko jedna alternatywa: Pol-
ska „reakcyjna albo sowiecka”2.

W Polsce komunizm i ideologia kolektywizmu nigdy nie mia∏y zbyt wielu
zwolenników, sporo by∏o natomiast ludzi o przekonaniach lewicowych. Na zna-
czenie polskiej lewicy wp∏yn´∏y z pewnoÊcià zas∏ugi PPS i Pi∏sudskiego dla odzy-
skania niepodleg∏oÊci w 1918 r. Trzeba jednak pami´taç, ˝e najsilniejszà partià
II Rzeczypospolitej by∏a prawicowa Narodowa Demokracja Romana Dmowskie-
go. Ka˝dy Êwiadomy politycznie obywatel II RP wiedzia∏ te˝ dobrze, ˝e przed-
wojenna KPP by∏a nie tylko partià polskiej lewicy, ale tak˝e oÊrodkiem agentu-
ralnym na us∏ugach ZSRR, wykonawcà rozkazów Lenina i Stalina. KomuniÊci
nie mieli szans na legalne zdobycie w∏adzy. Ta prawda by∏a oczywista dla wi´k-
szoÊci Polaków. Obawa przed komunizmem nie wynika∏a z si∏y i znaczenia KPP
w ˝yciu Polski, ale z rosnàcej pot´gi Zwiàzku Radzieckiego. Jakie by∏y oczekiwa-
nia polskiego spo∏eczeƒstwa pod koniec II wojny Êwiatowej? Niewàtpliwie, ana-
logicznie do innych narodów europejskich, po kataklizmie II wojny spo∏eczeƒ-
stwo polskie oczekiwa∏o wolnoÊci i demokracji3. W ca∏ej Europie w trakcie i po
zakoƒczeniu II wojny nastàpi∏ wyraêny zwrot w kierunku lewicowym, ale w Pol-
sce nie oznacza∏o to ani sympatii prokomunistycznych, ani prosowieckich. Wy-
korzystanie owego zwrotu przez Moskw´ i przywódców PPR by∏o zr´cznym za-
biegiem socjopsychologicznym, jednak˝e pod popularne wówczas has∏a
demokracji i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej pod∏o˝ono fa∏szywà treÊç.

Kierownictwo w Moskwie mia∏o ÊwiadomoÊç, ˝e tylko taki program mo˝e
zmieniç negatywne nastawienie Polaków do komunizmu i os∏abiç ich obawy
wzgl´dem ZSRR. Zamiast hase∏ ruchu komunistycznego polscy komuniÊci mieli
propagowaç treÊci demokratyczne i narodowowyzwoleƒcze. W takim duchu

2 Cyt. za: J. Wrona, System partyjny w Polsce 1944–1950. Miejsce, funkcje, relacje partii politycz-
nych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego, Lublin 1997, s. 36.
3 Elity polityczne paƒstwa podziemnego by∏y Êwiadome nieuniknionych zmian w postawach spo-
∏eczeƒstwa, jego post´pujàcej radykalizacji. Wychodzàc im naprzeciw, sformu∏owa∏y program Rady
JednoÊci Narodowej „O co walczy naród Polski” z 15 III 1944 r. Polska mia∏a byç po wojnie kra-
jem demokracji parlamentarnej zdolnej do wy∏onienia silnego rzàdu. Przy zachowaniu linii granicy
traktatu ryskiego na wschodzie Polska winna uzyskaç pokaêne nabytki terytorialne na zachodzie.
Reformy ustroju ekonomicznego mia∏y pójÊç w kierunku upowszechnienia w∏asnoÊci oraz sprawie-
dliwszego podzia∏u dochodu narodowego. Przebudowie struktury w∏asnoÊci na wsi mia∏a s∏u˝yç re-
forma rolna. Przewidywano przej´cie przez paƒstwo majàtków ziemskich powy˝ej 50 ha, a z po-
wsta∏ego funduszu ziemi projektowano tworzenie rodzinnych gospodarstw rolnych o powierzchni
8–15 ha. Paƒstwo mia∏o objàç funkcje kierownicze i kontrolne w gospodarce, do której chciano
wprowadziç elementy planowania, traktowanego jako panaceum na kryzysy gospodarcze.
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skonstruowano pierwszy kompleksowy program PPR zawarty w deklaracji listo-
padowej z 1943 r., a tak˝e programowe dokumenty Zwiàzku Patriotów Polskich
w ZSRR. Tak te˝ napisany by∏ Manifest PKWN, traktowany jako fundamental-
ny dokument nowej komunistycznej w∏adzy. Nadciàgajàca z Moskwy w∏adza wy-
korzysta∏a wizje, nastroje i konkretne programy zawarte w dokumentach wczeÊ-
niejszych ni˝ ów manifest. 

Nowe zasady ustrojowe 

Zgodnie z sugestià Stalina w pierwszym okresie po przej´ciu w∏adzy polscy
komuniÊci nie wypowiadali si´ wyraênie o ustroju politycznym i gospodarczym
paƒstwa. Wszelkie próby czynione w tej kwestii przez dzia∏aczy w ZSRR by∏y
traktowane przez kierownictwo radzieckie, m.in. Wiaczes∏awa Mo∏otowa, jako
niepotrzebne i szkodliwe4. Polska Partia Robotnicza w kraju odcina∏a si´ wpraw-
dzie od ustroju Polski mi´dzywojennej, ale ch´tnie powo∏ywa∏a si´ na ciàg∏oÊç
form prawnych, symboli narodowych i instytucji. Oficjalnie komuniÊci deklaro-
wali, ˝e przemiany ustrojowe dokonywaç si´ b´dà z zachowaniem nale˝ytego re-
spektu dla tradycyjnej struktury paƒstwa.

Przes∏anki prawno-konstytucyjne przej´cia w∏adzy liczy∏y si´ dla komuni-
stów polskich o tyle, o ile mog∏y mieç wymow´ propagandowà u˝ytecznà w kra-
ju oraz na arenie mi´dzynarodowej. Dlatego Manifest PKWN legitymizowa∏
si´ formalnym odwo∏aniem do podstawowych „za∏o˝eƒ”, a nast´pnie „zasad”
konstytucji marcowej z 1921 r. Mia∏y one obowiàzywaç „a˝ do zwo∏ania wybra-
nego w g∏osowaniu powszechnym, bezpoÊrednim, równym, tajnym i stosunko-
wym Sejmu Ustawodawczego, który uchwali, jako wyraziciel woli narodu, no-
wà konstytucj´”5. Na wst´pie tworzenia nowego systemu politycznego pojawi∏a
si´ wi´c obietnica wolnych demokratycznych wyborów (dodajmy: niezrealizo-
wana przez ponad 45 lat), które sà najpe∏niejszà formà politycznego uczestnic-
twa obywatela w ˝yciu publicznym, gdy w g∏osowaniu powo∏uje si´ okreÊlone
osoby do pe∏nienia funkcji w organach paƒstwa, a tak˝e w samorzàdnych orga-
nizacjach spo∏ecznych. Problem doprowadzenia do demokratycznych wyborów
by∏ kluczowà kwestià pierwszych dwóch powojennych lat. W takim akcie wy-
borczym ogromna wi´kszoÊç Polaków z przywódcà Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego Stanis∏awem Miko∏ajczykiem upatrywa∏a szansy na suwerennoÊç Polski.
W rzeczywistoÊci wybory stanà si´ z woli komunistów propagandowym rytu-
a∏em pozbawionym treÊci politycznego uczestnictwa s∏u˝àcego wyra˝aniu inte-
resów, pragnieƒ i dà˝eƒ obywateli.

W lipcu 1944 r. formalnie najwy˝szà w∏adzà w paƒstwie by∏a ca∏kowicie zdo-
minowana przez komunistów Krajowa Rada Narodowa. Nie pochodzi∏a ona
z wyborów. Nale˝eli do niej przedstawiciele partii, organizacji spo∏ecznych, po-
litycznych i zawodowych delegowani przez nie za zgodà kierownictwa PPR.
G∏ównà rol´ w funkcjonowaniu tej instytucji odgrywa∏o prezydium, które for-
malnie by∏o organem podleg∏ym KRN. W polskim systemie prawnym ten kole-

4 Polska–ZSRR. Struktury podleg∏oÊci. Dokumenty WKP(b) 1944–1949, oprac. A. Kochaƒski, A. Pacz-
kowski i in., Warszawa 1995, s. 49.
5 Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, oprac. W. Skrzyd∏o, Lublin 1979, s. 8.
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gialny urzàd stanowi∏ novum. Prezydium okaza∏o si´ najwa˝niejszym oÊrodkiem
w∏adzy ustawodawczej i jej bardzo skutecznym instrumentem. To ono w prakty-
ce decydowa∏o o kszta∏cie i zakresie dzia∏ania KRN. 11 wrzeÊnia 1944 r. KRN
przyj´∏a ustaw´ o organizacji i zakresie dzia∏ania rad narodowych oraz o kompe-
tencjach przewodniczàcego KRN. Funkcj´ t´ sprawowa∏ Boles∏aw Bierut, które-
mu przyznano niezwykle du˝e uprawnienia. Jego decyzje by∏y bezdyskusyjne
i ostateczne, zawsze spotyka∏y si´ z akceptacjà. Prezydium stanowi∏o skuteczny
i legalny organ poÊredniczàcy mi´dzy w∏adzà rzeczywistà, czyli Biurem Politycz-
nym KC PPR, a spo∏eczeƒstwem reprezentowanym przez KRN i PKWN, aspiru-
jàcymi do roli parlamentu i rzàdu. Formalnie mia∏o gwarantowaç zasad´ nad-
rz´dnoÊci parlamentu nad rzàdem6. Lektura protoko∏ów Biura Politycznego PPR
z 1944 r. wyraênie ukazuje rzeczywisty mechanizm zapadania politycznych de-
cyzji. Najpierw omawiano je na posiedzeniu Biura Politycznego, a nast´pnie by∏y
wykonywane przez Prezydium KRN i PKWN. Mechanizm ten powtarza∏ si´
w okresie funkcjonowania kolejnych rzàdów i sejmów. 

Czy w trakcie przejmowania w∏adzy przez PPR w ramach jednego oÊrodka
w∏adzy powsta∏y liczne centra i w∏adzy, i wp∏ywów, czy te˝ by∏o ono jedno? Na
pewno decydujàcà si∏´ stanowi∏ oÊrodek zewn´trzny, czyli ZSRR i jego agendy
w Polsce (wojsko, bezpieka, doradcy, oficjalne przedstawicielstwo z Niko∏ajem
Bu∏ganinem). Na gruncie wewn´trznym w pierwszych latach nie by∏o jeszcze ró˝-
nych ugrupowaƒ centralnej biurokracji ani centrów ekonomicznej i finansowej
pot´gi. Regionalne elity dopiero si´ tworzy∏y, od poczàtku zaÊ mia∏y znaczenie ka-
dry dowódcze wojska i struktur bezpieczeƒstwa publicznego. W kierownictwie
PPR rysowa∏y si´ natomiast ró˝nice zdaƒ dotyczàce taktyki sprawowania w∏adzy,
które zaowocowa∏y ostatecznie odsuni´ciem W∏adys∏awa Gomu∏ki z funkcji przy-
wódcy PPR w po∏owie 1948 r. W tworzonym systemie nie dzia∏a∏y prawa klasycz-
nej równowagi si∏. Istnia∏o bowiem dominujàce centrum w∏adzy – Biuro Politycz-
ne PPR. Partia odgrywa∏a specjalnà rol´. By∏a swego rodzaju arbitrem, który
zapewnia równowag´, a jednoczeÊnie trzyma pod kontrolà struktury wojska i bez-
pieczeƒstwa wewn´trznego. I chocia˝ z formalno-prawnego punktu widzenia par-
tia nie mia∏a ˝adnych uprawnieƒ, to realna w∏adza PPR/PZPR, jej mo˝liwoÊci
wp∏ywu na procesy polityczne i ekonomiczne, by∏a najwa˝niejsza i decydujàca.

Polska Partia Robotnicza od lipca 1944 r. dominowa∏a w strukturach w∏adzy,
w niektórych zaÊ jej segmentach, takich jak wojsko i aparat bezpieczeƒstwa, uzy-
ska∏a pozycj´ hegemona. Jego podstawowà funkcjà by∏o utrzymywanie terroru
i kontrolowanie spo∏eczeƒstwa7. Zasad´ obsadzania najwa˝niejszych stanowisk
przez partyjnà nomenklatur´ zacz´to stosowaç ju˝ od 1944 r.8 Kierownictwo
PPR mia∏o ca∏kowità ÊwiadomoÊç bezwzgl´dnej dominacji w tworzonym przez
PKWN pod egidà ZSRR systemie w∏adzy. Wyraênie mówi∏ o tym podczas spo-
tkaƒ komunistycznego kierownictwa Marian Spychalski: „JesteÊmy partià decy-

6 Protoko∏y posiedzeƒ Prezydium KRN 1944–1947, wybór, wst´p i oprac. J. Kochanowski, Warsza-
wa 1995, s. 6–11.
7 A. Paczkowski, Od sfa∏szowanego zwyci´stwa do prawdziwej kl´ski. Szkice do portretu PRL, Kra-
ków 1999, s. 33–75.
8 A. Garlicki, Z tajnych archiwów, Warszawa 1993, s. 108 i n.; A. Paczkowski, System nomenkla-
tury kadr w Polsce (1950–1970), Warszawa 2000.
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dujàcà i na nas spada ca∏a odpowiedzialnoÊç – stwierdzi∏ 29 paêdziernika 1944 r.
– Bez nas nic si´ nie mo˝e dziaç. Mimo koalicyjnoÊci PKWN nie utrzyma∏by si´
ani godziny wbrew PPR. Nie mo˝na tego powiedzieç odnoÊnie innych partii”.
WczeÊniej, 9 paêdziernika, podobnie wypowiada∏ si´ W∏adys∏aw Gomu∏ka:
„Faktycznà si∏à jest przede wszystkim nasza partia”9. W partyjnym gronie nie
ukrywano te˝ swoistego lekcewa˝enia dla komitetu kierowanego przez Edwarda
Osóbk´-Morawskiego. Hilary Minc stwierdzi∏, i˝ PKWN to taka „chuderlawa
szkapa, którà trzeba ciàgnàç za ogon”, dodajàc nast´pnie: „Tej Idiotenregierung,
która mia∏a trwaç kilka tygodni, nadano prawa obywatelstwa”10.

Manifest lipcowy obiecywa∏ reform´ rolnà, na którà oczekiwali polscy ch∏o-
pi, zapowiada∏ „popraw´ bytu szerokich rzesz narodu”, podwy˝ki p∏ac, rozbu-
dow´ Êwiadczeƒ spo∏ecznych, likwidacj´ „n´dzy mieszkaniowej” i „bezp∏atne na-
uczanie na wszystkich szczeblach”11. Niezale˝nie od ideologicznych obietnic
PPR, i˝ nowy system w∏adzy przyniesie wi´kszà równoÊç i sprawiedliwoÊç spo-
∏ecznà, pewne stare nierównoÊci zosta∏y zastàpione nowymi, podczas gdy inne
przetrwa∏y w nienaruszonej formie. Na poziomie grupowym nierównoÊç poli-
tyczna wyra˝a∏a si´ w naruszaniu prawa do stowarzyszania si´. Na poziomie
ogólnospo∏ecznym nierównoÊci polityczne przejawia∏y si´ na dwa sposoby: po
pierwsze nastàpi∏o podporzàdkowanie aparatu paƒstwowego jednej orientacji
politycznej (jednej partii), po drugie w wyniku wyeliminowania opozycji ze
struktur w∏adzy zanik∏a demokratyczna kontrola prawna i spo∏eczna na wszyst-
kich szczeblach w∏adzy: od centralnego do lokalnego.

Inny rodzaj nierównoÊci wyst´powa∏ w sferze spo∏ecznej. Pewne êród∏a nie-
równoÊci w gospodarce nierynkowej powoli przestawa∏y istnieç (np. skutki dzia-
∏ania prawa w∏asnoÊci), a inne zosta∏y powa˝nie ograniczone (np. pochodzenie
spo∏eczne z klas ni˝szych, wykszta∏cenie („Nauka w s∏u˝bie ludu”, „Nie matura,
lecz ch´ç szczera zrobi z ciebie oficera”) czy p∏eç. Po 22 lipca 1944 r. wzros∏a ru-
chliwoÊç spo∏eczna, a dwie zw∏aszcza kategorie ludnoÊci doÊwiadczy∏y awansu
grupowego: robotnicy i ch∏opstwo. Ale równolegle inne nierównoÊci zosta∏y
w nowym systemie powa˝nie wzmocnione, np. niekomunistyczne afiliacje poli-
tyczne czy pochodzenie z klas wy˝szych, tzw. obszarników, ku∏aków lub bur˝ua-
zji. Pewne kategorie stratyfikacyjne, takie jak wielka bur˝uazja i ziemiaƒstwo, ju˝
w 1944 r. zosta∏y zlikwidowane, co ∏àczy∏o si´ na ogó∏ z degradacjà spo∏ecznà
osób zaliczajàcych si´ do tych grup spo∏ecznych. Wp∏yw tworzonego systemu
w∏adzy na uk∏ad nierównoÊci mia∏ generalnie efekt niwelujàcy, ale cenà za to
by∏o drastyczne ograniczenie wolnoÊci. 

Kolejny typ nierównoÊci odnosi∏ si´ do sfery ekonomicznej i dewaluacji indy-
widualnego dochodu jako g∏ównego czynnika regulujàcego poziom ˝ycia. Pie-
niàdz stawa∏ si´ zaledwie jednym z wielu Êrodków otwierajàcych dost´p do rzad-
kich dóbr i us∏ug. Polityka spo∏eczna PPR/PZPR by∏a zorientowana raczej na
osiàgni´cie równoÊci warunków ni˝ równoÊci szans. Z powodu „gospodarki nie-
doboru” by∏ to generalnie proces równania w dó∏. 

9 Protoko∏y posiedzeƒ Biura Politycznego KC PPR 1944–1945, oprac. A. Kochaƒski, „Dokumenty
do dziejów PRL”, z. 2, Warszawa 1992, s. 20, 47.
10 Ibidem, s. 29. 
11 Manifest PKWN...
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KomuniÊci odrzucili zakorzenione w ustawach i w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej
procedury rozwiàzywania konfliktów i sprzecznoÊci przez zwracanie si´ do sà-
dów, a tak˝e inne obyczaje politycznego zachowania, charakterystyczne dla roz-
wini´tych i utrwalonych demokracji. Has∏o sprawiedliwoÊci spo∏ecznej propago-
wane przez Manifest odegra∏o rol´ zawo∏ania rewolucyjnego komunistów. Nie
mo˝na pominàç faktu, ˝e znajdowa∏o si´ ono tak˝e w programach tych nurtów
politycznych – takich jak ruch ludowy i niepodleg∏oÊciowy socjalizm – które
z ca∏à zaci´toÊcià i przy u˝yciu nieograniczonych Êrodków b´dà zwalczane od
chwili narodzin nowej paƒstwowoÊci, która sama ochrzci∏a si´ mianem Polski
Ludowej. W dokumencie nie by∏o s∏owa o socjalizmie ani oczywiÊcie o komuni-
zmie. Ale s∏owo komunizm dla okreÊlenia budowanego systemu ustrojowego by-
∏o cz´sto u˝ywane przez obywateli. Projekt komunistyczny postrzegany by∏
w Polsce jako narzucona przez ZSRR próba g∏´bokiej przebudowy ca∏okszta∏tu
˝ycia spo∏ecznego i politycznego, próba z gruntu obca polskiemu duchowi naro-
dowemu, a tak˝e tradycji i kulturze europejskiej12. 

Tak wi´c pod poj´cia: demokracja, parlament, rzàd, sàd, prawo, praworzàd-
noÊç, w∏asnoÊç prywatna, partie polityczne, PKWN i kolejne rzàdy podk∏ada∏y
makiety, atrapy, namiastki orygina∏ów. W∏adze komunistyczne Êwiadomie wy-
twarza∏y lub tolerowa∏y instytucje i mechanizmy artykulacji, regulacji i stabiliza-
cji spo∏eczno-ekonomicznej i politycznej, które niejednokrotnie z nazwy nawià-
zywa∏y do odpowiedników dzia∏ajàcych na gruncie demokracji parlamentarnej.
KomuniÊci liczyli si´ bowiem z przywiàzaniem spo∏eczeƒstwa do instytucji demo-
kratycznych. Przywracajàc ich nazwy, nie zamierzali i nie mogli przywróciç ich
tradycyjnych funkcji. Mia∏y wi´c one charakter osobliwy. Odgrywa∏y bowiem ro-
l´ podrz´dnà wobec zasad i mechanizmów stabilizujàcych porzàdek ustrojowo-
-polityczny. Stàd dyrektywa tzw. socjalistycznej nauki prawa nakazywa∏a trakto-
waç racje ustrojowo-polityczne jako najwa˝niejsze i rozstrzygajàce. Po latach
doÊwiadczenia okresu PKWN i kolejnych lat PRL zosta∏y zdefiniowane przez
partyjnego konstytucjonalist´ nast´pujàco: „To nie tradycje konstytucyjne mia∏y
okreÊlaç zakres konstytucyjnej sankcji dla nowych treÊci polityczno-prawnych,
lecz odwrotnie, te nowe treÊci polityczno-ustrojowe mia∏y wyznaczaç znaczenie
zastosowania tradycyjnych poj´ç, zwrotów i konstrukcji w systemie przepisów
konstytucyjnych”13. 

Demokratyczne zasady PKWN – demokracja klasowa 
i w∏asnoÊç prywatna

Oficjalnie celem w∏adzy nie by∏o budowanie komunizmu, lecz rozwijanie tzw.
demokracji ludowej, zapewniajàcej masom udzia∏ w rzàdzeniu g∏ównie przez
udzia∏ w organizacjach i instytucjach w∏adzy o zasi´gu lokalnym, a w mniejszym
stopniu przez uczestniczenie w wyborach parlamentarnych. Propaganda szeroko
lansowa∏a ide´ demokracji bezpoÊredniej, rozumianej jako sprawowanie kierow-

12 A. Skrzypek, Mechanizmy uzale˝nienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944–1957, Pu∏tusk 2002.
13 A. Burda, Rozwój i rola polityczno-ustrojowa najwy˝szego organu przedstawicielskiego w paƒstwie
socjalistycznym [w:] Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, red. A. Burda, Ossolineum 1975, s. 65.

Janusz Wrona

56



niczej roli przez rzàdzàcà parti´ komunistycznà. W doktrynie komunistycznej
by∏a to obiektywna prawid∏owoÊç i niewzruszona zasada ustrojowa. Manifest za-
powiada∏ m.in. „przywrócenie wszystkich swobód demokratycznych” – z za-
strze˝eniem, ˝e swobody te nie mogà „s∏u˝yç wrogom demokracji”. Ustrój budo-
wany przez PPR od poczàtku znajdowa∏ si´ poza kryteriami demokratycznoÊci
wywodzàcymi si´ z tradycji liberalnej. Oficjalnie nazywa∏o si´ to zerwaniem
z tzw. demokracjà formalnà i nadaniem jej klasowego charakteru14. 

Demokracja to tyle co rzàdy ludu. Demos po starogrecku znaczy lud, podle-
gli; krátos – rzàdy, moc. W takim systemie w∏adza czerpie swoje uprawnienia
z woli wi´kszoÊci i owà wolà je uzasadnia. Demokracj´ stanowiàcà jednà z cen-
tralnych kategorii myÊli politycznej i teorii polityki rozumiem w uj´ciu procedu-
ralnym i aksjologicznym. Nale˝à wi´c do niej takie zasady prawno-ustrojowe,
jak: suwerennoÊç narodu, zasada reprezentacji, uznanie wyborów za g∏ówne êró-
d∏o legitymacji w∏adzy, trójpodzia∏ w∏adzy oraz koniecznoÊç instytucjonalnej
ochrony praw obywatelskich. Do katalogu wartoÊci politycznych demokracji za-
liczam, podobnie jak czyni to wi´kszoÊç politologów: wolnoÊç, równoÊç, god-
noÊç cz∏owieka, pluralizm i tolerancj´15. Do tych wartoÊci dodaj´ tak˝e w∏asnoÊç.
I nie chodzi tu tylko o samo prawo w∏asnoÊci, ale tak˝e o dost´p do niego. 

Formalnie nie postulowano nacjonalizacji ani uspó∏dzielczania wsi na wzór
radziecki. Wr´cz przeciwnie, tego typu sugestie odnoÊnie do zamierzeƒ komuni-
stów oficjalna propaganda traktowa∏a jako tzw. reakcyjnà propagand´, za której
szerzenie b´dzie wkrótce grozi∏a kara Êmierci lub wieloletniego wi´zienia. Jak za-
powiada∏ Manifest PKWN, „majàtek narodowy”, czyli wielka w∏asnoÊç prywat-
na: „wielkie przedsi´biorstwa przemys∏owe, handlowe, bankowe, transportowe
oraz lasy”, mia∏ byç „unarodowiony” i przejÊç pod „Tymczasowy Zarzàd Paƒ-
stwowy”16. Pod tym okreÊleniem ukryta by∏a perspektywa nacjonalizacji zreali-
zowanej 3 stycznia 1946 r. w odniesieniu do podstawowych ga∏´zi gospodarki
narodowej, które zosta∏y przej´te bez odszkodowania z wyjàtkiem w∏asnoÊci za-
granicznej17. Tymczasem w∏asnoÊç, wykraczajàc poza stosunki rynkowe, obejmuje

14 WyjaÊni to kilkanaÊcie miesi´cy póêniej W∏adys∏aw Gomu∏ka: „Aby w paƒstwie rzàdzonym przez
w∏adze demokratyczne mog∏y byç stosowane szerokie swobody demokratyczne bez szkody dla sa-
mej demokracji, muszà byç one dla reakcji tym bardziej ograniczone, im wi´ksze stanowi ona nie-
bezpieczeƒstwo dla post´powych si∏ narodu, im obfitszymi Êrodkami dysponuje w kierunku wypa-
czania rozwoju ˝ycia politycznego narodu. W przeciwnym bàdê razie demokracja sama skr´ci∏aby
dla siebie sznur, na którym powiesi∏aby jà reakcja [...]. Stàd te˝ polityka Rzàdu musi iÊç po linii ru-
gowania reakcji z naszego ˝ycia, a nie u∏atwiania jej nieskr´powanej dzia∏alnoÊci przez rozciàgni´-
cie na nià wszystkich swobód demokratycznych. Tylko bowiem w ten sposób mo˝na sprzyjaç odra-
dzaniu si´ naszego ˝ycia politycznego i paƒstwowego na demokratycznych podstawach. I tylko takie
podejÊcie do zagadnienia swobód demokratycznych jest s∏uszne w ogóle, dla Polski zaÊ jedynie mo˝-
liwe. Szerokie swobody nie mogà byç narz´dziem do walki z rzàdem i paƒstwem demokratycznym,
do restytuowania antydemokratycznych stosunków, lecz muszà wzmacniaç podstawy demokracji.
W∏aÊnie tak poj´ta walka o demokracj´ jest nierozerwalnie zwiàzana z walkà o utrwalenie naszej
niepodleg∏oÊci i zagwarantowanie Polsce suwerennoÊci politycznej i gospodarczej” (W. Gomu∏ka,
W walce o demokracj´ ludowà. Artyku∏y i przemówienia, Warszawa 1947, s. 196–197).
15 Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wroc∏aw 2002, s. 65–71.
16 Manifest PKWN...
17 A. Rzepliƒski, Prawo prywatne w Polsce w latach 1944–1956 [w:] IPSiR dzisiaj. Ksi´ga jubile-
uszowa, red. M. Porowski, Warszawa 1998.
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odniesienia zarówno do stosunków ekonomicznych, jak i pozaekonomicznych.
Przekszta∏cenia w∏asnoÊciowe mia∏y za podstaw´ normy prawne stanowione
przez paƒstwo. Realizowana po II wojnie socjalistyczna doktryna prawna w za-
kresie prawa cywilnego, a zw∏aszcza prawa w∏asnoÊci, odwo∏ywa∏a si´ do usta-
leƒ ekonomii marksistowskiej. Wyró˝nia∏a w∏asnoÊç Êrodków produkcji i Êrod-
ków konsumpcji i postulowa∏a nacjonalizacj´ tych pierwszych.

By∏o to w pe∏ni zgodne z doktrynà ekonomicznà i spo∏ecznà PPR, która za-
k∏ada∏a wyeliminowanie z ˝ycia gospodarczego w∏asnoÊci prywatnej (funda-
mentalnej wartoÊci spo∏eczeƒstwa demokratycznego), z ˝ycia spo∏ecznego zaÊ
ziemiaƒstwa i bur˝uazji. Dlatego we wrzeÊniu 1944 r. PPR przeprowadzi∏a ra-
dykalny wariant reformy rolnej przewidujàcej parcelacj´ majàtków o obszarze
50 ha powierzchni uprawnej (100 ha w Polsce zachodniej). Oficjalnie jej g∏ów-
nym celem by∏o upe∏norolnienie istniejàcych ma∏ych gospodarstw. Dekret o re-
formie rolnej uzupe∏niony zosta∏ przez dekret z 12 grudnia 1944 r. o przej´ciu
niektórych lasów na w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa. Wykonanie tych dwóch dekretów
spowodowa∏o likwidacj´ 9,3 tys. majàtków ziemskich i leÊnych o powierzchni
3,1 mln ha, w tym znacjonalizowano 1 mln ha lasów18. Reforma oczywiÊcie by∏a
akceptowana, ale nale˝y pami´taç, ˝e postulowa∏ jà ju˝ przedwojenny ruch ludo-
wy. Projekt reformy figurowa∏ te˝ w programie Polskiego Paƒstwa Podziemnego
w czasie okupacji niemieckiej. Jednak wbrew komunistycznej propagandzie re-
forma nie wywo∏a∏a na wsi euforii i nie uzyska∏a masowego poparcia. 

Kolejna fala likwidacji w∏asnoÊci prywatnej przypad∏a na wiosn´ 1947 r. Ofen-
sywa przeciwko prywatnym przedsi´biorcom rozpocz´∏a si´ od kwietniowego po-
siedzenia KC PPR. Minister przemys∏u i handlu Hilary Minc proklamowa∏ wtedy
tzw. bitw´ o handel. Zapowiedzia∏ „opanowanie rynku i narzucenie mu pewnych
okreÊlonych ram dzia∏ania”, a tak˝e ÊciÊlejsze podporzàdkowanie ruchu spó∏dziel-
czego paƒstwu. Administracji paƒstwowej zaleci∏, by baczniej przyglàda∏a si´
„dzia∏alnoÊci elementów kapitalistycznych”. Odtàd funkcjonowanie prywatnych
przedsi´biorstw mia∏o byç tolerowane, jedynie pod warunkiem ˝e handlowcy
przeznaczà swoje dochody „na odbudow´ kraju”, czyli przeka˝à w∏adzy. 

Plan Minca nie by∏ nowoÊcià. Podobne projekty, choç okryte tajemnicà, Biu-
ro Polityczne omawia∏o ju˝ w 1945 r. Jednak do wyborów w styczniu 1947 r. ko-
muniÊci nie ujawniali swoich rzeczywistych zamiarów i g∏osili has∏a o równo-
uprawnieniu sektora paƒstwowego, spó∏dzielczego oraz prywatnego. Od 1948 r.
PPR/PZPR oficjalnie propagowa∏a zasad´ wy˝szoÊci w∏asnoÊci paƒstwowej nad
spó∏dzielczà i prywatnà i eliminowa∏a mechanizmy pieni´˝no-rynkowe19. 

18 Zapowiadane upe∏norolnienie oznacza∏o w praktyce, i˝ przeci´tna powierzchnia gospodarstwa
wzros∏a z 5,0 ha w roku 1938 do 5,2 ha w 1950.
19 Zob. przyk∏adowo wypowiedê W∏adys∏awa Gomu∏ki, sekretarza generalnego KC PPR, na Ple-
num KC PPR odbywajàcym si´ 13 i 14 IV 1947 r.: „Marksizm zawsze rozumia∏ uspo∏ecznienie Êrod-
ków produkcji jako przejÊcie ich na w∏asnoÊç paƒstwa. Wszelkie inne rozwiàzanie by∏oby rozwiàza-
niem wstecznym i reakcyjnym. Uspo∏ecznione Êrodki produkcji mogà byç wykorzystane tylko
w skali ogólnopaƒstwowej. Rozdrabnianie ich na poszczególne spó∏dzielnie nie mog∏oby oznaczaç
niczego innego jak nawrót w specyficznej, spó∏dzielczej formie do gospodarki kapitalistycznej. Naj-
wy˝szà, a zarazem jedynà formà skutecznego uspo∏ecznienia wspó∏czesnych Êrodków produkcji jest
upaƒstwowienie. [...] Reasumujàc: 1) Nasz przemys∏ jest przemys∏em o znacznych elementach so-
cjalistycznych. 2) B´dzie on móg∏ staç si´ przemys∏em konsekwentnie socjalistycznym tylko poprzez
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Porzàdek spo∏eczny, który zapoczàtkowa∏ likwidacj´ prywatnej w∏asnoÊci, po-
zbawia∏ konsumentów ich autonomii i niezale˝noÊci. Przez to podporzàdkowywa∏
ka˝dego arbitralnym decyzjom ministerstwa i planu centralnego. Wraz z ekono-
micznà w∏adzà obywateli zanika te˝ ich w∏adza polityczna. Zwracam szczególnà
uwag´ na ten aspekt przeobra˝eƒ niedoceniany w analizie przemian spo∏ecznych
i politycznych, jakie dokona∏y si´ w Polsce po 1944 r. Zastàpienie prywatnej w∏a-
snoÊci w∏asnoÊcià kolektywnà (w szczególnoÊci paƒstwowà) oznacza∏o w konse-
kwencji zastàpienie wolnoÊci procesem zniewolenia i uprzedmiotowienia grup kla-
sowych i jednostek. Ca∏a w∏adza nad upaƒstwowionymi Êrodkami produkcji
skupiona zosta∏a w r´ku paƒstwowego aparatu gospodarczego. W efekcie paƒstwo
wp∏ywa∏o na funkcjonowanie pozosta∏ych sfer ˝ycia spo∏ecznego, konstytuowa∏o
dla nich zawody w sferze wytwarzania, klasy spo∏eczne w sferze gospodarowania,
a tak˝e warstwy spo∏eczne: socjalne, kulturowe i polityczne20. Najwa˝niejszà kate-
gorià w paƒstwie stawa∏ si´ poczàtkowo propagandowo skrywany kolektywizm
zak∏adajàcy centralne planowanie przysz∏oÊci spo∏eczeƒstwa. Prywatne cele dzia-
∏alnoÊci gospodarczej i spo∏ecznej zosta∏y zastàpione celami paƒstwowymi. Kolek-
tywizm jest przeciwieƒstwem klasycznego liberalizmu (indywidualizmu), kszta∏tu-
jàcego model spo∏eczeƒstwa, w którym rol´ regulatora odgrywa rynek i w którym
spo∏eczne wyniki sà nieplanowanà sumà indywidualnych wyborów21.

Sposób postrzegania pluralizmu politycznego

21 lipca 1944 r. og∏oszono ustaw´ KRN o powo∏aniu w Moskwie Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z Edwardem Osóbkà-Morawskim (lat 35)
na czele. Kierowa∏ on jednoczeÊnie resortem spraw zagranicznych PKWN. Poli-
tycznie reprezentowa∏ niewielkà grup´ roz∏amowà w ruchu socjalistycznym wy-
st´pujàcà pod nazwà Robotniczej Partii Polskich Socjalistów. Przed wojnà by∏ ma-
∏o znaczàcym dzia∏aczem ruchu spó∏dzielczego. Jego zast´pcami zostali: Andrzej
Witos (lat 66), który by∏ równoczeÊnie kierownikiem resortu rolnictwa i reform
rolnych i wiceprzewodniczàcym Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Patriotów Pol-
skich, przed wojnà zaÊ terenowym dzia∏aczem Stronnictwa Ludowego i pos∏em
na Sejm, oraz Wanda Wasilewska (lat 39), pisarka, przewodniczàca ZG ZPP,
cz∏onkini WKP(b), formalnie wyst´pujàca jako bezpartyjna.

opanowanie rynku przez paƒstwo ludowe i po∏o˝enie kresu przechwytywaniu produktu dodatko-
wego przez elementy kapitalistyczne. [...] 5) Spó∏dzielczoÊç nie jest ˝adnym typem ustroju spo∏ecz-
nego, jest w zasadzie formà zrzeszania drobnych wytwórców, na bazie której rozgrywa si´ walka
o to, czy b´dzie to forma zwiàzania z sektorem paƒstwowym i kontroli paƒstwowej, czy te˝ forma
wy∏amywania si´ spod kontroli paƒstwowej. 6) Walka o zakoƒczenie budowy systemu gospodarki
Demokracji Ludowej, o opanowanie rynku, o przekszta∏cenie naszego przemys∏u w przemys∏ w pe∏-
ni socjalistyczny jest ostrà i trudnà walkà klasowà” (W. Gomu∏ka, W walce…, s. 231–232. Zob. te˝
relacje êród∏owe na ten temat: B. Korzeniewska, Spekulantka, „Karta” 1998, nr 26, s. 81–87 oraz
B. Pindelski, Inicjatywa na marginesie, ibidem, s. 90–92).
20 Z. Morawski, Prawne instrumenty segmentacji spo∏eczeƒstwa w okresie transformacji systemowej
(na przyk∏adzie Polski lat 1989–1992), Wroc∏aw 1994.
21 Albert Dicey ju˝ w 1914 r. trafnie i wizjonersko zdefiniowa∏ kolektywizm jako „rzàdy dla dobra
ludu sprawowane przez ekspertów lub urz´dników, którzy wiedzà lub sàdzà, ˝e wiedzà lepiej ni˝
ktokolwiek inny, w tym i zainteresowani, co jest dla ludu najlepsze” (cyt. za: R. Skidelsky, Âwiat po
komunizmie. Spór o nasze czasy, Kraków 1999, s. 28).
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Witos oficjalnie reprezentowa∏ SL, z którym nie mia∏ kontaktu przez ca∏y
okres pobytu w ZSRR. Kilka dni póêniej, 27 lipca, w „Biuletynie Informacyj-
nym” Komendy G∏ównej AK trafnie skomentowano obecnoÊç Andrzeja Witosa
w PKWN: „jest to typowy dla sowieckich polityków chwyt, tumaniàcy ludzi naiw-
nych s∏awnym nazwiskiem wielkiego polskiego polityka”22.

Pozostali reprezentanci partii ch∏opskiej w PKWN byli zwiàzani ze zorgani-
zowanà przez PPR na forum ruchu ludowego niewielkà strukturà wyst´pujàcà
pod nazwà „Wola Ludu”. Kierownikami resortów PKWN zostali: administracji
publicznej – Stanis∏aw Kotek-Agroszewski (lat 39, SL), przedwojenny inspek-
tor przysposobienia rolniczego; bezpieczeƒstwa publicznego – Stanis∏aw Rad-
kiewicz (lat 41, PPR), przedwojenny dzia∏acz KPP; komunikacji, poczt i tele-
grafu – Jan Micha∏ Grubecki (lat 40, SL), z wykszta∏cenia in˝ynier dróg
i mostów; gospodarki narodowej i finansów – Jan Stefan Haneman (lat 54,
RPPS), ekonomista; informacji i propagandy – Stefan J´drychowski (lat 34,
PPR), prawnik i ekonomista; kultury i sztuki – Wincenty Rzymowski (lat 61,
Stronnictwo Demokratyczne), pisarz i publicysta; obrony narodowej – gen.
broni Micha∏ ˚ymierski (lat 54, PPR), którego przynale˝noÊç do PPR mia∏a
charakter tajny, dlatego oficjalnie przedstawiano go jako osob´ bezpartyjnà.
Jego zast´pcà zosta∏ gen. Zygmunt Berling (lat 48), prawnik, zawodowy woj-
skowy. Ponadto resortem odszkodowaƒ wojennych kierowa∏ Emil Sommerstein
(lat 61), adwokat, przed wojnà prezes Izby Adwokackiej we Lwowie, w II RP
pose∏ i dzia∏acz syjonistyczny; resortem oÊwiaty – Stanis∏aw Skrzeszewski
(lat 43, PPR), nauczyciel, w okresie mi´dzywojennym dzia∏acz KPP; resortem
pracy, opieki spo∏ecznej i zdrowia – Boles∏aw Drobner (lat 61, PPS), z zawodu
chemik, przedwojenny lewicujàcy socjalista, wykluczony z PPS w 1936 r.; re-
sortem sprawiedliwoÊci – Jan Czechowski (lat 50, SL), rolnik ze Êrednim wy-
kszta∏ceniem ekonomicznym.

Nominalnie przedstawiciele PPR kierowali jedynie trzema resortami: bezpie-
czeƒstwa publicznego, oÊwiaty oraz informacji i propagandy. Faktycznie od po-
czàtku majoryzowali PKWN tak˝e w uk∏adzie personalnym23. Formalnie poza
komunistami by∏o w Komitecie czterech ludowców, trzech socjalistów, jeden
przedstawiciel SD oraz dwie osoby bezpartyjne. W tym charakterze, jak wspo-
mniano, oficjalnie wyst´powali komuniÊci – Wanda Wasilewska i Micha∏ Rola-
-˚ymierski. Pi´ciu cz∏onków PKWN wywodzi∏o si´ z KRN, dziesi´ciu – z ZPP. 

KomuniÊci, uzyskujàc w∏adz´ z ràk Stalina, nie zamierzali i nie mogli oddaç
jej ˝adnej innej sile politycznej. Dla Moskwy byli jedynà grupà, która gwaranto-
wa∏a honorowanie podpisanych w lipcu 1944 r. umów zapewniajàcych nowy,
niezwykle korzystny dla ZSRR przebieg jego granicy zachodniej oraz wp∏yw tego
kraju na rozwój sytuacji wewn´trznej w Polsce (tajne uk∏ady z 26 i 27 lipca
1944 r.)24. Nie uznawali oni opozycji jako wartoÊci samoistnej, gdy˝ stanowi∏a
zagro˝enie dla ich w∏adzy. Symbolicznym z historycznej perspektywy potwier-

22 Cyt. za: T. ˚enczykowski, Polska Lubelska 1944, Pary˝ 1987, s. 265.
23 Zob. szerzej na ten temat: J. Wrona, System partyjny..., s. 100–104.
24 W myÊl artyku∏u 7 tego porozumienia przest´pstwa pope∏nione na terytorium Polski przez lud-
noÊç cywilnà przeciwko Armii Czerwonej podlega∏y jurysdykcji sowieckiego sàdownictwa wojsko-
wego. Legalizowa∏o to dzia∏ania radzieckich organów bezpieczeƒstwa, które rozpocz´∏y od lipca 
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dzeniem tego stanu rzeczy by∏o s∏ynne zdanie sekretarza generalnego PPR W∏a-
dys∏awa Gomu∏ki: „W∏adzy raz zdobytej nie oddamy nigdy”, wypowiedziane
w Moskwie do Stanis∏awa Miko∏ajczyka w czerwcu 1945 r. 

Wyrazem tego by∏o odrzucenie zasady pluralizmu politycznego. Od lipca
1944 r. PPR przystàpi∏a do koncesjonowania ˝ycia politycznego25. Nie mieÊci-
∏y si´ zatem w systemie w∏adzy nowoczesne partie polityczne, które sà po
pierwsze instrumentem rozwiàzywania problemów, a po drugie reprezentujà
i mobilizujà elektorat. W tym celu partie rozwijajà swoje programy i wp∏ywy
w spo∏eczeƒstwie, a tak˝e wysuwajà przywódców. Muszà wyartyku∏owaç inte-
resy swych zwolenników oraz sposoby ich zaspokajania. W pierwszych latach
sprawowania w∏adzy w Polsce komuniÊci zlikwidowali zasad´ wolnej gry si∏
politycznych oznaczajàcà wolnoÊç tworzenia partii politycznych, ich autono-
mi´ organizacyjno-programowà oraz wolnoÊç konkurencji w walce wyborczej.
W to miejsce wprowadzili poj´cie hegemonicznej roli partii komunistycznej
w ˝yciu paƒstwa i spo∏eczeƒstwa. Kategoria w∏adzy, dominujàca w modelu par-
tii komunistycznej, wykreowa∏a przekonanie, ˝e partia, która traci w∏adz´, tra-
ci racj´ istnienia. 

Od sierpnia do wrzeÊnia 1944 r. dopuszczono do oficjalnej dzia∏alnoÊci czte-
ry partie polityczne: Polskà Parti´ Robotniczà, Polskà Parti´ Socjalistycznà,
Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne. Od 1944 r. pozostawa∏y
one pod kontrolà komunistów, stàd PPS, SL i SD pe∏ni∏y funkcje satelickie; okre-
Êlano je mianem partii koncesjonowanych. By∏o to mo˝liwe dzi´ki zastosowaniu
w procesie budowy powojennego ˝ycia politycznego metody tzw. wtyczek, czyli
oddelegowania do wspomnianych ugrupowaƒ cz∏onków PPR bàdê ludzi z nià
powiàzanych. Umieszczeni w strukturach kierowniczych SD i SL, a tak˝e cz´Êcio-
wo PPS, nieraz posiadali podwójnà legitymacj´ partyjnà i byli w pe∏ni dyspozy-
cyjni wobec macierzystej PPR. 

Zmiana sytuacji nastàpi∏a w wyniku uchwa∏y konferencji szefów rzàdów
ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii w Ja∏cie (4–11 lutego 1945 r.). Szósty punkt uch-
wa∏ ja∏taƒskich przewidywa∏ utworzenie nowego rzàdu polskiego pod nazwà
Tymczasowego Rzàdu JednoÊci Narodowej, który uzyska∏by polityczne poparcie ze
strony trzech mocarstw. G∏ównym jego zadaniem mia∏o byç „przeprowadzenie

1944 r. masowe aresztowania i wywózki z terenu Polski Lubelskiej ˝o∏nierzy Armii Krajowej. Na-
tomiast w artykule 6 uk∏adu przewidywano w perspektywie przekazanie tej w∏adzy („kierownic-
two wszystkimi sprawami administracji cywilnej”) PKWN. Oddawa∏o to radzieckiemu naczelne-
mu wodzowi najwy˝szà w∏adz´ w pasie przyfrontowym, za który ZSRR uwa˝a∏ ca∏y obszar Polski
zaj´ty przez Armi´ Czerwonà. Dowództwo Armii Czerwonej ustala∏o tymczasowy podzia∏ obsza-
ru Polski i liczb´ komendantur wojennych. W ka˝dym sztabie frontu zosta∏ powo∏any wydzia∏ do
spraw komend wojennych. Ich zadania, obowiàzki i prawa doÊç szczegó∏owo precyzowa∏a spe-
cjalna instrukcja wydana 10 X 1944 r. Przygotowa∏ jà sztab generalny Armii Czerwonej. W spo-
sób formalny poszerza∏a ona prawa i obowiàzki komend wojennych, czyniàc je w praktyce jedy-
nymi pe∏noprawnymi gospodarzami terenu: miasta, powiatu, gminy, nad którymi sprawowa∏y
nadzór. Kwesti´ polskiej administracji i si∏ politycznych sprawujàcych w∏adz´ dok∏adnie rozstrzy-
ga∏ rozdzia∏ trzeci wspomnianej instrukcji, nakazujàcy komendantom uznawaç i wspomagaç tyl-
ko struktury PKWN, organizacje i w∏adze powiàzane z rzàdem RP w Londynie „traktowaç zaÊ
jako samozwaƒców” (Dokumenty i materia∏y do stosunków polsko-radzieckich, t. 8, Warszawa
1974, s. 155–156).
25 Zob. szerzej J. Wrona, System partyjny..., s. 196–223.
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mo˝liwie najpr´dzej wolnych i nieskr´powanych wyborów opartych na g∏osowa-
niu powszechnym i tajnym”26.

Ró˝nice w poglàdach na temat „wolnych i nieskr´powanych wyborów” mi´-
dzy ZSRR a demokracjami Zachodu by∏y oczywiste. Przywódcy Wielkiej Bryta-
nii i Stanów Zjednoczonych wiedzieli, ˝e Stalin wybory w swoim kraju okreÊla∏
jako „nieskr´powane i wolne”. Równie nieprecyzyjny by∏ ust´p porozumienia
przewidujàcy dopuszczenie do wyborów partii „demokratycznych i antynazi-
stowskich”. Nie ustalono liczby partii, które mia∏y spe∏niaç to kryterium, ani
organu, który mia∏ o tym wyrokowaç. Kompetencje w tej kwestii zaw∏aszczy∏o
zdominowane przez PPR Prezydium KRN. Nie dopuÊci∏o ono do restytucji
Stronnictwa Narodowego i ugrupowania chadeckiego ani niezale˝nej partii so-
cjalistycznej27. Uchwa∏à z 30 paêdziernika 1945 r. formalnie sprowadzi∏o ˝ycie
polityczne w Polsce do funkcjonowania szeÊciu partii: PPR, PPS, SL, SD, Stron-
nictwa Pracy i PSL. 

Udzia∏ Stanis∏awa Miko∏ajczyka w Rzàdzie JednoÊci Narodowej jako wicepre-
miera nie zmienia∏ faktu, ˝e stworzone przez niego w sierpniu 1945 r. PSL nie sta-
∏o si´ partià rzàdowej wi´kszoÊci, lecz ugrupowaniem opozycyjnym. Zezwolono
warunkowo na jego legalne funkcjonowanie ze wzgl´du na mi´dzynarodowe zo-
bowiàzania Polski. OpozycyjnoÊç PSL wynika∏a z diametralnie ró˝nej od pepe-
erowskiej wizji paƒstwa i demokracji. Poniewa˝ nie dopuszczono do legalnego
dzia∏ania innych niekomunistycznych si∏, PSL sta∏o si´ jedynà partià przyciàgajàcà
wszystkich Polaków, którzy decydowali si´ na jawnà akcj´ opozycyjnà przeciwko
narzuconemu si∏à re˝imowi politycznemu kierowanemu przez PPR28. 

Zasady obowiàzujàce w Êwiecie parlamentarnym nie mia∏y jednak znaczenia
w uk∏adzie politycznym stworzonym w Polsce po 22 lipca 1944 r. Partie politycz-
ne, które chcia∏y zachowaç niezale˝noÊç programowà, organizacyjnà i doktrynal-
nà, by∏y dla PPR czynnikiem destrukcji (os∏abia∏y zwartoÊç politycznà Polaków).
Ich wi´ksza liczba stawa∏a si´ niepotrzebna, wr´cz zb´dna w tworzonym mode-
lu w∏adzy29. Wprowadzona w okresie PKWN konstrukcja ˝ycia politycznego
i systemu partyjnego w Polsce najprawdopodobniej zosta∏a pierwotnie zaplano-
wana przez PPR w scenariuszu zdobywania w∏adzy. Znano jà i wykorzystywano
w praktyce rewolucji bolszewickiej i taktyce dzia∏ania III Mi´dzynarodówki Ko-
munistycznej. U∏atwia∏a stosowanie skutecznych instrumentów zwalczania opo-
zycji i przeciwników tworzonego przez PPR/PZPR systemu w∏adzy30. 

W niespe∏na trzy miesiàce po sfa∏szowanych wyborach do Sejmu Ustawodaw-
czego, na plenum partii w kwietniu 1947 r., komuniÊci sprecyzujà swe kolejne
cele zwiàzane z budowà systemu totalitarnego w Polsce: likwidacj´ PPS i stwo-
rzenie jednej partii robotniczej, przej´cie pe∏nej kontroli nad wszystkimi sferami

26 Komunikat z konferencji krymskiej [w:] Prawo mi´dzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wy-
bór dokumentów, wst´p i oprac. L. Gelberg, Warszawa 1960, s. 117.
27 Zob. szerzej J. Wrona, System partyjny..., s. 196–223.
28 Ibidem, s. 66–68, 136–166. Zob. tak˝e R. Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie de-
mokracji 1945–1949, Warszawa 1992; J. Drewnowski, W∏adza i opozycja. Próba interpretacji histo-
rii politycznej Polski Ludowej, Londyn 1979, s. 15–24.
29 Protoko∏y posiedzeƒ Prezydium KRN..., s. 279.
30 Szerzej pisz´ o tym w artykule Bipolarny uk∏ad polityczny a proces walki o w∏adz´ w Polsce w la-
tach 1944–1947 [w:] Pami´tny rok 1947, red. M. O˝óg, Rzeszów 2001, s. 231–250.
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˝ycia spo∏ecznego i gospodarczego, kulturà oraz walk´ z KoÊcio∏em katolickim.
Gdy w∏adzy przesta∏o zagra˝aç rozbite PSL, ideolodzy PPR natychmiast okreÊla-
jà kolejne grupy spo∏eczeƒstwa polskiego jako „klasowo obce”, czyli „baz´ reak-
cji”, wrogów narodu i paƒstwa, których nale˝a∏o poddaç przeÊladowaniom.

Strategia komunistów zmierza∏a te˝ do odseparowania KoÊcio∏a od uczestnic-
twa w ˝yciu publicznym. Aby z∏amaç jego jednoÊç, ustanowiono kontrolowane
przez PZPR Êwieckie organizacje katolickie, które wykorzystywano do w∏asnych
celów politycznych. Mimo wrogiego otoczenia instytucjonalnego KoÊció∏ zacho-
wa∏ autonomi´. Oprócz zadaƒ pasterskich pe∏ni∏ wiele innych kluczowych funk-
cji spo∏ecznych. Przede wszystkim by∏ w zasadzie jedynà alternatywà dla kontro-
lowanych przez paƒstwo wszelkich innych powiàzaƒ mi´dzygrupowych i w ten
sposób przeciwdzia∏a∏ procesowi atomizacji spo∏eczeƒstwa. Stawa∏ si´ gwaran-
tem narodowej ciàg∏oÊci i to˝samoÊci31. 

Komunikacja spo∏eczna

Wa˝nym instrumentem kierowania spo∏eczeƒstwem by∏o zaw∏adni´cie przez
PKWN Êrodkami komunikacji spo∏ecznej i stworzenie masowego oddzia∏ywania
propagandowego. Podobnie jak w wypadku tworzenia aparatu bezpieczeƒstwa
oparto si´ g∏ównie na wzorcach radzieckich i doÊwiadczeniach KPP. Przyj´te
w okresie PKWN rozwiàzania prawne i organizacyjne zmierza∏y do scentralizowa-
nia wszelkich instytucji zwiàzanych z tworzeniem i obiegiem informacji, by wyeli-
minowaç niekomunistycznych nadawców. Wraz z d∏awieniem instytucji demokra-
tycznych oraz przejmowaniem przez PPR kontroli nad wszelkimi sferami ˝ycia
publicznego powsta∏y warunki do zbudowania nowego systemu prasowego. Jego
podstawowe zasady to ca∏kowite uzale˝nienie wszelkich aspektów dzia∏alnoÊci
medialnej od nadzoru PPR oraz wszechw∏adza cenzury. Obie praktycznie obowià-
zywa∏y przez ca∏y okres PRL32. W sensie prawnym istnienie cenzury zosta∏o zale-
galizowane dopiero w lipcu 1946 r.33 Upaƒstwowienie mediów umo˝liwi∏o ca∏ko-
wità kontrol´ ich przekazu i nadzór nad doborem kadr dziennikarskich. Partia
desygnowa∏a i akceptowa∏a redaktorów naczelnych oraz kierowników redakcji
gazet i radia. Zespo∏y redakcyjne, szczególnie w pierwszym powojennym dziesi´-
cioleciu, traktowane by∏y jako ekspozytury partyjne odpowiedzialne za kszta∏to-
wanie opinii publicznej. Niektóre pisma mog∏y cieszyç si´ pewnà pob∏a˝liwoÊcià
i marginesem swobody. Pole wolnoÊci zawsze ogranicza∏y jednak g∏oszone pryn-
cypia ustrojowe oraz linia polityczna aktualnego kierownictwa partii. Powodowa-
∏o to zwrotne negatywne oddzia∏ywanie na system (w∏adz´), gdy˝ zniekszta∏ceniu
uleg∏ podstawowy element procesu decydowania – informacja.

31 A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce (1945–1989), Kraków 2003; J. ˚aryn, KoÊció∏
a w∏adza w Polsce (1945–1950), Warszawa 1997; E. Wnuk-Lipiƒski, Demokratyczna rekonstrukcja.
Z socjologii radykalnej zmiany spo∏ecznej, Warszawa 1996, s. 88, 123.
32 Pod wp∏ywem bezpoÊredniej inspiracji radzieckiej rozkazem ministra bezpieczeƒstwa publiczne-
go Stanis∏awa Radkiewicza z 19 I 1945 r. powo∏ano cenzur´ – Centralne Biuro Kontroli Prasy (prze-
mianowane nast´pnie na G∏ówny Urzàd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk). Instytucja ta zosta∏a
utajniona (T. Mielczarek, Mi´dzy monopolem a pluralizmem. Zarys dziejów Êrodków komunikowa-
nia masowego w Polsce w latach 1989–1997, Kielce 1998, s. 14). 
33 Ibidem, s. 15. 
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Polska Partia Robotnicza, kontrolujàc w pe∏ni spo∏ecznà komunikacj´, zaini-
cjowa∏a zmasowanà i sterowanà centralnie propagand´ zorientowanà na zdewa-
luowanie i zniszczenie tych symboli narodowych, które ewentualnie mog∏yby
pos∏u˝yç jako czynnik integracji cz´Êci spo∏eczeƒstwa przeciwko nowej w∏adzy.
Izolowano tak˝e grupy, które podj´∏y zbrojny opór, i neutralizowano ich wp∏yw
polityczny na spo∏eczeƒstwo. 

Jednym z celów nowej w∏adzy by∏o pozyskanie ludzi kultury i nauki do afir-
mowania nowej rzeczywistoÊci. Twórcy mieli wszak byç „in˝ynierami ludzkich
dusz”. W tworzonym systemie przeznaczono im rol´ stra˝ników s∏owa, kreato-
rów fikcji przes∏aniajàcej Êwiat realny. Mieli oni dokonywaç swoistej sakralizacji
fa∏szu, na którym opiera∏a si´ nowa w∏adza, g∏oszàca, ˝e wy∏oni∏a si´ ze spo∏ecz-
nego wyboru i reprezentuje pragnienia oraz dà˝enia wi´kszoÊci Polaków. W nie-
ca∏e trzy lata po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej sfera polskiej kultury zosta∏a
poddana masowemu procesowi sowietyzacji (stalinizacji). Dyrektywy nowej po-
lityki kulturalnej omawiano na kolejnych plenarnych posiedzeniach KC PPR
w kwietniu i paêdzierniku 1947 r. G∏ównym zadaniem komunistów sta∏o si´ dà-
˝enie do zmiany to˝samoÊci kulturowej Polaków, zerwania wi´zi z Zachodem
i przyj´cia sowieckiego wzorca kulturowego34.

Zaplecze spo∏eczne i kszta∏towanie nowego modelu spo∏eczeƒstwa

Nowy ustrój powstajàcy pod egidà PPR nie mia∏ poczàtkowo wi´kszej bazy
spo∏ecznej, stworzy∏a jà dopiero póêniejsza przebudowa gospodarki. Wprowa-
dzony zosta∏ odgórnie i nie musia∏ si´ liczyç z utratà poparcia spo∏ecznego. Przy-
wódcy PKWN i PPR nie byli w swych dzia∏aniach ograniczeni ani wartoÊciami,
ani interesami elektoratu, bo nie tutaj zakorzeniona by∏a ich w∏adza35. Najwi´k-
szym, a zarazem najwa˝niejszym zapleczem tworzàcej si´ w∏adzy by∏a na poczàt-
ku obecnoÊç na ziemiach polskich Armii Czerwonej. Stalin nie ukrywa∏ przed
polskimi komunistami tego faktu i doÊç brutalnie mówi∏ o tym do cz∏onków de-
legacji KRN i PKWN przebywajàcych w Moskwie w dniach od 28 wrzeÊnia do
3 paêdziernika 1944 r.: „A co, jeÊli Czerwona Armia pójdzie dalej na zachód
i polskie wojska równie˝. Z kim zostaniecie? [...] Wy macie teraz takà si∏´, ˝e je-

34 Stenogram plenarnego posiedzenia KC PPR z 13–14 IV 1947 r. [w:] Archiwum ruchu robot-
niczego [dalej: ARR], t. 7, Warszawa 1982; Stenogram plenarnego posiedzenia KC PPR, 11 X

1947 r. [w:] ARR, t. 11, Warszawa 1988, s. 273–337. Jerzy Putrament przyby∏y do Polski po kil-

kunastomiesi´cznym pobycie na placówce dyplomatycznej we Francji stwierdzi∏: „Przez dwa

lata literatura amerykaƒska, film i zachodnioeuropejska kapitalistyczna filozofia przedostawa∏y

si´ do nas i nie tylko nie stawialiÊmy oporu administracyjnego, ale nawet placówki wydawnicze

nie zaj´∏y w tej sprawie stanowiska. ZachowaliÊmy si´ wobec przenikania imperializmu amery-

kaƒskiego bezbronnie. [...] Nale˝y rozpracowaç plan i prowadziç systematycznà akcj´ celem

uzbrajania naszych prac w ochronnà szczepionk´ przeciwko zgni∏ym wp∏ywom wstecznictwa ka-

pitalizmu europejskiego”. Julia Brystygierowa proponowa∏a skoƒczyç z myÊleniem, ˝e dla niektó-

rych Polaków „Europa zaczyna si´ dla nich tam, gdzie koƒczy si´ Zwiàzek Radziecki”. Zerwania

ze stereotypowym postrzeganiem Êwiata Zachodu i Wschodu domaga∏ si´ stanowczo Stefan J´-

drychowski. W tym kontekÊcie zaatakowa∏ za „prozachodnioÊç” powieÊç Jana Dobraczyƒskiego

Najeêdêcy.
35 E. Wnuk-Lipiƒski, Demokratyczna rekonstrukcja…, s. 89–90.
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Êli powiecie 2 razy 2 jest 16, to wasi przeciwnicy potwierdzà to [...]. Ale tak nie
zawsze b´dzie. Wtedy was odsunà, wystrzelà jak kuropatwy”36.

W Polsce i innych paƒstwach satelickich komuniÊci po II wojnie Êwiatowej re-
alizowali doÊç jednolity scenariusz stopniowej likwidacji wszelkiej wolnoÊci po-
litycznej i duchowej, w tym wolnoÊci wyznania, destrukcji wszystkich struktur
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, totalnej etatyzacji ˝ycia publicznego. Wprowa-
dzenie tych zmian u∏atwia∏y nast´pstwa rzàdów okupacyjnych i skutki II wojny
Êwiatowej. Zmiana kszta∏tu terytorialnego paƒstwa i zwiàzane z nià masowe mi-
gracje i przesiedlenia stwarza∏y nowà przestrzeƒ spo∏ecznà, podatnà na realizacj´
planów komunistów. Wszystkie sfery ˝ycia: gospodarka, kultura i polityka, mu-
sia∏y si´ podporzàdkowaç ideologii marksizmu i leninizmu. Po wielu miesiàcach
ukrywania zamierzeƒ zadekretowano to na najd∏u˝szym posiedzeniu KC PPR,
które trwa∏o od 31 sierpnia do 3 wrzeÊnia 1948 r. To wówczas PPR w obliczu
przygotowaƒ do przekszta∏cenia si´ w PZPR oficjalnie przyj´∏a program budowy
socjalizmu wzorowanego na doÊwiadczeniach ZSRR37. 

Fundamentalne dla nowo tworzonego ustroju wartoÊci nie mog∏y si´ szybko
zakorzeniç w spo∏eczeƒstwie jako jego naturalne motywacje, poniewa˝ by∏y dia-
metralnie ró˝ne od przekazu narodowej tradycji i historii. Nowy system w wy-
miarze ekonomicznym i spo∏ecznym lansowa∏ egalitaryzm zamiast merytokracji,
bezpieczeƒstwo zamiast ryzyka, przystosowanie zamiast innowacyjnoÊci, opie-
kuƒczoÊç i roszczeniowoÊç zamiast polegania na sobie, ma∏à stabilizacj´ zamiast
sukcesu. W wymiarze politycznym z kolei – biernoÊç i apati´ zamiast obywatel-
skiego uczestnictwa, brak poszanowania prawa zamiast legalizmu. System przez
polityzacj´ wszystkich sfer ˝ycia zmierza∏ do ograniczenia prywatnoÊci obywate-
li. Paradoksalnie tym samym wymusza∏ ucieczk´ w prywatnoÊç i budowanie dy-
stansu wobec paƒstwa zamiast tworzenia lojalnoÊci obywatelskiej. Wreszcie
w wymiarze kulturowym nowy system promowa∏ wspomniany kolektywizm za-
miast indywidualizmu, oportunizm i konformizm zamiast krytycyzmu, ksenofo-
bi´ zamiast otwartoÊci i tolerancji38.

W analizowanym okresie uczestnictwo polityczne obywateli wiàza∏o si´ z za-
poczàtkowaniem teatralizacji ˝ycia politycznego, stanowiàcej form´ nowej kultu-
ry politycznej. Teatralizacja polega∏a na wykorzystaniu dramaturgii, scenografii,
regu∏ gry aktorskiej, Êrodków i rekwizytów teatralnych, tj. efektów Êwietlnych,
muzycznych i dekoracji, oraz widowisk do realizacji celów politycznych wyzna-
czonych przez parti´ rzàdzàcà.

Wymiana elit politycznych

Inteligencja stanowi∏a od XIX w. wieku naturalny rezerwuar kszta∏towania
si´ polskich elit politycznych. Od lipca 1944 r. zacz´to w Polsce tworzyç nowà

36 Protoko∏y posiedzeƒ Biura Politycznego..., s. 22–24.
37 Stalinowskim kursem. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Komitetu Centralnego Polskiej
Partii Robotniczej 31 sierpnia – 3 wrzeÊnia 1948 r., wst´p i oprac. A. Kochaƒski, Pu∏tusk–Warszawa
1998.
38 P. Sztompka, Diagnoza stanu paƒstwa i spo∏eczeƒstwa po 14 latach transformacji, www.export-
etr.pl, zob. tak˝e „Gazeta Wyborcza”, 10 I 2004.
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struktur´ spo∏ecznà. Opiera∏a si´ ona na odwrotnym ni˝ w okresie mi´dzywojen-
nym porzàdku hierarchii spo∏ecznej. Klasà przodujàcà stali si´ robotnicy, a ich
sojusznikami uczyniono biedne i drobne ch∏opstwo. Inteligencji wyznaczono no-
wà rol´ w strukturze spo∏ecznej. Podporzàdkowana w∏adzy politycznej mia∏a re-
alizowaç wyznaczone przez nià idea∏y spo∏eczne. Wed∏ug przywódców komuni-
stycznych zdolna do odgrywania takiej roli mog∏a byç tylko nowa inteligencja,
wywodzàca si´ z klasy robotniczej i ch∏opskiej. Mia∏a ona stworzyç w∏asny rodo-
wód ideowy, oparty na za∏o˝eniach ideologii Marksa i Lenina39. W „nowej inte-
ligencji” partia widzia∏a êród∏o rekrutacji przysz∏ych elit. Has∏o awansu spo∏ecz-
nego w powiàzaniu z procesem nacjonalizacji i reformy rolnej mia∏o wstrzàsnàç
strukturà spo∏ecznà40.

Za aksjomat przyj´to za∏o˝enie, i˝ nowa inteligencja b´dzie internalizowaç
i realizowaç kanon ideologiczny ustalony przez parti´ rzàdzàcà. Wynika∏o ono
z refleksji teoretycznej, ˝e w Êrodowiskach robotniczych i ch∏opskich w znacznie
mniejszym stopniu dokonuje si´ mi´dzypokoleniowy przekaz idei i wartoÊci p∏y-
nàcych z dziedzictwa kulturowego. Koncepcj´ t´ zastosowano w Rosji Radziec-
kiej i III Rzeszy. Polskim komunistom sprzyja∏ fakt eksterminowania inteligencji
i elit II RP zarówno pod okupacjà niemieckà, jak i sowieckà.

Od czasu PKWN elit´ politycznà zdominowali politycy o komunistycznym
rodowodzie. Cz´Êç z nich, g∏ównie w Wojsku Polskim i aparacie bezpieczeƒstwa,
stanowili obywatele ZSRR. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który
przejà∏ w Polsce w∏adz´ po 22 lipca 1944 r., Êwiadomie wyeliminowa∏ per fas et
nefas przy pomocy ZSRR konkurencyjne dla niego tradycyjne elity o rodowo-
dzie demokratycznym i niepodleg∏oÊciowym. OtwartoÊç nowej elity by∏a bardzo
ograniczona wymogami spo∏ecznymi i ideologicznymi, jakie system komuni-
styczny stawia∏ jej cz∏onkom. Cezura 1944 r. sta∏a si´ istotna dla zmiany kryte-
rium pochodzenia spo∏ecznego elit politycznych. Generalnie po II wojnie wzro-
s∏o polityczne znaczenie elit o rodowodzie plebejskim. Wykszta∏cenie nie
stanowi∏o odtàd niezb´dnego warunku wejÊcia do tego gremium. Kolejnym istot-
nym walorem stawa∏ si´ brak doÊwiadczenia w sprawowaniu w∏adzy w okresie
II RP, co zmniejsza∏o efektywnoÊç rzàdzenia, a zwi´ksza∏o gospodarcze i spo∏ecz-
ne koszty rzàdów komunistycznych. Rekrutacja nowych elit odbywa∏a si´ wy-
∏àcznie kana∏ami partyjnymi. Typowy cz∏onek nowej elity politycznej w latach
1944–1956 to komunista kombatant, legitymujàcy si´ dzia∏alnoÊcià w radykal-
nym ruchu robotniczym, komunistycznym lub ludowym przed wojnà i w czasie
wojny.

Ograniczenie sfery ˝ycia prywatnego

G∏´bokie przenikanie paƒstwa w ˝ycie polityczne, spo∏eczne i ekonomiczne
oznacza∏o równie˝ ingerowanie w sfer´ najszerzej poj´tej kultury obejmujàcej
obyczaje, religi´ oraz wszystkie dziedziny ˝ycia prywatnego obywateli. Starano

39 J. Lewandowski, Rodowód spo∏eczny powojennej inteligencji polskiej (1944–1949), Szczecin
1991, s. 10–11; por. J. Szczepaƒski, Zmiany w strukturze klasowej spo∏eczeƒstwa polskiego [w:]
Przemiany spo∏eczne w Polsce Ludowej, red. A. Sarapata, Warszawa 1965, s. 29–31.
40 H. Palska, Nowa inteligencja w Polsce Ludowej, Warszawa 1994.
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si´ ich podporzàdkowaç w∏adzy i zunifikowaç ich zachowania zgodnie z funkcjo-
nujàcymi za∏o˝eniami41. W ustroju totalitarnym paƒstwo zaczyna wymagaç od
obywatela potwierdzenia, ˝e jest zwolennikiem oficjalnej ideologii lub przynaj-
mniej, w okresie tzw. ideowego dojrzewania, nie jest jej przeciwnikiem. Maksy-
malnie starano si´ ograniczyç sfer´ prywatnoÊci obywateli w szko∏ach, na uczel-
niach oraz w miejscu pracy42 i zamieszkania. Nastàpi∏a polityzacja wszystkich
sfer ˝ycia – ka˝de zachowanie obywatela oceniane by∏o w kategoriach politycz-
nych. Dlatego w powszechnych wówczas opiniach personalnych pojawia∏y si´
niejednokrotnie stwierdzenia typu: drobnomieszczanin (styl ˝ycia), kleryka∏
(chodzi do koÊcio∏a), niepewny politycznie (utrzymuje kontakty z wrogami kla-
sowymi) itp. Autonomi´ sfery prywatnoÊci przyniós∏ dopiero rok 1956. Granica
swobód by∏a jednak ÊciÊle okreÊlona, a decydowa∏a o niej monopolistyczna w∏a-
dza i policja polityczna. Konsekwencjà tego rodzaju doÊwiadczeƒ, z jakimi spo-
tyka∏ si´ przeci´tny Polak, by∏o utrwalanie si´ zachowaƒ rytualnych, po˝àdanych
przez w∏adz´ i najcz´Êciej wykreowanych przez propagand´ systemu. Przesta∏a
istnieç przestrzeƒ pozwalajàca na Êwiadome polityczne uczestnictwo obywateli
w podejmowaniu decyzji dotyczàcych losu osobistego i paƒstwa. 

Konkluzje

Przej´cie w∏adzy przez PKWN oznacza∏o wprowadzenie nowych mechani-
zmów sprawowania w∏adzy, kszta∏towanie nowego modelu spo∏eczeƒstwa, jego
planowà atomizacj´ i stosowanie tzw. in˝ynierii spo∏ecznej celem „upaƒstwowie-
nia” wi´zi spo∏ecznych. Podj´to prób´ likwidacji w∏asnoÊci prywatnej na wsi,
a tak˝e w pozarolniczym sektorze gospodarki. Dokona∏a si´ wymiana elit poli-
tycznych, odrzucono demokratyczne wybory, zmieni∏a si´ wi´c rola partii poli-
tycznych. Ârodki masowego przekazu zosta∏y podporzàdkowane partii rzàdzàcej,
a nauka i wychowanie obowiàzujàcej ideologii. Zlikwidowano samorzàd teryto-
rialny i gospodarczy. Ruch zwiàzkowy sta∏ si´ ogniwem w∏adzy paƒstwowej. Na-
stàpi∏a teatralizacja ˝ycia politycznego i polityzacja sfery ˝ycia prywatnego oby-
wateli. 

W Êwietle dzisiejszej znajomoÊci realiów historycznych i mechanizmów decy-
zyjnych zasadna jest wi´c teza, i˝ druga po∏owa 1944 r. stanowi cezur´ rozpocz´-
cia w Polsce procesu tworzenia paƒstwa totalitarnego, którego szczytowa faza
przypad∏a na lata 1948–1956. Powiàzanie wielu sprzecznych elementów
w ustroju politycznym lat 1944–1948 (deklarowane zasady demokratyczne i au-
torytarne, wr´cz dyktatorskie metody rzàdzenia) pozwala go okreÊliç jako ustrój
hybrydowy. Notabene, jako jeden z pierwszych termin ten zastosowa∏, analizujàc
sytuacj´ W´gier za rzàdów Kadara, w´gierski socjolog Elémer Hankiss zajmujàcy
si´ m.in. strukturalnymi przeszkodami w tworzeniu wspólnot43. Ówczesny ustrój
polityczny w Polsce by∏ unikatowym ustrojem-hybrydà, skupiajàcym w sobie

41 T. Strzembosz, Polacy w PRL – sprzeciw, opozycja, opór. Zachowania opozycyjne w systemie to-
talitarnym, „Studia Polityczne” 2000, nr 11, s. 137 i n.
42 J. Chumiƒski, Formy nadzoru Êrodowiska pracowników przemys∏u w latach forsownej industria-
lizacji (1949–1956), „Studia Historyczne” 1998, z. 4 (163), s. 557–575.
43 E. Hankiss, Pu∏apki spo∏eczne, Warszawa 1986.
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praktycznie wszystko: elementy otwartej dyktatury w po∏àczeniu z formalnà de-
mokracjà, hegemonicznà rol´ partii komunistycznej w rzàdzeniu paƒstwem i blo-
kowanie rozwijajàcych si´ demokratycznych i obywatelskich instytucji. 

Ta hybryda mimo swoich wszystkich wewn´trznych sprzecznoÊci by∏a doÊç
stabilna, dlatego ˝e mia∏a nieograniczone poparcie z zewnàtrz (ZSRR). U∏atwi∏o
ono wyeliminowanie ogólnonarodowej opozycji. KomuniÊci nakreÊlili demago-
giczny i populistyczny, a przez to atrakcyjny i jasny, program w∏asnych dzia∏aƒ.
Oznacza∏ on nowe rozumienie i zdefiniowanie interesów narodowych, a tak˝e
tworzenie mechanizmów ich realizacji. Od czasu PKWN rozwija∏ si´ system po-
lityczny, którego podstawà sta∏o si´ wspó∏istnienie kolidujàcych zasad ideolo-
gicznych i organizacyjnych. Ale mimo eklektycznego charakteru ustroju politycz-
nego i sprzecznych tendencji w∏adza komunistów jednoznacznie ewoluowa∏a
w kierunku totalitaryzmu. 

System ustrojowy opiera∏ si´ na kilku totalitarnych ze swej istoty za∏o˝eniach
praktycznych. Fundamentem by∏a marksistowska triada po∏àczenia w∏adzy eko-
nomicznej, politycznej i ideologicznej. Z niej wynika∏o pi´ç zasadniczych pod-
staw w∏adzy komunistycznej b´dàcych immanentnà cechà systemu totalitarnego:
ustanowienie politycznego monopolu partii marksistowsko-leninowskiej; wpro-
wadzenie w ˝ycie zasady akceptowania przez parti´ wszystkich strategicznych
stanowisk w polityce, gospodarce, Êrodkach masowego przekazu, kulturze, sto-
warzyszeniach w ramach mechanizmu znanego póêniej jako „system nomenkla-
tury”; upaƒstwowienie gospodarki, centralizacja wszystkich zasobów i ich roz-
dzia∏ za poÊrednictwem mechanizmu centralnego planowania i centralnej
dystrybucji; stosowanie terroru i policyjnych represji wobec przeciwników poli-
tycznych; masowa i centralnie sterowana propaganda majàca za pomocà „prania
mózgów” doprowadziç do kontroli ludzkich umys∏ów i uczuç. 

Strukturalnym odbiciem kierowniczej roli partii by∏y trzy przys∏ugujàce jej
atrybuty. Pierwszy z nich, wynikajàcy z jej nadrz´dnej pozycji, wyra˝a∏ si´ w dys-
ponowaniu przez PPR uprawnieniami w zakresie wytyczania celów ogólnych dla
systemu w∏adzy jako ca∏oÊci oraz celów ogólnych i zadaƒ odcinkowych dla po-
szczególnych instytucji. Ten atrybut partii istnia∏ od samego poczàtku przej´cia
w∏adzy, tj. od roku 194444. MieÊci∏a si´ w tym równie˝ funkcja dobierania i roz-
mieszczania kadr kierowniczych celem oddzia∏ywania na instytucje paƒstwa i or-
ganizacje spo∏eczne od wewnàtrz oraz funkcja kontroli wykonania przez parti´
nakreÊlonych programów i wydanych przez nià dyrektyw.

Drugi atrybut kierowniczej roli partii polega∏ na wszechobecnoÊci we wszyst-
kich instytucjach w∏adzy, co mia∏o umo˝liwiç realizacj´ za∏o˝onej linii politycz-
nej. W okresie PKWN w zwiàzku z formalnym odwo∏ywaniem si´ do konstytu-
cji marcowej utajniono obecnoÊç partii w wojsku.

Trzeci atrybut polega∏ na tym, ˝e partia nie by∏a ograniczona przez prawo
jako czynnik nadrz´dny. Prawo nie tylko nie wyznacza∏o zakresu jej w∏adzy, lecz
by∏o jej podporzàdkowane.

Budowany od 22 lipca 1944 r. system w∏adzy mia∏ charakter uzurpatorski
i by∏ narzucony z zewnàtrz. Stanowi∏ przejaw sprzecznoÊci mi´dzy tradycyjnà

44 Protoko∏y posiedzeƒ Biura Politycznego..., s. 20–47.
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polskà kulturà politycznà a wartoÊciami prezentowanymi przez elity PPR/PZPR
i posiada∏ fikcyjnà legitymacj´ wyborczà (brak wolnych wyborów). W po∏àcze-
niu z brakiem konkurencyjnoÊci w systemie partyjnym oraz eliminacjà innych
procedur i instytucji demokratycznych stwarza∏o to brak legitymacji w∏adzy
w Polsce, tj. potwierdzenia prawomocnoÊci w∏adzy przez udzia∏ obywateli w jej
powo∏ywaniu. Za tym szed∏ brak akceptacji spo∏ecznej dla samych regu∏ sprawo-
wania w∏adzy oraz brak praktyki sprawowania w∏adzy zgodnie z g∏oszonymi re-
gu∏ami45. Funkcjonujàcy mechanizm sprawowania w∏adzy w paƒstwie ogranicza∏
mo˝liwoÊç uczestnictwa politycznego w zasadzie do cz∏onków tylko jednej par-
tii – PPR. Podejmowane przez PSL od lata 1945 r. próby kszta∏towania spo∏e-
czeƒstwa obywatelskiego skoƒczy∏y si´ kilka miesi´cy póêniej dramatycznà kl´-
skà w obliczu sfa∏szowanego referendum i wyborów. Tak wi´c od roku 1944
tylko PPR mog∏a skutecznie wyznaczaç zadania i cele w skali kraju i nadzoro-
waç ich realizacj´. Zablokowano mo˝liwoÊç Êwiadomego i aktywnego udzia∏u
obywateli w rzàdzeniu paƒstwem. Analizowany okres zapoczàtkowa∏ kszta∏to-
wanie si´ postaw i zachowaƒ rzàdzàcych i rzàdzonych, mentalnie skutkujàcych
u wielu ludzi do dnia dzisiejszego. Spo∏eczeƒstwo obywatelskie by∏o za s∏abe,
a partie polityczne dzia∏ajàce w latach 1944–1945 by∏y niereprezentatywne.
Wa˝nà, a mo˝e nawet najwa˝niejszà przes∏ank´ kszta∏towania powojennego sys-
temu politycznego stanowi∏ monopol na w∏adz´ jednego oÊrodka politycznego.
Ukszta∏towany system polityczny wykazywa∏ ogromnà trwa∏oÊç i odpornoÊç na
istotne zmiany.

The political system in Poland in 1944–1948

The political system determines relations between the state or state related institutions
like the parliament, the government, the jurisdiction, political organizations and various
groups of interests. It also consists of a set of norms and regulations, which provides a ba-
se for their functioning: constitutions, electoral law etc. To classify the political system
which has been built in Poland since the PKWN, it is necessary to take into account the
conception of political regime as a specific form of political organization, a system of of-
ficial and unofficial norms and mechanisms regulating mutual interaction between the au-
thorities and the society.

When the PKWN took over the power, new mechanisms of exercising power were in-
troduced. A new model of society formed by deatomisation, and so called social engine-
ering was introduced. In order to put social ties under state control an attempt to elimi-
nate private property was made. The new model of society characterized also with a new
role of political parties, an exchange of the elites, subordination of the science and educa-
tion to one ideology. The idea of democratic elections was rejected. Communication and
media was under political control. Local and economic local governments were removed.
Changes in the trade union movement transformed it into a cell of the political power. The
political life was theatricalized and any privacy was politicized.

45 J. Raciborski, Absencja wyborcza – obraz i uwarunkowania zjawiska [w:] Naród, w∏adza, spo∏e-
czeƒstwo. Ksi´ga dedykowana Jerzemu J. Wiatrowi, red. A. Jasiƒska-Kania, J. Raciborski, Warszawa
1996, s. 207; W. Sokó∏, Legitymizacja systemów politycznych, Lublin 1997, s. 145 i n.
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The communist rule based on five elements (Marxist theses): 1) the politics was mo-
nopolized by the Marxist-Leninist party; 2) a candidate for any executive had to be accep-
ted by the party what was know as “the system of nomenclature;” 3) the nationalization
of the economy; 4) the central distribution of all resources; 5) the policy of terror, repri-
sals and mass propaganda – all thought to gain control of hearts and minds. 

The second half of 1944 marks the beginning of the totalitarian system in Poland,
which was at its height in 1948–1956. The inconsistent way different elements of the sys-
tem were bound together allows us to define this incoherent organism as hybrid. The po-
litical system which has been built since the PKWN times, based on cooperation of ideolo-
gically and organizationally contradictive rules. The analyzed period created manners and
attitudes of those in power and those under control which still remain in effect.
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Wanda Jarzàbek

Miejsce Polski w polityce
mi´dzynarodowej

w latach 1944–1947
Przedmiotem rozwa˝aƒ w tym artykule b´dzie przede wszystkim stosunek

g∏ównych paƒstw koalicji antyhitlerowskiej do Polski w okresie 1944–1947.
Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i ZSRR w czasie spotkaƒ Wielkiej Trójki
ustali∏y zasady powojennego ∏adu politycznego i ekonomicznego. Paƒstwa te by-
∏y w ró˝nym stopniu zainteresowane Polskà.

O ile Wielka Brytania by∏a zwiàzana z Polskà uk∏adem sojuszniczym, o tyle
Stany Zjednoczone nie mia∏y takiego uk∏adu. Jak s∏usznie zauwa˝a jeden z auto-
rów, amerykaƒski prezydent traktowa∏ ca∏à Europ´, nie mówiàc ju˝ o Polce,
z du˝ym dystansem1. ZSRR by∏ niewàtpliwie zainteresowany odbudowà strefy
wp∏ywów w Europie Ârodkowej i Wschodniej, choç niewyjaÊnione pozostaje, czy
mia∏a ona byç porównywalna z tym, co posiada∏a Rosja przedrewolucyjna, czy
te˝ myÊlano o jej rozszerzeniu. Niewàtpliwie plany Moskwy w tym zakresie si´
zmienia∏y i wiele zale˝a∏o od gotowoÊci zachodnich sojuszników do ust´pstw2.
Tak˝e Francja przed wojnà podpisa∏a uk∏ad sojuszniczy z Polskà, ale jej wp∏yw na
tworzenie si´ powojennego ∏adu nie by∏ znaczny. 

Miejsce Polski w powojennej Europie mia∏y okreÊliç dwa g∏ówne czynniki.
Pierwszym by∏ jej kszta∏t terytorialny, który móg∏ sprzyjaç niezale˝noÊci i gwa-
rantowaç pewien poziom bezpieczeƒstwa wynikajàcy z akceptowanych przez sà-
siadów i mocarstwa granic lub – wr´cz przeciwnie – staç si´ czynnikiem destabi-
lizujàcym. Drugim by∏ kszta∏t polityczny przysz∏ego rzàdu i kwestia powrotu do
Polski legalnych w∏adz funkcjonujàcych w Londynie.

Z punktu widzenia Polski sytuacja mi´dzynarodowa zacz´∏a si´ zmieniaç na
niekorzystnà ju˝ latem 1943 r. Wiàza∏o si´ to paradoksalnie przede wszystkim
z sukcesami aliantów na frontach, które czyni∏y ich zwyci´stwo coraz bardziej
prawdopodobnym. Latem 1943 r. dosz∏o do kl´ski wojsk niemieckich w bitwie
pod Kurskiem, w lipcu alianci zachodni, Amerykanie i Brytyjczycy, wylàdowali
na Sycylii. Wyraêne sukcesy sprawi∏y, i˝ nale˝a∏o porozumieç si´ w kwestii dal-
szych operacji wojskowych. Tak˝e plany dotyczàce powojennego ∏adu terytorial-
nego wychodzi∏y z etapu prac gabinetowych i sta∏y si´ przedmiotem dyskusji na

1 M.K. Kamiƒski, Polska i Czechos∏owacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
1945–1948, Warszawa 1991, s. 26.
2 Zob. szerzej: V. Mastny, Russia’s Road to the Cold War: Diplomacy, Warfare, and the Politics of
Communism, 1941–1945, New York 1979.
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szczeblu decydentów – prezydenta Stanów Zjednoczonych, premiera Wielkiej
Brytanii i przywódcy ZSRR. Wielka Trójka po raz pierwszy zebra∏a si´ w Tehe-
ranie na prze∏omie listopada i grudnia 1943 r.

W czasie spotkania podj´to decyzje kluczowe z punktu widzenia póêniejszego
∏adu politycznego w Europie. Uznano, ˝e otwarcie drugiego frontu w Europie na-
stàpi nie na Pó∏wyspie Apeniƒskim lub Ba∏kanach, jak chcia∏ tego Winston Chur-
chill, ale zgodnie z preferencjami Józefa Stalina na wybrze˝ach atlantyckich Euro-
py. Franklin Delano Roosevelt i Stalin chcieli w ten sposób os∏abiç pozycj´ Wielkiej
Brytanii w powojennej Europie3. Oznacza∏o to, ˝e do Europy Ârodkowej wkroczy
Armia Czerwona, a ZSRR b´dzie mia∏ w zwiàzku z tym lepsze warunki do wpro-
wadzania w ˝ycie swojej wizji ∏adu politycznego. Nadinterpretacjà by∏oby jednak
stwierdzenie, ˝e ju˝ wówczas przesàdzono los tej cz´Êci Europy. Nadal istnia∏y szan-
se, aby nie sta∏a si´ ona, jak to póêniej ujmowano, „zamkni´tà strefà wp∏ywów”
– kraje tam po∏o˝one mog∏y jeszcze zostaç demokracjami parlamentarnymi, a ich
gospodarki uczestniczyç w mi´dzynarodowej wymianie. W pewnym stopniu by∏o
to zale˝ne od nich samych, od zachowania grup, które mia∏y przejàç w∏adz´, ale nie-
stety w znacznie wi´kszym od zdefiniowania przez mocarstwa w∏asnych interesów.

W Teheranie wst´pnie zaj´to si´ przysz∏ym status quo w Europie i w zwiàzku
z tym jednym z podstawowych problemów sta∏ si´ przebieg powojennych granic
Polski. Jeszcze wiosnà 1943 r. premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill zwró-
ci∏ si´ do Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Foreign Office) z proÊbà o przygo-
towanie propozycji stanowisk w sprawie powojennych granic Polski. W kwietniu
ówczesny zast´pca podsekretarza stanu Orme Sargent opracowa∏ memorandum,
w którym uwa˝a∏ za zasadne przyj´cie tzw. linii Curzona jako podstawy wschod-
niej granicy Polski w zamian za zgod´ ZSRR na powojennà konfederacj´ polsko-
-czechos∏owackà oraz proponowa∏ przekazanie Polsce Prus Wschodnich, Gdaƒska
i Dolnego Âlàska. Sugerowa∏ zawarcie tajnego porozumienia mi´dzy mocarstwa-
mi w tej sprawie i nieinformowanie Polaków o podj´tych ustaleniach4. Wprawdzie
we wrzeÊniu 1944 r. minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Anthony
Eden próbowa∏ rozmawiaç na temat zmiany granicy ze Stanis∏awem Miko∏ajczy-
kiem, ale wobec niech´ci polskiego premiera do proponowanego przebiegu
wschodniej granicy Polski uzna∏ zapewne, ˝e na razie lepiej te rozmowy zawiesiç.
Rozmowy prowadzono te˝ z Edwardem Raczyƒskim, który by∏ bardziej sk∏onny
do zaakceptowania zmian granicznych na wschodzie, ale w zamian domaga∏ si´
gwarancji niepodleg∏oÊci dla powojennej Polski. W memorandum zaprezentowa-
nym Gabinetowi Wojennemu przed wyjazdem na konferencj´ ministrów spraw
zagranicznych, która poprzedza∏a spotkanie przywódców, Eden by∏ ostro˝ny
w sprawie ewentualnych polskich nabytków na Âlàsku. JednoczeÊnie ze zmianami
granicznymi proponowa∏ przesiedlenie ludnoÊci niemieckiej z obszarów, które
mia∏y przypaÊç Polsce5. Takie stanowisko zaprezentowano w Teheranie.

3 K. Larres, Churchill’s Cold War: the Politics of Personal Diplomacy, New Haven–London 2002,
s. 87.
4 J. Tebinka, Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939–1945, Warszawa
1998, s. 246.
5 Public Record Office [dalej: PRO], FO, 371/36992/N6004/499/38, Memorandum, wersja z 5 X
1943 r.
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Sytuacji nie u∏atwia∏y Stany Zjednoczone, które ze wzgl´du na swoje proble-
my wewn´trzne nie chcia∏y przyznaç, ˝e ju˝ w Teheranie w∏aÊciwie zgodzi∏y si´
na przekazanie ZSRR obszarów do tzw. linii Curzona. Amerykanie byli mniej
sk∏onni do przeprowadzania radykalnych zmian terytorialnych w Europie, ale
o ile w przypadku Polski uwa˝ali przesuni´cia na wschodzie za zasadne, o tyle
jako szkodliwe traktowali ustanowienie granicy na linii Odry i Nysy ¸u˝yckiej6.
Nie odrzucano potrzeby uzyskania przez Polsk´ nabytków terytorialnych kosz-
tem Niemiec, ale nie chciano, aby by∏y one zbyt du˝e i przez to nie do zaakcep-
towania przez Niemcy.

W literaturze przedmiotu podkreÊlano, i˝ to Stalin by∏ autorem koncepcji
przyznania Polsce du˝ych nabytków na zachodzie, do linii Odry i Nysy ¸u˝yc-
kiej. RzeczywiÊcie w koƒcowym okresie wojny to on by∏ najwi´kszym rzeczni-
kiem przesuni´cia Polski na zachód. Nalegania Stalina nie by∏y dobrze widziane
w Waszyngtonie i w Londynie. Uwa˝ano, ˝e z jednej strony spowodowa∏yby po-
wa˝ne komplikacje w powojennych Niemczech: pojawienie si´ dà˝eƒ odweto-
wych i ryzyko kolejnej wojny wywo∏anej przez Niemcy, a z drugiej strony, jeÊli
gwarantem tej granicy mia∏by staç si´ ZSRR, doprowadzi∏oby to do nadmierne-
go uzale˝nienia Polski od wschodniego sàsiada. W przededniu konferencji ja∏taƒ-
skiej, w styczniu 1945 r., sytuacja Polski by∏a jeszcze trudniejsza, gdy˝ oprócz
rzàdu w Londynie istnia∏ rzàd stworzony przez ZSRR. PlaniÊci amerykaƒscy
mocno podkreÊlali, ˝e potencjalne zagro˝enie zachodniej granicy Polski mog∏o-
by uczyniç z niej satelit´ ZSRR7. Stwierdzenie takie mo˝na by uznaç za dowód,
i˝ nadal zak∏adano, ˝e powojenna Polska b´dzie krajem niepodleg∏ym, nawet je-
Êli jej rzàd b´dzie sprzyja∏ ZSRR. Brytyjski minister Eden dawa∏ do zrozumienia,
˝e w sprawie granicy rzàd brytyjski nie musi czyniç wobec polityków lubelskich
tych samych koncesji, które przygotowano dla Miko∏ajczyka jako propozycj´
rozwiàzania problemu polskiego8.

Tak jak si´ spodziewano w Ja∏cie, Stalin zaproponowa∏ podj´cie decyzji
o przebiegu zachodniej granicy Polski na linii Odry i Nysy ¸u˝yckiej. Traktowa∏
to jako w∏aÊciwà kompensat´ za zmian´ granicy na wschodzie. G∏ównym prze-
ciwnikiem takiego przesuni´cia granicy sta∏ si´ Churchill, który zareagowa∏ s∏yn-
nà metaforà o polskiej g´si nakarmionej nadmiernie niemieckim jad∏em, co mo-
g∏oby si´ zakoƒczyç jej Êmiercià na skutek niestrawnoÊci9. Na tym etapie za
istotniejsze uznano zaj´cie si´ kwestià przysz∏ego polskiego rzàdu. W Ja∏cie Ame-
rykanie i Brytyjczycy nie byli równymi sojusznikami dla Stalina i równoprawny-
mi cz∏onkami koalicji. Wielka Brytania by∏a os∏abiona ekonomicznie i zale˝na od
pomocy Stanów Zjednoczonych. Amerykanie prowadzili od d∏u˝szego czasu
rozmowy na temat przysz∏ego porzàdku Êwiatowego z ZSRR, pomijajàc Albion.

6 National Archives and Records Administration [dalej: NARA], RG 59, H. Notter files, CAC-143,
220, Memorandum w sprawie granicy na Odrze, [wrzesieƒ 1943 r.]
7 NARA, RG 59, H. Notter files, CAC-341, Memorandum w sprawie kszta∏tu terytorialnego Pol-
ski, 4 I 1945 r.
8 List Edena do Churchilla, 2 II 1945 r. [w:] Foreign Relations of the United States [dalej: FRUS],
The Conference at Malta and Yalta, Washington 1955, s. 506. 
9 W. Churchill, Druga wojna Êwiatowa, t. 6: Triumf i tragedia. Ksi´ga II: ˚elazna kurtyna, t∏um.
K. Mosiewicz, Gdaƒsk 1996, s. 47.
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Administracja Roosevelta by∏a bardziej sk∏onna do ust´pstw na rzecz Stalina ni˝
Brytyjczycy. Wydaje si´, ˝e ci ostatni poczuwali si´ do pewnych zobowiàzaƒ wo-
bec rzàdu RP na uchodêstwie, i w zwiàzku z tym starali si´, aby jego przedsta-
wiciele znaleêli si´ w przysz∏ym polskim rzàdzie. Chcieli te˝, aby powo∏ano
specjalnà komisj´, która mia∏a umo˝liwiç paƒstwom zachodnim nadzorowanie
powojennej sytuacji w Europie Ârodkowo-Wschodniej, ale projekt wypracowany
przez Edena i amerykaƒskiego sekretarza stanu Edwarda Stettiniusa zosta∏ od-
rzucony przez prezydenta Roosevelta. Zdaniem prezydenta nadmierne anga˝o-
wanie si´ na kontynencie europejskim w okresie powojennym nie by∏o zgodne
z amerykaƒskà racjà stanu. Do takiego podejÊcia Franklin D. Roosevelt by∏ te˝
zach´cany przez George’a Kennana, w tym czasie chargé d’affaires ambasady
amerykaƒskiej w Moskwie, który otwarcie proponowa∏ oddanie Europy
Wschodniej i Ârodkowej Stalinowi, gdy˝ u∏atwi∏oby to pertraktacje w innych
sprawach. Zaanga˝owanie w obron´ suwerennoÊci tego regionu Kennan uwa˝a∏
za dopuszczalne, pod warunkiem ˝e Stany Zjednoczone zdecydowa∏yby si´ si∏a-
mi politycznymi oraz wojskowymi przeciwstawiç ekspansji sowieckiej10. Ch´ç
porozumienia ze Stalinem mia∏a swoje êród∏a prawdopodobnie w przekonaniu
Roosevelta, ˝e bez pomocy Moskwy nie b´dzie mo˝liwe pokonanie Japonii.
Przekonanie to nie by∏o podzielane ani przez wojskowych, ani przez Departa-
ment Stanu, nie wspominajàc ju˝ o sojuszniku brytyjskim.

Rzàd Tymczasowy Republiki Francuskiej poczàtkowo wykazywa∏ du˝à rezer-
w´ wobec istniejàcego od lipca 1944 r. Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego, ale poniewa˝ warunkiem podpisania sojuszu francusko-radzieckiego
sta∏o si´ uznanie w∏adz lubelskich, uczyni∏ to de facto (a nie de iure)11. Francja
znalaz∏a si´ w stosunkowo wygodnym po∏o˝eniu. Poniewa˝ nie by∏a jednym
z mocarstw ja∏taƒskich, mog∏a w przysz∏oÊci uznaç, ˝e nie ponosi odpowiedzial-
noÊci za decyzje, które doprowadzi∏y do podzia∏u Europy. Oficjalna doktryna
wypracowana na Quai d’Orsay mówi∏a, ˝e Francja nie b´dzie czu∏a si´ zwiàzana
podj´tymi w Ja∏cie decyzjami12. Francja popiera∏a doÊç konsekwentnie zmian´
polskiej granicy zachodniej, o czym Charles de Gaulle przypomina∏ jeszcze w la-
tach szeÊçdziesiàtych13. Czyni∏a to, poniewa˝ by∏a zainteresowana nabytkami na
lewym brzegu Renu i po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych w rozmowach dyplo-
matycznych z aliantami zachodnimi ∏àczy∏a cesje terytorialne na wschodzie i za-
chodzie Niemiec.

Wiosnà 1945 r. Brytyjczycy stoczyli w Europejskiej Komisji Doradczej (powo-
∏anej w czasie konferencji ja∏taƒskiej w celu pilotowania rozmów na temat utwo-
rzenia w Polsce Rzàdu JednoÊci Narodowej) bój o zaproszenie do rozmów przed-
stawicieli rzàdu RP na uchodêstwie z premierem Miko∏ajczykiem. Jak zaznaczajà
historycy, Brytyjczycy zdawali sobie spraw´ z tego, ˝e Stalin dà˝y do odsuni´cia

10 D.A. Mayers, George Kennan and Dilemmas of U.S. Foreign Policy, New York 1988, s. 21;
M.K. Kamiƒski, Polska i Czechos∏owacja…, s. 23.
11 D. Jarosz, M. Pasztor, Robineau, Bassaler i inni. Z dziejów stosunków polsko-francuskich w la-
tach 1948–1953, Toruƒ 2001, s. 19.
12 Ibidem, s. 21.
13 W. Jarzàbek, Rozmowa Charles’a de Gaulle’a z W∏adys∏awem Gomu∏kà w czasie wizyty genera∏a
w Polsce we wrzeÊniu 1967 roku, „Dzieje Najnowsze” 2000, nr 4.
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polityków emigracyjnych od wp∏ywu na sytuacj´ w powojennej Polsce14. Stany
Zjednoczone nie widzia∏y jednak sensu w wi´kszym zaanga˝owaniu, natomiast
Wielka Brytania uwa˝a∏a, ˝e nale˝y podejmowaç próby ograniczenia wp∏ywu
Moskwy. W zwiàzku z tym reakcje Brytyjczyków na aresztowanie przywódców
polski podziemnej w marcu 1945 r. by∏y ostrzejsze. Po upublicznieniu tej infor-
macji Churchill sprzeciwi∏ si´ kontynuowaniu rozmów z ZSRR na temat tworze-
nia polskiego rzàdu, Amerykanie zaÊ uwa˝ali, ˝e nale˝y dalej toczyç rozmowy.
W liÊcie do Edena z 4 maja 1945 r. Churchill zwraca∏ uwag´, ˝e wycofanie wojsk
amerykaƒskich z Niemiec i oddanie ich Stalinowi oznacza de facto, ˝e „Polska
zosta∏aby ca∏kowicie poch∏oni´ta i g∏´boko wciÊni´ta w ziemie zaj´te przez Ro-
sjan”15. By∏ przeciwny os∏abianiu postulatów paƒstw zachodnich w negocjacjach
ze Stalinem. Jednak kwestia wycofania wojsk amerykaƒskich zza ¸aby nie zosta-
∏a wykorzystana przez negocjatorów amerykaƒskich do wywalczenia ust´pstw
w sprawie polskiej. Wprawdzie po Êmierci Roosevelta nowa administracja ame-
rykaƒska i prezydent Harry Truman przejawiali mniejszà ust´pliwoÊç wobec Sta-
lina, ale z polskiego punktu widzenia nie mia∏o to ju˝ wi´kszego wp∏ywu, gdy˝
Amerykanie planowali wycofaç si´ z Europy po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych
i w zwiàzku z tym nie zamierzali zbytnio anga˝owaç si´ w sprawy Starego Kon-
tynentu, szczególnie jego Êrodkowej i po∏udniowej cz´Êci.

Wraz z przesuwaniem si´ frontu ZSRR stopniowo przekazywa∏ na wi´kszoÊci
obszarów do Odry i Nysy ¸u˝yckiej w∏adz´ cywilnà w polskie r´ce. Od 1944 r.
na skutek przymusowej ewakuacji zarzàdzonej przez w∏adze niemieckie, ucieczek
spowodowanych strachem przed odwetem ze strony Armii Czerwonej oraz tzw.
dzikich wysiedleƒ (dokonywanych przed podj´ciem w tej sprawie decyzji przez
mocarstwa) tereny do Odry i Nysy ¸u˝yckiej opuszcza∏a ludnoÊç niemiecka.
Obydwa fakty, tzn. brak ludnoÊci niemieckiej i istnienie polskiej administracji,
mia∏y w czasie konferencji poczdamskiej przemawiaç za przyznaniem tych ziem
Polsce. Konferencja trwa∏a od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 r. Jej g∏ównym zada-
niem by∏o okreÊlenie przysz∏oÊci Niemiec do czasu podpisania traktatu pokojo-
wego. Rozmawiaç te˝ miano na temat kszta∏tu powojennych granic niemieckich.
W zwiàzku z tym, ˝e od III Rzeszy przyj´to bezwarunkowà kapitulacj´, nie za-
mierzano w tej sprawie konsultowaç si´ z jej przedstawicielami. W konferencji
uczestniczy∏a delegacja polska. Stanis∏aw Miko∏ajczyk Êwiadomy tego, i˝ wyczer-
pujà si´ mo˝liwoÊci wp∏ywania przez mocarstwa zachodnie, a szczególnie Wiel-
kà Brytani´, na rozwój sytuacji w Polsce, postanowi∏ nak∏oniç je do wykorzysta-
nia mo˝liwoÊci wynik∏ych z braku formalnych regulacji dotyczàcych polskiej
granicy zachodniej. Mocarstwa nie rozwa˝a∏y poczàtkowo mo˝liwoÊci uzale˝nie-
nia swojego poparcia dla granicy jako argumentu zmuszajàcego rzàd warszawski
do przestrzegania ustaleƒ z Ja∏ty. Podj´to tam decyzj´, ˝e Tymczasowy Rzàd Jed-
noÊci Narodowej b´dzie sprawowa∏ w∏adz´ do momentu przeprowadzenia w Pol-
sce wolnych wyborów i ˝e zagwarantowane zostanà mo˝liwoÊci prowadzenia dzia-
∏alnoÊci politycznej. Jak wiadomo, rzeczywistoÊç by∏a inna. Miko∏ajczyk alarmowa∏
wielokrotnie zachodnich przedstawicieli dyplomatycznych, ˝e na skutek dzia∏aƒ

14 J.L. Gormly, From Potsdam to the Cold War: Big Three Diplomacy, 1945–1947, Wilmington
1990, s. 15 i n.
15 Cyt. za: M.K. Kamiƒski, Polska i Czechos∏owacja..., s. 52. 
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organów bezpieczeƒstwa pogarszajà si´ warunki prowadzenia swobodnej dzia∏al-
noÊci politycznej, co stawia pod znakiem zapytania mo˝liwoÊç przeprowadzenia
wolnych wyborów16. Sugerowa∏ po∏àczenie obu spraw, ale mocarstwa si´ na to
nie zdecydowa∏y. Zadowolono si´ ustnym zapewnieniem przewodniczàcego de-
legacji polskiej, Boles∏awa Bieruta, stojàcego na czele Krajowej Rady Narodowej,
˝e zostanà przeprowadzone wolne wybory17.

W tym czasie paƒstwa zachodnie chcia∏y g∏ównie nak∏oniç ZSRR do zmniej-
szenia swoich ˝àdaƒ reparacyjnych i gotowe by∏y w tym celu u˝yç argumentu
zwiàzanego ze zmianà granicy Niemiec18. W zwiàzku z tym, ˝e ZSRR domaga∏
si´ ustalenia na mo˝liwie wysokim poziomie reparacji pobieranych z obszaru
Niemiec, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania chcia∏y, aby ze wzgl´du na
zmniejszenie obszaru paƒstwa zredukowano tak˝e wymiar reparacji. Niemniej
od samego poczàtku ziemie na wschód od Odry i Nysy ¸u˝yckiej, przekazane ad-
ministracji polskiej, traktowano jako obszar wy∏àczony spod dzia∏ania przysz∏ych
w∏adz okupacyjnych i Êciàgania reparacji, choç, jak wiemy, ZSRR post´powa∏
inaczej.

Nie jest prawdà, jak sugerowali czasem historycy, ˝e politycy zachodni, w tym
Churchill, nie zdawali sobie sprawy, jaki przebieg granicy ustalano w Poczda-
mie19. Prace nad przebiegiem granicy by∏y prowadzone od d∏u˝szego czasu, roz-
rysowywano na mapach alternatywne linie jej przebiegu i wielu analityków jesz-
cze w trakcie dzia∏aƒ wojennych ostrzega∏o decydentów przed demograficznymi,
ekonomicznymi i politycznymi skutkami przebiegu granicy na Odrze i Nysie ¸u-
˝yckiej. W tym czasie w wi´kszym stopniu zacz´to jednak zwracaç uwag´ na
ewentualne „ekonomiczne skutki pokoju”20. Zdawano sobie spraw´, ˝e z∏a sytu-
acja gospodarcza w okupowanych Niemczech b´dzie mia∏a du˝y wp∏yw na po-
wodzenie planowanej polityki denazyfikacji i demokratyzacji.

Koniec II wojny Êwiatowej sta∏ si´ poczàtkiem nowej ery w stosunkach mi´-
dzynarodowych. Z wojny jako Êwiatowe mocarstwa wysz∏y ZSRR i Stany Zjed-
noczone. Spad∏a rola Wielkiej Brytanii, która traci∏a swoje wp∏ywy m.in. na sku-
tek s∏abnàcej pozycji ekonomicznej oraz k∏opotów z imperium kolonialnym.

Francja dzi´ki zabiegom gen. de Gaulle’a zdo∏a∏a staç si´ z kraju, który by∏
w 1940 r. swoistym sojusznikiem Adolfa Hitlera (ze wzgl´du na kolaboracj´ paƒ-
stwa Vichy, kierowanego przez bohatera I wojny Êwiatowej marsza∏ka Philip-
pe’a Petaina), jednym z czterech mocarstw okupujàcych Niemcy, a wi´c wróciç
przynajmniej do polityki europejskiej jako liczàcy si´ partner. Sta∏o si´ to w du-
˝ym stopniu dzi´ki naciskom Churchilla, który chcia∏ ograniczyç wp∏ywy Stali-
na21. Stosunki Francji z Polskà uk∏ada∏y si´ nie najgorzej. Od jesieni 1945 do po-

16 Niektórzy historycy napisali, ˝e nie wiedzieli, jak wyglàda∏a sytuacja, ze wzgl´du na brak relacji
ze strony niezale˝nych obserwatorów, zob. J.L. Gormly, From Potsdam..., s. 49.
17 M.K. Kamiƒski, Polska i Czechos∏owacja..., s. 128 i n.
18 J.L. Gormly, From Potsdam..., s. 30 i n.; E.L. Woodward, British Foreign Policy in the Second
World War, t. 5, London 1976, s. 449.
19 Zwolennikiem tezy o nieÊwiadomoÊci Churchilla by∏ m.in. R.C. Raak, Stalin Fixes the Oder–Neis-
se Line, „Journal of Contemporary History” 1990, t. 25, s. 467 i n.
20 Jest to tytu∏ s∏ynnej pracy Johna Maynarda Keynesa wydanej pod koniec konferencji wersalskiej
w 1919 r., krytykujàcej m.in. nadmierne obcià˝enia na∏o˝one na Niemcy.
21 K. Larres, Churchill’s..., s. 96.
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∏owy 1946 r. rozwa˝ano nawet podpisanie dwustronnego sojuszu, co podnosi∏o-
by wzajemne stosunki na wy˝szy poziom, ale Francja przede wszystkim stara∏a
si´ przewidzieç, w jakim stopniu wp∏yn´∏oby to na zyskanie poparcia Moskwy
dla jej koncepcji dotyczàcych wp∏ywów w Niemczech22. Gdy latem 1946 r. paƒ-
stwa anglosaskie zgodzi∏y si´ na po∏àczenie Zag∏´bia Saary z Francjà unià celnà
i monetarnà, francuska gotowoÊç do wspó∏pracy z Moskwà i jej satelitami, do
których nale˝a∏a Warszawa, nieco os∏ab∏a.

W Stanach Zjednoczonych przewa˝a∏y nastroje zadowolenia z zakoƒczenia
wojny; zgodnie z zapowiedziami rozpocz´to wycofywanie wojsk amerykaƒskich
z Europy. Europa Ârodkowo-Wschodnia zbytnio nie zaprzàta∏a Waszyngtono-
wi g∏owy23. ˚ywiono nadziej´, ˝e Stalin wywià˝e si´ z podj´tych zobowiàzaƒ
w sprawie przeprowadzenia wolnych wyborów i kraje te przynajmniej ekono-
micznie b´dà bardziej niezale˝ne. O s∏abnàcym zainteresowaniu Polskà mogà
Êwiadczyç kwalifikacje personelu ambasady amerykaƒskiej w Polsce oraz urz´d-
ników zajmujàcych si´ tà tematykà w Departamencie Stanu, a tak˝e niezbyt du-
˝a liczba opracowaƒ poÊwi´conych sytuacji w Europie Wschodniej, w tym Pol-
sce24. Osobiste sympatie wobec Polski przejawia∏ ambasador Arthur Bliss-Lane,
ale jego pozycja w Waszyngtonie nie by∏a zbyt silna, a apele o wi´ksze zaanga˝o-
wanie nie przynosi∏y efektów. W 1947 r. przesta∏ pe∏niç swój urzàd, a rok póê-
niej opublikowa∏ wspomnienia pod wymownym tytu∏em Widzia∏em Polsk´ zdra-
dzonà25. Granic´ uwa˝ano za ostatecznà, o czym Êwiadczyç mo˝e chocia˝by
wystàpienie radiowe prezydenta Trumana po powrocie z konferencji poczdam-
skiej, w którym jako sukces dyplomacji amerykaƒskiej przedstawia∏ ustanowie-
nie dla Polski bezpiecznych granic26.

Brytyjczycy byli bardziej sk∏onni do zaanga˝owania si´ w Polsce. Ich placów-
ki dyplomatyczne by∏y liczniejsze, otwierano konsulaty i staranniej zbierano in-
formacje o sytuacji w Polsce27. Cz´Êç zebranych informacji przekazywano stronie
amerykaƒskiej, pozbawionej tak licznego personelu znajàcego dobrze sprawy
polskie28.

Zdawano sobie spraw´ ze skomplikowanej sytuacji Miko∏ajczyka i z roli, jakà
w polityce wewn´trznej odgrywa chocia˝by sprawa granicy na Odrze i Nysie.
Starano si´ te˝ w rozmowach dyplomatycznych nak∏aniaç do wype∏niania posta-
nowieƒ ja∏taƒskich. Stosunki bilateralne by∏y bardziej o˝ywione ni˝ w przypad-
ku polsko-amerykaƒskich, ale wynika∏o to g∏ównie z koniecznoÊci rozwiàzania

22 W. Borodziej, Od Poczdamu do Szklarskiej Por´by: Polska w stosunkach mi´dzynarodowych
1945–1947, Londyn 1990, s. 227 i n.
23 G. Lundestad, The American Non-policy towards Eastern Europe 1943–1947, Tromsö 1978, s. 59.
24 Materia∏y Polish Desk Office w FO sà stosunkowo ubogie dla okresu od lata 1945 do 1946 r.
25 A. Bliss-Lane, I Saw Poland Betrayed, New York 1948 (wyd. polskie: A. Bliss-Lane, Widzia∏em
Polsk´ zdradzonà, Warszawa 1984).
26 R.C. Lukas, The Strange Allies: the United States and Poland, 1941–1945, Knoxville 1978, s. 18;
fragmenty przemówienia cyt. w: T. Marczak, Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej
w latach 1944–1950, Wroc∏aw 1995, s. 402.
27 Por. np. J. Tebinka, R. Techman, Raporty brytyjskiego wicekonsula w Szczecinie Josepha Walter-
sa z 1946 r., „Zapiski Historyczne” 1997, nr 1, s. 81 i n.
28 PRO, CAB, 122/92, Depesza z Waszyngtonu do brytyjskiego MSZ, 19 VIII 1945 r. Amerykanie
wielokrotnie prosili Brytyjczyków o dzielenie si´ informacjami.
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spraw, które by∏y pozosta∏oÊcià wojny, m.in. Polskich Si∏ Zbrojnych na Zacho-
dzie, po˝yczek udzielanych rzàdowi polskiemu, polskich depozytów bankowych
w Wielkiej Brytanii, w tym z∏ota Banku Polskiego.

Wielu trudnoÊci przysparza przedstawienie planów ZSRR wobec Polski. Ma-
jàc za sobà doÊwiadczenie PRL, jesteÊmy na ogó∏ przekonani, ˝e Stalin nie do-
puszcza∏ mo˝liwoÊci istnienia Polski niezwiàzanej z ZSRR. Niektórzy historycy
rosyjscy próbowali na podstawie dokumentów archiwalnych przedstawiç powo-
jenne cele Stalina, ale by∏o to niezwykle trudne. Jeden z nich omówi∏ dokumen-
ty powsta∏e w ministerstwie spraw zagranicznych ZSRR w koƒcowym okresie
wojny29. Nie nale˝y ich przeceniaç. W wielu paƒstwach rzàdzonych przez silne
jednostki planowanie ministerialne nie musi przek∏adaç si´ na polityk´ realizo-
wanà przez centrum w∏adzy, ale mo˝e staç si´ inspiracjà dla osób podejmujàcych
decyzje. Opracowania zosta∏y przygotowane na polecenie Wiaczes∏awa Mo∏oto-
wa. Iwan Majski w opracowaniu ze stycznia 1944 r. napisa∏, ˝e Polska powinna
byç niepodleg∏a i aktywna, ale ani nie za silna, ani nie za du˝a, gdy˝ nikt nie mo-
˝e byç pewien, ˝e ten tradycyjny wróg Rosji rzeczywiÊcie stanie si´ w przysz∏oÊci
jej przyjacielem30. Majski zaliczy∏ Polsk´ do krajów, w których stworzenie praw-
dziwej demokracji b´dzie wymagaç pomocy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii i ZSRR. Z tekstu nie wynika, aby chodzi∏o o tzw. demokracj´ ludowà.
Polska pojawi∏a si´ jako przyk∏ad kraju, w którym nie b´dzie mo˝liwe tworzenie
frontów ludowych (na co Moskwa liczy∏a np. we Francji, Belgii, Danii, Norwe-
gii), a co by∏oby szczególnie po˝àdane z punktu widzenia interesów ZSRR. Maj-
ski nie podaje powodów, ale niewàtpliwie jednym z nich by∏a s∏aboÊç partii
komunistycznej, niecieszàcej si´ poparciem spo∏ecznym w Polsce. Kolejne
opracowanie zosta∏o przygotowane dla Mo∏otowa przez Andrieja Gromyk´
w lipcu 1944 r. i koncentrowa∏o si´ na powojennych stosunkach Stanów Zjed-
noczonych z ZSRR. Autor zak∏ada∏ zerwanie przez Stany Zjednoczone z izola-
cjonizmem i wi´ksze zainteresowanie sprawami europejskimi, np. w celu prze-
szkodzenia w odrodzeniu si´ Niemiec jako pot´gi ekonomicznej. Zaznacza∏, ˝e
z punktu widzenia interesów ZSRR amerykaƒska obecnoÊç (ekonomiczna i poli-
tyczna) w krajach sàsiadujàcych z ZSRR b´dzie niepo˝àdana. Sàdzi∏, ˝e mo˝liwe
b´dzie uzyskanie zgody na stworzenie w cz´Êci tych krajów re˝imów typu so-
wieckiego. Uwa˝a∏ za konieczne szukanie mo˝liwoÊci bliskiej wspó∏pracy ze
Stanami Zjednoczonymi w okresie powojennym. Kilka opracowaƒ wysz∏o spod
pióra Maksima Litwinowa, by∏ego ministra spraw zagranicznych ZSRR, który
kierowa∏ komisjà odpowiedzialnà za przygotowanie traktatów pokojowych
z III Rzeszà i jej sojusznikami. Nie nale˝a∏ wówczas do Êcis∏ej elity w∏adzy, ale ce-
niono go za doÊwiadczenie polityczne. Mo∏otow by∏ zdania, ˝e nale˝y wykorzy-
staç jego intelekt bez dawania mu w∏adzy31. W opracowaniu poÊwi´conym po-
dzia∏owi stref wp∏ywów w Europie (zachowa∏y si´ dwie wersje tego tekstu, z 1944

29 V. Pechatnov, The Big Three after World War II: New Documents on Soviet Thinking about Post
War Relations with the United States and Great Britain, Washington D.C. 1995 („Cold War Inter-
national History Project. Working Paper”, nr 13).
30 Ibidem, s. 3.
31 H.D. Phillips, Between the Revolution and the West: a Political Biography of Maxim Litvinov,
Boulder 1992, s. 170 i n.
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i 1945 r., ta druga zakreÊla∏a szerzej stref´ wp∏ywów ZSRR kosztem strefy wp∏y-
wów Wielkiej Brytanii); Polska wraz z W´grami, Finlandià, Szwecjà, narodami
ba∏kaƒskimi oraz Turcjà znalaz∏a si´ w maksymalnie zakreÊlonej strefie wp∏y-
wów32. Litwinow radzi∏ zawarcie mo˝liwie szybko gentlemen’s agreement z Lon-
dynem, a ze Stanami Zjednoczonymi sugerowa∏ podj´cie rozmów o podziale stref
wp∏ywów tak˝e w wymiarze pozaeuropejskim. Zapewni∏oby to paƒstwu podsta-
wy bezpieczeƒstwa, co mia∏o byç g∏ównym motywem post´powania Stalina33.

Latem 1945 r. wspó∏praca aliancka zacz´∏a si´ w∏aÊciwie rozpadaç. W Europie
g∏ównym polem rywalizacji sta∏y si´ Niemcy. Od jesieni 1945 r. w swojej strefie
okupacyjnej ZSRR rozpoczà∏ tworzenie tzw. zarzàdów niemieckich dla niektó-
rych dziedzin gospodarki, np. komunikacji, handlu, finansów, pracy i opieki spo-
∏ecznej, sprawiedliwoÊci. Zosta∏o to odebrane przez obserwatorów ˝ycia politycz-
nego jako wst´p do budowy odr´bnej administracji, a mo˝e tak˝e paƒstwa34.

Amerykanie poczàtkowo liczyli na kontynuowanie wspó∏pracy z okresu woj-
ny, w marcu 1946 r. przygotowano w Departamencie Stanu obszerne memoran-
dum w sprawie polityki wobec Niemiec, które nie wyklucza∏o mo˝liwoÊci budo-
wy odr´bnego organizmu na Zachodzie35. W zwiàzku z tragicznà aprowizacjà
w Niemczech i zawieszeniem przez ZSRR dostaw ˝ywnoÊci ze strefy wschodniej
(co przewidywa∏y porozumienia poczdamskie) zacz´to rozwa˝aç mo˝liwoÊç od-
budowy przemys∏u w Niemczech, aby przez sprzeda˝ produkcji bie˝àcej uzyskaç
Êrodki na zakup ˝ywnoÊci36. Pojawi∏y si´ te˝ pog∏oski, ˝e ZSRR sk∏onny by∏by do
pewnych korekt granicznych, tzn. przy∏àczenia do swojej strefy okupacyjnej te-
renów za Odrà i Nysà ¸u˝yckà37.

Poczàtkowo, jak si´ wydaje, mocarstwa nie zamierza∏y wracaç do kwestii gra-
nicznych. Ale w zwiàzku ze zmianà sytuacji w Niemczech – rozpoczynajàcà si´
rywalizacjà o sympatie Niemców – zaczà∏ zmieniaç si´ stosunek do granicy na
Odrze i Nysie ¸u˝yckiej. W przypadku gdyby dosz∏o do zjednoczenia Niemiec,
które zacz´∏yby cià˝yç do ZSRR jako mocarstwa okupacyjnego sk∏onnego do
wi´kszych ust´pstw, np. w kwestiach terytorialnych, sytuacja sta∏aby si´ bardzo
powa˝na. Zachód zaczyna∏ powoli dostrzegaç, ˝e ZSRR prowadzi polityk´ eks-
pansji. Dotyczy∏o to zarówno Europy, gdzie z niepokojem obserwowano rosnàce
wp∏ywy partii komunistycznych we Francji i W∏oszech, jak i paƒstw tzw. bramy
pó∏nocnej, czyli Turcji i Iranu. W swoim s∏ynnym „d∏ugim telegramie” wys∏anym
z Moskwy w lutym 1946 r. Kennan ostrzega∏, ˝e brak reakcji na poczynania

32 V. Pechatnov, The Big Three..., s. 12. Autor nie podaje, jaka mia∏a byç minimalna strefa wp∏ywów.
33 Wielu historyków zwraca∏o uwag´ na poczucie zagro˝enia u Stalina jako g∏ówny motyw jego
dzia∏ania, zob. J.L. Gaddis, The Long Peace: Inquiries into the History of Cold War, New
York–Oxford 1987, s. 20; V. Mastny, The Cold War and Soviet Insecurity: the Stalin Years, New York
1996.
34 N.M. Naimark, The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation
1945–1949, Cambridge–London 1995, s. 32 i n.
35 NARA, PPS, RG 59, box 76, Opracowanie: Future policy toward Germany, 26 III 1946 r.
36 A. Deighton, The Impossible Peace: Britain, the Division of Germany and the Origins of the Cold
War, Oxford 1990, s. 93 i n. oraz 224 i n.
37 NARA, RG 43, box 94, Robert Murphy do Departamentu Stanu, 31 V 1946 r. Murphy jako do-
radca polityczny w amerykaƒskiej strefie okupacyjnej wielokrotnie informowa∏ prze∏o˝onych, ˝e
rozprzestrzeniajà je sami Rosjanie, aby poprawiç swój wizerunek.
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Stalina jest w Moskwie odbierany jako s∏aboÊç Zachodu i zach´ta do dalszych
dzia∏aƒ38. Na poczàtku marca 1946 r. w Fulton, w wystàpieniu konsultowanym
z amerykaƒskim Departamentem Stanu, Winston Churchill mówi∏ o zagro˝eniu
komunistycznym i koniecznoÊci zmobilizowania Anglosasów w obliczu niebez-
pieczeƒstwa. Trwa∏a wojna domowa w Grecji, podczas której Wielka Brytania
stara∏a si´ wesprzeç wojskowo i finansowo rzàd oraz króla w zwalczaniu party-
zantki komunistycznej. Zrujnowany wojnà Londyn nie by∏ ju˝ w stanie sam zaj-
mowaç si´ hamowaniem wp∏ywów komunistycznych w Europie.

Wiosnà 1946 r. Polsk´ uwa˝ano za kraj, który ju˝ znalaz∏ si´ w strefie wp∏y-
wów ZSRR. Liczono jednak nadal, ˝e uda si´ ocaliç pewne elementy systemu
wielopartyjnego oraz powiàzania gospodarcze z Zachodem. Wydaje si´, ˝e przy-
najmniej Brytyjczycy mieli takie plany i chcieli wykorzystaç w tej sprawie grani-
c´ na Odrze i Nysie ¸u˝yckiej. Mo˝e o tym Êwiadczyç list wystosowany przez
Ernesta Bevina do premiera Clementa Attlee, w którym napisa∏, ˝e w zwiàzku
z planowanà wizytà premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego w Wielkiej Bryta-
nii nale˝y powstrzymywaç si´ z oÊwiadczeniami w sprawie granicy i utrzymywaç,
i˝ ostateczne decyzje zapadnà w czasie konferencji pokojowej. Jego zdaniem
w tym czasie takie podejÊcie pomog∏oby w naciskach na Warszaw´, aby zmieni-
∏a swojà polityk´ wewn´trznà39.

Od kwietnia do lipca 1946 r. trwa∏y w Pary˝u obrady ministrów spraw zagra-
nicznych paƒstw okupujàcych Niemcy. Mo∏otow, minister spraw zagranicznych
ZSRR, w czasie jednej z majowych sesji zaczà∏ naciskaç na umo˝liwienie Rosja-
nom korzystania z Zag∏´bia Ruhry, chocia˝by przez umi´dzynarodowienie za-
rzàdu. W odpowiedzi Bevin przypomnia∏, ˝e tak˝e Âlàsk ma du˝e znaczenie dla
gospodarek europejskich, a w Poczdamie uznano jedynie, ˝e Polska b´dzie oku-
powa∏a te obszary do czasu konferencji pokojowej (Bevin u˝y∏ czasownika occupy,
a nie administrate – administrowaç, co na ogó∏ czyniono zgodnie z zapisem pro-
toko∏u konferencji poczdamskiej)40.

W czasie lipcowej sesji Mo∏otow zasugerowa∏, ˝e ZSRR mo˝e prowadziç samo-
dzielnà polityk´ wobec Niemiec. Mówi∏ o potrzebie uwzgl´dnienia g∏osu samych
Niemców w kwestii przysz∏ego rzàdu oraz opowiada∏ si´ za jednoÊcià Niemiec41.
W odpowiedzi Bevin zaczà∏ po raz kolejny kwestionowaç przebieg granicy, jak to
nazywa∏ „wschodniej strefy okupacyjnej”, czyli linii Odra–Nysa ¸u˝ycka. Francja
zaÊ stara∏a si´ wówczas zapewniç sobie nabytki terytorialne w Nadrenii.

Gubernator wojskowy amerykaƒskiej strefy okupacyjnej, gen. Lucius Clay,
w jednym z listów ostrzega∏ przed ewentualnymi dalszymi cesjami terytorialny-
mi. Za nieuzasadnione uwa˝a∏ m.in. od∏àczenie Zag∏´bia Ruhry42. Nie by∏ jedy-
nym politykiem, który to mówi∏. W Departamencie Stanu zacz´to zastanawiaç

38 W interesujàcy sposób pisze na temat „d∏ugiego telegramu”: J.F. Hough, The „X” Article and
Contemporary Sources of Soviet Conduct [w:] Containment: Concept and Policy, red. T.L. Deibel,
J.L. Gaddis, t. 2, Washington 1986, s. 289 i n.
39 PRO, FO, 800/490, List E. Bevina do C. Attlee, 18 VII 1946 r.
40 FRUS, 1946, Germany, t. 2, Council of Foreign Ministers, Paris, sesja 15 V 1946 r., s. 426.
41 W.M. Mo∏otow, Zagadnienia polityki zagranicznej, Warszawa 1950, s. 48.
42 The Papers of General Lucius D. Clay: Germany 1945–1949, t. 1, red. J.E. Smith, Indiana 1974,
s. 236.
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si´ nad formà zaakcentowania zmiany w polityce amerykaƒskiej. Uczyni∏ to se-
kretarz stanu James Francis Byrnes w Stuttgarcie 6 wrzeÊnia 1946 r. Przypo-
mnia∏, ˝e zgodnie z postanowieniami podj´tymi w Poczdamie ostateczne decyzje
w sprawie przebiegu granic niemieckich pozostawiono do rozstrzygni´cia pod-
czas konferencji pokojowej. Nie kwestionowa∏ zaÊ zasadnoÊci przekazania Polsce
nabytków na zachodzie i pó∏nocy. Ju˝ wówczas obserwatorzy ˝ycia politycznego
wskazywali, ˝e g∏ównym adresatem wypowiedzi by∏ ZSRR. Stany Zjednoczone
chcia∏y daç wyraênie do zrozumienia, ˝e w problemie niemieckim odchodzà od
polityki reagowania na wydarzenia i zaczynajà prowadziç polityk´ aktywnà. Za-
sadne wydaje si´ przypuszczenie, ˝e by∏ to sygna∏, i˝ Stany Zjednoczone zamie-
rzajà pozostaç w Niemczech tak d∏ugo, jak b´dzie to potrzebne43. Historycy
wskazywali te˝ innych adresatów wystàpienia Byrnesa, tj. Niemców, Francuzów
i Polaków44. Wystàpienie Byrnesa Francja s∏usznie odebra∏a jako adresowane tak-
˝e do siebie i – jak si´ wydaje – w zwiàzku z tym podj´∏a decyzj´ o próbie wy-
grywania sprzecznoÊci mi´dzy Moskwà a paƒstwami anglosaskimi.

Niewàtpliwie Polacy nie nale˝eli do tych, których odczucia by∏y uwa˝ane za
najwa˝niejsze. W Waszyngtonie nie zastanawiano si´, jakie wra˝enie na Polakach
wywrze wypowiedê Byrnesa, gdy˝ w tym momencie istotniejsze sta∏y si´ sprawy
dotyczàce przysz∏oÊci Niemiec45. Brytyjczycy nie zostali poinformowani, ˝e Sta-
ny Zjednoczone b´dà chcia∏y publicznie zaakcentowaç zmian´ polityki, ale zmia-
na ta by∏a zgodna tak˝e z ich wolà i Êwiadczy∏a o tym, ˝e d∏ugotrwa∏e zabiegi
dyplomacji brytyjskiej, aby nak∏oniç Stany Zjednoczone do wi´kszego zaanga-
˝owania w Europie, zacz´∏y odnosiç efekt przynajmniej w przypadku Niemiec.
Wypowiedê Byrnesa zmusi∏a ZSRR do zaj´cia stanowiska w sprawie granicy.
W oÊwiadczeniu z∏o˝onym 17 wrzeÊnia 1946 r. korespondentowi PAP Mo∏otow
uzna∏ granice poczdamskie za ostateczne46.

Amerykanie zacz´li przygotowywaç nowe za∏o˝enia polityki wobec Niemiec,
w których zwracano uwag´ na koniecznoÊç wspó∏pracy mi´dzyalianckiej i unie-
mo˝liwienie ewentualnego wykorzystywania aliantów przeciwko sobie. W przy-
gotowanym przez Departament Stanu opracowaniu z jesieni 1946 r. za bardziej
realny zacz´to uwa˝aç wybuch wojny mi´dzy mocarstwami o Niemcy ni˝ wywo-
∏anie wojny przez same Niemcy47.

Brytyjczycy w oficjalnych wypowiedziach nadal dawali do zrozumienia, ˝e
korekty granic nie muszà byç konieczne. Starali si´ wykorzystaç swoje ewentual-
ne poparcie dla kwestii granicznych w celu wp∏yni´cia na sytuacj´ wewn´trznà
w Polsce oraz za∏atwienia bardzo istotnej dla nich sprawy – wyjazdu z ich kra-
ju by∏ych ˝o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych. W paêdziernikowym wystàpieniu
w Izbie Gmin Bevin dokona∏ formalnego iunctim mi´dzy brytyjskim poparciem

43 J.L. Gormly, From Potsdam..., s. 185 i n.; F.A. Ninkovich, Germany and the United States: the
Transformation of the German Question since 1945, Chicago 1988, s. 57.
44 Ró˝ne mo˝liwoÊci interpretacyjne przedstawi∏ H.G. Lehmann, Der Oder–Neisse–Konflikt, Mün-
chen 1979, s. 70, oraz W. Borodziej, Od Poczdamu..., s. 283.
45 R.C. Lukas, The Strange..., s. 60.
46 W. Mo∏otow, Zagadnienia..., s. 181.
47 NARA, Record’s of the Secretary of State for Occupied Areas 1946–1949, RG 59, box 1, The
Permanent Objectives of American Policy towards Germany, 1946. 
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dla granicy a przeprowadzeniem w Polsce wolnych wyborów48. Przypomina∏, ˝e
TRJN nie wywiàza∏ si´ z zobowiàzaƒ podj´tych w Poczdamie, zgodnie z który-
mi mia∏ przeprowadziç wolne wybory. Powiedzia∏ te˝, ˝e wbrew wczeÊniejszym
zapewnieniom w∏adz polskich, ˝o∏nierze powracajàcy z Wielkiej Brytanii nie
otrzymywali gospodarstw rolnych na ziemiach zachodnich. Pobyt du˝ej liczby
˝o∏nierzy w Anglii by∏ uwa˝any w Londynie za powa˝ny problem, dlatego stara-
no si´ nak∏oniç ich do wyjazdu49.

We wrzeÊniu 1946 r. utworzono Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszcze-
nia. Zach´cano ˝o∏nierzy do wst´powania w jego szeregi. Przez dwa lata nauki j´-
zyka i zawodu mieli si´ przygotowywaç do wejÊcia na rynek pracy. MyÊlano
o osiedlaniu ˝o∏nierzy nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale te˝ w dominiach, które
nie by∏y zachwycone tym pomys∏em. Nie wszystkich jednak ˝o∏nierzy interesowa-
∏o takie rozwiàzanie. Wobec osób, które odmówi∏y wstàpienia do Korpusu, zasto-
sowano Êrodki przymusu i w drugim tygodniu marca 1947 r. zdecydowano o ich
przymusowej deportacji do brytyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech50. Sposób,
w jaki potraktowano by∏ych sojuszników, i czas, w którym to zrobiono, by∏y doÊç
wymowne. Warto pami´taç, ˝e ówczesne w∏adze Polski nie u∏atwi∏y Brytyjczykom
sytuacji, gdy zagrozi∏y, ˝e pozbawià obywatelstwa osoby, które wstàpi∏y do Kor-
pusu. Cz´Êç ˝o∏nierzy ba∏a si´, ˝e wst´pujàc do Korpusu, pogorszy sytuacj´ swo-
ich bliskich w Polsce. Inni, myÊlàcy o emigracji, nie chcieli zamykaç sobie na dwa
lata mo˝liwoÊci wyjazdu. Wobec powszechnej krytyki ze strony prasy oraz w∏adz
okupacyjnych w Niemczech zacz´to myÊleç o przymusowej deportacji do Polski,
ale ten plan nigdy nie zosta∏ zrealizowany, gdy˝ Warszawa, poczàtkowo sk∏onna
zgodziç si´ na takie rozwiàzanie, zmieni∏a zdanie51.

W tym czasie dosz∏o do nawiàzania bli˝szej wspó∏pracy mi´dzy Francjà
i Wielkà Brytanià. By∏o to bardzo wa˝ne dla Londynu, gdy˝ m.in. z przyczyn fi-
nansowych nie by∏ on w stanie prowadziç polityki skutecznie hamujàcej ekspan-
sj´ ZSRR. Wprawdzie w polityce niemieckiej stanowisko francuskie by∏o w wie-
lu kwestiach sprzeczne z brytyjskim (reparacje wojenne, cesje terytorialne), ale
w poszukiwaniu partnera rzàd brytyjski gotów by∏ podjàç takà wspó∏prac´52.

Poczàtki 1947 r. przynios∏y dalsze narastanie sprzecznoÊci mi´dzy sojusznika-
mi z okresu wojny. W styczniu uda∏o si´ podpisaç traktaty pokojowe z by∏ymi so-
jusznikami III Rzeszy53. Konferencja paryska by∏a ostatnim akcentem wspó∏pracy
mi´dzyalianckiej. Kolejne spotkanie ministrów spraw zagranicznych, które odby-
∏o si´ w Moskwie wiosnà 1947 r., uwa˝ane jest za zakoƒczenie tej wspó∏pracy.

W styczniu 1947 r. odby∏y si´ wybory w Polsce. Jeszcze podczas przygotowy-
wania ordynacji wyborczej paƒstwa zachodnie zauwa˝y∏y, ˝e jej przepisy mogà
s∏u˝yç nadu˝yciom. Pierwsze protesty wyra˝ono w sierpniu 1946 r. nie bez

48 NARA, RG 84, box 24, Wyciàg z protoko∏u posiedzeƒ Izby Gmin, Za∏àcznik w depeszy do am-
basady Stanów Zjednoczonych w Londynie, 25 X 1946 r.
49 W. Borodziej, Od Poczdamu..., s. 154 i n.
50 K. Sword, Ich przysz∏oÊç nie b´dzie pomyÊlna. Stanowisko w∏adz brytyjskich w sprawie „opor-
nych” w PSZ na Zachodzie 1946–1949, „Dzieje Najnowsze” 1991, nr 2, s. 29 i n.
51 Ibidem, s. 44.
52 S. Croft, The End of Superpower: British Foreign Office Conceptions of a Changing World,
1945–1951, Bodmin 1994, s. 96.
53 J.L. Gormly, From Potsdam..., s. 174 i n.
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zwiàzku z wydarzeniami z referendum z czerwca 1946 r. W listopadzie 1946 r.
przypominano w notach, na czym polegajà wolne wybory, ale nie gro˝ono ˝ad-
nymi sankcjami. Tu˝ przed wyborami Amerykanie próbowali pisemnie, a Brytyj-
czycy ustnie apelowaç do TRJN, aby wybory odby∏y si´ zgodnie z procedurami
demokratycznymi54.

Po sfa∏szowaniu wyborów Departament Stanu wyda∏ oÊwiadczenie, w którym
uzna∏, ˝e postanowienia konferencji w Ja∏cie i Poczdamie nie zosta∏y wype∏nio-
ne. Niemniej na propozycj´ Kongresu Polonii Amerykaƒskiej, aby Organizacja
Narodów Zjednoczonych przeprowadzi∏a Êledztwo w sprawie sytuacji w Polsce,
nie zareagowano55. Brytyjczycy nie uznali wyborów za wype∏nienie zobowiàzaƒ,
które na siebie przyj´∏a Polska, o czym 3 lutego 1947 r. przedstawiciel rzàdu po-
informowa∏ parlament56. Fakt sfa∏szowania wyborów nie pozosta∏ bez wp∏ywu
na sposób traktowania spraw istotnych dla Polski, tzn. granicy na Odrze i Nysie
¸u˝yckiej.

W czasie lutowych narad przygotowawczych przed konferencjà moskiewskà
do Londynu przyby∏ amerykaƒski specjalista od Europy Ârodkowej, Freemann
Mathews, i odby∏ rozmowy z Bevinem. Stwierdzi∏, ˝e Amerykanie liczà si´ z mo˝-
liwoÊcià „okazania przez Rosjan ∏askawoÊci Niemcom, po osiàgni´ciu swoich ce-
lów w Polsce”, czyli z korektà granic. W czasie zbli˝ajàcej si´ konferencji Amery-
kanie chcieli zasadniczo kwestionowaç granic´, Brytyjczycy zaÊ twierdzili, ˝e b´dà
w tej sprawie elastyczni57. Jak wynika z rozmów, obydwa paƒstwa nie zamierza∏y
poruszaç w rozmowach z ZSRR sprawy wyborów w Polsce, byç mo˝e uwa˝ajàc,
˝e w tej sytuacji nie ma sensu wywo∏ywaç nowego konfliktu. Brytyjczycy zresztà
nie do koƒca ufali swojemu amerykaƒskiemu sojusznikowi. Obawiali si´, ˝e doj-
dzie do porozumieƒ sowiecko-amerykaƒskich, które b´dà sprzeczne z interesami
Albionu na kontynencie, a przede wszystkim w Niemczech. Dlatego sprecyzowa-
li zasady w∏asnej polityki – plan Bevina58. Brytyjczycy chcieli zmusiç ZSRR do po-
noszenia kosztów okupacji Niemiec, chocia˝by poprzez zmian´ kwoty pobiera-
nych przez nich reparacji. Plan by∏ de facto propozycjà podzia∏u Niemiec, aby
ocaliç interesy Zachodu, a wina mia∏a spaÊç na ZSRR59.

W brytyjskich pracach przygotowawczych widoczna by∏a nadal tendencja do
traktowania polskich nabytków terytorialnych jako sta∏ych, a w ka˝dym razie
trudnych do zmiany. Pojawi∏y si´ pomys∏y wykorzystania ewentualnego, formal-
nego uznania granicy do za∏atwienia innych spraw wa˝nych z punktu widzenia
Zachodu, np. stworzenia dla Niemiec mo˝liwoÊci korzystania z portu w Szczeci-
nie, wyp∏aty odszkodowaƒ obywatelom paƒstw alianckich za mienie utracone na
Wschodzie, w tym na skutek nacjonalizacji przeprowadzonej przez w∏adze pol-
skie, wliczenie rekwizycji dokonanych przez ZSRR na ziemiach administrowa-
nych przez Polsk´ do ogólnej kwoty nale˝nych mu reparacji oraz umo˝liwienie

54 W. Borodziej, Od Poczdamu..., s. 113 i n, s. 181 i n.; M.K. Kamiƒski, Polska i Czechos∏owacja...,
s. 17 i n.
55 R.C. Lukas, The Strange..., s. 124 i n.
56 M.K. Kamiƒski, Polska i Czechos∏owacja..., s. 179.
57 PRO, FO, 371/64360/C3685, Depesza do Waszyngtonu, Notatka z rozmowy, 5 III 1947 r.
58 PRO, CAB, 129/17, Posiedzenie gabinetu, 20 II 1947 r.; A. Deighton, The Impossible..., s. 244.
59 A. Deighton, The Impossible..., s. 124.
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ZSRR zaprzestania p∏acenia reparacji nale˝nych Polsce60. Wbrew opiniom, które
si´ czasem pojawiajà, w Poczdamie nie powiàzano kwestii przyznania Polsce repa-
racji z faktem otrzymania przez nià nabytków terytorialnych kosztem Niemiec.
Koncepcje takie pojawi∏y si´ dopiero gdy Polska by∏a ju˝ krajem satelickim ZSRR.

W marcu 1947 r. w Moskwie rozpocz´∏y si´ obrady ministrów spraw zagra-
nicznych. W czasie konferencji paƒstwa anglosaskie wystàpi∏y przeciwko grani-
cy na Odrze i Nysie ¸u˝yckiej, która ich zdaniem nie tylko utrudnia∏a sytuacj´
ekonomicznà i demograficznà w Niemczech (trwa∏y zorganizowane wysiedlenia
ludnoÊci), ale tak˝e, ze wzgl´du na rozwój sytuacji w Polsce, odci´∏a od Europy
wa˝ne obszary niezb´dne do jej odbudowy. Zwracano uwag´, ˝e Polska s∏abo
wykorzystuje potencja∏ ekonomiczny otrzymanych ziem61.

W czasie kwietniowej sesji, bez ustaleƒ z Brytyjczykami, George Marshall wy-
sunà∏ pomys∏ powo∏ania komisji, która zaj´∏aby si´ granicà polsko-niemieckà.
W odpowiedzi minister spraw zagranicznych Francji Georges Bidault stwierdzi∏,
˝e wprawdzie granica jest prowizoryczna, ale rzàd francuski jej nie kwestionuje,
i proponowa∏ zrównowa˝enie zmian na wschodzie Niemiec przyj´ciem francu-
skiej propozycji oddania pod kontrol´ Francji Nadrenii i Ruhry. Bevin zapropo-
nowa∏ zaÊ powo∏anie komisji, która zaj´∏aby si´ wszystkimi granicami Niemiec.
JeÊli chodzi o zmiany granicy na wschodzie, wysunà∏ propozycj´ zwrotu Niem-
com s∏abo zamieszkanych przez ludnoÊç polskà rolniczych obszarów w okolicach
Szczecina, a nie terenów mi´dzy obiema Nysami, jak cz´sto uwa˝ano do tej
pory62. Wypowiedê ta odbiega∏a od projektów przygotowywanych w Foreign
Office, które dopuszcza∏y rewizj´ granicy w∏aÊnie na po∏udniu. Natychmiast
przes∏ano do Moskwy depesz´ informujàcà, ˝e minister b∏´dnie potraktowa∏ zie-
mie mi´dzy Nysami jako obszar przemys∏owy. W materia∏ach przygotowanych
na konferencj´ znajduje si´ te˝ opracowanie na temat walorów ekonomicznych
ziem administrowanych przez Polsk´. PodkreÊlano, ˝e nie nale˝y zwracaç Niem-
com obszarów w okolicach Szczecina, gdy˝ wówczas mieliby zbyt d∏ugi dost´p
do Ba∏tyku i mogliby w przysz∏oÊci zagroziç krótkiemu polskiemu wybrze˝u.
Gdyby to jednak mia∏o nastàpiç, nale˝a∏oby zagwarantowaç Polsce mo˝liwoÊç
korzystania z portu63.

Mimo propozycji korekty granicy z∏o˝onej w Moskwie przez Bevina Brytyj-
czycy nadal przygotowywali ró˝ne propozycje rozwiàzaƒ kwestii granicy. Zasta-
nawiano si´ nad tym, jak nak∏oniç ZSRR i Warszaw´ do sprzedawania w´gla gór-

60 PRO, FO, 371/64359/C6565, Aneks H do opracowania „The Polish-German Frontier”, b.d.; ibi-
dem, Zapis dyskusji wewnàtrzresortowej w brytyjskim Foreign Office, [marzec 1947 r.]. 
61 PRO, FO, 371/64359/C2745, Polish Frontier Changes, Report of Economic Intelligence Depart-
ment, 14 II 1947 r.; NARA, RG 43, box 147, The Polish-German Frontier: Proposal of U.S. Go-
vernment, [luty 1947 r.].
62 PRO, CAB, 121/167, Depesza z wystàpienia w Moskwie, 9 IV 1947 r.; PRO, FO, 371/93471,
Wyciàg z rozmów. W. Borodziej (Od Poczdamu..., s. 288) napisa∏, ˝e „brytyjski minister [...] w dal-
szych wywodach odniós∏ si´ jednak wy∏àcznie do terytoriów mi´dzy wschodnià a zachodnià Nysà,
proponujàc podj´cie wst´pnych studiów nad znaczeniem tych obszarów”; M.K. Kamiƒski (Polska
i Czechos∏owacja..., s. 244) zauwa˝y∏ zaÊ, ˝e wypowiedê Bevina Êwiadczy∏a o tym i˝ Brytyjczycy za-
k∏adali dyskusj´ nad przynale˝noÊcià do Polski obszaru mi´dzy Nysà K∏odzkà a ¸u˝yckà. Bevin, byç
mo˝e na skutek pomy∏ki, albo wyra˝ajàc w∏asne zdanie, mówi∏ o korektach w dolnym biegu Odry. 
63 PRO, CAB, 121/167, Depesza Christophera Warnera do Olivera Harveya, 12 IV 1947 r. 
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noÊlàskiego Zachodowi, rozwa˝ano mo˝liwoÊç wywierania nacisków na ZSRR
w celu przyspieszenia tzw. repatriacji Polaków z ZSRR i ich osiedlanie na zie-
miach pó∏nocnych i zachodnich. Ale wielu polityków sàdzi∏o, ˝e Brytyjczycy na
uznaniu granicy niewiele by zyskali64. Poglàd taki pojawia∏ si´ coraz cz´Êciej po
nieprzystàpieniu Polski do planu Marshalla oraz po utworzeniu Kominformu65.

Jeszcze podczas trwania konferencji moskiewskiej prezydent Truman wyg∏osi∏
or´dzie, w którym przedstawi∏ cele polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych.
Uroczyste oÊwiadczenie sta∏o si´ podstawà doktryny Trumana, strategii powstrzy-
mywania komunizmu – containment66. Oznacza∏a ona de facto zaakceptowanie
istniejàcych stref wp∏ywów. Nie przewidywa∏a prób wyzwalania krajów Europy
Ârodkowo-Wschodniej spod dominacji ZSRR ani aktywniejszej polityki wobec te-
go regionu. Stany Zjednoczone w∏aÊciwie nie by∏y tym obszarem zainteresowane
ani w schy∏kowym okresie wojny, ani teraz67. Zamierza∏y zaÊ przeciwstawiç si´ in-
filtracji komunistycznej w Europie Zachodniej, a tak˝e w Grecji i Turcji. Postulat
postawienia tamy komunizmowi oznacza∏ w gruncie rzeczy dalszy spadek zainte-
resowania Polskà i innymi krajami w tej cz´Êci Europy, gdy˝ zaj´to si´ regionami,
w których istnia∏y szanse na powstrzymanie naporu komunizmu. 

Francja nadal sprawia∏a wra˝enie kraju bardziej otwartego na Wschód, przy-
najmniej w przekonaniu Brytyjczyków i obserwatorów prasowych. Toczy∏y si´
rozmowy na temat zawarcia traktatów sojuszniczych z Warszawà i Pragà. Na py-
tania Londynu i proÊby o udost´pnienie projektów uk∏adu Pary˝ nie odpowia-
da∏. Dopiero powstanie Kominformu we wrzeÊniu 1947 r. zakoƒczy∏o rozmo-
wy68. Fakt podtrzymywania rozmów politycznych mia∏ te˝ wp∏yw na stosunki
kulturalne i ekonomiczne. Zgodnie z wizjà de Gaulle’a, w nowej sytuacji zaan-
ga˝owanie Francji na Wschodzie powinno przyjàç w∏aÊnie takie formy. Du˝ym
utrudnieniem dla wzajemnych stosunków sta∏a si´ sprawa nacjonalizacji przemy-
s∏u, która nastàpi∏a na mocy dekretu ze stycznia 1946 r.69 Po d∏ugotrwa∏ych ne-
gocjacjach uda∏o si´ osiàgnàç w tej sprawie porozumienie.

Wa˝nym problemem by∏y kwestie zwiàzane z mieniem poniemieckim, które
w okresie przedwojennym nale˝a∏o do obywateli innych paƒstw. Warszawa by∏a
sk∏onna traktowaç je jako cz´Êç reparacji nale˝nych Polsce od Niemiec. W przy-
padku wielu paƒstw dopiero w latach szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych podpi-
sano porozumienia indemnizacyjne, natomiast z Londynem ju˝ wówczas uda∏o
si´ osiàgnàç porozumienie. Sk∏oni∏o to Wielkà Brytani´ do wykonania pewnych
gestów pod adresem Warszawy. W maju 1947 r. zapad∏a decyzja o ratyfikowaniu
umowy finansowej z Polskà, co by∏o dla niej istotne. Bevin by∏ zadowolony, ˝e
przynajmniej niektóre sporne sprawy – jak np. przyjmowanie dipisów – Warszawa

64 PRO, FO, 371/66156/N8302/143/55, Notatka Patricka Hancocka, 19 VII 1947 r. 
65 PRO, FO, 371/6461/C13733, Notatka Hectora McNeila, 17 XII 1947 r. 
66 O strategii powstrzymywania zob. J.L. Gaddis, Strategies of Containment: a Critical Appraisal of
Postwar American National Security Policy, New York 1982. Autor pokazuje te˝, jak zmienia∏o si´
rozumienie idei powstrzymywania w zale˝noÊci od rozwoju sytuacji mi´dzynarodowej.
67 B. Kovrig, The Myth of Liberation: East-Central Europe in U.S. Diplomacy and Politics since
1941, Baltimore 1973, s. 82 i n.
68 Na temat stosunków polsko-francuskich w tym okresie zob. W. Borodziej, Od Poczdamu...,
s. 202 i n.; D. Jarosz, M. Pasztor, Robineau..., s. 32. 
69 D. Jarosz, M. Pasztor, Robineau..., s. 71 i n.
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traktowa∏a ˝yczliwiej70. Z kolei w czerwcu podpisano istotny dla Wielkiej Brytanii
uk∏ad handlowy. Polska mia∏a dostarczaç ˝ywnoÊç, której na wyspach brakowa∏o.

Inaczej do wspó∏pracy gospodarczej podchodzili Amerykanie, którzy konse-
kwentnie odmawiali Polsce pomocy finansowej. Byli te˝ przeciwnikami udzie-
lenia jej po˝yczki w´glowej, uwa˝ajàc, ˝e wspomo˝e ona przede wszystkim po-
tencja∏ ekonomiczny ZSRR, co zresztà wówczas odpowiada∏o prawdzie, gdy˝
w sierpniu 1945 r. Warszawa zosta∏a zmuszona, pod groêbà tworzenia w Polsce
spó∏ek mieszanych (ZSRR tworzy∏ je w krajach by∏ych sojusznikach III Rzeszy),
do podpisania niekorzystnej umowy w´glowej z Moskwà. Umowa w´glowa by∏a
powiàzana z porozumieniem w sprawie reparacji nale˝nych Polsce z mocy umów
poczdamskich z puli ZSRR. Warszawa nie podpisywa∏a z Amerykanami umowy
indemnizacyjnej, traktujàc to jako Êrodek nacisku na administracj´ amerykaƒ-
skà71. Umowa zosta∏a podpisana dopiero w 1957 r. 

Sprawy bie˝àce w ma∏ym stopniu interesowa∏y Waszyngton, patrzàcy jednak
z zainteresowaniem na Brytyjczyków, którzy nadal szukali mo˝liwoÊci oddzia∏y-
wania na wydarzenia wewn´trzne w Polsce. Z czasem Amerykanie zacz´li zauwa-
˝aç zalety polityki brytyjskiej, która próbowa∏a rozegraç ró˝nice mi´dzy Polskà
Partià Socjalistycznà i Polskà Partià Robotniczà m.in. w celu utrzymania pewnych
elementów systemu wielopartyjnego72.

W czerwcu 1947 r. Stany Zjednoczone zaproponowa∏y udzielenie pomocy
ekonomicznej krajom europejskim, czyli przedstawi∏y tzw. plan Marshalla. Mo-
skwa wprawdzie odmówi∏a udzia∏u w konferencji, ale poczàtkowo nie zabroni∏a
tego swoim satelitom. Zainteresowane udzia∏em w planie by∏y Polska i Czecho-
s∏owacja. Poglàdy w kierownictwie ZSRR w tej sprawie by∏y podzielone. Moskwa
poczàtkowo sàdzi∏a, ˝e mo˝e on byç kontynuacjà pomocy, jakà zniszczone kraje
otrzymywa∏y w ramach United Nations Relief and Rehabilitation Administration
(UNRRA). Niemniej, gdy uzna∏a, ˝e jest to sposób na rozwijanie gospodarki wol-
norynkowej, zmieni∏a zdanie. Agencja TASS wyda∏a komunikat, z którego zainte-
resowane kraje dowiedzia∏y si´, ˝e w∏aÊnie zrezygnowa∏y z uczestniczenia w tej po-
mocy73. Hans Georg Lehmann napisa∏ nawet, ̋ e Warszawa zosta∏a zaszanta˝owana
od∏àczeniem od Polski obszarów mi´dzy Nysà ¸u˝yckà a K∏odzkà, gdyby przystà-
pi∏a do planu Marshalla, ale nie ma potwierdzenia tej informacji w êród∏ach74. Pol-
ski nie by∏o w tym czasie staç na sprzeciwy wobec polityki sowieckiej. Trudno po-
wiedzieç, w jakim stopniu wynika∏o to z ograniczenia przez ZSRR mo˝liwoÊci
samodzielnego dzia∏ania, a w jakim by∏o konsekwencjà sposobu post´powania ów-
czesnych w∏adz, które nie chcia∏y wykorzystywaç istniejàcego marginesu swobody
decyzji, byç mo˝e uznajàc, ˝e jedynie podporzàdkowujàc si´ ZSRR, utrzymajà w∏a-
dz´ i zrealizujà swój program ideologiczny. Szczególnie krytycznie oceniana jest
rola Bieruta, podobno ca∏kowicie podporzàdkowanego Moskwie75. Jego pozycja

70 M.K. Kamiƒski, Polska i Czechos∏owacja..., s. 256. 
71 R. Lukas, The Strange..., s. 84. 
72 M.K. Kamiƒski, Polska i Czechos∏owacja..., s. 260. 
73 A. Skrzypek, Mechanizmy uzale˝nienia: stosunki polsko-radzieckie 1944–1957, Pu∏tusk 2002,
s. 174 i n.
74 H.G. Lehmann, Der Oder..., s. 125. 
75 W. Borodziej, Od Poczdamu..., s. 132 i n. 
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ulega∏a w tym czasie systematycznemu wzmacnianiu. Pojawi∏y si´ jednak informa-
cje o sprzeciwach. Latem 1947 r. Warszawa mia∏a si´ jakoby sprzeciwiaç dyrekty-
wom Moskwy nakazujàcym uwi´zienie Miko∏ajczyka76.

ZSRR nie kontrolowa∏ w pe∏ni sytuacji we wszystkich krajach bloku. Szcze-
gólnie niepokojàca by∏a sytuacja na Ba∏kanach. Wbrew woli Stalina Josip Broz
Tito udziela∏ pomocy partyzantce greckiej. W lipcu Jugos∏awia i Bu∏garia ku iry-
tacji Moskwy podpisa∏y porozumienie, które przewidywa∏o bli˝szà wspó∏prac´
politycznà i ekonomicznà oraz wspólne zaanga˝owanie w Grecji77. Powo∏anie
Kominformu w przekonaniu Moskwy mia∏o zahamowaç mo˝liwoÊci prowadze-
nia samodzielniej polityki przez paƒstwa bloku78. Skonsultowano si´ w tej spra-
wie z sekretarzem PPR W∏adys∏awem Gomu∏kà, który mia∏ wyst´powaç jako go-
spodarz spotkania79. Trudno jednak stwierdziç, jak dok∏adnie go informowano
o rezultacie zapowiadanej konferencji. Niektóre fragmenty wyg∏oszonego przez
Gomu∏k´ wystàpienia otwierajàcego konferencj´ mia∏y wywo∏aç irytacj´ Mo-
skwy. Przywódcy PPR nie odpowiada∏o to, ˝e Biuro mia∏o pe∏niç funkcje cen-
trum koordynujàcego, ograniczajàcego lokalne kierownictwa partyjne. Gomu∏ka
majàcy wizj´ odr´bnej drogi prowadzàcej do komunizmu w poszczególnych kra-
jach bloku – w tym w Polsce – zosta∏ odsuni´ty od w∏adzy we wrzeÊniu 1948 r.

Jesienià 1947 r. zainteresowanie Polskà by∏o minimalne. W ministerstwach
spraw zagranicznych paƒstw zachodnich nie zajmowano si´ planowaniem polityki
wobec Polski. Analizowano raporty nap∏ywajàce z ambasad, ale nale˝y to zaliczyç
raczej do rutyny dyplomatycznej. W koƒcu lat czterdziestych w Stanach Zjednoczo-
nych zacz´to nawet zastanawiaç si´ nad mo˝liwoÊcià zamkni´cia ambasad w niektó-
rych krajach regionu. Wzrost zainteresowania Polskà nastàpi∏ dopiero w 1955 r.

Podsumowanie

Od 1943 r. pozycja Polski w stosunkach mi´dzynarodowych ulega∏a systema-
tycznemu pogarszaniu. Mia∏y na to wp∏yw zarówno czynniki zewn´trzne, jak i we-
wn´trzne (istnienie ludzi gotowych do wspó∏pracy z Moskwà), choç w mniejszym
zakresie. Sprawa polska by∏a trudnym elementem w stosunkach mi´dzy mocar-
stwami ze wzgl´du na priorytetowe traktowanie przez aliantów celów militarnych
oraz podejÊcie Stanów Zjednoczonych, dla których Europa Ârodkowo-Wschodnia
by∏a peryferyjnym obszarem zainteresowania. Alianci zachodni zgodzili si´ na jej
przynale˝noÊç do strefy wp∏ywów ZSRR. Decydujàce by∏o podejÊcie Waszyngto-
nu. Wielka Brytania bez wsparcia Stanów Zjednoczonych nie by∏a w stanie wy-
wrzeç nacisków na Moskw´, aby ta respektowa∏a przynajmniej postanowienia
konferencji ja∏taƒskiej, zak∏adajàce istnienie systemu wielopartyjnego i wy∏onienie
przysz∏ego rzàdu polskiego w drodze demokratycznych wyborów.

Trudno mówiç o wspólnej polityce wobec Polski w okresie powojennym. So-
jusz z czasów wojny by∏ taktyczny. Kontrowersje istnia∏y nie tylko w stosunkach

76 A. Skrzypek, Mechanizmy..., s. 193. Autor powo∏uje si´ na relacj´ Andrzeja Werblana.
77 K. Pleszakow, W. Zubok, Zimna wojna zza kulis Kremla: od Stalina do Chruszczowa, Warszawa
1991, s. 162 i n. 
78 M.J. Zacharias, Powo∏anie Kominformu w 1947 r. Przyczyny, przebieg, skutki, „Studia z dziejów
Rosji i Europy Ârodkowo-Wschodniej” 1996, t. 31, s. 95 i n.
79 A. Skrzypek, Mechanizmy..., s. 187.
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mi´dzy aliantami zachodnimi a ZSRR, ale te˝ mi´dzy Stanami Zjednoczonymi
a Wielkà Brytanià. Niewàtpliwie chciano ustanowiç dla Europy trwa∏y pokój. Po-
kój wersalski, który nie stworzy∏ wyraênych stref wp∏ywów w Europie i os∏abi∏
paƒstwa tradycyjnie decydujàce o polityce europejskiej, uwa˝any by∏ za z∏e roz-
wiàzanie. Dla wielu dyplomatów dobrym pokojem by∏ pokój wiedeƒski z 1815 r.,
który na d∏ugo pogodzi∏ paƒstwa europejskie, tworzàc ramy wspó∏pracy najsil-
niejszych z nich. Polityka Londynu i Waszyngtonu wobec Polski po 1945 r. pole-
ga∏a przede wszystkim na reagowaniu na wydarzenia, brakowa∏o zaÊ poczàtkowo
d∏ugofalowej, wyraênej koncepcji politycznej. Moskwa umiej´tnie potrafi∏a wy-
korzystaç s∏aboÊci polityki paƒstw zachodnich, aby przy pomocy miejscowych ko-
munistycznych w∏adz zwiàzaç Polsk´ ze sobà i odciàç jà od Zachodu.

WANDA JARZÑBEK (ur. 1969) – historyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt
w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pracownik Zak∏a-
du Studiów nad Niemcami. Prowadzi badania nad stosunkami mi´dzynarodo-
wymi po 1945 r. oraz politykà zagranicznà PRL ze szczególnym uwzgl´dnieniem
problemu niemieckiego. Obecnie zajmuje si´ okresem détente oraz recepcjà
Ostpolitik w Polsce i krajach bloku wschodniego. Wyniki badaƒ publikuje
w „Dziejach Najnowszych” i „Roczniku Polsko-Niemieckim”.

The place of Poland in the international politics 1944–1947

The international situation of Poland in 1944–1947 resulted from the political priori-
ties of the power members of the Great Coalition and, as it seems, to less extent from the
policy of the Polish government. The importance of Polish interests was decreasing from
August 1943. Creating plans of a new world order, the USA and Great Britain deferred ra-
ther to USSR’s wishes. Many researchers consider the concessions to have gone too far
comparing the USSR’s commitment to the war in the Far East. 

It is believed that the attitude of Washington was the crucial for the Polish issue. For
the USA the Central-East Europe and Poland itself were located on the periphery of its po-
litical concerns. Great Britain was more involved and better orientated in the complex si-
tuation of the region, but it was not able to pressurize Moscow, on its own, to respect at
least the Yalta conference resolutions, which assumed the multiparty system and democra-
tic parliamentary elections. Poland was also expected to be bound to the West by the eco-
nomic contacts. In the period after 1945 the British politics was increasingly active and
nuanced. It concerned both the Polish Western borders and the economic policy, but as si-
tuation in the region of Balkans and Turkey embittered it became more important to stop
the communist influence in those countries where it was still possible.

There was no real international policy towards Poland either during the war or the
postwar period. The USA and Great Britain wanted to make long lasting peace and settling
the area of influence system appeared to serve this purpose well. After 1945 the Washing-
ton and London policy consisted in reacting against certain events and was short of a long
term, clear political conception. Moscow took advantage of the weaknesses of the Western
countries’ politics binding Poland down to the USSR and cutting it off from the West in
cooperation of the local authorities. Although the article does not focus on the Polish com-
munist politics, it was not without a meaning for the international situation of Poland.

Wanda Jarzàbek
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Marcin Zwolski

Deportacje internowanych
Polaków z województwa
bia∏ostockiego 1944–1945

Problem deportacji internowanych Polaków z województwa bia∏ostockiego po
wkroczeniu na jego teren Armii Czerwonej w 1944 r. jest s∏abo zbadany. Publika-
cje pretendujàce do miana monografii tematu opierajà si´ niemal wy∏àcznie na
wspomnieniach i relacjach1. Niemal wszystkie zosta∏y wydane doÊç dawno, nie
uwzgl´dniajà wi´c znanych dziÊ z wielu publikacji dokumentów z tzw. teczki Sta-
lina2, a tak˝e bezcennych dla tego zagadnienia wydawnictw moskiewskiego „Me-
moria∏u”3. Du˝o wartoÊciowych informacji znajduje si´ równie˝ w pracach na
temat radzieckich internowaƒ4 oraz w publikacjach o charakterze regionalnym:
o powojennym Bia∏ymstoku, Bia∏ostocczyênie lub podziemiu niepodleg∏oÊciowym
na tym terenie5. Ze wzgl´du na brak dost´pu do archiwów rosyjskich podstawowy

1 W. Briaƒski [Józef W∏odek], Polacy w ∏agrach radzieckich w latach 1944–1947, cz. 1, Bia∏ystok,
b.d.w.; J. Gdowski, Powróciç daj. Ostaszków 1944–1947, Lipsko 1995; L. ¸oÊ, Drugi brzeg Oki, Pa-
ry˝ 1989; [W∏adys∏aw Bruliƒski], Polacy znad Wilii, Niemna, Narwi i Bugu w ∏agrach sowieckich
w latach 1944–1947, „Zeszyty Historyczne” (Pary˝) 1984, z. 67; J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR
w latach 1939–1986, Londyn 1990.
2 Wydane najpierw w Moskwie w opracowaniu Albiny Noskowej, NKWD i polskoje podpolje
1944–1945 (Po „osobym papkam” J.W. Stalina), Moskwa 1994; potem kilkakrotnie w Polsce: S. Kri-
wienko, Teczka Stalina. Raporty z Polski, „Karta” 1995, nr 15; NKWD o Polsce i Polakach. Rekonesans
archiwalny, red. W. Materski, A. Paczkowski, Warszawa 1996; Teczka specjalna J.W. Stalina. Raporty
NKWD z Polski 1944–1946, oprac. T. Cariewskaja i inni, Warszawa 1998; NKWD i polskie podziemie
1944–1945. Z „teczek specjalnych” Józefa W. Stalina, red. A. Noskowa, A. Fitowa, Kraków 1998.
3 W szczególnoÊci pozycja Represji protiw poliakow i polskich gra˝dan, Moskwa 1997, gdzie na stro-
nach 219–224 znajduje si´ najbardziej wiarygodne zestawienie transportów internowanych Polaków
w g∏àb ZSRR w latach 1944–1945 (inne znane opracowania tego typu zawierajà wiele b∏´dów i nie-
Êcis∏oÊci, np. zestawienie umieszczone w aneksie do artyku∏u P. Aptekar, Walka wojsk wewn´trznych
NKWD z polskim podziemiem zbrojnym i deportowanie jego cz∏onków do ZSRR przez wojska konwo-
jowe (na podstawie dokumentów z Rosyjskiego Paƒstwowego Archiwum Wojskowego) [w:] NKWD o...,
s. 60–62). „Memoria∏” wydaje te˝ wraz z OÊrodkiem Karta seri´ „Indeks represjonowanych” (od
2002 r. pod patronatem Instytutu Pami´ci Narodowej), z której dla województwa bia∏ostockiego w la-
tach 1944–1945 najwa˝niejsze sà: t. 7: Uwi´zieni w Stalinogorsku, red. A. Dzienkiewicz, Warszawa
1999; t. 13: Uwi´zieni w Ostaszkowie i Riazaniu, red. A. Dzienkiewicz, A. Gurjanow, Warszawa 2002.
4 Np. I. Caban, Polacy internowani w ZSRR w latach 1944–1947, Lublin 1990; S. Ciesielski, W. Ma-
terski, A. Paczkowski, Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich, Warszawa 2000.
5 Chodzi tu tylko i wy∏àcznie o publikacje wydane po 1989 r., np.: Bia∏ostocczyzna 1944–1945
w dokumentach podziemia i oficjalnych w∏adz, oprac. J. Ku∏ak, Warszawa 1998 („Dokumenty do
dziejów PRL”, z. 10); A. Dobroƒski, Bia∏ystok. Historia miasta, Bia∏ystok 2001; K. Krajewski, T. ¸a-
buszewski, Bia∏ostocki Okr´g AK-AKO VII 1944–VIII 1945, Warszawa 1997; J. Ku∏ak, Pierwszy rok
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materia∏ êród∏owy do tego zagadnienia stanowi zespó∏ kserokopii „Kolekcja akt
z archiwów rosyjskich” znajdujàcy si´ w Centralnym Archiwum Wojskowym.

W niniejszym opracowaniu ogranicz´ si´ do charakterystyki problemu w po-
wojennym województwie bia∏ostockim. Na tym obszarze ogromnà wi´kszoÊç Po-
laków deportowanych w latach 1944–1945 stanowili internowani, czyli uwi´zie-
ni bez wyroku i przedstawienia konkretnych zarzutów na nieokreÊlony czas6.
Podstawà do ich internowania nie by∏y konkretne czyny poszczególnych osób, ale
przynale˝noÊç do okreÊlonej grupy, np. kr´gów zwiàzanych z podziemiem niepod-
leg∏oÊciowym. W lipcu i sierpniu 1944 r. internowano i wywo˝ono g∏ównie cz∏on-
ków oraz wspó∏pracowników organizacji niepodleg∏oÊciowych, przede wszystkim
Armii Krajowej, a w okresie póêniejszym coraz cz´Êciej osoby oskar˝ane o kolabo-
racj´ z Niemcami i przyj´cie obywatelstwa niemieckiego w czasie wojny7.

W styczniu 1944 r. Armia Czerwona przekroczy∏a przedwojennà granic´ Pol-
ski. Do po∏owy lipca tego roku zaj´∏a ziemie na wschód od tzw. linii Curzona.
W walkach przeciwko wojskom niemieckim na kresach uczestniczy∏y jednostki
AK realizujàce plan „Burza”. Zak∏ada∏ on koncentracj´ oddzia∏ów, walk´ militar-
nà na ty∏ach niemieckiego frontu, wreszcie samodzielne wyzwalanie poszczegól-
nych rejonów i miast. W∏adze AK oraz przedstawiciele miejscowych konspiracyj-
nych w∏adz cywilnych ujawniali si´ i wobec post´pujàcych wojsk radzieckich
wyst´powali w roli gospodarzy terenu. Dzia∏ania te podejmowane kolejno na Wo-
∏yniu, Wileƒszczyênie, Polesiu i we Lwowskiem, oprócz spektakularnych akcji
i pewnych sukcesów, przynios∏y ostatecznie na tych terenach kl´sk´ AK i rzàdu
RP. ˚o∏nierska i cywilna konspiracja ujawniona przed Sowietami zosta∏a rozbita
przez masowe rozbrojenia, aresztowania, internowania, a tak˝e morderstwa8.

Sygna∏y o takim przebiegu wydarzeƒ dociera∏y do dowodzàcego Okr´giem
AK Bia∏ystok pp∏k. W∏adys∏awa Liniarskiego „MÊcis∏awa” i utwierdzi∏y go w ne-
gatywnym stosunku do akcji „Burza”9. Po cz´Êci dzi´ki temu „Burza” w okr´gu

sowieckiej okupacji. Bia∏ystok 1944–1945, Bia∏ystok 1996; Podziemie niepodleg∏oÊciowe w woje-
wództwie bia∏ostockim w latach 1944–1956, oprac. J. Ku∏ak, K. Sychowicz, Teka edukacyjna IPN,
Bia∏ystok 2001.
6 Wed∏ug Aleksandra Gurjanowa internowanie by∏o g∏ównym elementem sowieckich represji wo-
bec Polaków w latach 1944–1945. Pisze on, ˝e internowaniu podlega∏a wi´kszoÊç zatrzymanych
przez organa Smierszu, Wojska Wewn´trzne NKWD do ochrony ty∏ów frontu, a tak˝e organy
NKWD i NKGB ukraiƒskiej, bia∏oruskiej i litewskiej republiki radzieckiej na terytorium Polski i oby-
wateli polskich na Zachodniej Ukrainie, Bia∏orusi i Litwie (A. Gurjanow, Internowanije – odin i˝ wi-
dow sowietskich represji protiw poliakow i polskich gra˝dan [w:] Represji protiw..., s. 207).
7 A. Gurjanow, Sowieckie represje wobec Polaków i obywateli polskich w latach 1936–1956
w Êwietle danych sowieckich [w:] Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej (Bia∏oruÊ, Litwa, ¸otwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospoli-
tej Polskiej) w latach 1772–1999, red. K. Jasiewicz, Warszawa–Londyn 1999, s. 980.
8 O „Burzy” na kresach RP mo˝na przeczytaç m.in. w: Operacja „Burza” i Powstanie Warszawskie
1944, red. K. Komorowski, Warszawa 2005; R. Korab-˚ebryk, Operacja wileƒska AK, Warszawa
1988; M. Fija∏ka, 27 Wo∏yƒska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986; W. Filar, „Burza” na Wo∏y-
niu, Warszawa 1986; Z. Gnat-Wieteska, 30 Poleska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Pruszków
1993; K. Krajewski, Na ziemi nowogródzkiej. „Nów” – Nowogródzki Okr´g Armii Krajowej, War-
szawa 1997.
9 Uwa˝a∏ np., ˝e celem „Burzy” powinno byç jedynie „wyra˝enie woli bicia Niemców”, przygoto-
wanie samoobrony oraz dozbrojenie oddzia∏ów (K. Krajewski, T. ¸abuszewski, Bia∏ostocki Okr´g
AK-AKO..., s. 50).
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bia∏ostockim pod wzgl´dem intensywnoÊci dzia∏aƒ ró˝ni∏a si´ w sposób znaczà-
cy od przeprowadzonej na kresach, a tak˝e od „Burzy” lubelskiej10. DziÊ mo˝e-
my stwierdziç, ˝e decyzja o podj´ciu na Bia∏ostocczyênie akcji „Burza” w okro-
jonej formie by∏a s∏uszna. Nie uratowa∏o to wprawdzie okr´gu przed represjami,
ale utrudni∏o dzia∏ania sowieckich organów bezpieczeƒstwa.

Podpu∏kownik Liniarski nie ujawni∏ si´ osobiÊcie przed dowództwem radziec-
kim. Ju˝ wczeÊniej ustalono, ˝e z ramienia sztabu Okr´gu AK Bia∏ystok z Sowie-
tami b´dzie si´ kontaktowaç inspektor bia∏ostocki mjr W∏adys∏aw Kaufman
„Bogus∏aw” wraz z okr´gowym delegatem rzàdu RP Józefem Przybyszewskim
„Grzyma∏à”11. Dlaczego pomimo negatywnej oceny planu „Burza” pp∏k Liniar-
ski nakaza∏ podj´cie rozmów? Po pierwsze, nie mo˝na by∏o zignorowaç wyraê-
nych rozkazów dowództwa, po drugie, niektórzy wcià˝ mieli nadziej´, ˝e zacho-
wanie Sowietów po polskiej stronie linii Curzona, która by∏a przecie˝ oficjalnie
uznawana przez ZSRR, ulegnie zmianie12. Rozmowy zarówno z dowództwem
sowieckim, jak i przedstawicielami Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowe-
go trwa∏y kilka dni bez konkretnych efektów13. Rezultaty przynosi∏y natomiast
dzia∏ania NKWD i Smierszu zmierzajàce do rozpracowania konspiracji zbrojnej
i cywilnej. Rozpocz´∏y si´ tak˝e aresztowania, przede wszystkim osób zwiàza-
nych z AK, ale równie˝ kolaborantów III Rzeszy14. Tak jak i wielokrotnie póêniej
prowadzenie jednoczesnej akcji przeciwko polskiemu podziemiu i – jak to po-
wszechnie okreÊlano – „zbrodniarzom wojennym”, mia∏o na celu oszukanie opi-
nii publicznej, gdy˝ wmawiano jej, ˝e zatrzymuje si´ jedynie volksdeutschów
i „zbrodniarzy”. Dodatkowo poni˝ano w ten sposób cz∏onków polskiej antyhi-
tlerowskiej konspiracji, których z dnia na dzieƒ uczyniono sprzymierzeƒcami
i wspó∏pracownikami III Rzeszy. W miar´ posuwania si´ frontu jednostki Armii
Czerwonej oraz post´pujàce za nimi NKWD rozbraja∏y oddzia∏y partyzanckie.
Ich cz∏onków – po odseparowaniu kadry oficerskiej – przewa˝nie kierowano do
obozu w Dojlidach ko∏o Bia∏egostoku, gdzie rozpocz´to organizacj´ 4. zapaso-
wego pu∏ku piechoty Wojska Polskiego. Oficerowie trafiali do aresztów, tam
przechodzili Êledztwo, którego rezultatem by∏o bàdê to aresztowanie, bàdê ze-
zwolenie na do∏àczenie do swoich podkomendnych w Dojlidach15.

4 sierpnia 1944 r. z inicjatywy sowieckiej dosz∏o do spotkania oficerów Komen-
dy Obwodu AK Bielsk Podlaski z dowództwem 65. Armii 1. Frontu Bia∏oruskiego

10 WÊród innych przyczyn przeprowadzenia „Burzy” w Okr´gu Bia∏ystok w tak wàskim zakresie
wymienia si´ s∏abe uzbrojenie oddzia∏ów AK na Bia∏ostocczyênie oraz nadspodziewanie szybkie
przesuni´cie si´ linii frontu.
11 Plany rozmów nale˝y okreÊliç jako bardzo ambitne i jednoczeÊnie naiwne. Major Kaufman twier-
dzi∏, ˝e jednym z celów rozmów by∏o „obronienie terenu na wschód od linii Curzona przed anek-
sjà Zwiàzku Radzieckiego” (J. Ku∏ak, Pierwszy rok..., s. 11–12).
12 Pierwsze dni po wkroczeniu Sowietów do Bia∏egostoku zdawa∏y si´ zaprzeczaç, jakoby ZSRR
mia∏ zamiar respektowaç lini´ Curzona – ˝o∏nierze sowieccy mówili o granicy na Bugu, a w Bia∏ym-
stoku wprowadzono czas moskiewski (J. Ku∏ak, Pierwszy rok..., s. 17–18). Nadziej´ pozostawienia
Bia∏egostoku przy Polsce mo˝na by∏o mieç dopiero po 2 sierpnia, gdy miasto opuÊcili przedstawi-
ciele rzàdu BSRR (ibidem, s. 23).
13 Dok∏adny opis rozmów w: ibidem, s. 19–28.
14 Do kategorii tej zaliczani byli volksdeutsche, reichsdeutsche, agenci niemieccy, pracownicy nie-
mieckich organów karnych oraz polskiej policji funkcjonujàcej w czasie okupacji hitlerowskiej.
15 K. Krajewski, T. ¸abuszewski, Bia∏ostocki Okr´g AK-AKO..., s. 88.
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w Braƒsku. Zatrzymano wtedy dwunastu oficerów, w tym komendanta obwodu
por. Ludgarda Miniakowskiego „Kmicica”16. Trzy dni póêniej w trakcie rozmów
aresztowano mjr. W∏adys∏awa Kaufmana i Józefa Przybyszewskiego17, a 7 i 8 sierp-
nia pi´ciu pracowników Okr´gowej Delegatury Rzàdu i Zarzàdu Miasta z prezy-
dentem Czes∏awem Go∏´biowskim na czele18. 9 sierpnia zosta∏ zatrzymany por.
Edward JaÊwi∏ko „Zaremba” ze sztabu Obwodu Bia∏ystok-miasto. 10 sierpnia, gdy
˝aden z aresztowanych nie wróci∏, zast´pca Przybyszewskiego ppor. Henryk Ja-
strz´bski „Gryf”, „Bo˝ymir” rozkaza∏ pracownikom ODR ponowne przejÊcie do
konspiracji19. Oficjalna decyzja o powrocie do podziemia struktur AK zapad∏a do-
piero 28 sierpnia 1944 r.20 By∏y to dzia∏ania bardzo spóênione: NKWD i Smiersz
zdà˝y∏y ju˝ poznaç du˝à cz´Êç baz, punktów kontaktowych i melin, a rozpracowa-
nie struktur AK by∏o daleko posuni´te. Dane zdobyte w okresie jawnej dzia∏alno-
Êci AK w po∏àczeniu z materia∏em przekazanym przez partyzantk´ sowieckà oraz
informacjami pochodzàcymi z zeznaƒ aresztowanych i od sieci agenturalnej po-
zwala∏y Sowietom na coraz liczniejsze zatrzymania21.

Aresztowania obejmowa∏y tak˝e coraz wi´kszy obszar. Wiàza∏o si´ to z post´-
pami Armii Czerwonej na froncie. Do koƒca sierpnia 1944 r. wojska sowieckie
zaj´∏y powiaty: bia∏ostocki, bielski, sokólski, wysokomazowiecki. Front zatrzyma∏
si´ przed linià Suwa∏ki–Augustów–rzeka Biebrza–¸om˝a. We wrzeÊniu Niemcy
zostali zmuszeni do opuszczenia ¸om˝y i Nowogrodu, w paêdzierniku Suwa∏k
i Augustowa22. Z koƒcem paêdziernika front ustabilizowa∏ si´ na niemal trzy mie-
siàce, do drugiej po∏owy stycznia 1945 r. Pomi´dzy linià frontu a prowizorycznà
granicà wschodnià tzw. Polski Lubelskiej trwa∏y dzia∏ania sowieckich i pekawu-
enowskich organów bezpieczeƒstwa majàce na celu, jak to okreÊlano, „oczysz-
czenie ty∏ów frontu”, co w praktyce oznacza∏o rozpraw´ z polskà konspiracjà
niepodleg∏oÊciowà23. Wywiad Komendy Obwodu AK Bia∏ystok-miasto wiàza∏
zatrzymania z dzia∏alnoÊcià „prawie ˝e tylko NKWD”, choç dostrzega∏ tak˝e
dzia∏ania Polskiego Korpusu Bezpieczeƒstwa i milicji24. RzeczywiÊcie, aresztowa-
nia w niemal ca∏ym województwie przeprowadza∏y pododdzia∏y NKWD 2. FB, je-
dynie w powiecie bielskim – 1. FB. Rozpracowaniem i aresztowaniami zajmowa-
∏y si´ tak˝e organa kontrwywiadu wojskowego Smiersz. W Bia∏ymstoku w∏àczy∏
si´ w to równie˝ Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego, w odró˝nieniu od pozosta-

16 Ibidem, s. 76.
17 J. Ku∏ak, Pierwszy rok..., s. 28.
18 Pozosta∏a czwórka aresztowanych to: Jan Procakiewicz „Proc” – zast´pca Przybyszewskiego i kie-
rownik biura ODR, kpt. dr Konstanty Kosiƒski „Madej” – naczelnik wydzia∏u w Komisji OÊwiaty
ODR, oraz dwóch zast´pców prezydenta Go∏´biowskiego – Józef Zalewski „Józef” i Nikodem So-
bolewski (ibidem, s. 29).
19 Ibidem, s. 29–30.
20 Tego dnia pp∏k Liniarski wyda∏ rozkaz przerwania „Burzy” i przejÊcia do ponownej konspiracji
(G. Mazur, Operacja „Burza” [w:] Armia Krajowa. Szkice z dziejów Si∏ Zbrojnych Polskiego Paƒstwa
Podziemnego, red. K. Komorowski, Warszawa 2001, s. 265).
21 Ogrom tych aresztowaƒ obrazujà meldunki wywiadu AK (np. Bia∏ostocczyzna..., s. 26 i n.).
22 H. Majecki, Poczàtki w∏adzy ludowej na Bia∏ostocczyênie (1944–1947), Lublin 1969, s. 12.
23 Opis ca∏oÊci aparatu represji w Polsce Lubelskiej, sowieckiego i polskiego, mo˝na znaleêç m.in.
w: S. Kriwienko, Dokumenty z „Teczki specjalnej” Stalina dotyczàce dzia∏alnoÊci organów NKWD
w Polsce w latach 1944–1946 [w:] NKWD..., s. 9–42.
24 J. Ku∏ak, Pierwszy rok..., s. 117, 128, 133.
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∏ych terenów Polski Lubelskiej, gdzie do koƒca 1944 r. UBP i milicja sporadycz-
nie dokonywa∏y aresztowaƒ cz∏onków konspiracji. Historycy rosyjscy Aleksander
Gurjanow i Olga Zajcewa, analizujàc listy internowanych w Stalinogorsku,
stwierdzili, ˝e polski UBP i milicja zatrzyma∏y i przekaza∏y NKWD „stosunkowo
niewiele osób”, a przypadki takie odnotowano „g∏ównie w województwie bia∏o-
stockim” w efekcie dzia∏alnoÊci Miejskiego i Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒ-
stwa Publicznego25. Potwierdzajà to sprawozdania kierownika Wydzia∏u Âledcze-
go WUBP w Bia∏ymstoku ppor. Henryka Butkiewicza, z których wynika, ˝e do
koƒca 1944 r. WUBP w Bia∏ymstoku „przekaza∏ do internowania” 728 osób26,
a w styczniu 1945 r. 172 osoby27, co w sumie daje dok∏adnie dziewi´çset osób28.
W archiwalnych spisach aresztowanych przez WUBP w Bia∏ymstoku mo˝na dziÊ
przeczytaç przy niektórych nazwiskach adnotacje: „oddany Cz[erwonej] A[rmii]”
lub „oddany kpt. Cz[erwonej] A[rmii]”29. Osoby te figurujà równie˝ w spisach in-
ternowanych w Ostaszkowie, Riazaniu i Stalinogorsku.

Rozpracowanie, aresztowanie i deportacje internowanych Polaków z woje-
wództwa bia∏ostockiego do ZSRR mo˝na podzieliç umownie na dwa etapy.
W pierwszym, trwajàcym od sierpnia do paêdziernika 1944 r., wywieziono nie-
wielkà liczb´ oficerów AK i pracowników ODR. W drugim, poczàwszy od listo-
pada tego roku, wywózki sta∏y si´ masowe, a powody internowania poszczegól-
nych osób bardziej zró˝nicowane.

W pierwszym okresie internowanie i deportowanie Polaków s∏u˝y∏o, jak si´ wy-
daje, ca∏kowitemu odizolowaniu osób wyznaczonych przez Êrodowiska zwiàzane
z rzàdem RP do kierowania w∏adzà cywilnà i wojskowà w województwie. Byç mo-
˝e zak∏adano, ˝e ich przetrzymywanie w Bia∏ostockiem nie zabezpiecza odpowied-
nio przed kontaktami ze wspó∏pracownikami znajdujàcymi si´ na wolnoÊci i ewen-
tualnoÊcià oswobodzenia zatrzymanych30. W pierwszym etapie deportacji g∏ównà
rol´ odgrywa∏ Wydzia∏ ds. Jeƒców Wojennych i Internowanych31 przy Frontowym

25 Uwi´zieni w Stalinogorsku..., s. 16. W listopadzie 1944 r. wojewódzkie instancje bezpieki otrzy-
ma∏y z centrali i przekaza∏y w teren rozkaz, aby aresztowanych cz∏onków organizacji konspiracyj-
nych, którzy nie b´dà sàdzeni, przekazaç do dyspozycji Armii Czerwonej (A. Paczkowski, Aparat
bezpieczeƒstwa wobec podziemia niepodleg∏oÊciowego w latach 1944–1948 [w:] Wojna domowa czy
nowa okupacja? Polska po roku 1944, red. A. Ajnenkiel, Warszawa, b.d.w., s. 101).
26 AIPN Bi, 045/1078, Sprawozdanie kierownika Wydzia∏u Âledczego WUBP w Bia∏ymstoku do za-
st´pcy kierownika WUBP w Bia∏ymstoku, 30 XII 1944 r., k. 83.
27 Ibidem, Sprawozdanie kierownika Wydzia∏u Âledczego WUBP w Bia∏ymstoku, 30 I 1945 r., k. 78.
28 Funkcjonariusze UBP chcieli przekazaç Sowietom jeszcze wi´kszà liczb´ aresztowanych, ale nie-
którzy wi´êniowie przeznaczeni do internowania „nie zostali przyj´ci ze wzgl´du na stan zdrowia
i podesz∏y wiek” (ibidem, Sprawozdanie kierownika Wydzia∏u Âledczego WUBP w Bia∏ymstoku do
zast´pcy kierownika WUBP w Bia∏ymstoku, 30 XII 1944 r., k. 83).
29 AIPN Bi, 045/1037, Wydzia∏ I WUBP (Sekcja II), Ksi´ga osób aresztowanych za 1944–1945.
30 Sowieci mieli powody, ˝eby si´ tego obawiaç. We wrzeÊniu 1944 r. zosta∏a zorganizowana uciecz-
ka wi´êniów z aresztu przy ulicy Ogrodowej w Bia∏ymstoku (J. Ku∏ak, Pierwszy rok..., s. 44). Armia
Krajowa planowa∏a odbicie cz∏onków organizacji przetrzymywanych w areszcie przy ulicy Branic-
kiego (ibidem, s. 93).
31 Zarzàd ds. Jeƒców Wojennych utworzono we wrzeÊniu 1939 r., po napaÊci ZSRR na Polsk´. Pod
koniec 1939 r. do jego nazwy dodano „i Internowanych”. W 1945 r. zyska∏ miano „G∏ównego Za-
rzàdu”. Zarzàd ten istnia∏ na prawach samodzielnego wydzia∏u w sk∏adzie Ludowego Komisariatu
Spraw Wewn´trznych (NKWD) ZSRR. Kierowa∏ organizacjà: przyjmowaniem i rozmieszczaniem
jeƒców w obozach, oraz decydowa∏ o lokalizacji obozów i punktów przyj´ç. Gdy Armia Czerwona
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Zarzàdzie Ty∏ów 2. FB (kierowa∏ nim naczelnik mjr Bondariew) i podleg∏y mu
Frontowy Obóz Przesy∏owy (Frontowoj Prijomno-Pieresylnyj ¸agier)32, w skrócie
FPP¸ nr 45 (kierowany przez mjr. Afanasiewa), oraz Wydzia∏ Kontrwywiadu
Smiersz 2. FB (nadzorowany prawdopodobnie przez p∏k. Winogradowa).

Zaraz po aresztowaniu na poczàtku sierpnia 1944 r. Przybyszewski i Kaufman
zostali rozdzieleni i przewiezieni do Starosielc pod Bia∏ymstokiem. Majora Kauf-
mana przetransportowano nast´pnie w okolice SupraÊla, gdzie przeszed∏ kilku-
dniowe Êledztwo, podczas którego w ró˝ny sposób usi∏owano wymusiç na nim
zeznania33. Mi´dzy 9 a 13 sierpnia (dok∏adna data jest trudna do ustalenia)34

Kaufman oraz zatrzymani pracownicy ODR odlecieli do Moskwy wojskowym
samolotem transportowym z lotniska polowego w Krywlanach ko∏o Bia∏egosto-
ku. W czasie mi´dzylàdowania w Lublinie do∏àczono do nich kilku oficerów AK
z gen. Ludwikiem Bittnerem „Halkà” na czele. Po trwajàcych oko∏o miesiàca
przes∏uchaniach w wi´zieniu Lefortowo w Moskwie wszyscy oni znaleêli si´
w obozie w Charkowie35.

Miejscem, do którego ju˝ w pierwszej po∏owie sierpnia trafiali inni oficero-
wie AK z Bia∏ostocczyzny, by∏ obóz w Wo∏kowysku, gdzie mieÊci∏ si´ Punkt Fil-
tracyjny NKWD36. S∏u˝y∏ on g∏ównie do koncentracji jeƒców przed wywiezie-
niem ich na Wschód. Najprawdopodobniej przez pewien czas mieÊci∏ si´ tam
równie˝ FPP¸ nr 45. W oficjalnej dokumentacji Wydzia∏u ds. Jeƒców Wojennych
i Internowanych przy Frontowym Zarzàdzie Ty∏ów 2. FB nie ma ˝adnej wzmian-
ki o stacjonowaniu FPP¸ nr 45 w Wo∏kowysku. Wynika z niej natomiast, ˝e na
poczàtku sierpnia zosta∏ on ulokowany w Bia∏ymstoku i tam funkcjonowa∏ do
ofensywy styczniowej. Pewne informacje sugerujà jednak, ˝e oko∏o miesiàca
FPP¸ nr 45 zajmowa∏ cz´Êç zabudowaƒ obozu w Wo∏kowysku, a dopiero na po-
czàtku wrzeÊnia przeniesiono go do Bia∏egostoku37. W materia∏ach archiwalnych

zajmowa∏a ziemie polskie, w sk∏adzie ka˝dego frontu by∏y jednostki kierowane przez ww. Zarzàd.
W lipcu 1944 r. w sk∏adzie Zarzàdu zorganizowano wydzia∏ do kierowania frontowymi wydzia∏a-
mi NKWD, który podlega∏ bezpoÊrednio ¸awrientijowi Berii (J. Ciesielski, Obozy sowieckie dla ˝o∏-
nierzy Armii Krajowej 1939–1956 [w:] Zbrodnie NKWD na obszarze województw wschodnich Rze-
czypospolitej Polskiej, red. B. Polak, Koszalin 1995, s. 211–212).
32 Zob. aneks nr 1.
33 Zastosowano tam wobec niego m.in. pozorowanie rozstrzelania (J. Polaczek, Pierwsze dni „wol-
noÊci”, „Kurier Poranny”, 11–13 V 1990).
34 Wed∏ug wspomnieƒ Kaufmana by∏ to 12 lub 13 sierpnia (ibidem), z biogramu Przybyszewskiego
wynika, ˝e 9 sierpnia (J. Milewski, Józef Przybyszewski (1906–1972) [w:] Konspiracja i opór spo-
∏eczny w Polsce 1944–1956. S∏ownik biograficzny, t. 1, Kraków–Warszawa–Wroc∏aw 2002, s. 381).
Rafa∏ Wnuk podaje, ˝e gen. Bittner, który wsiad∏ do samolotu w Lublinie, zosta∏ aresztowany do-
piero 14 sierpnia (R. Wnuk, Lubelski Okr´g AK 1944–1947, Warszawa 2000, s. 25). Wed∏ug noty
ambasadora Edwarda Raczyƒskiego z 24 VIII 1944 r. Sowieci aresztowali Bittnera ju˝ 13 sierpnia
(Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 4, Wroc∏aw–Warszawa–Kraków 1991, s. 187). Ire-
neusz Caban podaje, ˝e oficerów AK z Bia∏egostoku i Lublina transportowano samolotami do Mo-
skwy od 6 do 13 sierpnia (I. Caban, Polacy internowani w ZSRR..., s. 13).
35 J. Polaczek, Pierwsze dni „wolnoÊci”...
36 Wydaje si´, ˝e punkt ten nie by∏ elementem frontowego systemu przyj´ç jeƒców. Podlega∏ praw-
dopodobnie bezpoÊrednio G∏ównemu Zarzàdowi ds. Jeƒców Wojennych i Internowanych.
37 Nie zgadzam si´ z tezà Gurjanowa, ˝e „byç mo˝e FPP¸ nr 45 zajmowa∏ cz´Êç pomieszczeƒ wi´zie-
nia w Bia∏ymstoku” (Uwi´zieni w Ostaszkowie i Riazaniu..., s. 25). Z dokumentacji Wydzia∏u ds. Jeƒ-
ców Wojennych i Internowanych 2. FB wynika, ˝e pojemnoÊç FPP¸ nr 45 z czasu jego stacjonowania
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dotyczàcych formowania nowego obozu nr 281 w Wo∏kowysku jest wzmianka
o przej´ciu cz´Êci baraków po FPP¸38. Wprawdzie nie ma tu podanego ˝adnego
numeru tego obozu, ale Wo∏kowysk znajdowa∏ si´ na obszarze dzia∏ania 2. FB,
a ten nie dysponowa∏ innym FPP¸, tylko nr 45. Tak˝e analiza dokumentacji ru-
chu wi´êniów mi´dzy FPP¸ nr 45 a Smierszem 2. FB i porównanie jej ze wspo-
mnieniami wi´êniów wskazuje na lokalizacj´ tego obozu w Wo∏kowysku. Roz-
bie˝noÊç mi´dzy podanà w oficjalnej dokumentacji a faktycznà lokalizacjà obozu
mog∏a wynikaç z poÊpiechu, w jakim przenoszono go na Bia∏ostocczyzn´39. Byç
mo˝e jako miejsce docelowe wyznaczono od razu Bia∏ystok, a w Wo∏kowysku
obóz zosta∏ ulokowany chwilowo ze wzgl´dów technicznych40.

W po∏owie sierpnia 1944 r. do Wo∏kowyska trafi∏o kilkunastu oficerów AK
Okr´gu Bia∏ystok. Byli to cz∏onkowie sztabu komendy okr´gu i oficerowie ze
sztabu Obwodu AK Bielsk Podlaski. Wed∏ug niektórych opracowaƒ we wrzeÊniu
1944 r. zostali oni wszyscy wys∏ani z Wo∏kowyska do obozu w Riazaniu41. Rze-
czywiÊcie, we wrzeÊniu 1944 r. z FPP¸ nr 45 w dwóch transportach do Riaza-
nia: 5 i 13 wrzeÊnia, wyjecha∏o odpowiednio 44 i osiemnastu ˝o∏nierzy AK42.
Jednak przynajmniej szeÊciu z przetrzymywanych w Wo∏kowysku oficerów AK
Okr´gu Bia∏ystok43 nie znalaz∏o si´ w tych transportach i jeszcze w sierpniu tra-
fi∏o do Bia∏egostoku, do aresztu przy ulicy Ogrodowej, gdzie zostali umieszcze-
ni do dyspozycji Smierszu 2. FB44. 13 paêdziernika 1944 r. trafili oni do obozu

w Bia∏ymstoku wynosi∏a 8 tys. miejsc (CAW, VIII.20.266, Meldunek operacyjny. PojemnoÊç po-
mieszczeƒ frontowej sieci dla rozmieszczenia jeƒców wojennych. Stan na 1 X 1944 r., k. 6). Na
pewno na takà liczb´ nie mog∏o byç oceniane bia∏ostockie wi´zienie. W dokumentacji znajduje si´
tak˝e opis baraków, w których mieli byç umieszczani jeƒcy (CAW, VIII.800.20.63, Sprawozdanie
o stanie organizowania nowych ∏agrów dla jeƒców wojennych, 6 I 1945 r., k. 43). Na terenie wi´-
zienia nie by∏o ˝adnych baraków. Wnioskujàc ze skàpego opisu obozu, mo˝na przypuszczaç, ˝e miej-
scem jego lokalizacji by∏y koszary by∏ego 10. pu∏ku u∏anów przy Szosie Zambrowskiej.
38 CAW, VIII.800.20.63, Sprawozdanie o stanie organizowania nowych ∏agrów dla jeƒców wojen-
nych, 6 I 1945 r., k. 43.
39 Dowództwo Frontowego Zarzàdu Ty∏ów 2. FB nie przygotowa∏o na czas miejsca na ulokowanie
FPP¸ nr 45 w pobli˝u linii frontu. Na prze∏omie lipca i sierpnia 1944 r. obóz ten znajdowa∏ si´
w odleg∏oÊci 300 km od frontu, zamiast regulaminowych 100–120 km (zob. aneks nr 1). Na sku-
tek interwencji funkcjonariuszy G∏ównego Zarzàdu ds. Jeƒców Wojennych i Internowanych FPP¸
nr 45 przeniesiono na Bia∏ostocczyzn´ w poczàtkach sierpnia w trybie awaryjnym (CAW,
VIII.800.20.63, Pismo do GUPWI (G∏awnoje Uprawlenije po Die∏am Wojennoplennych i Intierni-
rowannych, G∏ówny Zarzàd ds. Jeƒców Wojennych i Internowanych) [sierpieƒ 1944 r.], k. 81).
40 Do lokalizacji tak du˝ego obozu nadawa∏y si´ w Bia∏ymstoku jedynie koszary, a te zosta∏y przez
wycofujàcych si´ Niemców zniszczone (10. pu∏k u∏anów, 42. pu∏k piechoty) lub zaminowane
(14. dywizjon artylerii konnej) (Raport o zniszczeniach w Bia∏ymstoku [w:] J. Ku∏ak, Pierwszy rok...,
s. 119).
41 I. Caban, Polacy internowani w ZSRR…, s. 15, 73.
42 Represji protiw..., s. 219. 5 wrzeÊnia wywieziono wszystkich oficerów AK przebywajàcych
w FPP¸ nr 45, a przybywajàcych tam od sierpnia 1944 r. 11 IX 1944 r. Smiersz 2. FB dostarczy∏
do FPP¸ nr 45 osiemnastu oficerów AK naraz. Prawdopodobnie grupa ta zosta∏a wywieziona w ca-
∏oÊci 13 wrzeÊnia (CAW, 800.20.464, Sprawozdanie z ∏agru nr 45, 11 IX 1944 r., k. 12).
43 Porucznik Stanis∏aw Gryga „Szary”, por. Edward JaÊwi∏ko „Zaremba”, por. Antoni Kury∏owicz
„Szach”, por. Ludgard Miniakowski „Kmicic”, ppor. S∏awomir S∏awski „Topór”, mjr Marian Wal-
ter „Zadora”.
44 E. JaÊwi∏ko, Pobyt w obozach w Charkowie, Riazaniu, Czerepowcu [w:] Wspomnienia Sybiraków,
red. J. Taƒska, Warszawa 2001, s. 248.
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w Charkowie45. Przebywa∏o tam ju˝ ponad stu ˝o∏nierzy podziemia, g∏ównie
z Lubelszczyzny i lwowskiego, wÊród nich tak˝e bia∏ostoccy oficerowie i pracow-
nicy ODR przetrzymywani wczeÊniej w Moskwie46.

Nale˝y wspomnieç, ˝e mieszkaƒcy województwa bia∏ostockiego zwiàzani
z konspiracjà jesienià 1944 r. sporadycznie trafiali do FPP¸ nr 173 w BrzeÊciu.
Nale˝a∏ on do prawej flanki 1. FB, obejmujàcej swoim dzia∏aniem po∏udniowà
cz´Êç Bia∏ostocczyzny (1. FB mia∏ dwa FPP¸: nr 173 i 43, po jednym na ka˝dej
flance frontu). W sierpniu i wrzeÊniu do obozu w BrzeÊciu zwo˝ono oficerów AK
przede wszystkim z województwa lubelskiego, ale tak˝e z warszawskiego i bia∏o-
stockiego47. Wszyscy oni dotarli do Riazania, prawdopodobnie transportem
z 27 wrzeÊnia 1944 r.48

Omówiony powy˝ej pierwszy etap deportacji cechowa∏o skupienie si´ so-
wieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa na rozpracowaniu podziemia. By∏o ono koniecz-
ne, aby przejÊç do drugiego etapu charakteryzujàcego si´ masowymi aresztowa-
niami.

W dniach od 28 wrzeÊnia do 3 paêdziernika 1944 r. w Moskwie przebywa∏a
delegacja PKWN. W trakcie rozmów Józef Stalin mocno naciska∏ na podj´cie
bardziej zdecydowanych kroków wobec podziemia49. Po powrocie z Moskwy
9 paêdziernika Biuro Polityczne KC PPR podj´∏o uchwa∏´ o zaostrzeniu walki
z podziemiem niepodleg∏oÊciowym50. W tym samym miesiàcu Moskwa rozka-
za∏a NKWD i Smierszowi nasilenie dzia∏aƒ przeciwko polskiemu podziemiu51.
14 paêdziernika rozpocz´to formowanie w Lublinie 64. Dywizji Zbiorczej NKWD
przeznaczonej do zwalczania polskiej konspiracji52. W nocy z 19 na 20 paêdzier-
nika 1944 r. do Bia∏egostoku dotar∏ 108. pu∏k tej dywizji. Liczy∏ 1400 ˝o∏nierzy,
a dowodzi∏ nim mjr Ciurkin53. „Po przybyciu do wyznaczonych miejsc dysloka-
cji jednostki dywizji przystàpi∏y niezw∏ocznie do organizowania pracy w celu
ujawnienia i likwidacji oddzia∏ów i grup AK, dezerterów armii polskiej i inne-
go wrogiego elementu” – meldowa∏ do Moskwy szef G∏ównego Zarzàdu Wojsk
NKWD ds. Ochrony Ty∏ów Armii Czerwonej gen. Iwan Gorbatiuk54.

W koƒcu paêdziernika 1944 r. Sowieci dzi´ki rozpracowaniu operacyjnemu
byli gotowi do przeprowadzenia masowej akcji aresztowaƒ w województwie bia-
∏ostockim. 26 paêdziernika gen. Iwan Sierow informowa∏ ¸awrientija Beri´ o do-
k∏adnym rozpracowaniu struktury Okr´gu AK Bia∏ystok55. Pod wp∏ywem tej in-
formacji Stalin poleci∏ podjàç szczególne dzia∏ania przeciwko bia∏ostockiej AK.

45 Jechali najpierw samochodem do wi´zienia w Kowlu, a nast´pnie pociàgiem.
46 E. JaÊwi∏ko, Pobyt w obozach..., s. 248.
47 I. Caban, Polacy internowani w ZSRR…, s. 24.
48 Represji protiw..., s. 219.
49 Zob. E. Duraczyƒski, Genera∏ Iwanow zaprasza. Przywódcy podziemnego paƒstwa polskiego
przed sàdem moskiewskim, Warszawa 1989, s. 14–17.
50 A. Chmielarz, Dzia∏ania 64 Dywizji Wojsk Wewn´trznych NKWD przeciwko polskiemu podzie-
miu [w:] Wojna domowa..., s. 90.
51 P. Aptekar, Wnutrennyje Wojska NKWD protiw polskowo podpolja [w:] Represji protiw..., s. 199.
52 A. Chmielarz, Dzia∏ania 64 Dywizji..., s. 90.
53 J. Ku∏ak, Pierwszy rok..., s. 39.
54 NKWD o..., s. 90.
55 Teczka specjalna..., s. 84–86.
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Do Bia∏egostoku skierowano Wiktora Abakumowa (naczelnika G∏ównego Za-
rzàdu Kontrwywiadu Smiersz) i ¸awrientija Canaw´ (ludowego komisarza bez-
pieczeƒstwa paƒstwowego BSRR) w celu kierowania akcjà rozbicia tutejszego
podziemia. Dostali oni do dyspozycji dwa dodatkowe pu∏ki NKWD oraz jeden
ju˝ tam stacjonujàcy. W Bia∏ymstoku znalaz∏o si´ wi´c w sumie 4,5 tys. ˝o∏nierzy
NKWD. Dowództwo nad nimi objà∏ gen. mjr Micha∏ Kriwienko56. Powsta∏a
w ten sposób Bia∏ostocka Grupa Operacyjna Wojsk NKWD dzia∏ajàca do po∏o-
wy grudnia 1944 r.57 Znane ju˝ by∏o konkretne przeznaczenie aresztowanych
– przewidziano dla nich obóz jeniecki NKWD nr 41 w Ostaszkowie58.

Abakumow i Canawa dotarli do Bia∏egostoku w koƒcu paêdziernika 1944 r.59

Zorganizowali dziesi´ç grup operacyjnych, które dzia∏a∏y w opanowanej przez
wojska sowieckie cz´Êci województwa bia∏ostockiego (miasto Bia∏ystok i powia-
ty: bia∏ostocki, wysokomazowiecki, sokólski, bielski, ∏om˝yƒski, ostro∏´cki, au-
gustowski, suwalski) oraz w powiecie bialskopodlaskim. W sk∏ad grup weszli
funkcjonariusze Smierszu dzia∏ajàcy na tym obszarze od „wyzwolenia”60. Grupy
ruszy∏y w teren 2 listopada. W operacji prócz trzech pu∏ków NKWD wzi´∏o udzia∏
dwustu pracowników Smierszu i NKGB BSRR. Dzia∏ania grup by∏y skierowa-
ne przeciwko podziemiu, przeciwnikom PKWN i ZSRR, kolaborantom niemiec-
kim, a tak˝e osobom przeciwstawiajàcym si´ akcji przesiedleƒ Bia∏orusinów,
Ukraiƒców i Rosjan do ZSRR (z dalszych raportów wynika, ˝e to ostatnie zada-
nie równie˝ traktowano bardzo powa˝nie). Najpierw grupy mia∏y zrobiç dok∏ad-
ne rozpoznanie w terenie, a 6 listopada przeprowadziç aresztowania61.

Niektórzy historycy zastanawiali si´, dlaczego do kierowania akcjà w Bia∏o-
stockiem skierowano w∏aÊnie Abakumowa i Canaw´. Szczególne emocje budzi∏a
obecnoÊç tego drugiego. Interpretowano jà jako dowód na to, ˝e Bia∏ostockie
stanowi∏o wtedy jeszcze stref´ wp∏ywów BSRR, a jego ostateczna przynale˝noÊç
nie by∏a przesàdzona62. Dzisiaj odpowiedê wydaje si´ prosta. Canawa, który ju˝
od lata 1943 r. otrzymywa∏ informacje wywiadowcze sowieckiej partyzantki

56 Ibidem, s. 87.
57 P. Aptekar, Walka..., s. 55. Teza Piotra Ko∏akowskiego, który twierdzi, ˝e Bia∏ostocka Grupa Ope-
racyjna Wojsk NKWD dowodzona przez Kriwienk´ prowadzi∏a dzia∏ania niezale˝nie od Abakumo-
wa i Canawy dysponujàcych innymi oddzia∏ami NKWD (P. Ko∏akowski, NKWD i GRU na ziemiach
polskich 1939–1945, Warszawa 2002, s. 247), jest b∏´dna. Z ca∏à pewnoÊcià by∏a to jedna i ta sama
grupa wojsk pod dowództwem Kriwienki, oddana do dyspozycji Abakumowa i Canawy na potrze-
by prowadzonej przez nich operacji.
58 Uwi´zieni w Ostaszkowie i Riazaniu..., s. 16. Wasylij Czernyszow, zast´pca Berii, w piÊmie skie-
rowanym do swego prze∏o˝onego stwierdza∏, ˝e jest przygotowywana oddzielna cz´Êç ∏agru nr 41
w Ostaszkowie przeznaczona na potrzeby „polskiego kontyngentu”, który mo˝e si´ pojawiç w wy-
niku operacji Abakumowa i Canawy. Miejsce to mia∏o byç przygotowane na przyj´cie 2,3 tys. osób
ju˝ 5 XI 1944 r. (CAW, VIII.800.20.464, Pismo Czernyszowa do Berii, 31 X 1944 r., k. 4).
59 Teczka specjalna..., s. 87.
60 S. Kriwienko, Dokumenty..., s. 25.
61 Teczka specjalna..., s. 90–91.
62 Poglàd taki prezentowa∏ np. Andrzej Chmielarz, który twierdzi∏, ˝e dopiero po rozstrzygni´ciu
przynale˝noÊci paƒstwowej Bia∏ostocczyzny wiosnà 1945 r. Canawa zosta∏ wycofany z Bia∏egosto-
ku (S. Kriwienko, Teczka Stalina..., s. 43). Jerzy Ku∏ak jako dowód na t´ tez´ podaje informacj´, ˝e
w meldunku Berii do Stalina z grudnia 1944 r. Canawa jest okreÊlany jako kierujàcy zwalczaniem
podziemia w „zachodnich ob∏astiach Bia∏orusi” (J. Ku∏ak, Pierwszy rok..., s. 40). Pomy∏ka obu hi-
storyków polega na tym, ˝e Canawa wyjecha∏ z Bia∏egostoku jeszcze w listopadzie 1944 r.
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dotyczàce polskiego podziemia na tzw. Zachodniej Bia∏orusi63, oraz Abakumow,
przez którego r´ce przechodzi∏y wszystkie meldunki wywiadowcze dzia∏ajàcych
na Bia∏ostocczyênie od sierpnia 1944 r. grup kontrwywiadu Smiersz, byli bardzo
dobrze zorientowani w sprawach bia∏ostockiego podziemia i najlepiej nadawali
si´ do kierowania operacjà. Poza tym funkcjonariusze przeprowadzajàcy akcj´
byli ich podw∏adnymi, a wi´c ich wspó∏kierownictwo gwarantowa∏o dobre wspó∏-
dzia∏anie mi´dzy oddelegowanymi do tej operacji funkcjonariuszami Smierszu
i NKGB BSRR, którzy w innych warunkach mogli ze sobà rywalizowaç. Podko-
mendni Canawy dysponowali danymi wywiadowczymi jeszcze z okresu tzw.
pierwszej okupacji sowieckiej oraz materia∏ami partyzantki sowieckiej, a pod-
w∏adni Abakumowa dzia∏ajàcy na Bia∏ostocczyênie po jej zaj´ciu latem 1944 r.
mieli najÊwie˝sze informacje o miejscowym podziemiu; ich wspó∏praca musia∏a
wi´c przynieÊç sukces operacji.

Do koƒca paêdziernika 1944 r. w województwie bia∏ostockim Smiersz
aresztowa∏ 499 osób, z czego 82 wywieziono do sowieckich ∏agrów64. 3 listopa-
da 1944 r. Abakumow i Canawa meldowali o przystosowaniu bia∏ostockiego
wi´zienia miejskiego do odbioru aresztowanych i przygotowaniu ich do prze-
wiezienia do Zwiàzku Radzieckiego65. Wi´zienie szybko zacz´∏o si´ zape∏niaç.
Zatrzymywanych w akcji zwo˝ono do aresztów w miastach powiatowych66 i sa-
mym Bia∏ymstoku67, gdzie przebywali od kilku godzin do kilku, czasem kilku-
nastu dni, po czym transportowano ich do wi´zienia w Bia∏ymstoku. Do 7 listo-
pada 1944 r. znalaz∏o si´ tam oko∏o 1200 aresztowanych (co oznacza, ˝e
w ciàgu dwóch dni akcji aresztowano i dostarczono do wi´zienia oko∏o oÊmiu-
set osób, du˝o wi´cej, ni˝ aresztowa∏ Smiersz przez trzy miesiàce dzia∏aƒ na tym
samym terenie). Wed∏ug meldunku Abakumowa i Canawy byli to „aktywni
cz∏onkowie AK i uczestnicy innych organizacji podziemnych”. 8 listopada rano
1030 z nich wys∏ano do Ostaszkowa68. Na 11 listopada zaplanowano drugi

63 Zbieranie informacji o polskim podziemiu Sowieci zacz´li ju˝ od po∏owy 1942 r., powa˝nie je
jednak nasilili dopiero po zerwaniu kontaktów dyplomatycznych w kwietniu 1943 r. (P. Ko∏akow-
ski, NKWD i GRU..., s. 211, 213).
64 Teczka specjalna..., s. 91.
65 Ibidem, s. 92.
66 Czasem by∏y to po prostu do∏y zakryte drewnem i ziemià. O budowie takich ziemianek, przygo-
towanych na przyj´cie nawet 1500 jeƒców w Zbiorczym Punkcie Jenieckim (Sbornyj punkt wojen-
noplennych) (zob. aneks nr 1) w Ostrowi Mazowieckiej, meldowa∏ mjr Bondariew w grudniu
1944 r. (CAW, 800.20.254, Sprawozdanie z pracy Wydzia∏u NKWD ds. Jeƒców Wojennych przy
Naczelniku Ty∏ów 2. FB za okres 1 VII–15 XII 1944 r., k. 102).
67 W Bia∏ymstoku funkcjonowa∏o kilka aresztów. Do przetrzymywania aresztowanych wykorzysty-
wano zazwyczaj piwnice kamienic, ale tak˝e chlewy, magazyny i schrony przeciwlotnicze. W∏aÊciwie
ka˝dy organ bezpieczeƒstwa (Smiersz, NKWD, NKGB, UB, MO) dysponowa∏ w Bia∏ymstoku w∏a-
snym aresztem. Do dziÊ nie jest pewne, które z aresztów podlega∏y poszczególnym s∏u˝bom. Areszt
UB mieÊci∏ si´ przy ul. Branickiego 1, milicji – przy Parkowej 13. Wydaje si´, ˝e aresztem przy
ul. Ogrodowej 2 dysponowa∏ Smiersz, a przy ul. Sobieskiego 2 – NKGB. Budynki na rogu ulic War-
szawskiej i Monopolowej by∏y prawdopodobnie w dyspozycji NKWD. Areszt przy ul. S∏onimskiej 26
wykorzystywa∏ jeden z sowieckich organów bezpieczeƒstwa, nie wiadomo jednak który. Równie
trudno jest powiedzieç cokolwiek o dysponentach aresztu na rogu ulic Âwi´tojaƒskiej i PodleÊnej.
68 NKWD i polskie..., s. 70. W niektórych opracowaniach pojawia si´ b∏´dna informacja o dwóch
transportach 7 i 8 lub 8 i 9 listopada. B∏àd ten wzià∏ si´ z zaufania raportom Komendy Okr´gu
AK Bia∏ystok. RzeczywiÊcie mówià one o dwóch transportach w tych dniach zamiast jednego
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transport69, który ostatecznie odszed∏ 12 listopada 1944 r. i liczy∏ 1014 osób (co
oznacza, ˝e w ciàgu kolejnych czterech dni do wi´zienia zwieziono ponownie co
najmniej osiemset osób)70. Po wys∏aniu drugiego transportu Abakumow i Cana-
wa poprosili Beri´ o wycofanie ich z Bia∏egostoku. Uwa˝ali, ˝e swoje zadanie wy-
konali i powinni wróciç do normalnych zaj´ç. Zaproponowali ponadto zmniej-
szenie liczby grup operacyjnych i podporzàdkowanie ich zast´pcy naczelnika
Zarzàdu Smierszu 2. FB p∏k. Kazakiewiczowi „dowodzàcemu pracà operacyjnà
w Bia∏ymstoku i województwie”71. Dostali na to zgod´ i odjechali. Trzeci trans-
port dziewi´ciuset osób odszed∏ do Ostaszkowa 24 listopada i by∏ ju˝ nadzoro-
wany przez Kazakiewicza72.

Od grudnia 1944 r. transportów internowanych z Bia∏egostoku nie kierowa-
no ju˝ do Ostaszkowa z powodu przepe∏nienia obozu73. 27 grudnia 1944 r.
z wi´zienia w Bia∏ymstoku odszed∏ transport 790 osób, który trafi∏ do obozu
kontrolno-filtracyjnego nr 283 w Stalinogorsku74. 30 stycznia 1945 r. wyruszy∏
ostatni transport internowanych z Bia∏egostoku liczàcy 1242 osoby. Miejscem je-
go przeznaczenia by∏ tak˝e obóz w Stalinogorsku, a dok∏adnie najdalej po∏o˝ony
od Stalinogorska podobóz w Skopinie75.

W sumie w drugim etapie odprawiono z Bia∏egostoku pi´ç du˝ych transpor-
tów kolejowych z internowanymi. Wszystkie one zosta∏y sformowane w wi´zie-
niu w Bia∏ymstoku mieszczàcym si´ przy ulicy Po∏udniowej (obecnie Kopernika).
Pierwsze trzy transporty skierowane do Ostaszkowa odjecha∏y z Dworca Pole-
skiego (obecnie Fabryczny) przy ulicy Traugutta76. Ju˝ na korytarzach wi´zien-
nych internowanych formowano w dwudziestoosobowe grupy. Kierowano je na

(np. Bia∏ostocczyzna..., s. 82). Mog∏o to byç spowodowane nieprecyzyjnym lub nawet b∏´dnym

meldunkiem Zofii Wo∏ujewicz „Dzikuski”: „8 XI zostali wywiezieni nasi ch∏opcy [...] drugiego dnia

ta sama iloÊç odchodzi z Dworca Poleskiego” (J. Ku∏ak, Pierwszy rok..., s. 173). Byç mo˝e omy∏ka

wzi´∏a si´ stàd, ˝e transport ∏adowano 7 listopada w nocy, a odjecha∏ on dopiero 8 listopada rano.

Informacja ta mog∏a na zasadzie plotki urosnàç do dwóch transportów.
69 NKWD i polskie..., s. 74.
70 Ibidem, s. 81.
71 Ibidem, s. 84.
72 Represji protiw..., s. 220.
73 8 XII 1944 r., czyli zaraz po przyj´ciu trzeciego transportu do Ostaszkowa, naczelnik obozu

nr 41 ˚urawlew informowa∏ o przepe∏nieniu tego obozu. Prosi∏ o przeniesienie kobiet z obozu w in-

ne miejsce oraz polecenie „wi´zieniu w Bia∏ymstoku” wys∏ania kolejnego transportu do innego obo-

zu (CAW, 800.20.403, Szyfrogram ˚urawlewa do szefa Zarzàdu ds. Jeƒców Wojennych i Interno-

wanych gen. Iwana Pietrowa, 8 XII 1944 r., k. 99). W 1944 r. kobiety nie mia∏y w obozach nawet

wydzielonej strefy, przebywa∏y razem z m´˝czyznami. Dopiero 26 II 1945 r. wydano rozkaz two-

rzenia odr´bnych stref dla kobiet (D. Rogut, Polacy w sowieckich obozach kontrolno-filtracyjnych
(1944–1946), „Dzieje Najnowsze” 2004, nr 4, s. 91).
74 Uwi´zieni w Stalinogorsku..., s. 25. Zdaniem Dariusza Roguta do obozów dla jeƒców wojennych

i internowanych kierowano ˝o∏nierzy podziemia niepodleg∏oÊciowego, a osoby cywilne „jedynie

podejrzane o udzia∏ w konspiracji polskiej” kierowano do obozów kontrolno-filtracyjnych (D. Ro-

gut, Polacy w sowieckich obozach..., s. 86). Byç mo˝e takie by∏y ogólne zasady selekcji deportowa-

nych, opisywany przypadek dowodzi jednak, ˝e praktyka cz´sto wyglàda∏a inaczej. Dok∏adnie ta sa-

ma grupa osób, której sk∏ad opisuj´ poni˝ej, pierwotnie skierowana do obozu dla jeƒców, z powodu

jego przepe∏nienia trafi∏a do obozu kontrolno-filtracyjnego.
75 Ibidem, s. 27.
76 Polacy znad..., s. 161.
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ty∏y wi´zienia, do bramki prowadzàcej do wi´ziennego ogrodu. W ogrodzie sta∏y
ci´˝arówki, z których ka˝da zabiera∏a po jednej grupie i dostarcza∏a jà do pocià-
gu oczekujàcego na bocznicy dworca77. Transporty do Stalinogorska ∏adowano
na bocznicy, w okolicy tunelu ∏àczàcego ulice Po∏udniowà i Hetmaƒskà. Miejsce
za∏adunku transportów zosta∏o zmienione przwdopodobnie z dwóch powodów.
Dworzec Poleski znajdowa∏ si´ mi´dzy dwoma osiedlami mieszkalnymi, a nowe
miejsce by∏o odludne, co u∏atwia∏o trzymanie wywózki w tajemnicy. Za nowà lo-
kalizacjà mog∏y przemawiaç tak˝e wzgl´dy ekonomiczne. Bocznica znajdowa∏a
si´ blisko wi´zienia, dzi´ki czemu internowani pokonywali drog´ do pociàgu pie-
chotà, bez anga˝owania samochodów ci´˝arowych78. W szczególnie trudnych
warunkach znaleêli si´ wi´êniowie udajàcy si´ drugim transportem do Stalino-
gorska. Kompletowano go przez kilka dni (co najmniej trzy). Nie doÊç, ˝e by∏ to
styczeƒ, a wagonów przecie˝ nie ogrzewano, to internowani nie otrzymywali
przez ten czas po˝ywienia ani wody79.

Jak widaç, drugi etap akcji deportacyjnej by∏ z góry zaplanowany. Wynika z tego,
˝e doniesienia wywiadu AK, jakoby listopadowe transporty z bia∏ostockiego wi´zie-
nia wysy∏ano do ZSRR w wyniku przepe∏nienia tej placówki, by∏y b∏´dne80. ˚o∏nie-
rze AK chcieli wierzyç, ˝e decyzje o transportach podejmowane sà niemal z dnia na
dzieƒ, co dawa∏oby nadziej´, ˝e z dnia na dzieƒ mo˝na równie˝ transport zawróciç.
Âwiadczy∏y o tym np. plotki, ˝e dzi´ki interwencji aliantów zatrzymano cz´Êç wa-
gonów w lasach ko∏o Baranowicz81. Takie myÊlenie podtrzymywa∏o nadziej´. Lu-
dzie, którzy jej nie mieli, wpadali w drugà skrajnoÊç, twierdzàc, ˝e deportowanych
spotyka los polskich oficerów w Katyniu82. Na rozpowszechnienie si´ tego poglàdu
wp∏ywa∏o zachowanie funkcjonariuszy wi´zienia w Bia∏ymstoku, którzy odmawia-
li przyj´cia paczek dla osób wywiezionych bez podania powodów takiego post´po-
wania. Naciskani pytaniami, dlaczego nie chcà przyjàç paczek dla niektórych wi´ê-
niów, odpowiadali: „ju˝ ich nie ma” lub „ju˝ im paczki niepotrzebne”83.

Na jakiej podstawie internowano obywateli polskich i wywo˝ono ich do ∏a-
grów w ZSRR? Przejmowanie wszystkich aresztowanych przez organa sowieckie
by∏o efektem umowy podpisanej przez PKWN 26 lipca 1944 r., w której podda-

77 Do wagonów ∏adowano zazwyczaj „zawartoÊç” dwóch ci´˝arówek, czyli oko∏o czterdziestu osób
(W. Briaƒski, Polacy w ∏agrach radzieckich..., s. 46–47). Wed∏ug niektórych relacji wagony by∏y ró˝-
nej wielkoÊci. Do wi´kszych ∏adowano ponad szeÊçdziesiàt osób (J. Gdowski, Powróciç daj..., s. 15).
78 ¸atwo policzyç, ˝e do przewiezienia tysiàca osób ci´˝arówkami w grupach po dwadzieÊcia osób
potrzeba pi´çdziesi´ciu kursów ci´˝arówkà. Wszystko wskazuje na to, ˝e wczeÊniej internowanych
wieziono na Dworzec Poleski, omijajàc centrum miasta, przez ulic´ Hetmaƒskà, a wi´c ci´˝arówka
mia∏a do przejechania oko∏o 8 km w jednà stron´. JeÊli zsumujemy wszystkie kursy ci´˝arówek po-
trzebne do za∏adowania jednego transportu, oka˝e si´, ˝e przeje˝d˝a∏y one niebagatelnà odleg∏oÊç
oko∏o 800 km. Szczególnie w przypadku drugiego transportu do Stalinogorska, który organizowa-
no ju˝ po rozpocz´ciu ofensywy styczniowej, kiedy samochody i paliwo by∏y potrzebne na froncie,
wzgl´dy te mog∏y mieç powa˝ne znaczenie przy doborze miejsca za∏adunku transportu.
79 Relacja Jana Szypluka, 22 IV 2004 r., w zbiorach OBEP IPN w Bia∏ymstoku.
80 J. Ku∏ak, Pierwszy rok..., s. 46.
81 Ibidem.
82 8 X 1944 r. pp∏k Liniarski pisa∏: „Aresztowania ˝o∏nierzy AK trwajà. Oficerów katujà, wywo˝à
w nieznanym kierunku, prawdopodobnie rozstrzeliwujà” (Armia Krajowa w dokumentach
1939–1945, t. 6: Uzupe∏nienia, Wroc∏aw 1991, s. 431).
83 J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR..., s. 221.
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no jurysdykcji sowieckiej polskà ludnoÊç cywilnà w strefie operacji wojennych84.
Za bezpieczeƒstwo strefy i porzàdek publiczny odpowiada∏o dowództwo fron-
tów i struktury NKWD85.

O losie internowanych i deportowanych, w wi´kszoÊci cz∏onków podziemia,
zadecydowa∏y tak˝e inne dokumenty. Ju˝ w maju 1944 r. naczelnik Wojsk NKWD
Ochrony Ty∏ów Armii Czerwonej uprzedza∏ w swej dyrektywie dowódców jed-
nostek, ˝e na obszarach, które zamierza si´ oczyÊciç z latem 1944 r. z okupan-
tów niemieckich, znajduje si´ „nacjonalistyczne podziemie antysowieckie”. Zali-
czy∏ do niego wszystkie polskie organizacje zbrojne podporzàdkowane rzàdowi
RP86. 20 lipca 1944 r. gen. Sierow, nadzorujàcy rozbrojenie AK na Wileƒszczyê-
nie, wnioskowa∏ o skierowanie oficerów do obozów NKWD oraz wcielenie pod-
oficerów i szeregowców do armii. Beria, meldujàc Stalinowi o przebiegu akcji
rozbrajania oddzia∏ów AK, proponowa∏ m.in. dopuszczenie do punktów zbor-
nych przedstawicieli „armii Berlinga”, celem wybrania tych szeregowych, którzy
b´dà chcieli walczyç w niej z Niemcami. T́  cz´Êç kadry oficerskiej, „która przed-
stawia wartoÊç operacyjnà”, proponowa∏ przekazaç organom NKWD i Smierszowi,
a pozosta∏à skierowaç do obozów NKWD, „jako ˝e w innych warunkach b´dà
oni zajmowaç si´ organizacjà rozlicznych polskich formacji podziemnych”87. Ge-
neralnie propozycje Sierowa i Berii zosta∏y przyj´te. 31 lipca 1944 r. Stalin wy-
da∏ dyrektyw´ nakazujàcà kierowanie oddzia∏ów AK do dyspozycji 1. Armii WP.
W wypadkach stwierdzenia obecnoÊci w takich oddzia∏ach niemieckich szpiegów
poleca∏ internowanie oficerów88. Wydaje si´, ˝e ten w∏aÊnie akt by∏ podstawà do
internowaƒ, najpierw oficerów, a od prze∏omu paêdziernika i listopada 1944 r.
tak˝e szeregowców i cywilów. Innym efektem tego aktu by∏a próba wcielenia ˝o∏-
nierzy AK z Wilna do „armii Berlinga” i wcielenie wielu bia∏ostockich akowców
do tej˝e armii89.

Przy omawianiu niniejszego tematu warto odnieÊç si´ do podawanych przez
êród∏a i literatur´ liczb internowanych i deportowanych z województwa bia∏o-
stockiego do poszczególnych obozów oraz do szeroko dyskutowanej kwestii
procentowego udzia∏u osób internowanych za przynale˝noÊç do konspiracji nie-
podleg∏oÊciowej bàdê te˝ za wspó∏prac´ z podziemiem. Najmniej wàtpliwoÊci
mamy w przypadku internowanych i deportowanych w pierwszym etapie, któ-
rzy z BrzeÊcia, Wo∏kowyska i Bia∏egostoku trafili do Charkowa i Riazania. Ich
liczb´ nale˝y okreÊliç na oko∏o stu osób90. Wszyscy byli ˝o∏nierzami organizacji

84 Dopiero 20 II 1945 r. g∏´bokoÊç pasa przyfrontowego okreÊlono na 60–100 km.
85 D. Rogut, Z dziejów Polaków internowanych w Zwiàzku Sowieckim: obóz nr 41 w Ostaszkowie,
„Dzieje Najnowsze” 2001, nr 1, s. 80.
86 P. Aptekar, Walka..., s. 53.
87 Z archiwów sowieckich, t. 3: Konflikty polsko-sowieckie 1942–1944, oprac. W. Roszkowski, War-
szawa 1993, s. 183.
88 F. Grycuk, P. Matusak, Represje NKWD wobec ˝o∏nierzy podziemnego Paƒstwa Polskiego w latach
1944–45. Wybór êróde∏, t. 1, Siedlce 1995, s. 108–109.
89 Szeregowcy wileƒscy po odmowie z∏o˝enia przysi´gi w „armii Berlinga” zostali na poczàtku sierp-
nia 1944 r. wcieleni karnie do 361. zap. pp. Armii Czerwonej w Ka∏udze. Szeregowców z Okr´gu
AK Bia∏ystok wcielano do formujàcego si´ w obozie w Dojlidach pod Bia∏ymstokiem 4. zap. pp.
90 Z cytowanej wy˝ej informacji Abakumowa i Canawy wynika, ˝e do czasu rozpocz´cia przez
nich dzia∏aƒ operacyjnych deportowano 82 osoby. Wed∏ug innych danych z FPP¸ nr 45 odesz∏y do
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podziemnych, w wi´kszoÊci oficerami AK, lub te˝ przedstawicielami konspiracyj-
nych w∏adz cywilnych. 

W przypadku trzech transportów do Ostaszkowa problem z liczbà wywiezio-
nych jest niewielki, gorzej, jeÊli chodzi o powody internowania. Trzema trans-
portami odjecha∏o w przybli˝eniu oko∏o 2,9 tys. internowanych91. Wed∏ug spra-
wozdania NKWD oko∏o 50 proc. z nich stanowili ˝o∏nierze AK, dalsze 25 proc.
cz∏onkowie innych organizacji „nacjonalistycznych [...] wrogich wobec re˝ymu
nowej demokratycznej Polski, a tak˝e wrogo nastawionych wobec Zwiàzku Ra-
dzieckiego”, a reszt´ ró˝nego rodzaju kolaboranci niemieccy92. Jest to szacunek
bardzo bliski oceny samych internowanych w Ostaszkowie, którzy na ogó∏ twier-
dzà, ˝e ludzie „zwiàzani z konspiracjà” (nie tylko z AK, ale te˝ Narodowymi Si-
∏ami Zbrojnymi czy Narodowà Organizacjà Wojskowà93) stanowili oko∏o 80
proc. przetrzymywanych94. Zaliczano do nich nie tylko ˝o∏nierzy organizacji nie-
podleg∏oÊciowych, ale równie˝ przedstawicieli ujawnionej w 1944 r. administra-
cji polskiej: starostów, burmistrzów, wójtów i sekretarzy gmin, so∏tysów, pracow-
ników poczty, kolei, Lasów Paƒstwowych, urz´dów ziemskich itd.95 Pozosta∏e
20–25 proc. internowanych w Ostaszkowie identyfikuje si´ na ogó∏ jako kolabo-
rantów z III Rzeszà i tych, którzy w trakcie wojny przyj´li obywatelstwo niemiec-
kie. Trzeba jednak pami´taç, ˝e wÊród tzw. volksdeutschów byli tak˝e ludzie o po
prostu niemiecko brzmiàcych nazwiskach96. W Ostaszkowie znalaz∏y si´ te˝
wreszcie osoby przypadkowe, co potwierdzajà niemal wszystkie relacje97. Wi´k-
szoÊç wywiezionych do Ostaszkowa z Bia∏egostoku pochodzi∏a z województwa
bia∏ostockiego, mniejsze grupki z powiatów bialskopodlaskiego, ∏ukowskiego
i ostro∏´ckiego. Podobno w trzecim transporcie znalaz∏a si´ grupa akowców
z okolic Garwolina i Pu∏aw98, ale nie uda∏o mi si´ tego potwierdziç99.

Pierwszy transport do Stalinogorska liczy∏ 790 internowanych100. W jego sk∏a-
dzie znaleêli si´ przede wszystkim ̋ o∏nierze AK i NSZ, g∏ównie z województwa bia-

Riazania dwa transporty: 44 plus 18, czyli razem 62 osoby. W Charkowie znalaz∏o si´ przynajmniej
czternastu oficerów AK i pracowników ODR z Bia∏ostockiego. To daje w sumie 76 osób. Z informa-
cji pp∏k. Denisowa o liczbie Polaków internowanych w obozach NKWD wiadomo, ˝e w trzeciej deka-
dzie wrzeÊnia z FPP¸ nr 45 2. FB wywieziono 64 osoby, ze Smierszu 2. FB – 22, w sumie – 86 (NKWD
o..., s. 95–96). Mamy wi´c liczby 82, 76, 86. Nie wiemy dok∏adnie, ilu akowców wywiezionych
z FPP¸ nr 173 w BrzeÊciu do Riazania pochodzi∏o z Bia∏ostocczyzny, z du˝ym prawdopodobieƒstwem
mo˝na przyjàç, ˝e kilku bàdê kilkunastu. W sumie otrzymujemy szacunkowà liczb´ oko∏o stu osób.
91 W êród∏ach pojawiajà si´ liczby od 2895 do 2944 (Represji protiw..., s. 220; NKWD o..., s. 95–96).
92 Uwi´zieni w Ostaszkowie i Riazaniu..., s. 18. 
93 ObecnoÊç licznych cz∏onków tych organizacji potwierdza np. W∏adys∏aw Bruliƒski (Polacy
znad..., s. 157).
94 Zob. np. J. Gdowski, Powróciç daj..., s. 21.
95 Polacy znad..., s. 158; W. Briaƒski, Polacy w ∏agrach radzieckich..., s. 15, 25.
96 Polacy znad..., s. 159.
97 Najprawdopodobniej wiele osób sta∏o si´ ofiarami dà˝enia sowieckich grup operacyjnych do tzw.
wyrobienia normy, czyli zatrzymania z góry za∏o˝onej liczby ludzi, niezale˝nie od stopnia bàdê te˝
braku ich winy.
98 I. Caban, Polacy internowani w ZSRR…, s. 18.
99 Prób´ analizy liczb i sk∏adu transportów z Bia∏egostoku do Ostaszkowa na podstawie dokumen-
tacji NKWD podjà∏ Aleksander Gurjanow. Jej wyniki sà w znacznej mierze zbie˝ne z wy˝ej zapre-
zentowanymi (Uwi´zieni w Ostaszkowie i Riazaniu..., s. 23–25).
100 Represji protiw..., s. 220.
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∏ostockiego, ale tak˝e z lubelskiego i warszawskiego101. Generalnie sk∏ad procento-
wy transportu by∏ podobny jak w transportach ostaszkowskich, co jest zrozumia∏e
– by∏a to kontynuacja akcji, a nie trafi∏ on do Ostaszkowa tylko z powodu przepe∏-
nienia tego obozu. Drugi transport stalinogorski, który trafi∏ do Skopina, by∏ ju˝
ca∏kiem inny. Wiemy, ˝e liczy∏ 1242 osoby102. W wi´kszoÊci sk∏ada∏ si´ z jeƒców ra-
dzieckich pochodzàcych z obozów niemieckich, jedynie do∏àczono do niego Pola-
ków, g∏ównie z województwa bia∏ostockiego103. Ludzie wywiezieni tym transpor-
tem twierdzà, ˝e jechali w nim g∏ównie uczestnicy konspiracji, ale potwierdzajà
tak˝e obecnoÊç jeƒców rosyjskich i niemieckich104. Komendant Obwodu AK Bia∏y-
stok-miasto por. Przemys∏aw Hlawaty „Bron” pisa∏, ˝e wywieziono tym transpor-
tem „Polaków, Niemców, W´grów i Rosjan”105. O tym, ˝e rzeczywiÊcie wi´kszoÊç
stanowili w nim jeƒcy, Êwiadczy∏by fakt, ˝e polskich internowanych na ogó∏ do-
k∏adnie odnotowywano w dokumentacji obozowej, co nie zawsze da∏o si´ powie-
dzieç o jeƒcach, a wed∏ug Olgi Zajcewej i Aleksandra Gurjanowa „o przyjeêdzie
wi´kszoÊci osób z tego transportu wiarygodnych zapisów [...] brak”106. Podejrzany
wydaje si´ tak d∏ugi czas (patrz wy˝ej) kompletowania transportu. Prawdopodob-
nie osoby przeznaczone do deportacji trzeba by∏o dostarczyç z ró˝nych miejsc,
a nie, jak do tej pory, jedynie z wi´zienia w Bia∏ymstoku. Wraz z pojawieniem si´
w sowieckim systemie obozowym we wrzeÊniu i paêdzierniku 1939 r. „kontyngen-
tów” z republik ba∏tyckich, ca∏y centralny i terenowy aparat NKWD otrzyma∏ roz-
kaz, by w stosunku do nowo przyby∏ych nie pos∏ugiwaç si´ terminem „jeƒcy
wojenni”, tylko „internowani”107. Niewykluczone wi´c, ˝e w tym transporcie rze-
czywiÊcie znalaz∏a si´ du˝a liczba jeƒców. Trudno to dziÊ dok∏adnie rozstrzygnàç.

Reasumujàc: w pierwszym etapie internowano i deportowano oko∏o stu
cz∏onków AK z Bia∏ostocczyzny. W drugim do Ostaszkowa trafi∏o oko∏o 2,9 tys.
osób, z tego 2,2 tys. zwiàzanych z konspiracjà; do obozów Stalinogorska z Bia-
∏egostoku wywieziono w sumie oko∏o 2 tys. internowanych. JeÊli przyjmiemy
szacunki Olgi Zajcewej i Aleksandra Gurjanowa, wed∏ug których 50 proc. Pola-
ków wywiezionych do Stalinogorska stanowili ludzie zwiàzani z konspiracjà108,
to trafi∏o tam oko∏o tysiàca takich osób. Zaznaczam, ˝e sà to wst´pne i bardzo
ogólne szacunki, choçby z powodu wàtpliwoÊci towarzyszàcych drugiemu trans-
portowi stalinogorskiemu. W sumie w okresie od przekroczenia przez Sowie-
tów linii Curzona w lipcu 1944 r. do lutego 1945 r. transportami z Bia∏egosto-
ku wywieziono 5 tys. osób, z tego z konspiracjà niepodleg∏oÊciowà zwiàzanych
by∏o oko∏o 3,3 tys.109 Pojedyncze przypadki przekazywania sowieckim s∏u˝bom

101 I. Caban, Polacy internowani w ZSRR…, s. 18.
102 Represji protiw..., s. 221.
103 I. Caban, Polacy internowani w ZSRR…, s. 20.
104 Relacja Hipolita Kaliszewskiego nagrana przez J. Ku∏aka; Relacja Jana Szypluka...
105 K. Krajewski, T. ¸abuszewski, Bia∏ostocki Okr´g AK-AKO..., s. 538.
106 Uwi´zieni w Stalinogorsku..., s. 27.
107 S. Ciesielski, W. Materski, A. Paczkowski, Represje sowieckie..., s. 10.
108 Uwi´zieni w Stalinogorsku..., s. 17.
109 Pozostaje jeszcze kwestia okreÊlenia, ile z tych osób pochodzi∏o spoza województwa bia∏ostockie-
go (np. z powiatu bialskopodlaskiego) oraz jaka liczba mieszkaƒców Bia∏ostockiego zosta∏a interno-
wana i wywieziona na Wschód transportami np. z Soko∏owa Podlaskiego (jest pewne, ˝e w tych
transportach byli mieszkaƒcy Bia∏ostocczyzny).
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bezpieczeƒstwa aresztowanych przez UB zdarza∏y si´ jeszcze d∏ugo po lutym 1945 r.
Chodzi∏o o przedstawicieli polskiej konspiracji pochodzàcych z ziem przy∏àczo-
nych po wojnie do litewskiej, bia∏oruskiej i ukraiƒskiej republiki radzieckiej110.
Jako przyk∏ad mo˝e s∏u˝yç przekazanie Sowietom w 1947 r., zaraz po ujawnie-
niu si´, by∏ych funkcyjnych z komend obwodów grodzieƒskich111. Problem ten
odbiega jednak od tematu niniejszego opracowania.

Na koniec chcia∏bym odnieÊç si´ do, moim zdaniem, b∏´dnych informacji
o innych deportacjach internowanych z województwa bia∏ostockiego w okresie
1944–1945. Wywiad AK meldowa∏ o transportach w marcu 1945 r.112 Rzeczywi-
Êcie, w dokumentacji wojsk konwojowych NKWD figuruje transport 1033 osób
„speckontyngentu i jeƒców niemieckich” z wi´zienia w Bia∏ymstoku z datà 1 mar-
ca 1945 r.113 Na podstawie materia∏ów zgromadzonych podczas badania powo-
jennej historii bia∏ostockiego wi´zienia mog´ stwierdziç, ˝e taki transport na pew-
no nie zosta∏ sformowany w tym wi´zieniu i nie sk∏ada∏ si´ z internowanych
Polaków. Charakterystyczny jest brak wzmianki o tym transporcie w jakiejkol-
wiek literaturze opierajàcej si´ na relacjach – pojawia si´ on dopiero w opracowa-
niach bezkrytycznie bazujàcych na opublikowanej dokumentacji wojsk konwojo-
wych NKWD. Tak˝e miejsce przeznaczenia transportu – Losiewo (¸ozowa?)
w „charkowskiej ob∏asti” (prawdopodobnie chodzi o podobóz obozu kontrolno-
-filtracyjnego nr 258 w Charkowie), jest argumentem przeciwko obecnoÊci w nim
Polaków, których przecie˝ w tym okresie wywo˝ono w inne miejsca. Niewàtpli-
wie jednak transport odprawiono, pozostaje wi´c pytanie, kto i skàd zosta∏ nim
wywieziony. Prawdopodobnie byli to jeƒcy wojenni, dla których Bia∏ystok stano-
wi∏ tylko miejsce koncentracji. Pozostaje na razie tajemnicà, dlaczego jako punkt
sformowania transportu podano „wi´zienie w Bia∏ymstoku”. Byç mo˝e jeƒców
przed za∏adunkiem do pociàgu skoncentrowano na terenie podlegajàcym admini-
stracji wi´zienia. 15 lutego 1945 r. zlikwidowano istniejàcy w Bia∏ymstoku obóz
pracy i „[teren? – M.Z.] przekazano wi´zieniu w Bia∏ymstoku”114. Mo˝e w∏aÊnie
jeƒców z tego obozu (przebywali w nim Niemcy i volksdeutsche) deportowano
tym transportem. Wspomniany meldunek AK jest nieprecyzyjny. Mówi o „dwóch
transportach [...] z wi´zieƒ bia∏ostockich”, czyli nie wskazuje bezpoÊrednio na
wi´zienie przy ulicy Po∏udniowej. Niewykluczone, ˝e chodzi tu o transporty
z centralnej Polski jedynie przeje˝d˝ajàce przez Bia∏ystok115.

Podobny b∏àd zaszed∏ w przypadku przytaczania przez historyków przyk∏adu
transportu 182 osób ze Zbiorczego Punktu Jenieckiego (Sbornyj Punkt Wojen-

110 G∏ównie z Grodzieƒszczyzny, Nowogródczyzny i Wileƒszczyzny.
111 T. ¸abuszewski, Inspektorat Grodzieƒski w strukturach bia∏ostockiego Zrzeszenia WiN w latach
1945–1947 [w:] Podziemie niepodleg∏oÊciowe w województwie bia∏ostockim w latach 1944–1956,
red. T. Danilecki, Warszawa 2004, s. 73.
112 Bia∏ostocczyzna..., s. 110.
113 Represji protiw..., s. 222.
114 B. Kopka, Obozy pracy w Polsce 1944–1945. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2002, s. 79.
115 Prawdopodobnie o takim w∏aÊnie transporcie mówi raport prezydenta Bia∏egostoku: „na dwor-
cu stoi ju˝ prawdopodobnie od tygodnia transport wi´êniów. Komendant miasta twierdzi, ˝e nie
mo˝e go dalej pos∏aç, bo mosty kolejowe sà uszkodzone” (AP Bia∏ystok, Urzàd Wojewódzki w Bia-
∏ymstoku 1944–1950, 294, Raport prezydenta Bia∏egostoku do wojewody bia∏ostockiego, 21 III
1945 r., k. 44).
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noplennych, SPW)116 w Sokó∏ce z 8 paêdziernika 1944 r.117 Nie wspomina∏em
o nim, bo chocia˝ w dokumentacji wojsk konwojowych NKWD figuruje jako
transport internowanych Polaków, z ca∏à pewnoÊcià z nich si´ nie sk∏ada∏.
W sprawozdaniach Wydzia∏u NKWD ds. Jeƒców Wojennych i Internowanych
2. FB jest wyraêna informacja, ˝e w paêdzierniku tego roku nie wywieziono
z podleg∏ych mu punktów i obozów ˝adnego Polaka118. Prawdopodobnie i w tym
wypadku mamy do czynienia z jeƒcami wojennymi119.

Spotyka si´ czasem opini´, ˝e dzia∏ania podejmowane przez ZSRR na prze∏o-
mie 1944 i 1945 r. w krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej, w tym te˝ w Pol-
sce, nie by∏y ani deportacjami, ani internowaniami120. Deportacja oznacza bo-
wiem wydalenie z obszaru w∏asnego paƒstwa lub z terytorium okupowanego.
Internowaniu, czyli przymusowemu odosobnieniu w okreÊlonym miejscu (obo-
zie, miejscowoÊci), podlegajà obywatele paƒstw obcych pozostajàcych w stanie
wojny oraz wojska paƒstw wojujàcych znajdujàce si´ na obszarze paƒstwa neu-
tralnego121. Nie mo˝na deportowaç obywateli niezale˝nego paƒstwa z ich w∏a-
snego kraju ani te˝ internowaç obywateli paƒstwa sojuszniczego122. Czy napraw-
d´ ówczesnych sowieckich dzia∏aƒ nie da si´ nazwaç, u˝ywajàc powszechnie
stosowanych terminów? Czy nale˝y w tym celu stworzyç nowe poj´cia? Jestem
przekonany, ˝e nie. Wystarczy prawid∏owo okreÊliç to, co wówczas nastàpi∏o
– sformu∏owanie „wyzwolenie” zastàpiç s∏owem „okupacja”.

116 Zob. aneks nr 1.
117 Represji protiw..., s. 219; D. Rogut, Polacy w sowieckich obozach..., s. 94.
118 CAW, 800.20.254, Sprawozdanie z pracy Wydzia∏u NKWD ds. Jeƒców Wojennych przy Naczel-
niku Ty∏ów 2. FB za okres 1 VII–15 XII 1944 r., k. 97.
119 Linia frontu znajdowa∏a si´ wówczas w dolinie Biebrzy, za Suchowolà, w odleg∏oÊci oko∏o 50 km
od Sokó∏ki.
120 Wyrazicielami takiej opinii sà najcz´Êciej przedstawiciele Êrodowisk kombatanckich i sybirackich.
121 W warunkach stanu wojennego lub wyjàtkowego istnieje tak˝e mo˝liwoÊç internowania obywa-
teli w∏asnego kraju.
122 Na podstawie definicji w: Wielka Encyklopedia PWN, t. 7 i 12, Warszawa 2002.
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ANEKS NR 1

Frontowy system przyj´ç jeƒców

Na ty∏ach ka˝dej armii frontu znajdowa∏ si´ Punkt Przyj´ç Jeƒców (Prijemnyj
Punkt Wojennoplennych, PPW). Wszyscy jeƒcy, którzy dostawali si´ do niewoli
w wyniku dzia∏aƒ frontowych, trafiali najpierw do PPW. Nast´pnie transporto-
wano ich do Zbiorczych Punktów Jenieckich (Sbornyj Punkt Wojennoplennych,
SPW). By∏y to obozy umiejscowione 50–70 km od linii frontu. W ka˝dym fron-
cie znajdowa∏o si´ od dwóch do pi´ciu SPW. Ich zadanie sprowadza∏o si´ do
skoncentrowania wi´kszej grupy jeƒców i przekazania ich do Frontowego Obo-
zu Przesy∏owego (Frontowoj Prijomno-Pieresylnyj ¸agier, FPP¸). By∏ to g∏ówny
obóz frontowy, w którym zbierano wszystkich jeƒców z danego frontu przed wy-
s∏aniem ich do ∏agrów w ZSRR. Lokalizowano go zazwyczaj 100–120 km od
linii frontu. W wi´kszoÊci przypadków na ka˝dy front przypada∏ jeden FPP¸,
wyjàtkowo dwa. Schemat przep∏ywu jeƒców PPW➝ SPW➝ FPP¸ by∏ regu∏à, zda-
rza∏y si´ jednak pojedyncze przypadki transportowania wi´êniów bezpoÊrednio
z PPW do FPP¸. Organem, któremu podlega∏ ca∏y system przyj´ç jeƒców z kon-
kretnego frontu, by∏ Wydzia∏ ds. Jeƒców Wojennych i Internowanych przy Fron-
towym Zarzàdzie Ty∏ów danego frontu.

Przyk∏adowy schemat frontowego systemu przyj´ç jeƒców
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ANEKS NR 2

System przyj´ç jeƒców 2. FB na dzieƒ 1 paêdziernika 1944 r.

Obóz Lokalizacja Maksymalna pojemnoÊç
FPP¸ nr 45 Bia∏ystok 8000
SPW nr 1 Sokó∏ka 1500
SPW nr 2 Ostrów Mazowiecka 2000
SPW nr 3 Modzele 1000
PPW nr 25
PPW nr 26
PPW nr 39 przy poszczególnych armiach frontu
PPW nr 40
PPW nr 106

MARCIN ZWOLSKI (ur. 1977) – historyk, pracownik naukowy Oddzia∏owego
Biura Edukacji Publicznej IPN w Bia∏ymstoku. Zajmuje si´ historià najnowszà
Polski, szczególnie dziejami powojennego wi´ziennictwa i aparatu represji.

Deportations of the Polish internees from the province of Bialystok 1944–1945

Most of the Poles deported in years 1944 and 1945 from the province of Bialystok we-
re internees – people incarcerated without charges or trial for an indefinite period of time.
It affected particularly those having connections with the Polish Underground Movement,
mainly the Home Army (AK). Detained and deported were also people who were accused
of collaboration and those who accepted German citizenship during the war.

What helped the UB to expose the underground movement and dismantle its structu-
re was an operation with a codename “Tempest” carried out by the Home Army itself. Un-
der the operation members of the civil and military conspiracy, subordinated to the Polish
government, revealed themselves to the entering Soviet soldiers.

Deportations of the internees were conducted by the Soviet Political Police – NKWD
and the military counterintelligence – Smiersz. However, in the Bialystok province, they
were actively supported by functionaries of the Polish security apparatus (UB). While in
the other territories of Eastern Poland (Polska Lubelska) the UB arrested only individuals,
in Bialystok it surrendered 900 people to the Soviets. It constituted almost 20 per cent of
the total number deported from the whole of Bialostocczyzna.

From August 1944 to February 1945 about 5000 people were taken to the detention
camps in the USSR, 3300 of them had been related to the Polish underground conspiracy.
The greatest number of deportations occured in November 1944, when there were higher
rank officers of the Soviet security in Bialystok – Wiktor Abakumov and Lavrientij Cana-
va. They supervised a three-week long operation under which 2900 people were arrested
and deported to the Ostaszkov camp. Destinations of the others deported from Bialostoc-
czyzna were camps in Stalinogorsk, Charkov and Riazan.

Deportacje internowanych Polaków z województwa bia∏ostockiego 1944–1945
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Jan Pisuliƒski 

Konflikt polsko-ukraiƒski
w powiecie przemyskim zimà

i wiosnà 1945 roku i udzia∏ w nim
grupy Romana Kisiela „S´pa”

Zagadnienie zasygnalizowane w tytule mimo jego skali i nat´˝enia jest wcià˝
praktycznie nieznane. Nawet dzisiaj trudno jest znaleêç wiarygodne informacje na
ten temat. G∏ównym êród∏em wiedzy sà zeznania Êwiadków znajdujàce si´ w aktach
Êledczych i procesowych z pierwszych lat powojennych, do których oczywiÊcie na-
le˝y podchodziç z w∏aÊciwym krytycyzmem, wiedzàc, w jaki sposób je uzyskiwano. 

W tym czasie, w okresie czterech miesi´cy, od poczàtku lutego do koƒca ma-
ja 1945 r., na stosunkowo niewielkim obszarze powiatu przemyskiego mi´dzy
Dubieckiem a PrzemyÊlem odnotowano wiele napadów na ludnoÊç ukraiƒskà,
którym niekiedy towarzyszy∏y masowe mordy. Chocia˝ by∏y one mniej nag∏oÊ-
nione ni˝ akcje w Wierzchowinach, Piskorowicach czy Paw∏okomie i ka˝da
z osobna przynios∏a mniej ofiar, to jednak potraktowane razem nale˝à do naj-
krwawszych kart walk polsko-ukraiƒskich tego okresu, gdy˝ w sumie liczb´ za-
bitych Ukraiƒców nale˝y szacowaç na 900–1000 (ró˝ne êród∏a podajà rozmaite
liczby ofiar poszczególnych napadów). O ile autorowi wiadomo, nikt nie zosta∏
w tej sprawie pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci sàdowej.

Jak wyglàda∏y okolicznoÊci tych wszystkich zdarzeƒ i kto by∏ ich sprawcà?
Genezy dzia∏aƒ polskich nale˝y szukaç w tlàcym si´ od kilku lat konflikcie pol-
sko-ukraiƒskim. Wprawdzie w powiecie przemyskim nie dochodzi∏o do maso-
wych morderstw ze strony OUN-UPA, tak jak np. w sàsiednim powiecie luba-
czowskim (19 kwietnia 1944 r. w Rudce zabito 57 osób) czy leskim (6 sierpnia
1944 r. – 42 ofiary), jedynie do pojedynczych morderstw, ale wzajemne stosun-
ki by∏y skrajnie napi´te. Przed rozpocz´ciem ofensywy styczniowej obszar ten
jako strefa przyfrontowa by∏ mocno nasycony jednostkami radzieckimi, co
utrudnia∏o operowanie partyzantce obu stron. Oddzia∏y UPA chwilowo wycofa-
∏y si´ i dochodzi∏o jedynie do pojedynczych morderstw na Polakach1. Nasili∏y si´

1 Z. Konieczny, Straty ludnoÊci w po∏udniowo-wschodnich powiatach dzisiejszej Polski w latach
1939–1947 [w:] Polska–Ukraina: Trudne pytania, t. 7, Warszawa 2000, s. 234. 26 VIII 1944 r.
w Ma∏kowicach zosta∏a zamordowana szeÊcioosobowa polska rodzina Warcho∏ów. W paêdzierni-
ku w Zalesiu i Krasiczynie zgin´∏y pojedyncze osoby. W listopadzie cztery osoby ponios∏y Êmierç
w Piàtkowej (Zbrodnie nacjonalistów ukraiƒskich na ludnoÊci cywilnej w po∏udniowo-wschodniej
Polsce (1942–1947), red. Z. Konieczny, PrzemyÊl 2001, s. 89, 94, 96). 
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one zimà 1944/1945 r., zw∏aszcza na poczàtku 1945 r. 21 stycznia ze znajdujà-
cej si´ po drugiej stronie Sanu Paw∏okomy uprowadzono siedem osób, których
los pozosta∏ nieznany. W styczniu zginà∏ jeszcze jeden Polak w Jaworniku2. Po
rozpocz´ciu ofensywy styczniowej Armii Czerwonej i odejÊciu jednostek fronto-
wych oddzia∏y UPA powróci∏y na teren Polski. Nasili∏y si´ te˝ napaÊci na Polaków,
przy czym niektórych dokonywano w sposób bestialski. 2 lutego w Borownicy
zgin´∏y trzy osoby, tego samego dnia w Siedliskach jedna. 8 lutego w Jaworniku
Ruskim polska rodzina zosta∏a wrzucona ˝ywcem do studni. W ca∏ym powiecie
zamordowano te˝ jedenastu gajowych. Ofiarà pada∏y najcz´Êciej pojedyncze ro-
dziny polskie osiad∏e we wsiach zamieszkanych przez Ukraiƒców, co wskazywa-
∏o na planowà akcj´ „oczyszczania” z Polaków ziem ukraiƒskich3. Poniewa˝ nie-
liczne posterunki milicji by∏y s∏abe, zadanie ochrony miejscowej ludnoÊci polskiej
przyj´∏y na siebie oddzia∏y podziemia niepodleg∏oÊciowego lub ad hoc zorgani-
zowane formacje samoobrony4.

Akcje przeciwko cywilnej ludnoÊci ukraiƒskiej rozpoczà∏ napad na Iskaƒ
8 lutego, w czasie którego nieznani sprawcy zabili pi´tnaÊcie osób. 13 lutego
zgin´∏o trzech Ukraiƒców pe∏niàcych nocnà wart´ w PrzedmieÊciu Dubieckim.
Stopniowo intensywnoÊç napadów ros∏a. 16 lutego po∏àczone grupy Ryszarda
Kotwickiego „Âlepego” z Borownicy i Grodeckiego, liczàce razem 150–200
osób, napad∏y na wsie: Jawornik Ruski, ˚ohatyn, Piàtkowà i przysió∏ki Poruty
oraz Zahuty. W Jaworniku zgin´∏o co najmniej 27 osób5. Nasilenie ataków na
ludnoÊç ukraiƒskà nastàpi∏o w trzeciej dekadzie lutego. 22 tego miesiàca w Trój-
czycach zgin´∏o dziewi´ç osób, a w Kosienicach dwie. Wed∏ug informacji uzyska-
nych przez g∏ównego pe∏nomocnika rzàdu Ukraiƒskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej ds. repatriacji Ukraiƒców z Polski celem napadu dwudziestoosobo-
wej bandy na Kosienice by∏o obrabowanie osób przygotowujàcych si´ do wyjaz-
du na Ukrain´ (zabito trzy osoby). Nast´pnego dnia UPA w odwecie zabi∏a sie-
demnaÊcie osób w Borownicy, Jaworniku, Dobrzance, Tarnawce, Brzezawie6.
23 lutego w Babicach strza∏em w ty∏ g∏owy zamordowano grekokatolickiego
ksi´dza Anatola Sembratowicza. Towarzyszy∏ temu rabunek. Wed∏ug zebranych
przez miejscowy posterunek Milicji Obywatelskiej informacji, dokona∏a tego

2 14 grudnia w Por´bach w sàsiednim powiecie brzozowskim zginà∏ Polak, nast´pnego dnia w Bir-
czy zgin´∏a równie˝ jedna osoba, 16 grudnia kolejna w Jab∏onicy Ruskiej. 23 grudnia w Siedliskach
zamordowana zosta∏a ca∏a pi´cioosobowa polska rodzina. Jedna osoba zgin´∏a w tym miesiàcu tak-
˝e w Bachowie (Zbrodnie nacjonalistów..., s. 98–108).
3 Ibidem, s. 109–117.
4 Zob. szerzej na ten temat: J. Pisuliƒski, Pomi´dzy komunistycznà w∏adzà a Ukraiƒskà Powstaƒczà
Armià. LudnoÊç polska z terenów obj´tych konfliktem polsko-ukraiƒskim: losy, postawy, nastroje
[w:] Akcja „Wis∏a”, red. idem, Warszawa 2003, s. 84–86.
5 Czu˝yncze, idy ska˝y Ukrajini... Uwiczniennia trahediji Zakerzonnia w 1944–1947 rokach, red.
B. Huk, Peremyszl 2001, s. 185; por. G. Motyka, Tak by∏o w Bieszczadach. Walki polsko-ukraiƒskie
1943–1948, Warszawa 1999, s. 240, 255.
6 Notatka zast´pcy g∏ównego przedstawiciela rzàdu USRR ds. repatriacji Ukraiƒców z Polski dla
sekretarza KC KP(b)U, 5 III 1945 r. [w:] Deportaciji. Zachidni zemli Ukrajiny kinca 30-ch – poczat-
ku 50-ch rr. Dokumenty, materia∏y, spohady, Lwiw 1996, t. 1: 1939–1945, s. 453. W∏adys∏aw Pi´-
towski podaje, ˝e napadu na t´ ostatnià miejscowoÊç dokona∏a banda „koniokradów” (W. Pi´tow-
ski, Stosunki polsko-ukraiƒskie po wybuchu II wojny Êwiatowej. Zarys, Czarna k. ¸aƒcuta 1988,
s. 316).

Jan Pisuliƒski

110



„banda” mówiàca po polsku, a w os∏onie by∏ oddzia∏, w którym mówiono po
rosyjsku i ukraiƒsku7.

Niektóre z tych dzia∏aƒ nale˝y powiàzaç z prowadzonà – na mocy uk∏adu za-
wartego przez PKWN i rzàd USRR 9 wrzeÊnia 1944 r. – akcjà dobrowolnego
przesiedlania ludnoÊci ukraiƒskiej na Ukrain´ Radzieckà. W tym czasie uleg∏a
ona zahamowaniu. Napady te mia∏y wi´c, jak si´ wydaje, sk∏oniç miejscowych
Ukraiƒców, by wyjechali na wschód. Tak na przyk∏ad w Ârednich 21 lutego na-
pastnicy mówili mieszkaƒcom wsi, by uciekali na Ukrain´8. 27 lutego zabito ko-
lejne dziesi´ç osób narodowoÊci ukraiƒskiej w Podbukowinie, a 28 lutego doko-
nano napadu na Ruskà WieÊ. W nocy z 28 lutego na 1 marca pi´ciu ludzi zabi∏o
w Be∏winie trzy osoby. Napastnicy polecili Êwiadkowi tego zdarzenia, by og∏osi∏
we wsi, ˝e jeÊli Ukraiƒcy w ciàgu trzech dni nie wyjadà na Ukrain´, to z lasu
przyjdzie dwustu ludzi i wymorduje ca∏à wieÊ. Równie˝ w Podbukowinie miano
daç Ukraiƒcom trzy dni na wyjazd9. W rezultacie mimo sprzeciwu OUN-UPA do-
sz∏o do masowej ucieczki ludnoÊci ukraiƒskiej z tych terenów i licznych zg∏oszeƒ
na wyjazd do USRR10.

Tak˝e w sprawozdaniu starosty przemyskiego z prze∏omu lutego i marca od-
notowano nasilenie napadów na ukraiƒskie wsie – ∏àcznie do poczàtku marca
dosz∏o do pi´ciu napadów rabunkowych na Ukraiƒców. Wed∏ug informacji sta-
rosty przemyskiego ich sprawcami mia∏y byç grupy z powiatów jaros∏awskiego
i brzozowskiego. Sam starosta przypuszcza∏, ˝e jest to zorganizowane w oddzia-
∏y partyzanckie „zbiorowisko ludzi spoÊród miejscowego elementu wywrotowe-
go i repatriantów polskich ze Wschodu”11. 

Podobne informacje znaleêç mo˝na w radzieckich meldunkach z tego okre-
su. Sekretarz lwowskiego komitetu obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy
i naczelnik przygranicznych wojsk NKWD okr´gu lwowskiego alarmowali sekre-
tarza Komitetu Centralnego KP(b)U o mordach na ludnoÊci ukraiƒskiej, których
sprawcami mieli byç miejscowi milicjanci. W Trójczycach 23 lutego zabili oni
dziesi´ciu Ukraiƒców, nast´pnego dnia w Ruskiej Wsi dwudziestu, 25 lutego
w Podbukowinie kolejnych dwunastu, 26 tego samego miesiàca w Kosienicach
szeÊciu, nast´pnego dnia w Be∏winie siedmiu. Z kolei 2 marca polscy ˝o∏nierze
mieli spaliç Siedliska i rozstrzelaç mieszkaƒców12. Wprawdzie informacja ta nie

7 AP PrzemyÊl, Starostwo Powiatowe [dalej: SP] w PrzemyÊlu 1944–1950, 49, Posterunek MO
w Krzywczy do Komendy Powiatowej MO w PrzemyÊlu, 24 II 1945 r., k. 39.
8 AP PrzemyÊl, SP w PrzemyÊlu, 49, Raport sytuacyjny Komendy Powiatowej MO w PrzemyÊlu
nr 3 za okres 8 II–12 III 1945 r., k. 173–174. 
9 Wed∏ug relacji jednej z mieszkanek tej miejscowoÊci napadu mia∏a dokonaç grupa „partyzantów”
z Dylàgowej (Czu˝yncze, idy..., s. 159). W napisie na grobie jedenastu ofiar podana jest data napa-
du: noc z 4 na 5 marca.
10 Przedstawiciel rejonowy Rzàdu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej ds. Ewakuacji do przed-
stawiciela wojewódzkiego RTRP ds. Ewakuacji, 6 III 1945 r. [w:] Repatriacja czy deportacja. Prze-
siedlenia Ukraiƒców z Polski do USRR 1944–1946, t. 1, red. E. Misi∏o, Warszawa 1996, s. 84–86.
11 AP Rzeszów, Urzàd Wojewódzki [dalej: UW] w Rzeszowie 1944–1950, 373, Sprawozdanie SP
w PrzemyÊlu dla Wydzia∏u Spo∏eczno-Politycznego Urz´du Wojewódzkiego za okres 20 II–5 III
1945 r., k. 281–284; ibidem, Wykaz ogl´dzin zw∏ok za okres 1 I–3 III 1945 r. sporzàdzony przez
Sàd Okr´gowy w PrzemyÊlu, k. 358.
12 Informacja sekretarza lwowskiego Komitetu Obwodowego KP(b)U i naczelnika przygranicznych
wojsk NKWD dla sekretarza KP(b)U Nikity Chruszczowa, 6 III 1945 r. [w:] Deportaciji..., s. 455.
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zgadza si´ z danymi strony polskiej, zarówno jeÊli chodzi o liczb´ zabitych, jak
i daty wydarzeƒ, zwraca jednak uwag´, ˝e jako sprawców podano milicjantów.
Fakt napadów na Ukraiƒców i ucieczki ludnoÊci ukraiƒskiej z Dubiecczyzny po-
twierdza∏ równie˝ meldunek pe∏nomocnika rzàdu USRR ds. repatriacji ludnoÊci
ukraiƒskiej na powiat przemyski13. 

W marcu dosz∏o do kolejnych napadów, tym razem, wed∏ug relacji, du˝o licz-
niejszych grup. 3 marca w Kosztowej ok. dwustu ludzi zaatakowa∏o Ukraiƒców
szykujàcych si´ do wyjazdu na wschód, zabijajàc pi´ciu ch∏opów i radzieckiego
komisarza wysiedleƒczego. Wed∏ug raportu radzieckiego pe∏nomocnika ds. repa-
triacji Ukraiƒców dokona∏ tego oddzia∏ AK. Napastnicy mieli mówiç, ˝e chcà
z Ukraiƒcami zrobiç to, co ci robili z Polakami na wschodzie. Pe∏nomocnik infor-
mowa∏ tak˝e dalej, ˝e komisarz wysiedleƒczy by∏ wprawdzie prowadzony na roz-
strzelanie, ale na proÊb´ ochraniajàcych go milicjantów zosta∏ wypuszczony14. 

Wed∏ug meldunku Komendy Powiatowej MO w PrzemyÊlu, zapewne ta sa-
ma grupa przeprowadzi∏a podobnà akcj´ w przysió∏ku S∏onnego, gdzie z kolei
zgin´∏o szesnaÊcie osób narodowoÊci ukraiƒskiej. W tym samym mniej wi´cej
czasie zamordowano nad Sanem jedenastu Ukraiƒców z Jawornika Ruskiego;
jedna osoba uznana przez sprawców za martwà prze˝y∏a egzekucj´. 5 marca
siedemnastoosobowa grupa, w której rozpoznano Polaków z Olszan i Birczy,
zastrzeli∏a siedemnastu mieszkaƒców Olszan (wed∏ug informacji uzyskanych
przez starostwo w nocy 6 na 7 marca zabito jedenaÊcie osób, w tym unickiego
parocha i jego rodzin´)15. 15 marca grupa ok. stu osób napad∏a na Ruszelczy-
ce (gm. Krzywcza), zabijajàc trzynastu Ukraiƒców (w tym szeÊcioro dzieci) i ra-
niàc trzy osoby16. 27 marca grupa o takiej samej liczebnoÊci, jak w przypadku
Kosztowej i S∏onnego, wesz∏a do Skopowa i zastrzeli∏a ok. szeÊçdziesi´ciu osób
narodowoÊci ukraiƒskiej i jednà narodowoÊci polskiej. Zbli˝ona liczebnoÊç
grupy wskazywa∏aby, ˝e chodzi∏o o ten sam oddzia∏. W wydanym niedawno
przez Zwiàzek Ukraiƒców albumie upami´tniajàcym miejsca pochówku ofiar
walk polsko-ukraiƒskich znajduje si´ informacja, niestety bez podania êród∏a,
˝e zbrodni tej dokona∏ 8 marca w∏aÊnie oddzia∏ Batalionów Ch∏opskich „S´-
pa”17. Ksiàdz W∏adys∏aw Pi´towski na podstawie zebranych relacji twierdzi∏, ˝e
zarówno na Skopów, jak i na Bachów napadli „partyzanci” z Babic przy wspar-
ciu podobnych im „awanturników” z Nienadowej i Dubiecka. Rzekomo jed-

13 Pe∏nomocnik rzàdu USRR w powiecie przemyskim do Przewodniczàcego Rady Komisarzy Ludo-
wych USRR Nikity Chruszczowa, 10 III 1945 r. [w:] ibidem, s. 457–458. Wed∏ug tego meldunku
23 lutego w Babicy zabito rodzin´ parocha i dwie inne rodziny ukraiƒskie, 25 lutego w Ruczycy [Ru-
szelczyce?] dziewi´ç osób, tego˝ dnia w Kosienicach zgin´∏y 3 osoby, 4 marca w Ujkowicach jedena-
Êcie, 3 marca w Kosztowej pi´ç, a 5 marca w Bachowie spalono ok. szeÊçdziesi´ciu gospodarstw.
14 Notatka zast´pcy g∏ównego pe∏nomocnika rzàdu USRR ds. repatriacji ludnoÊci ukraiƒskiej dla se-
kretarza KC KP(b)U, 10 IV 1945 r. [w:] ibidem, s. 476–481. 
15 Czu˝yncze, idy..., s. 117–118.
16 AP Rzeszów, UW w Rzeszowie 1944–1950, 307, Posterunek MO w Krzywczy do SP w Przemy-
Êlu, 16 III 1945 r., k. 32; AP Rzeszów, UW w Rzeszowie 1944–1950, 373, SP w PrzemyÊlu do Wy-
dzia∏u Spo∏eczno-Politycznego UW w Rzeszowie, 22 III 1945 r., k. 285–288; AP Rzeszów, Woje-
wódzki Urzàd Informacji i Propagandy w Rzeszowie, 64, Wykaz pomordowanych osób i spalonych
gospodarstw w powiecie przemyskim w okresie 8 II–19 XI 1945 r. sporzàdzony przez SP w Prze-
myÊlu, k. 40–43.
17 Czu˝yncze, idy..., s. 167.
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nym z przywódców mia∏ byç saletyn, ks. Franciszek ˚urawski18. Kolejny atak
odnotowano 28 marca w Be∏winie. Ze sprawozdania starosty wynika, ˝e zgin´-
∏o pi´ciu Ukraiƒców, natomiast wed∏ug meldunku posterunku MO w Kuƒkow-
cach kilkudziesi´ciu zbrojonych ludzi mia∏o zabiç siedem osób (w tym jedna
zmar∏a z ran), a trzy raniç19.

Na poczàtku marca dosz∏o do licznych najÊç na plebanie ksi´˝y grekokatolic-
kich. 4 marca niezidentyfikowana grupa dokona∏a napadu rabunkowego na pro-
bostwo w Ujkowicach (gm. Orzechowce), zabijajàc dziewi´ç osób, w tym pro-
boszcza i cz∏onków jego rodziny, Êmierç poniós∏ te˝ jeden Polak20. W nocy z 6 na
7 marca napadni´to na probostwo w Skopowie, zgin´li wszyscy domownicy,
w tym dzieci (dwanaÊcie osób). Meldunek miejscowego posterunku milicji dono-
si, ˝e 6 marca zamordowano siedmiu ludzi na plebanii greckokatolickiej w Sko-
powie, a trzech w czasie odwrotu napastników21. Wed∏ug sprawozdania PUBP
w PrzemyÊlu w gminie Kuƒkowce na prze∏omie lutego i marca mia∏a grasowaç
nieznana banda, która mordowa∏a Ukraiƒców22.

Dzi´ki relacji jednego z mieszkaƒców wi´cej wiadomo o napadzie na Maç-
kowice. Na poczàtku kwietnia UPA powiesi∏a tam dwóch Polaków, zostawiajàc
list do w∏adz. 11 kwietnia oddzia∏ „polskiej partyzantki” przyby∏ do Maçkowic
(wed∏ug PUBP ok. dwustu osób) i zabi∏ 28 Ukraiƒców. Spalono te˝ jedenaÊcie
domów. Zaalarmowany oddzia∏ Armii Czerwonej przyby∏ do wioski w poszu-
kiwaniu winnych i zastrzeli∏ jednego Polaka (milicjanta), u którego znaleziono
broƒ23.

Wieczorem tego samego dnia, w którym napadni´to na Maçkowice, dosz∏o
do chyba najwi´kszej napaÊci na Ukraiƒców. Niezidentyfikowany oddzia∏ zaata-
kowa∏ Bachów, napotka∏ tam jednak silnà obron´. Po dwóch godzinach opano-
wa∏ w koƒcu wieÊ, spali∏ wi´kszoÊç zabudowaƒ, a nast´pnie uderzy∏ na Brzusk´
(Berezk´) i Sufczyn´. Wed∏ug meldunku wójta Birczy w Brzusce zabito ok. dwu-
stu Ukraiƒców i jednego Polaka (rzekomo poràbano ich te˝ siekierami), a w Suf-
czynie wed∏ug pierwszych, niepe∏nych najprawdopodobniej danych, ok. pi´tnastu
Ukraiƒców24. Opis napadu na Bachów znamy z relacji jednej z ocala∏ych miesz-
kanek. Wed∏ug niej zza Sanu mia∏o przybyç siedmiuset „polskich partyzantów”,

18 W. Pi´towski, Stosunki..., s. 187.
19 AP PrzemyÊl, SP w PrzemyÊlu 1944–1950, 79, Zarzàd Gminy Kuƒkowce do SP w PrzemyÊlu,
31 III 1945 r., k. 39.
20 Ibidem. Informowano te˝ o dwóch napadach na Bachów: nocà 3/4 i 4/5 marca. W czasie pierw-
szego z nich dwudziestoosobowa banda mia∏a dokonaç rabunków i spaliç osiemnaÊcie gospodarstw,
zabijajàc przy tym cztery osoby, a w czasie drugiego puÊciç z dymem czterdzieÊci zabudowaƒ zarów-
no polskich, jak i ukraiƒskich. Jednak w polskich dokumentach z tego okresu nie ma informacji
o tych zajÊciach.
21 AP Rzeszów, UW w Rzeszowie 1944–1950, 307, Posterunek MO w Krzywczy do SP w Przemy-
Êlu, 8 III 1945 r., k. 22. 
22 AIPN Rz, IPN-Rz 04/231, Raport sytuacyjny Powiatowego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego
w PrzemyÊlu za okres 26 II–6 III 1945 r., k. 4.
23 Ibidem, Meldunek o sytuacji politycznej PUBP w PrzemyÊlu za kwiecieƒ 1945 r., k. 36; AP Rze-
szów, UW w Rzeszowie 1944–1950, 307, Zeznanie delegatów z Maçkowic z∏o˝one w SP w Prze-
myÊlu, 16 IV 1945 r., k. 57; ibidem, Meldunek o sytuacji politycznej PUBP w PrzemyÊlu za kwie-
cieƒ 1945 r., k. 36.
24 Ibidem, Wójt gminy zbiorowej Bircza do SP w PrzemyÊlu, 12 IV 1945 r., k. 52.
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którzy po sprawdzeniu kenkart zabijali Ukraiƒców. Ich ofiarami pad∏o ok. osiem-
dziesi´ciu osób (siedemnaÊcie wymienionych z nazwiska). Podobnie wyglàda∏ na-
pad na Brzusk´ (gdzie wed∏ug Êwiadka mia∏y zginàç 182 osoby) i w Sufczynie (tu
ok. osiemdziesi´ciu ofiar)25. Natomiast oficer UPA wspomina∏, i˝ w Brzusce na-
liczy∏ 187 ofiar, a w Bachowie 95, w tym dzieci26. 

Tego samego dnia grupa oko∏o trzystu osób dokona∏a pogromu w Ma∏kowi-
cach. Jeden z mieszkaƒców relacjonowa∏, ˝e w niedzielne popo∏udnie (Wielka
Niedziela wed∏ug kalendarza juliaƒskiego) na miejscowoÊç napad∏ oddzia∏ Kisie-
la i Zwierzyƒskiego (chodzi∏o zapewne o by∏ego partyzanta, komendanta poste-
runku MO w Orzechowcach Jana Dêwierzyƒskiego, podkomendnego „S´pa”)
z Or∏ów. By∏ to odwet za zabicie przez Ukraiƒców pewnego Polaka za przyna-
le˝noÊç jego brata do BCh. Napastnicy szli od domu do domu, strzelajàc do
mieszkaƒców. Niektórzy z atakujàcych byli podpici. W trakcie napadu zabito
153 osoby (znane sà nazwiska 116 ofiar), w tym kobiety i dzieci27. Wed∏ug mel-
dunku posterunku MO w Krzywczy w tym samym okresie zamordowano
oÊmioro Ukraiƒców w Âredniej28. Z kolei 14 kwietnia nieznana banda obrabo-
wa∏a i zamordowa∏a w Nehrybce miejscowego proboszcza grekokatolickiego
wraz z ˝onà i synem (córka zosta∏a ci´˝ko ranna)29. Nast´pnego dnia rano gru-
pa ok. 150 osób (szacunki podane przez MO i PUBP) zamordowa∏a w Woli
Krzywieckiej (gm. Krzywcza) 27 osób narodowoÊci ukraiƒskiej, uprowadzajàc
kilka koni i kilkanaÊcie krów; wczeÊniej miano te˝ obrabowaç Ârednià30.
17 kwietnia w czasie napadu na Krzywcz´ stupi´çdziesi´cioosobowa grupa za-
bi∏a pi´ciu Ukraiƒców i uprowadzi∏a trzydziestu innych, których wykorzystano
do p´dzenia zrabowanego byd∏a31. 

W odwecie za polskie akcje dwie sotnie UPA napad∏y na Borownic´ (jedynà
wieÊ polskà po∏o˝onà na prawym „ukraiƒskim” brzegu Sanu), gdzie mia∏a stacjo-
nowaç grupa „Âlepego”. W trakcie tej akcji zabito 66 ludzi32. Nie powstrzyma∏o
to jednak dalszych napadów na Ukraiƒców. 25 kwietnia w Korytnikach zamor-
dowano osiemnastu ukraiƒskich mieszkaƒców i spalono szesnaÊcie gospodarstw.
Dopiero w nast´pnym miesiàcu napaÊci na ukraiƒskie wsie prawie usta∏y. Wed∏ug
sprawozdania starosty przemyskiego w maju dosz∏o tylko do trzech takich napa-
dów, m.in. na wsie Wyszatyce i Korytniki. W tej ostatniej miejscowoÊci zgin´∏o
ok. pi´çdziesi´ciu Ukraiƒców. Równie˝ w tym ostatnim wypadku sprawcà napa-

25 Czu˝yncze, idy..., s. 97–98.
26 G. Motyka, Tak by∏o..., s. 254.
27 W. Pi´towski, Stosunki..., s. 317–318. 
28 AP PrzemyÊl, SP w PrzemyÊlu 1944–1950, 79, Posterunek MO w Krzywczy do KP MO w Prze-
myÊlu, 14 IV 1945 r., k. 75. Wed∏ug relacji mieszkanki tej miejscowoÊci, tydzieƒ póêniej zabito sie-
demnaÊcie osób, z tym ˝e wi´kszoÊç pochodzi∏a z sàsiednich wsi (Czu˝yncze, idy…, s. 163).
29 Ibidem, s. 149–152; W. Pi´towski, Stosunki..., s. 248.
30 AP Rzeszów, UW w Rzeszowie 1944–1950, 307, Posterunek MO w Krzywczy wed∏ug rozdziel-
nika, 16 IV 1945 r., k. 66. 
31 AP PrzemyÊl, SP w PrzemyÊlu 1944–1950, 79, Posterunek MO w Krzywczy do KP MO w Prze-
myÊlu, 17 IV 1945 r., k. 86; AP Rzeszów, UW w Rzeszowie 1944–1950, 307, Posterunek MO
w Krzywczy do SP w PrzemyÊlu, 16 III 1945 r., k. 32; ibidem, MO w Krzywczy do KP MO w Prze-
myÊlu, 27 IV 1945 r., k. 65. 
32 Zbrodnie nacjonalistów..., s. 135–136.
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Êci by∏ niezidentyfikowany oddzia∏, który najpierw sprawdza∏ kenkarty. Wycofa∏
si´ dopiero na apel miejscowego milicjanta33. 

Zapewne przyczynà ustania napaÊci na wsie ukraiƒskie by∏a zmiana postawy
miejscowych struktur OUN-UPA. Wed∏ug zgodnych w tym wzgl´dzie sprawo-
zdaƒ starostwa i przemyskiego PUBP, od prze∏omu kwietnia i maja w ulotkach
wzywa∏y one Polaków do zgody i wspólnej walki z bolszewikami34. Nale˝y to
∏àczyç z zawartymi pod koniec kwietnia lokalnymi porozumieniami mi´dzy pod-
ziemiem ukraiƒskim i miejscowymi strukturami poakowskimi (Siedliska, 25 kwiet-
nia35). Czy oznacza∏oby to, ˝e odpowiedzialnoÊç za napaÊci ponoszà stacjonujà-
ce na tym terenie jednostki AK? Do dzisiaj kwestia sprawców poszczególnych
napadów nie zosta∏a wyjaÊniona. W ulotce skierowanej do Polaków z powiatu
jaros∏awskiego, przemyskiego i innych UPA obwinia∏a o nie zarówno AK, jak
i miejscowà milicj´ oraz mieszkaƒców sàsiednich wsi, m.in. Nienadowej, Bachó-
rza, Bachowa, Harty, Dylàgowej, Bartkówki, Huty Brzuskiej36. Wed∏ug raportu
PUBP w PrzemyÊlu do WUBP w Rzeszowie mordów dokona∏ oddzia∏ AK „˚bi-
ka” Kisiela. Niektóre z nich przypisywano nawet UPA, co wyraênie Êwiadczy
o braku rozeznania37. 

Ustalenie sprawców wszystkich napadów dzisiaj, po przesz∏o pi´çdziesi´ciu
latach, wydaje si´ niemo˝liwe. Mo˝na jednak przynajmniej zanalizowaç dost´p-
ne informacje. Wi´kszoÊci masowych mordów dokonano we wsiach mieszanych,
z licznà spo∏ecznoÊcià polskà, co u∏atwia∏o napastnikom zadanie. Warto tu zwró-
ciç uwag´, i˝ w napadach na ukraiƒskie plebanie powtarza∏ si´ sposób dzia∏ania
napastników. Za ka˝dym te˝ razem zabijano zbli˝onà liczb´ osób. Podobny mo-
dus operandi oraz zlokalizowanie dzia∏aƒ na stosunkowo niewielkim terytorium
wskazywa∏yby, ˝e przynajmniej w niektórych przypadkach mamy do czynienia ze
zorganizowanà akcjà.

Wydaje si´ jednak, ˝e nie mo˝na wszystkich tych napadów przypisywaç jedne-
mu oddzia∏owi. Wskazuje na to chocia˝by prosty fakt, i˝ nawet najwi´ksze zgru-
powanie partyzanckie, a na tym terenie nie odnotowano oddzia∏ów wi´kszych ni˝
liczàce od 100 do 150 ludzi, nie by∏oby w stanie zorganizowaç tylu akcji ani za-
atakowaç jednoczeÊnie kilku miejscowoÊci, jak to mia∏o miejsce np. 11 kwietnia.
Drugà kwestià, którà nale˝y wziàç pod uwag´, jest ró˝ny – mo˝e poza wspo-
mnianymi ju˝ napadami na parochów – sposób przeprowadzenia tych dzia∏aƒ,
nie mówiàc ju˝ o liczebnoÊci napastników. Wreszcie zapewne za cz´Êç tych mor-
dów odpowiadajà miejscowe bandy rabunkowe38. Tego rodzaju zdarzenia by∏y

33 AP Rzeszów, 373, Sprawozdanie SP w PrzemyÊlu dla Wydzia∏u Spo∏eczno-Politycznego UW za
maj 1945 r., k. 301; Czu˝yncze, idy..., s. 137. Autor zamieszczonych w tym albumie wspomnieƒ po-
daje liczb´ 48 ofiar (kilkanaÊcie wymienia z nazwiska).
34 AIPN Rz, 04/231, Sprawozdanie PUBP w PrzemyÊlu za kwiecieƒ 1945 r., 6 V 1945 r.,
k. 36–38.
35 Szerzej: G. Motyka, R. Wnuk, Pany i rezuny. Wspó∏praca AK-WiN i UPA 1945–1947, Warszawa
1997, s. 128–131.
36 Polakam Peremyskoho, Jaros∏awskoho i druhych powitiw do zahalnoho widoma, kwiecieƒ–maj
1945 r. [w:] Deportaciji…, s. 491–494.
37 AIPN Rz, 04/231, PUBP w PrzemyÊlu do kierownika Sekcji II Wydzia∏u I WUBP w Rzeszowie,
24 V 1945 r., k. 9a.
38 Zob. np. W. Pi´towski, Stosunki..., passim.
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charakterystyczne dla pierwszych lat powojennych nie tylko na omawianym ob-
szarze. Grzegorz Motyka w swojej fundamentalnej pracy na temat walk polsko-
-ukraiƒskich w tym okresie podaje, ˝e od po∏owy lutego 1945 r. w pasie od Lu-
baczowa po Sanok dosz∏o do licznych napadów na miejscowà ludnoÊç ukraiƒskà.
Dokonywa∏y ich zarówno zwyk∏e bandy rabunkowe, jak i oddzia∏y poakowskie,
BCh i NZW, wreszcie milicja i wojsko, gdy˝ powszechne by∏o wówczas zjawisko
„bandycenia si´” wielu formacji39. Motyka wspomina te˝ o wykonaniu wyroków
na kilku Ukraiƒcach w Dynowie przez miejscowà placówk´ AK. W przypadku
innych napaÊci z powiatu przemyskiego nie podaje ich sprawców40. 

Z faktu, ˝e w pewnym okresie dosz∏o do wielu napadów, nie mo˝na jednak
wnioskowaç, i˝ dokonali ich ci sami ludzi. Wydaje si´, ˝e wydarzenia, o których
traktuje ten tekst, nie by∏y pod tym wzgl´dem powiàzane z napadami w innych
powiatach. Wyklucza to zresztà sama rozleg∏oÊç obszaru. Ksi´dzu Pi´towskiemu
równie˝ nie uda∏o si´ ustaliç sprawców wi´kszoÊci akcji. O napad na Krzywcz´
17 kwietnia obwinia on oddzia∏ BCh Kisiela, który zamierza∏ w ten sposób „za-
ch´ciç” Ukraiƒców do wyjazdu z Polski. W odwecie UPA zaatakowa∏a Krzywcz´
i Reczpol. W tej pierwszej miejscowoÊci zabito oÊmiu Polaków41. Jednak do usta-
leƒ tej pracy nale˝y podchodziç z du˝à ostro˝noÊcià, gdy˝ powsta∏a g∏ównie na
podstawie relacji miejscowych ksi´˝y i mieszkaƒców, które zawierajà wiele nie-
Êcis∏oÊci, np. daty niektórych wydarzeƒ sà przesuni´te nawet o rok lub wi´cej. 

W przytaczanych ju˝ êród∏ach jako sprawca najcz´Êciej wymieniany jest do-
wódca miejscowych struktur BCh z czasów okupacji Roman Kisiel „S´p”. By∏ on
niewàtpliwie postacià malowniczà, przynajmniej taki obraz wy∏ania si´ z jego
wspomnieƒ wydanych w 1969 r. (Bez munduru my, ˝o∏nierze 1939–1944). Uro-
dzi∏ si´ 1 lipca 1916 r. w Bystrowicach w powiecie jaros∏awskim w rodzinie
ch∏opskiej (rodzice posiadali 9,5 morgi ziemi). Ojciec zginà∏ na wojnie, gdy Ro-
man mia∏ dziewi´ç miesi´cy. Uczy∏ si´ w seminarium w PrzemyÊlu, którego nie
ukoƒczy∏ (w protokole przes∏uchania przez UB zanotowano, ˝e mia∏ 7 klas szko-
∏y powszechnej). W 1933 r. wstàpi∏ do Zwiàzku M∏odzie˝y Wiejskiej „Wici”,
a dwa lata póêniej do Stronnictwa Ludowego. Wkrótce zosta∏ prezesem ko∏a
w Or∏ach. W latach 1936–1937 by∏ prezesem ZMW „Wici” w powiecie przemy-
skim i wiceprezesem Zarzàdu Powiatowego Stronnictwa. W tym te˝ czasie Za-
rzàd Okr´gowy SL w Krakowie oddelegowa∏ go do organizowania struktur par-
tii w Dobromilu, Samborze i Sokalu. Od 1938 r. sprawowa∏ funkcj´ prezesa
Zarzàdu Powiatowego SL w powiecie dobromilskim. Za swojà dzia∏alnoÊç poli-
tycznà by∏ wi´ziony i karany trzynaÊcie razy. Od kwietnia 1938 r. do maja
1939 r. s∏u˝y∏ w wojsku w dywizjonie taborów w Radymnie, dochodzàc do stop-
nia kaprala. Uczestniczy∏ w wojnie obronnej 1939 r. W czasie okupacji prowa-
dzi∏ sklep w Or∏ach, gdzie mieszka∏. Od 1942 r. ukrywa∏ si´. Zorganizowa∏ struk-
tury SL „Roch” w powiecie przemyskim, nale˝a∏ tam do „trójki” kierowniczej.
Tworzy∏ te˝ miejscowà Stra˝ Ch∏opskà, przekszta∏conà nast´pnie w Bataliony
Ch∏opskie, w których do koƒca wojny pozosta∏ komendantem obwodu przemy-
skiego w stopniu podporucznika. 18 maja 1944 r. podpisa∏ umow´ scaleniowà

39 G. Motyka, Tak by∏o..., s. 239–242.
40 Ibidem, s. 254.
41 W. Pi´towski, Stosunki..., s. 189.
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oddzia∏ów „Ch∏ostry” z Armià Krajowà42. Na mocy tego dokumentu mia∏ prze-
kazaç AK cztery plutony ∏àcznie w sile 214 ludzi. Najprawdopodobniej do tego
nie dosz∏o, a ˝o∏nierze ci nadal pozostawali pod jego komendà43. Nale˝y jednak
w tym miejscu zaznaczyç, ˝e w∏aÊciwie wszelkie informacje, nie tylko o jego ˝y-
ciu i dzia∏alnoÊci w czasie wojny, ale równie˝ o dziejach ca∏ej przemyskiej orga-
nizacji Stronnictwa Ludowego „Roch” i Batalionów Ch∏opskich, z których ko-
rzystali dotychczas piszàcy na ten temat badacze, pochodzi∏y w du˝ym stopniu
– a w niektórych wypadkach praktycznie wy∏àcznie – od samego Kisiela bàdê te˝
z dokumentów przez niego przekazanych.

Wed∏ug informacji zebranych przez Wojewódzki Urzàd Bezpieczeƒstwa Pu-
blicznego w Rzeszowie przez ca∏y okres okupacji dzia∏alnoÊç BCh sprowadza∏a si´
do dozbrajania i trwania w g∏´bokiej konspiracji. Dopiero w czasie akcji „Burza”
zgodnie z rozkazami i w porozumieniu z AK powiatowe struktury BCh wystàpi-
∏y zbrojnie i rozpocz´∏y przejmowanie w∏adzy w powiecie44. O wyolbrzymianiu
swoich zas∏ug Êwiadczy zawarta we wspomnieniach Kisiela i powielana póêniej
przez niektórych historyków relacja o walce stoczonej 18 czerwca 1944 r. po ak-
cji na Batycze, kiedy to dwunastu jego ˝o∏nierzy mia∏o odeprzeç atak policji gra-
natowej, niemieckiej i ukraiƒskiej w sile kilkuset ludzi, zmuszajàc ich do uciecz-
ki45. Mia∏ te˝ byç awansowany w drugiej po∏owie 1944 r. na majora, nie uznano
mu jednak tego stopnia i pozosta∏ porucznikiem. Jak zauwa˝a Alina Fitowa, to
ostatnie by∏o wysoce prawdopodobne w ówczesnej praktyce BCh46. 

W oficjalnym ˝yciorysie Kisiela istnieje w tym miejscu luka do 13–14 lipca na-
st´pnego roku, kiedy to ujawni∏ si´ wraz podleg∏ymi mu ludêmi. Wype∏nia jà po
cz´Êci siedem tomów akt Êledczych spraw prowadzonych przez UBP przeciwko
Kisielowi. Po wyzwoleniu wspó∏organizowa∏ on Stra˝ Obywatelskà w powiecie,
po przej´ciu w∏adzy przez komunistów struktury te pos∏u˝y∏y mu za podstaw´ do
organizowania posterunków MO i obsadzania ich swoimi ludêmi (m.in. gminy
Dubiecko, Krzywcza, Orzechowce). W samej gminie Orzechowce utworzy∏ dwa-
naÊcie posterunków. Nie zgodzi∏ si´ jednak na wyjÊcie swoich ludzi z konspira-
cji, jak to uczyni∏y struktury BCh w innych powiatach. W swoich zeznaniach po-
dawa∏ póêniej, ˝e przez szeÊç tygodni pe∏ni∏ funkcj´ komendanta powiatowego
MO, co nie by∏o prawdà. Gdy we wrzeÊniu 1944 r. Komenda Powiatowa MO

42 AIPN Rz, 050/1938 C, Przes∏uchanie Romana Kisiela w PUBP w PrzemyÊlu, 7 V 1946 r., k. 19;
AIPN Rz, 050/1938 D, ˚yciorys Romana Kisiela [napisany w∏asnor´cznie], b.d., k. 82; AIPN Rz,
0094/107, Kwestionariusz agenta informatora Romana Kisiela ps. „Korfanty”, b.d., k. 2; Kisiel
Roman [w:] S∏ownik biograficzny dzia∏aczy ruchu ludowego. Makieta, Warszawa 1989, s. 180;
J. Marcinkowski, A. Fitowa, Ruch ludowy w Ma∏opolsce i na Âlàsku 1939–1945, Warszawa 1987,
s. 649–652.
43 Zob. W. Wilbik-Jagusztynowa, Bataliony Ch∏opskie na Rzeszowszczyênie. Dokumenty, wspo-
mnienia, relacje, Warszawa 1973, s. 308.
44 AIPN Rz, 050/1938 A, Charakterystyka bandy rabunkowej terrorystyczno-dywersyjnej Kisiela
Romana ps. „Korfanty”, „S´p”, 20 I 1951 r., k. 12–13.
45 AP Rzeszów, Komitet Wojewódzki PZPR w Rzeszowie. Wspomnienia, 456, Relacja Romana Ki-
siela „S´pa” o dzia∏alnoÊci BCh w powiecie PrzemyÊl i Dobromil, 11 X 1961 r., k. 31–42; por. te˝
jego meldunek zamieszczony w: W. Wilbik-Jagusztynowa, Bataliony Ch∏opskie..., s. 405.
46 R. Kisiel, Bez munduru my, ˝o∏nierze 1939–1944, Warszawa 1969, s. 294; A. Fitowa, Bataliony
Ch∏opskie w Ma∏opolsce 1939–1945. Dzia∏alnoÊç organizacyjna, polityczna i zbrojna, Warszawa–Kra-
ków 1984, s. 370.
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w PrzemyÊlu przeprowadzi∏a reorganizacj´, uda∏o mu si´ zachowaç na posterun-
kach swoich ludzi. We wrzeÊniu 1944 r., po uzyskaniu informacji o gro˝àcym mu
aresztowaniu przez NKWD, przeszed∏ do konspiracji. Posiada∏ rzekomo fa∏szywe
papiery powiatowego kontrolera MO, co pozwala∏o mu poruszaç si´ po powiecie. 

Przemianowa∏ swoje oddzia∏y na Ludowà Stra˝ Bezpieczeƒstwa. Sam wyst´-
powa∏ jako kierownik dywersji powiatu przemyskiego, pos∏ugujàc si´ pseudoni-
mem „Korfanty”. Nadal podlega∏y mu dawne placówki BCh-AK w okolicy.
W aktach UB zachowa∏y si´ jego rozkazy i inne dokumenty z tego okresu po-
zwalajàce odtworzyç ich organizacj´ i funkcjonowanie. Ludowa Stra˝ Bezpie-
czeƒstwa wzorowa∏a si´ na dawnej strukturze BCh. Powiat mia∏ kryptonim
„nadleÊnictwo”, gmina „leÊnictwo”, placówki w poszczególnych gromadach to
„gajówki”. Kisiel zajmowa∏ si´ m.in. szkoleniem podleg∏ych mu ludzi, kolporta-
˝em gazety „˚ywià i Bronià”; stara∏ si´ utrzymywaç w LSB surowà dyscyplin´.
Sam dysponowa∏ bezpoÊrednio oddzia∏em liczàcym 113 ludzi. Wiosnà komen-
dantem Obwodu LSB mianowa∏ por. Franciszka Dorosza „Dàbskiego”, by∏ego
dowódc´ placówki BCh-AK MoÊciska, który wraz ze swoimi ludêmi (ok. 130
osób) przeszed∏ granic´ i podporzàdkowa∏ si´ Kisielowi. W maju przeprowadzi∏
koncentracj´ podleg∏ych mu placówek i urzàdzi∏ prawdziwà leÊnà defilad´
z udzia∏em ok. 2 tys. osób47. W dniach 13 i 14 lipca 1945 r. po negocjacjach
z kierownikiem WUBP w Rzeszowie mjr. W∏adys∏awem Sobczyƒskim prowadzo-
nych za poÊrednictwem prezesa SL w województwie rzeszowskim Piotra Âwie-
tlika zorganizowa∏ manifestacyjne ujawnienie podporzàdkowanych sobie ludzi.
Warunkiem ujawnienia by∏o niepociàgni´cie ˝adnego z nich do odpowiedzialno-
Êci karnej. Odby∏a si´ wówczas leÊna defilada w obecnoÊci szefa WUBP. W sumie
ujawni∏o si´ wtedy a˝ 1746 osób48. 

Nie mniej bogate ˝ycie mia∏ po ujawnieniu. Jeszcze w lipcu wstàpi∏ do SL,
obejmujàc od razu stanowisko prezesa Zarzàdu Powiatowego. Póêniej wraz z in-
nymi dzia∏aczami przeszed∏ do PSL, gdzie kontynuowa∏ swà dzia∏alnoÊç.
29 kwietnia 1946 r. zosta∏ aresztowany przez PUBP w PrzemyÊlu, wed∏ug nieofi-
cjalnie uzyskanych przez w∏adze stronnictwa informacji za to, ˝e interweniowa∏
w sprawie aresztowanych cz∏onków BCh, w rzeczywistoÊci prewencyjnie przed
referendum. Chocia˝ w Êledztwie uzyskano relacje o jego udziale w masowych
morderstwach ludnoÊci ukraiƒskiej, jeszcze przed lipcem zosta∏ zwolniony w za-
mian za zobowiàzanie do wspó∏pracy, której jednak nie nawiàza∏. 7 paêdziernika
1947 r. znowu zatrzymano go wraz z ˝onà i szwagrem za przynale˝noÊç do WiN,
ale w nast´pnym roku spraw´ umorzono49. We wrzeÊniu 1949 r. zosta∏ ponow-
nie zwerbowany do wspó∏pracy przez WUBP we Wroc∏awiu, zdecydowa∏ si´ jed-

47 AIPN Rz, 050/1938 A, Charakterystyka bandy rabunkowej terrorystyczno-dywersyjnej Kisiela
Romana ps. „Korfanty”, „S´p”, 20 I 1951 r., k. 12–13; ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Jana Dêwie-
rzyƒskiego, 4 VI 1946 r., k. 21–22; AIPN Rz, 050/1938 C, Protokó∏ przes∏uchania Romana Kisie-
la, 7 V 1946 r., k. 19; ibidem, Rozkaz nr 20/87 powiatowego kierownika dywersji „Korfantego” do
kierowników gminnych, 23 V 1945 r., k. 40.
48 AIPN Rz, 05/54, Charakterystyka nr 34 grupy Romana Kisiela „S´pa”, 1976 r., k. 7–8. 
49 AP Rzeszów, Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, 6727, Postanowienie o tymczaso-
wym aresztowaniu Romana Kisiela, 7 X 1947 r., k. 1; ibidem, Postanowienie Prokuratury Sàdu
Okr´gowego w PrzemyÊlu o umorzeniu sprawy, 19 III 1948 r., k. 11; A. Daszkiewicz, Polskie Stron-
nictwo Ludowe na Rzeszowszczyênie 1945–1947, Rzeszów 1993, s. 9, 30, 59, 68, 79, 85. 

Jan Pisuliƒski

118



nak ukrywaç w rodzinnych stronach. W 1950 r. wraz ze swoimi dawnymi pod-
komendnymi rozpoczà∏ formowanie organizacji podziemnej Polskie Powstaƒcze
Si∏y Zbrojne, która wkrótce rozros∏a si´ do ponad stu ludzi. Funkcjonariuszom
bezpieczeƒstwa uda∏o si´ go ujàç dopiero w 1952 r. W 1953 r. wyrokiem Okr´-
gowego Sàdu Wojskowego w Rzeszowie skazano go na kar´ Êmierci, którà za-
mieniono na 15 lat wi´zienia. W 1956 r. zosta∏ warunkowo zwolniony. Wkrót-
ce podjà∏ aktywnà prac´ w ZBoWiD i ZSL, zajà∏ si´ te˝ pisaniem wspomnieƒ
o swojej dzia∏alnoÊci w konspiracji. W 1965 r. SB ponownie nawiàza∏a z nim
kontakt. Wspó∏pracowa∏ z nià przez kilka nast´pnych lat pod pseudonimem
„Roman”. Zmar∏ na poczàtku 1981 r. w PrzemyÊlu50.

Z braku êróde∏ trudno okreÊliç stosunek Kisiela do Ukraiƒców przed 1945 r.
Jednym z zadaƒ Stra˝y Ch∏opskiej i BCh w powiecie przemyskim by∏a ochrona
miejscowej ludnoÊci przed dzia∏aniami nacjonalistów ukraiƒskich oraz policji
ukraiƒskiej. W 1943 r. Kisiel powo∏a∏ Oddzia∏ Specjalny „Ch∏ostry”. Wykona∏
on m.in. kilka wyroków Êmierci na konfidentach narodowoÊci ukraiƒskiej
i cz∏onkach policji ukraiƒskiej. 18 czerwca 1944 r. Kisiel przeprowadzi∏ likwida-
cj´ „kilku prowodyrów” ukraiƒskich w Batyczach, na których skar˝y∏a si´ miej-
scowa ludnoÊç polska, a wkrótce takie same dzia∏ania podj´to wobec „instrukto-
rów UPA” w PrzedmieÊciu Dubieckim, Nienadowej, Ruskiej Wsi, Bachowicach,
Iskani, Skopowie. Cytowane wy˝ej sformu∏owania zosta∏y zaczerpni´te ze wspo-
mnieƒ samego Kisiela, z∏o˝onych w KW PZPR w Rzeszowie na poczàtku lat
szeÊçdziesiàtych. Z tekstu wynika, ˝e zabójstwa te nie by∏y wykonaniem wyroku
jakiegoÊ sàdu podziemnego, ale samodzielnà inicjatywà komendanta bàdê podle-
g∏ych mu ludzi. W ksià˝kowej wersji wspomnieƒ znalaz∏a si´ natomiast informa-
cja, ˝e w czasie pobytu w Kosienicach w ostatniej chwili uda∏o mu si´ zapobiec
zabiciu przez podkomendnych kilku Ukraiƒców51. 

Na odpowiedzialnoÊç „S´pa” i jego ludzi za przynajmniej cz´Êç wspomnia-
nych wy˝ej napaÊci na Ukraiƒców wskazujà zeznania zwiàzanych z nim osób, z∏o-
˝one w przemyskim PUBP w trakcie dwóch Êledztw toczonych przeciwko niemu
w 1946 i 1951 r. Przes∏uchiwany w maju 1946 r. Kisiel twierdzi∏, ˝e otrzymaw-
szy jesienià 1944 r. informacj´ o gro˝àcym mu aresztowaniu przez NKWD, uciek∏
z PrzemyÊla i ukry∏ si´ w okolicach Dubiecka. Na pytanie o akcje przeciwko

50 AIPN Rz, 04/55, Charakterystyka nr 35 grupy Polskie Powstaƒcze Si∏y Zbrojne, 1976 r.,
k. 1–10; AIPN Rz, 0094/107, Raport referenta Sekcji V Wydzia∏u IV WUBP we Wroc∏awiu, 23 IX
1949 r., k. 7; ibidem, Charakterystyka tajnego wspó∏pracownika ps. „Roman”, 28 IV 1966 r.,
k. 9–10; ibidem, Wniosek kierownika Grupy II Wydzia∏u III KW MO w Rzeszowie dotyczàcy wy-
eliminowania TW „Romana” z czynnej sieci agenturalnej, 20 I 1970 r., k. 47; S∏ownik biograficz-
ny…, s. 180. 
51 AIPN Rz, 050/1938 C, Protokó∏ przes∏uchania Romana Kisiela, 7 V 1946 r.; AP Rzeszów, Komi-
tet Wojewódzki PZPR w Rzeszowie, Wspomnienia, 456, Relacja Romana Kisiela „S´pa” o dzia∏alno-
Êci BCh w powiecie PrzemyÊl i Dobromil, 11 X 1961 r., k. 31–42; W. Wilbik-Jagusztynowa, Batalio-
ny Ch∏opskie..., s. 405–409; A. Fitowa, Bataliony Ch∏opskie..., s. 438–441; por. G. Motyka, Tak
by∏o..., s. 159–165. 7 VI 1943 r. zabito sekretarza Sàdu Grodzkiego w Dubiecku, w tym˝e roku za-
strzelono w Ni˝ankowicach Ukraiƒca nazwiskiem Sokó∏ za zamordowanie Polaka, 17 kwietnia na-
st´pnego roku zabity zosta∏ „prowodyr i wachmistrz bojówki ukraiƒskiej” z PrzedmieÊcia Dubieckie-
go, który mia∏ odgra˝aç si´, ˝e b´dzie „r˝nàç Polaków”, a nocà 15/16 czerwca zgin´li dwaj inni
Ukraiƒcy – ojciec i syn – rzekomo konfidenci gestapo w Nienadowej. Poza tym podczas napadu na
posterunek policji ukraiƒskiej w Mi˝yƒsku zabito dwóch tamtejszych agentów gestapo.
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ludnoÊci ukraiƒskiej odpar∏, ˝e jeszcze w 1943 r. otrzyma∏ rozkaz, by tych
„Ukraiƒców, którzy mordujà Polaków, wszystkich chwytaç i strzelaç, by nas nie
mordowali”. Niewiele jednak powiedzia∏ o tym, jak wykonywa∏ te rozkazy. Ze-
zna∏, ˝e w maju 1945 r. na wieÊç o zabiciu Polaka na drodze w okolicach Koryt-
nik wys∏a∏ dziewi´çdziesi´cioosobowy oddzia∏ „Dàbskiego” do przeczesania
tamtejszego lasu. Stoczy∏ on walk´ z obozujàcym tam oddzia∏em UPA. OÊwiad-
czy∏ te˝, ˝e nie dawa∏ rozkazów zabijania czy rabowania Ukraiƒców52. Nato-
miast przes∏uchiwany wczeÊniej by∏y komendant MO w Orzechowcach i jedno-
czeÊnie szef tamtejszej placówki BCh stwierdzi∏, ˝e Kisiel dowodzi∏ atakami na
Ma∏kowice, Trójczyce i Ujkowice. W protokole przes∏uchania znalaz∏a si´ infor-
macja referatu Êledczego Komendy Powiatowej MO, i˝ w dwóch ostatnich
wsiach zamordowano po dziesi´ç osób narodowoÊci ukraiƒskiej. Oddzia∏owi
„S´pa” Êledczy przypisali równie˝ zabicie w Skopowie ok. 130, a w Bachowie
ok. dwustu osób53. Dêwierzyƒski zezna∏ te˝, ˝e Kisiel mia∏ we wrzeÊniu 1944 r.
zamordowaç i obrabowaç Ukraiƒca na posterunku MO w Or∏ach, jednak infor-
macje o tym czerpa∏ z drugiej r´ki. Zdaniem przes∏uchiwanego Êwiadka „S´p”
dowodzi∏ ok. 3 tys. ludzi nie tylko z powiatu przemyskiego. Jedna z podleg∏ych
mu grup pod dowództwem kpt. Aleksandra ¸aby „Groênego” dokona∏a ataku
na Maçkowice54. 

Przes∏uchiwany w tym samym czasie Franciszek Dorosz zezna∏, ˝e na pole-
cenie Kisiela, który powo∏ywa∏ si´ zawsze na rozkazy zwierzchników, z oddzia-
∏em 130 osób przeprowadzi∏ akcje na Ma∏kowice, Bachów i Brzusk´. Wsz´dzie
dosz∏o do starç. W Ma∏kowicach z zabudowaƒ otworzono ogieƒ – straty wy-
nosi∏y czterech ludzi. W Bachowie poleg∏ jeden cz∏owiek, siedmiu zosta∏o ran-
nych. OdpowiedzialnoÊç oddzia∏u LSB za napad na Ma∏kowice potwierdzi∏ te˝
inny z zatrzymanych55. Uzupe∏nieniem tych zeznaƒ jest meldunek „Dàbskiego”
z akcji „oczyszczania” wsi Korytniki, który zachowa∏ si´ w aktach UB. Wed∏ug
niego 24 maja LSB natkn´∏a si´ na grup´ ukraiƒskà. W walce zgin´∏o siedmiu
Ukraiƒców, a podczas poÊcigu, w strzelaninie we wsi Krasne – trzynastu. Na-
st´pnego dnia „Dàbski” dokona∏ wspomnianego „oczyszczenia” wsi Korytni-
ki. W jego wyniku zgin´∏o czterdziestu Ukraiƒców i spalono dwadzieÊcia do-
mów56. 

W Êledztwie z 1951 r. dawna ∏àczniczka BCh potwierdzi∏a, ˝e Kisiel by∏ od-
powiedzialny za napady na Ma∏kowice, Orzechowce i Ujkowice. Na wiarygod-
noÊç jej zeznaƒ wskazuje fakt, i˝ wspomnia∏a o wi´kszej liczbie osób zabitych
w Ma∏kowicach (poda∏a, i˝ by∏o to oko∏o stu osób), natomiast w przypadku Uj-
kowic pami´ta∏a jedynie zabicie ksi´dza grekokatolickiego57. Zeznajàcy ponow-

52 AIPN Rz, 050/1938 C, Protokó∏ przes∏uchania Romana Kisiela, 7 V 1946 r., k. 19–22. Auto-
rowi nie uda∏o si´, niestety, dotrzeç do akt procesu Kisiela z lat pi´çdziesiàtych, które zosta∏y
wypo˝yczone przez Archiwum Paƒstwowe w Rzeszowie do sàdu w Katowicach i do dzisiaj nie
wróci∏y.
53 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Jana Dêwierzyƒskiego, 2 V 1946 r., k. 15–16. 
54 AIPN Rz, 050/1938 A, Protokó∏ przes∏uchania Jana Dêwierzyƒskiego, 4 VI 1946 r., k. 21. 
55 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Franciszka Dorosza, 20 V 1946 r., k. 25; AIPN Rz, 050/1938 D,
Protokó∏ przes∏uchania Franciszka Anio∏a, 27 X 1945 r., k. 154.
56 Ibidem, Sprawozdanie „Dàbskiego” z oczyszczenia wsi Korytniki, 30 V 1945 r., k. 54.
57 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Janiny Tadli, 3 XII 1951 r., k. 21.
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nie Jan Dêwierzyƒski i Franciszek Anio∏ (by∏y szef ∏àcznoÊci komendy powiato-
wej BCh) potwierdzili zorganizowanie przez Kisiela napadów na Ma∏kowice,
gdzie mia∏o zginàç ponad sto osób, Trójczyce (dziewi´tnaÊcie ofiar), Ujkowice
(trzynaÊcie). Dodali te˝ nowe szczegó∏y napadów. Wed∏ug Dêwierzyƒskiego po-
wodem akcji na Ma∏kowice by∏o zamordowanie przez Ukraiƒców rodziny Pola-
ka nazwiskiem Warcho∏, z kolei atak na Trójczyce stanowi∏ odwet za powiesze-
nie w Maçkowicach dwóch Polaków58.

W 1976 r. na podstawie posiadanych materia∏ów S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa spo-
rzàdzi∏a charakterystyk´ oddzia∏ów podleg∏ych Kisielowi. Przypisano im prze-
prowadzenie 38 napadów, w wyniku których Êmierç ponios∏y 522 osoby cywil-
ne. WÊród wymienionych akcji znalaz∏y si´ m.in. mordy: w Ma∏kowicach, gdzie
liczb´ ofiar szacowano na 138 osób, Bachów-Brzuska – 69, Skopów – 67, Ba-
chów – 54, Korytniki – 53, Trójczyce – 28, Wola Krzywiecka – 27, S∏onne – 16,
Ujkowice – 15, Olszany – 11, Dubiecko – 8, Kosztowa – 5. Kisiel mia∏ obsadziç
swoimi ludêmi posterunki MO w Krzywczy, Babicach, Dubiecku. Trzeba jednak
wyraênie zaznaczyç, ˝e informacje do tego opracowania wzi´to z akt sàdowych,
milicyjnych i aparatu bezpieczeƒstwa, nie przeprowadzajàc, jak si´ wydaje, ich
weryfikacji. We wczeÊniejszej charakterystyce, jeszcze w 1951 r., przypisywano
oddzia∏om Kisiela zabicie 29 oficerów i ˝o∏nierzy Armii Czerwonej. Na potwier-
dzenie tego nie przytoczono jednak ˝adnych dowodów, nie ma ich równie˝
w zgromadzonych aktach kontrolno-Êledczych59.

Podchodzàc z ca∏ym krytycyzmem do zeznaƒ sk∏adanych w UB, nale˝y zauwa-
˝yç, ˝e na ludzi „S´pa” jako sprawców przynajmniej cz´Êci z tych napadów wska-
zujà te˝ inne, chocia˝ poÊrednie przes∏anki. Przede wszystkim warto zwróciç
uwag´, ˝e w wi´kszoÊci mieszanych wsi, na które dokonano napadów, za czasów
okupacji funkcjonowa∏y „trójki” SL „Roch”60. Wszystkie miejscowoÊci le˝à w pa-
sie, na którego jednym kraƒcu znajduje si´ wieÊ Or∏y; w niej ukrywa∏ si´ w cza-
sie wojny Kisiel. Sam wówczas przyznawa∏, ˝e dzia∏a∏a tam najskuteczniejsza
samoobrona przed UPA. Zresztà ludowcy mieli ju˝ wczeÊniej, w okresie mi´dzy-
wojennym, najsilniejsze poparcie wÊród ludnoÊci polskiej tych terenów. Ze
wspomnieƒ „S´pa” wynika, ˝e w∏aÊnie tutaj funkcjonowa∏y stosunkowo najlepiej
zorganizowane struktury SL61. Drugi kraniec pasa stanowi∏a Dubiecczyzna. Ju˝
w czasie okupacji Kisiel przedsi´wzià∏ tam szereg dzia∏aƒ wymierzonych w kon-
fidentów i miejscowà policj´ ukraiƒskà.

Zastanawiajàc si´, kto jeszcze móg∏by ewentualnie przeprowadziç opisane
wy˝ej akcje, nale˝y wziàç pod uwag´ przede wszystkim oddzia∏y zgrupowania
AK „Warta”, które przebywa∏y w tym czasie na Rzeszowszczyênie. Najbli˝ej

58 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Jana Dêwierzyƒskiego, 28 X 1950 r., k. 156; ibidem, Protokó∏
przes∏uchania Jana Dêwierzyƒskiego, 29 X 1950 r., k. 167.
59 AIPN Rz, 050/1938 C, Charakterystyka bandy rabunkowej terrorystyczno-dywersyjnej Kisiela
Romana ps. „Korfanty”, „S´p”, 20 I 1951 r., k. 12–13; AIPN Rz, 05/54, Charakterystyka bandy Ro-
mana Kisiela „S´pa”, 1976 r., ibidem, „Karty na czyn przest´pczy” dotyczàce poszczególnych napa-
dów, k. 3–5.
60 M.in. w Babicach, Bachowie, Iskani, Kosienicach, Kosztowej, Krzywczy, Maçkowicach, Niena-
dowej, Reczpolu, Ruszelczycach, Skopowie, S∏onnem, Âredniej, Trójczycach, Woli Krzywieckiej
(aneks w: R. Kisiel, Bez munduru...).
61 AIPN Rz, 050/1938 D, Wykaz placówek AK i BCh w powiecie przemyskim, b.d., k. 145–146.
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stacjonowa∏a liczàca ok. stu ludzi kompania „D 26” por. Józefa Bissa „Wac∏awa”.
Bra∏a ona udzia∏ w napadzie na Paw∏okom´, gdzie zabito 365 mieszkaƒców. Od
marca do lipca 1945 r. na prawym brzegu Sanu w okolicy Dylàgowej rozloko-
wa∏a si´ kompania „C 8” por. „åwik∏y” (Tomasz Matyszewski). Wiosnà tego
roku liczy∏a ona ok. stu ludzi. Wed∏ug jej dowódcy obszar na prawym brzegu Sa-
nu mi´dzy PrzemyÊlem a Ustrzykami Dolnymi (do granicy polsko-radzieckiej)
by∏ pasem „ziemi niczyjej”, znajdowa∏ si´ poza kontrolà w∏adz. Oddzia∏ „åwi-
k∏y” wspó∏pracowa∏ z nieujawnionymi miejscowymi strukturami AK i BCh62. Na
po∏udnie od Dynowa kwaterowa∏a z kolei kompania „D 14” pod dowództwem
kpt. Dragana Sotirovicia „Dra˝y”. Pod koniec kwietnia, cz´Êciowo pod nacis-
kiem miejscowej placówki AK domagajàcej si´ zaprzestania akcji odwetowych
na Ukraiƒcach, podj´∏a ona rozmowy z UPA, zakoƒczone wspomnianym poro-
zumieniem w Siedliskach63. Sam Sotiroviç w swoich wspomnieniach pisa∏ o ak-
cjach represyjnych oddzia∏ów Józefa Bissa „Wac∏awa”, „Belabesa”, Ryszarda
Kraszki „Pirata” i „Zycha”, które mia∏y zmusiç UPA do uznania przewagi AK64.
Chocia˝ operowa∏y one w sàsiedztwie interesujàcych nas obszarów (np. oddzia∏
„Pirata” w gminie Krasiczyn, m.in. w Iskani, Sufczynie, Hucie Brzuskiej), to nie
mamy dowodów, by by∏y odpowiedzialne za te akcje. Ponadto w okolicy dzia∏a-
∏y inne mniejsze grupy, które postawi∏y sobie za cel ochron´ polskiej ludnoÊci
przed OUN-UPA, m.in. „Samoobrona AK” powsta∏a w Dynowie, grupy W∏ady-
s∏awa Sàsiadka „Sana” i „Âmia∏ego” (N.N.). Ta ostatnia mia∏a w kwietniu 1945 r.
zabiç kilku Ukraiƒców w Âredniej, a w maju 1945 r. w Woli Krzywieckiej. Apa-
rat bezpieczeƒstwa przypisywa∏ te˝ oddzia∏om „Wac∏awa” i Ludwika Kordeckie-
go „Stacha” z dynowskiej „Samoobrony AK” napad na Kosztowà wiosnà 1945 r.
i zabicie tam pi´tnastu Ukraiƒców gotowych do wyjazdu na Ukrain´, ale nie by∏
w stanie ustaliç nawet dok∏adnej daty tego wydarzenia. Z kolei 27 lutego inna
cz´Êç dynowskiej „Samoobrony AK” z Mieczys∏awem ˚eƒczakiem „˚urkiem” na
czele mia∏a zamordowaç podobnà liczb´ osób w ¸ubnej. Najprawdopodobniej
informacje te pochodzi∏y jedynie z zeznaƒ zatrzymanych, dlatego do tych usta-
leƒ nale˝y podchodziç ostro˝nie65. Opublikowany kilka lat temu raport wywia-
du lwowskiego zgrupowania AK „Warta” wspomina, ˝e oddzia∏y podporzàdko-
wane „Korfantemu” mia∏y cechy band rabunkowych. Jako przyk∏ad podano
napad na Skopów. Ponadto cechami „wybitnie bandyckimi” charakteryzowa∏ si´
oddzia∏ Aleksandra ¸aby „Groênego”, a tak˝e dzia∏ajàca na omawianych tere-
nach grupa pod dowództwem Zdzis∏awa Pienià˝ka „Juranda” z przemyskiego
Inspektoratu AK, o jej akcjach nic jednak bli˝ej nie wiadomo66.

62 J. W´gierski, Armia Krajowa na zachód od Lwowa, Kraków 1993, s. 189–190.
63 Idem, Lwowskie oddzia∏y leÊne „Warta” na Rzeszowszczyênie 1944–1945, Kraków 1998,
s. 109–111.
64 D. Sotiroviç, Europa na licytacji, Warszawa 2000, s. 288.
65 Zob. AIPN Rz, 05/1, Charakterystyka oddzia∏u Dragana Sotirovicia „Dra˝y”, k. 13; AIPN Rz,
05/128, Charakterystyka oddzia∏u NOW Ryszarda Kraszki „Pirata”, k. 2–5; AIPN Rz, 05/77, Cha-
rakterystyka grupy „Samoobrona AK”, k. 24; AIPN Rz, 05/106, Charakterystyka grupy poakow-
skiej pod dowództwem W∏adys∏awa Sàsiadka ps. „San”, k. 3–10; AIPN Rz, 05/107, Charakterysty-
ka oddzia∏u pod dowództwem „Âmia∏ego”, k. 7, 93. 
66 Raport szefa Wydzia∏u II ppor. W∏adys∏awa Âledziƒskiego „Wojtka”, dok. 13, 30 V 1945 r. [w:] Do-
kumenty archiwum „Warty”, oprac. J. W´gierski, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1997, nr 10, s. 228.
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Podsumowujàc, nale˝y zaznaczyç, ˝e prawdopodobnie dzisiaj nie da si´ ju˝ na
pewno ustaliç, które ze wymienionych wy˝ej napadów przeprowadzili ludzie
podlegli „S´powi”, a które sà dzie∏em innych formacji, np. wspomnianej grupy
„Âlepego”. Jest ona zapewne odpowiedzialna za wiele z tych mordów, o czym
Êwiadczy fakt, i˝ to przeciw niej zosta∏ skierowany odwet UPA. Za niektóre za-
bójstwa byç mo˝e odpowiadajà te˝ lokalne grupy samoobrony, z∏o˝one z miesz-
kaƒców sàsiednich miejscowoÊci, bàdê jakieÊ miejscowe grupy rabunkowe. Nie-
wàtpliwie ca∏a sprawa wymaga dalszych wnikliwych badaƒ. 

JAN PISULI¡SKI (ur. 1968) – doktor nauk humanistycznych, historyk, pracow-
nik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajmuje si´ stosunkami polsko-
-ukraiƒskimi w XX w., m.in. przesiedleniami ludnoÊci ukraiƒskiej do USRR
w latach 1944–1946. Autor i wspó∏autor ksià˝ek Nie tylko Petlura. Kwestia
ukraiƒska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1923 (2004), Akcja
„Wis∏a” (2003).

A Polish-Ukrainian conflict in the Przemysl district in winter and spring of 1945. The
contribution to the conflict of the Roman (“S´p”) Kisiel’s group 

The article discusses hitherto little-known events of a Polish–Ukrainian conflict in the
north-western part of the Przemysl district (between Dynow and Przemysl) during the first
months of 1945. The conflict was embittered by murders which had been committed on
individual Poles in the beginning of 1945. In turn, over thirty assaults on Ukrainian people
took place from February till June that year. Attacks on: Skopow village on the 27th of
March (61 were killed), Brzuska on 11th of April (187 victims), Bachow (95 victims) and
Malkowice (at least 116 were killed) rank among the biggest ones. At the time of other at-
tacks amid those killed were Greek Catholic priests and the members of their households.
Partly, those murders were committed to pressurize local Ukrainians into emigrating to the
Soviet Ukraine within the framework of the contemporary population displacement. Both
the police and the Security Service failed to ascertain and capture the perpetrators. The as-
saults on the Ukrainian population stopped in June 1945, probably as a result of an agree-
ment between the underground independence movement and representatives of the local
OUN–UPA structures. 

It is impossible to establish who committed the murders of the local Ukrainians. After
having analyzed the available documents (Polish and Ukrainian), reports of the suspects
who were questioned by SB officers and witness accounts and also the course of events, the
author came to a conclusion that at least some of those attacks were carried out by groups
of the Polish underground movement under command of Roman “S´p” Kisiel, who during
the occupation was a commandant of BCh in the Przemysl district. In autumn 1944 on the
basis of his former subordinates from local posts of BCh, part of whom worked in the po-
lice, he created the People Security Service in order to protect the Polish locals. It is hard to
asses the exact numbers of this organization but in July 1945 1746 people revealed them-
selves as its members to the chief of the WUBP in Rzeszow. The SB officers ascribed to Ki-
siel’s groups twelve raids that caused the deaths of over 500 people. Nevertheless he was
not brought to account for that. The responsibility for some of those attacks is probably
held by minor Polish robber bands or neighbouring units of the underground movement.
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Krzysztof Sychowicz

KoÊció∏ katolicki w województwie
bia∏ostockim wobec podziemia

antykomunistycznego
w latach 1945–1953

Czasy stalinowskie (1945–1956) to okres w dziejach Polski, w którym w∏adze
komunistyczne dopuÊci∏y si´ masowych zbrodni wobec cz∏onków podziemia nie-
podleg∏oÊciowego oraz osób nieakceptujàcych narzuconej przez ZSRR w∏adzy.
W gronie tym znaleêli si´ równie˝ ksi´˝a. Nasilenie represji wobec KoÊcio∏a ka-
tolickiego przypada na lata 1949–1953, kiedy to odby∏a si´ wi´kszoÊç procesów
osób duchownych zakoƒczonych wyrokami d∏ugoletniego wi´zienia. Cezurà za-
mykajàcà ten etap by∏ odbywajàcy si´ w 1953 r. na Bia∏ostocczyênie proces Kazi-
mierza Kamieƒskiego „Huzara”, podczas którego sàdzeni byli tak˝e duchowni.
Nie oznacza to jednak, ˝e skoƒczy∏y si´ wówczas represje wobec KoÊcio∏a kato-
lickiego na tym terenie – stopniowo zmianie ulega∏a jedynie ich forma i nasilenie.

Od pierwszych miesi´cy swego istnienia rzàd komunistyczny w Polsce trakto-
wa∏ KoÊció∏ katolicki jako takiego samego przeciwnika jak organizacje podziem-
ne. Chocia˝ w latach 1944–1947 nie prowadzono bezpoÊrednich dzia∏aƒ prze-
ciwko KoÊcio∏owi katolickiemu, to i tak w tym okresie ksi´˝a znajdowali si´
w polu zainteresowaƒ aparatu bezpieczeƒstwa. Do Ministerstwa Bezpieczeƒstwa
Publicznego dociera∏y informacje, ˝e na Bia∏ostocczyênie podziemie i ducho-
wieƒstwo darzà si´ wzajemnà sympatià1. Po 1945 r. cz´Êç ksi´˝y nadal utrzymy-
wa∏a duszpasterskie kontakty z podziemiem, czasem te˝ za wiedzà proboszczów
przechowywa∏a sprz´t bojowy lub archiwa. Przede wszystkim jednak ksi´˝a
udzielali partyzantom wsparcia, Êwiadczàc im pos∏ugi religijne: udzielali komu-
nii Êwi´tej, Êlubów, uczestniczyli w pogrzebach. 

Przyk∏adem mo˝e byç pogrzeb cz∏onka Armii Krajowej Jana KoÊcielewskiego,
który odby∏ si´ w Jedwabnem 27 maja 1945 r. Wed∏ug funkcjonariuszy UB bra-
∏y w nim udzia∏ tysiàce osób, jak równie˝ oddzia∏ Armii Krajowej Obywatelskiej2.
Ksiàdz z Jedwabnego wyg∏osi∏ kazanie, a partyzanci oddali salw´ honorowà.
W zwiàzku z tym w raporcie pojawi∏ si´ zarzut, i˝ wczeÊniej podczas pogrzebu

1 J. ˚aryn, Aparat bezpieczeƒstwa w walce z duchowieƒstwem katolickim 1945–1949 (zarys pro-
blemu) [w:] Skryte oblicze systemu komunistycznego. U êróde∏ z∏a, Warszawa 1997, s. 103.
2 AIPN Bi, 045/1523, Raport sytuacyjny zast´pcy kierownika PUBP w ¸om˝y A. Baryckiego, maj
1945 r., k. 55. 

125



milicjantów z grupy szturmowej Komendy G∏ównej Milicji Obywatelskiej oraz
referenta Urz´du Bezpieczeƒstwa Micha∏a Wyrwasa zabitych przez podziemie
ksiàdz odmówi∏ udzia∏u w pogrzebie, motywujàc to tym, ˝e jego w∏adze zwierzch-
nie nie zezwalajà, aby podczas pogrzebu oddawano wystrza∏y z karabinów.

W czerwcu 1945 r. 5. Brygada Wileƒska AK kilkakrotnie bra∏a udzia∏ w uro-
czystoÊciach koÊcielnych w województwie bia∏ostockim. By∏a to doskona∏a okazja
do zaprezentowania ludnoÊci dobrze uzbrojonych oddzia∏ów. W jednà z czerwco-
wych niedziel w Wyszkach ˝o∏nierze 5. Brygady za zgodà miejscowego proboszcza
uczestniczyli w nabo˝eƒstwie3. Po mszy Êwi´tej mjr Zygmunt Szendzielarz „¸u-
paszka” oraz dowódcy szwadronów z∏o˝yli krótkà wizyt´ na plebanii, a nast´pnie
w miasteczku odby∏a si´ zabawa ludowa, na którà zostali zaproszeni ˝o∏nierze
brygady4. W nast´pnà niedziel´ ponownie wzi´li oni udzia∏ w uroczystoÊciach ko-
Êcielnych, tym razem w sàsiednim Topczewie. Powiadomiono o tym miejscowego
proboszcza, proszàc jednoczeÊnie o dostosowanie kazania do obecnoÊci wojska
w koÊciele. Przed opuszczeniem miejscowoÊci, wczesnym wieczorem, dowódcy
szwadronów udali si´ na plebani´ i po˝egnali ksi´dza.

Na Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia 1945 r. 3. Brygada Wileƒska Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego zatrzyma∏a si´ na kwaterach we wsi Chlebiotki, le˝à-
cej kilka kilometrów na po∏udniowy zachód od wsi Targonie. Korzystajàc z oka-
zji, ˝e by∏a to wieÊ koÊcielna, Kazimierz Chmielowski „Rekin” poprowadzi∏ od-
dzia∏ do Êwiàtyni, gdzie ksiàdz wyspowiada∏ wszystkich ch´tnych5. Natomiast
31 grudnia 1945 r. celem by∏ koÊció∏ w Trzciannem. Drogi wylotowe obstawi∏y
posterunki, a reszta ˝o∏nierzy w dwuszeregu wesz∏a do koÊcio∏a. Zebrani we-
wnàtrz wierni i ksiàdz byli bardzo zaskoczeni, gdy˝ do koƒca nie mieli pewno-
Êci, czy to wojsko ludowe, czy partyzanci. Dalej wszystko przebiega∏o ju˝ bez
zak∏óceƒ6. Po wys∏uchaniu mszy oddzia∏ Êciàgnà∏ ubezpieczenia i uda∏ si´ w kie-
runku lasu na wschód od Trzciannego.

Wed∏ug informacji zebranych przez podziemie równie˝ w powiatach suwalskim
i augustowskim KoÊció∏ katolicki ostro pot´pia∏ nowy ustrój. Ksi´˝a otwarcie na-
wo∏ywali z ambon do wspierania podziemia w ka˝dy mo˝liwy sposób, bo tylko
ono, ich zdaniem, dawa∏o nadziej´ na sprawiedliwà przysz∏oÊç. Ksiàdz w ˚ylinach
powiedzia∏ nawet: „Bijcie pepeerowców, a grzechu mieç nie b´dziecie”7.

W takiej sytuacji aparat bezpieczeƒstwa przez ca∏y czas przygotowywa∏ si´ do
walki z duchowieƒstwem. 11 stycznia 1946 r. w Wojewódzkim Urz´dzie Bezpie-
czeƒstwa Publicznego w Bia∏ymstoku utworzono Wydzia∏ V z Sekcjà V, której ce-
lem by∏o m.in. obsadzenie agenturà i os∏abienie wp∏ywów KoÊcio∏a katolickie-
go8. Realizacja tego zadania ju˝ na poczàtku napotka∏a jednak du˝e trudnoÊci ze
wzgl´du na wspomniany wczeÊniej wrogi stosunek ksi´˝y do nowego ustroju. 

3 Prawdopodobnie by∏o to 10 VI 1945 r.
4 AIPN Bi, 212/2997/1, Protokó∏ przes∏uchania Romualda Rajsa, 25 I 1949 r., k. 142 i n.
5 AIPN Bi, 212/2997/2, Zeznania Kazimierza Chmielowskiego, k. 506.
6 Relacja Józefa Pu∏awskiego „Go∏´bia”, w zbiorach Jerzego Ku∏aka.
7 AIPN Bi, 045/5, Raport sytuacyjny WiN z powiatów suwalskiego i augustowskiego za wrzesieƒ
1946 r., fot. 72.
8 AIPN Bi, 045/1093, Sprawozdanie z pracy agenturalno-operacyjnej Wydzia∏u V WUBP w Bia-
∏ymstoku za okres 12–20 I 1946 r., k. 1. 
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W listopadzie 1946 r. Sekcja V prowadzi∏a ju˝ trzynaÊcie spraw obiektowych
przeciwko duchowieƒstwu, a wÊród nich na: Kuri´ Diecezjalnà w ¸om˝y krypto-
nim „¸om˝a”, Sodalicj´ Mariaƒskà kryptonim „Chwasty”, Kuri´ Archidiecezjal-
nà Wileƒskà w Bia∏ymstoku kryptonim „Centrum”, Diecezj´ Piƒskà – wówczas
Pra∏atur´ w Bielsku Podlaskim kryptonim „Poleszuk”, parafie Bia∏egostoku – „Ko-
Êcio∏y” i Diecezjalny Zarzàd „Caritasu” – „Caritas”9. W toku by∏y sprawy Êledcze
przeciwko ksi´˝om Zygmuntowi Poniatowskiemu i Longinowi Maculewiczowi.
Za∏o˝ono te˝ 43 sprawy ewidencyjne oraz dysponowano trzynastoma teczkami
z materia∏ami poczàtkowymi dotyczàcymi ksi´˝y z województwa bia∏ostockiego. 

W pierwszych latach istnienia PRL oskar˝enia wysuwane pod adresem ducho-
wieƒstwa dotyczy∏y g∏ównie zwiàzków z nielegalnymi organizacjami. I tak, we-
d∏ug pracowników UB, na zdecydowanie wrogi stosunek ksi´˝y kurialistów ar-
chidiecezji wileƒskiej i arcybiskupa Romualda Ja∏brzykowskiego wobec ustroju
komunistycznego wskazywaç mia∏a ich Êcis∏a wspó∏praca w okresie II wojny
Êwiatowej z AK na Wileƒszczyênie10. Duchowni pozostali wierni swym przeko-
naniom równie˝ po przeniesieniu kurii do Bia∏egostoku, chocia˝ funkcjonariu-
sze WUBP prowadzili przeciwko nim intensywne dzia∏ania. Próbowano nawet
oczerniç arcybiskupa Ja∏brzykowskiego, oskar˝ajàc go o kontakty i inspirowanie
poczynaƒ oddzia∏u NZW pod dowództwem Romualda Rajsa „Burego”. Nie do
koƒca to si´ jednak w tamtym okresie uda∏o, gdy˝ arcybiskup Ja∏brzykowski
wszed∏ m.in. z przewodniczàcym Wojewódzkiej Rady Narodowej W´clikiem,
wojewodà Dybowskim i gen. Paszkiewiczem w sk∏ad Wojewódzkiego Komitetu
Pomocy, powsta∏ego w zwiàzku z pacyfikacjà wiosek bia∏oruskich spalonych
przez 3. Brygad´ Wileƒskà NZW w gminie Kleszczele11. 

Natomiast w sporzàdzonej na poczàtku lat pi´çdziesiàtych analizie dzia∏alno-
Êci kurii ∏om˝yƒskiej stwierdzono, ˝e przed wojnà prowadzi∏a ona dzia∏alnoÊç
wybitnie endeckà12. W okresie okupacji niemieckiej wielu ksi´˝y z tej diecezji
udziela∏o pomocy Narodowym Si∏om Zbrojnym. Wed∏ug tych informacji po
„wyzwoleniu” kuria wraz z cz´Êcià ksi´˝y rozpocz´∏a walk´ z w∏adzà ludowà,
wspó∏pracowa∏a z partyzantkà niepodleg∏oÊciowà i pomaga∏a jej oraz nawo∏ywa-
∏a ludnoÊç do czynnego popierania podziemia. Zdaniem autora analizy zarzàdze-
nia wydawane przez biskupa by∏y „nasiàkni´te nienawiÊcià i wrogoÊcià do w∏a-
dzy ludowej”, co zwi´ksza∏o mo˝liwoÊç dzia∏ania „band” na tym terenie. 

Zarzuty te oparto prawdopodobnie równie˝ na informacjach uzyskanych od
agenta „¸om˝yƒskiego”. W styczniu 1946 r. donosi∏ on, ˝e biskup ¸ukomski Êci-
Êle wspó∏pracuje z NZW; bra∏ nawet udzia∏ w przeglàdzie oddzia∏ów leÊnych
z komendantem powiatu ∏om˝yƒskiego Boles∏awem Koz∏owskim „Grotem”13.

9 AIPN Bi, 045/113, Stan faktyczny Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku na dzieƒ 12 II 1949 r.,

k. 4 i n.
10 AP Bia∏ystok, KW PZPR, 33/V/26, Ogólna analiza dzia∏alnoÊci kurii bia∏ostockiej, 10 XII 1953 r.,

k. 101. 
11 AIPN Bi, 045/10, „JednoÊç Narodowa”, 9 II 1946, nr 17, fot. 93.
12 AP Bia∏ystok, KW PZPR, 33/V/26, Analiza dzia∏alnoÊci kurii ∏om˝yƒskiej, 9 XII 1953 r., k. 96 i n. 
13 AIPN Bi, 045/1093, Sprawozdanie z pracy agenturalno-operacyjnej Wydzia∏u V WUBP w Bia-

∏ymstoku za okres 12–20 I 1946 r., k. 4. „Grot” zosta∏ mianowany zast´pcà komendanta Okr´gu

NZW Bia∏ystok 22 IX 1945 r.
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Biskup mia∏ ponadto zabroniç ksi´˝om wzi´cia udzia∏u w pogrzebie siedmiu mi-
licjantów zastrzelonych przez NSZ, nie pozwoli∏ te˝ pochowaç ich na cmentarzu.
O tym i innych faktach powiadomiono MBP w specjalnych raportach. „Reakcyj-
ne poglàdy” reprezentowa∏ równie˝ ks. Józef Janucik, wicedziekan dekanatu Wà-
sosz, który w po∏owie lat czterdziestych udziela∏ sakramentów i pomocy cz∏on-
kom zbrojnego podziemia. Podobno nawet przez pewien czas goÊci∏ u siebie na
plebanii dowódc´ VI kompanii NZW Antoniego Krasnoborskiego ps. „Kawo”14.

Wed∏ug materia∏ów opracowywanych przez WiN w powiecie bielskim na po-
czàtku 1946 r. duchowieƒstwo katolickie w 100 proc. by∏o wrogo nastawione do
rzàdu. Jednak˝e w obawie przed szykanami kazania patriotyczne wyg∏aszano
niezbyt cz´sto, a i czynny udzia∏ duchowieƒstwa w pracach konspiracyjnych by∏
znikomy15. 

Pracownicy Wydzia∏u V interesowali si´ ks. W∏adys∏awem Saracenem, który
wed∏ug posiadanych przez UB danych nale˝a∏ do AK i pe∏ni∏ w niej funkcj´ ka-
pelana16. 26 listopada 1946 r. na wniosek prokuratora Wojskowego Sàdu Rejo-
nowego w Bia∏ymstoku ks. Saracen zosta∏ aresztowany za szerzenie z ambony an-
tyrzàdowej propagandy i ∏àcznoÊç z podziemiem. Odnotowano tak˝e, ˝e na jego
plebanii cz´sto przebywa∏ sztab Okr´gu Bia∏ystok WiN z zast´pcà komendanta
obwodu mjr. Aleksandrem Rybnikiem „Jerzym” na czele17. Wed∏ug agentural-
nych doniesieƒ i zeznaƒ zatrzymanych ks. Saracen niejednokrotnie odprawia∏ na-
bo˝eƒstwa oraz Êwiadczy∏ pos∏ugi religijne cz∏onkom podziemia. Prowadzono
równie˝ spraw´ przeciwko ks. Janowi Siemaszkiewiczowi, proboszczowi parafii
Bombla w powiecie sokólskim. Zatrzymany organista tej parafii zezna∏, ˝e przed
referendum ludowym na plebanii pisano antypaƒstwowe ulotki. W tym wypad-
ku jednak prokurator nie udzieli∏ sankcji na areszt z powodu jednostronnoÊci
materia∏ów. Jako cel wyznaczono pozyskanie innych materia∏ów pokrywajàcych
si´ z dotychczas uzyskanymi.

Podobnà dzia∏alnoÊç mia∏ prowadziç tak˝e ks. Stanis∏aw Mikulski z Trzcian-
nego w powiecie bia∏ostockim. Wed∏ug zeznaƒ aresztowanego cz∏onka AK Zdzi-
s∏awa Pezowicza przekaza∏ on podziemiu informacj´ o przybyciu do tej miejsco-
woÊci funkcjonariusza UB Mariana Szataniaka, którego 15 paêdziernika 1945 r.
uprowadzono i zabito18. To, ˝e ksiàdz nale˝a∏ do AK, potwierdzi∏ inny cz∏onek
tej organizacji Konstanty ¸azowski. 

14 AP Bia∏ystok, KW PZPR, 33/V/29, Charakterystyka wicedziekana parafii Wàsosz, powiat grajew-
ski, ks. Józefa Janucika, 27 X 1953 r., k. 60 i n.; AP Bia∏ystok, KW PZPR, 33/V/34, Charakterysty-
ka ks. Józefa Janucika z parafii Wàsosz, grudzieƒ 1953 r., k. 161 i n.
15 AIPN Bi, 045/5, Meldunek sytuacyjny WiN z powiatu Bielsk Podlaski za styczeƒ 1946 r., 4 II
1946 r., fot. 06.
16 AIPN Bi, 045/1101, Sprawozdanie z pracy agenturalno-informatorskiej Sekcji V Wydzia∏u V za
okres 10–20 II 1946 r., k. 4 i n.; AIPN Bi, 045/1093, Sprawozdanie z pracy agenturalno-operacyj-
nej Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku na dzieƒ 7 VIII 1946 r., k. 22; AIPN Bi, 045/1101, Sprawoz-
danie z pracy agenturalno-informatorskiej Sekcji V Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za okres
15–30 XI 1946 r., k. 123.
17 AIPN Bi, 045/1093, Sprawozdanie z pracy agenturalno-operacyjnej Wydzia∏u V WUBP w Bia-
∏ymstoku na dzieƒ 7 VIII 1946 r., k. 22.
18 AIPN Bi, 045/1101, Sprawozdanie z pracy agenturalno-operacyjnej Sekcji V Wydzia∏u V WUBP
w Bia∏ymstoku za okres 20–30 V 1946 r., k. 46.
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W pierwszej po∏owie 1946 r. Powiatowy Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego
w ¸om˝y zintensyfikowa∏ swoje dzia∏ania majàce na celu przygotowanie materia-
∏ów przeciwko biskupowi ¸ukomskiemu. Podstawà sta∏y si´ informacje uzyska-
ne od zatrzymanego cz∏onka NZW Czes∏awa Wondo∏owskiego. Zezna∏ on, ˝e
w 1945 r. do organizacji wciàgnà∏ go ks. Stanis∏aw Chudziak zamieszka∏y
w Szczepankowie, który mia∏ równie˝ organizowaç NZW w ¸om˝y i okolicz-
nych wioskach19. Funkcjonariuszy UB szczególnie zainteresowa∏ fragment doty-
czàcy zebrania cz∏onków NZW zorganizowanego 20 marca 1946 r. w remizie
stra˝ackiej w Szczepankowie z udzia∏em biskupa ¸ukomskiego, ks. Chudziaka
oraz ksi´˝y z Miastkowa, Âniadowa i Nowogrodu. Na spotkaniu biskup zapew-
nia∏ zebranych o modlitwie i pomocy dla NZW ze strony osób duchownych;
przekonywa∏ te˝, ˝e komuniÊci zostanà „rozgonieni”. W zwiàzku z tymi informa-
cjami wys∏ano do PUBP w ¸om˝y kierownika Sekcji V Wydzia∏u V WUBP w Bia-
∏ymstoku w celu zatrzymania ∏àczników biskupa. Ewentualnych aresztowanych
zalecano natychmiast przes∏uchaç pod kàtem dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa kato-
lickiego i przebiegu spotkania z 20 marca. W dalszej kolejnoÊci, po zdobyciu ma-
teria∏ów i sankcji MBP, planowano aresztowaç ks. Chudziaka oraz wszczàç sàdo-
wà spraw´ grupowà kompromitujàcà dzia∏alnoÊç ksi´˝y diecezji ∏om˝yƒskiej
w stosunku do Rzàdu JednoÊci Narodowej.

W maju 1946 r. do Wydzia∏u V wp∏yn´∏o doniesienie z wi´zienia karno-Êledcze-
go w Bia∏ymstoku, ˝e zdaniem wi´ênia Stanis∏awa Cimoszyƒskiego biskup ¸ukom-
ski kieruje dzia∏alnoÊcià podziemia w powiecie ∏om˝yƒskim20. Wed∏ug tych infor-
macji mia∏ on posiadaç broƒ, radio nadawcze i maszyn´ do pisania ukryte w lochach
pod koÊcio∏em w Ostrówku-Komorowie. Wi´zieƒ wÊród cz∏onków sztabu tajnej or-
ganizacji wymieni∏ te˝ Jana Tomaszewskiego, Stanis∏awa Lichot´ i Bronis∏awa Bo-
guckiego. Dane te nie zosta∏y jednak potwierdzone przez innych aresztowanych,
a podtrzymywa∏ je tylko Cimoszyƒski. Chocia˝ byç mo˝e planowano wykorzysta-
nie jego zeznaƒ w pracy operacyjnej, to chyba ju˝ wówczas nie traktowano ich po-
wa˝nie. W sprawozdaniu zaznaczono nawet, ˝e jest on wyznania narodowokatolic-
kiego i z tego powodu móg∏ sk∏adaç zeznania obcià˝ajàce biskupa.

W sporzàdzanych wówczas charakterystykach funkcjonariusze UB oceniali
tak˝e stosunek ksi´˝y do podziemia. I tak w powiecie sokólskim jako pozytyw-
nie nastawionych do w∏adzy komunistycznej oceniono ks. Aleksandra Bebko
i ks. Stanis∏awa Fiedorczuka. Natomiast o zwiàzki z podziemiem podejrzewano
proboszcza w Rozedrance ks. Ignacego Trosk´21. Wed∏ug materia∏ów WiN du-
chowieƒstwo w Bia∏ymstoku w du˝ej mierze przyczynia∏o si´ do podniesienia
w spo∏eczeƒstwie wiary w zmian´ sytuacji22. Wspominano przy tej okazji m.in.
ks. Antoniego Zalewskiego z koÊcio∏a Êw. Wojciecha. Stwierdzano te˝, ˝e ksi´˝a
byli przychylnie ustosunkowani do ruchu podziemnego.

19 Ibidem, Sprawozdanie z pracy agenturalno-informatorskiej Sekcji V Wydzia∏u V za okres
10–20 IV 1946 r., k. 31 i n.
20 Ibidem, Sprawozdanie z pracy agenturalno-informatorskiej Sekcji V Wydzia∏u V za okres 1–10 V
1946 r., k. 39 i n.
21 Ibidem, Sprawozdanie z pracy operatywno-agenturalnej Sekcji V Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ym-
stoku za okres 20 III–1 IV 1946 r., k. 25 i n.
22 AIPN Bi, 045/8, Raport wywiadowczy WiN za okres 15 II–15 III 1946 r., fot. 048.
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Zdarza∏y si´ jednak równie˝ przypadki krytykowania dzia∏alnoÊci organizacji
podziemnych przez ksi´˝y. W Sokó∏ce 23 kwietnia 1946 r., po zabiciu dwóch mi-
licjantów i ranieniu dwu kobiet przy wejÊciu na cmentarz koÊcielny23, ks. Stani-
s∏aw Fiedorczuk zdecydowanie pot´pi∏ ten fakt z ambony, a tych, co strzelali, na-
zwa∏ bandytami. Nawo∏ywa∏ przy tym równie˝ do zaprzestania bratobójczej
walki. By∏o to zdaniem UB pierwsze publiczne wystàpienie duchownego katolic-
kiego w województwie, w którym „pot´piono bandytów i morderców spod zna-
ku NSZ-u”. Podobnie postàpi∏ proboszcz parafii w Trzciannem ks. Stanis∏aw
Szczemirski24. Mówiàc o zabitym studencie, który by∏ cz∏onkiem podziemia, po-
wiedzia∏: „Ja dla nich nie mam Êwi´conej wody i nigdy nie pozwol´, a˝eby ban-
dyci byli pochowani na cmentarzu. Oni z granatami i bronià chodzili rabowaç
ludnoÊç, która po ca∏odziennej pracy chce mieç wytchnienie, za to im Bóg zap∏a-
ci∏”. Takie wystàpienia, bez wzgl´du na pobudki, jakimi by∏y powodowane,
z pewnoÊcià spotyka∏y si´ z poparciem i akceptacjà w∏adz.

Wi´kszoÊç duchowieƒstwa by∏a jednak pozytywnie ustosunkowana do pod-
ziemia, co potwierdzajà m.in. wystàpienia ks. Jana Lewkowicza oraz ks. Jana Per-
kowskiego chwalàcego ˝o∏nierza, który „zginà∏ [...] z ràk czerwonych komuni-
stycznych oprawców”25. W spisie Polaków – dobrych patriotów, sporzàdzonym
przez WiN dla obwodu „Lilia II”, czyli miasta Bia∏ystok, zostali wymienieni m.in.
ksi´˝a: Adam Abramowicz, Piotr Maziewski i Józef Czerniawski z parafii Êw. Ro-
cha, ks. Stanis∏aw Urban, proboszcz parafii farnej, arcybiskup Romuald Ja∏brzy-
kowski i profesor seminarium duchownego ks. dr Micha∏ Klepacz26.

Dobrym stosunkom z w∏adzami komunistycznymi nie sprzyja∏y te˝ sytuacje,
jak ta z 10 maja 1946 r., gdy grupa operacyjna Korpusu Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego z Bia∏egostoku pod dowództwem mjr. Bondarenki w trakcie prze-
prowadzania operacji w rejonie Âniadowa w poÊcigu za cz∏onkami podziemia
wesz∏a do miasta. Partyzanci schronili si´ w koÊciele, a ks. Antoni Puchalski nie
wpuÊci∏ do niego wojska27. Ostatecznie po jego otwarciu okaza∏o si´, ˝e w Êrod-
ku jest oko∏o czterdziestu m´˝czyzn, których wi´kszoÊç wraz z rodzinami uczest-
niczy∏a w nabo˝eƒstwie. Dodatkowo zdenerwowany duchowny nazwa∏ ˝o∏nierzy
i oficerów WP komunistami. 

Do kolejnego spi´cia dosz∏o 21 maja 1946 r. na pogrzebie zabitego przez pod-
ziemie funkcjonariusza PUBP w Wysokiem Mazowieckiem Teofila Piegzy. Prze-
mawiajàcy nad jego grobem ks. Lewczuk powiedzia∏: „Win´ za pope∏nione
zbrodnie ponoszà obie strony, które mordujà si´ wzajemnie [...] ja tu widz´ trum-
n´ zamordowanego, ale nie widz´ tamtych, których si´ tu nie przywioz∏o, któ-

23 AIPN Bi, 045/1101, Sprawozdanie z pracy agenturalno-informatorskiej Sekcji V Wydzia∏u V za
okres 20 IV–1 V 1946 r., k. 36. O odmowie pochowania komendanta MO z Kuênicy i jego kochan-
ki oraz opisanym powy˝ej wydarzeniu wspomina w swoich wspomnieniach sam ks. Stanis∏aw Fie-
dorczuk, pomija on jednak ca∏kowicie spraw´ wyg∏oszonego wówczas kazania (S. Fiedorczuk, Kart-
ki z mojego ˝ycia. Wspomnienia z lat 1918–1976, Bia∏ystok 2001, s. 94 i n.).
24 AIPN Bi, 045/1102, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V za okres 15–31 X 1947 r., k. 113.
25 AP Bia∏ystok, KW PPR w Bia∏ymstoku, 36 (1/V/23), Kler katolicki, 1948 r., k. 38.
26 AIPN Bi, 045/5, Wykaz imienny Polaków – dobrych patriotów, sporzàdzony przez WiN w Bia-
∏ymstoku, 22 V 1946 r., k. 41.
27 AIPN Bi, 045/1101, Sprawozdanie z pracy agenturalno-operacyjnej Wydzia∏u V WUBP w Bia-
∏ymstoku za okres 20–30 V 1946 r., k. 47.
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rzy sà pomordowani [w] jeszcze gorszy sposób lub wi´zieni niewinnie”28. Nato-
miast w czasie mszy Êwi´tej, która odby∏a si´ w tej miejscowoÊci w trzecià rocz-
nic´ bitwy pod Lenino, miejscowy ksiàdz zakoƒczy∏ swoje kazanie s∏owami „za-
brali nam ziemie wschodnie, boli nas to wszystkich Polaków”29. 

Duchowieƒstwo pomaga∏o równie˝ podziemiu w okresie przed referendum
w 1946 r. Jak donosi∏o êród∏o „Czarny Orze∏”, biskup ¸ukomski mia∏ wydzieliç
dla NSZ 1,5 mln z∏ na akcj´ wyborczà. W zwiàzku z tym informatorowi poleco-
no uzyskaç konkretne dane w tej sprawie30. Relacji pomi´dzy KoÊcio∏em katolic-
kim i w∏adzami przed g∏osowaniem nie poprawi∏a te˝ odmowa ks. Olendzkiego
z ¸om˝y uczestniczenia w pogrzebie zabitego przez podziemie referenta PUBP Si-
korskiego31. Uzasadniajàc swojà decyzj´, stwierdzi∏ on, i˝ zakaz taki wyda∏ ordy-
nariusz ∏om˝yƒski. Ksiàdz mia∏ ponadto dodaç, ˝e na konferencji biskupów
w Cz´stochowie uchwalono, i˝ ksi´˝a nie powinni braç udzia∏u w pogrzebach
funkcjonariuszy MO i UB.

KoÊció∏ katolicki atakowano te˝ pod pozorem jego obrony. I tak w artykule
Bandyci profanujà koÊció∏ NajÊwi´tszej Marii Panny. Magazyn Kainowej broni
pod organami opisano aresztowanie cz∏onków podziemia w Drohiczynie prze-
prowadzone najprawdopodobniej 15 paêdziernika 1946 r. W czasie Êledztwa
przyznali si´ oni do przechowywania broni w miejscowym koÊciele. Grupa ope-
racyjna znalaz∏a tam m.in. trzy cekaemy, pi´ç automatów, dziesi´ç mauzerów,
dziewi´ç karabinków, pi´tnaÊcie granatów, 4 tys. sztuk amunicji i jeden panzer-
faust. Aresztowani zeznali, ˝e cz´sto przychodzili do koÊcio∏a w celu czyszczenia
broni. Niemal˝e broniàc Êwi´tego miejsca, jakim jest koÊció∏, stwierdzano, ˝e
„bandyci, z których ka˝dy nosi na piersiach wizerunek Matki Boskiej, nie zawa-
hali si´ sprofanowaç koÊcio∏a i u˝yli go na magazyn broni przeznaczonej do mor-
dowania rodaków”32.

Aby uniknàç pope∏nionych podczas referendum b∏´dów, przed wyborami do
Sejmu Ustawodawczego proponowano wzmocniç referaty piàte w powiatowych
urz´dach bezpieczeƒstwa publicznego33. Duchowieƒstwo katolickie planowano
dok∏adniej obstawiç agenturà i daç mu sta∏y oficjalny nadzór uniemo˝liwiajàcy
prowadzenie propagandy politycznej. W tym wypadku nie osiàgni´to jednak pe∏-
nego sukcesu, gdy˝, jak stwierdzono w sprawozdaniu z przebiegu g∏osowania,

28 AP Bia∏ystok, KW PPR w Bia∏ymstoku, 36 (1/V/23), Raport do KW PPR w Bia∏ymstoku, 21 V
1946 r., k. 5.
29 Ibidem, Wyciàg ze sprawozdania Powiatowego Oddzia∏u Informacji i Propagandy w Wysokiem
Mazowieckiem w sprawie obchodu trzeciej rocznicy bitwy pod Lenino, k. 9; S. O˝laƒski, Stosunki
paƒstwo–KoÊció∏ w latach 1944–1950 w Êwietle materia∏ów êród∏owych przechowywanych w zaso-
bie Archiwum Paƒstwowego w Bia∏ymstoku [w:] 50 lat Archiwum Paƒstwowego w Bia∏ymstoku.
Ksi´ga pamiàtkowa, Bia∏ystok 2003, s. 112 (autor b∏´dnie podaje nazw´ miejscowoÊci, twierdzàc,
˝e oba wystàpienia mia∏y miejsce w Miƒsku Mazowieckim).
30 AIPN Bi, 045/1101, Sprawozdanie z pracy agenturalno-informatorskiej Sekcji Wydzia∏u V za
okres 20 II–1 III 1946 r., k. 8.
31 Ibidem, Sprawozdanie z pracy agenturalno-informatorskiej Sekcji V Wydzia∏u V WUBP w Bia-
∏ymstoku za okres 20–30 VI 1946 r., k. 57.
32 AIPN Bi, 045/46, Artyku∏ Bandyci profanujà koÊció∏ NajÊwi´tszej Marii Panny. Magazyn Kaino-
wej broni pod organami, wycinek bez tytu∏u gazety i daty, fot. 18.
33 AIPN Bi, 045/1096, Raport o spostrze˝eniach i wnioskach z okresu pracy nad g∏osowaniem lu-
dowym do naczelnika Wydzia∏u V WUBP, b.d., k. 25.
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podczas wyborów 19 stycznia 1947 r. ksi´˝a na Bia∏ostocczyênie, tak jak przy re-
ferendum, byli wrogo ustosunkowani do ca∏ej akcji; pomagali nawet w rozpro-
wadzaniu wÊród ludnoÊci ulotek i numerków PSL34.

Sfa∏szowane referendum i wybory os∏abi∏y w spo∏eczeƒstwie, tak˝e i u niektó-
rych ksi´˝y, wiar´ w rych∏à zmian´ sytuacji. Z og∏oszonej 22 lutego 1947 r.
amnestii skorzystali równie˝ niektórzy duchowni. 16 kwietnia w komisji przy
PUBP w Grajewie ujawni∏ si´ ks. mjr Aleksander Bieƒkowski „Skarga” z miejsco-
woÊci Rydzewo w powiecie grajewskim, w okresie okupacji kapelan Obwodu AK
Grajewo35.

O tym, ˝e duchowni zdawali sobie spraw´ z dokonania przez w∏adze nast´p-
nego fa∏szerstwa, najlepiej Êwiadczy odpowiedê biskupa ∏om˝yƒskiego Stanis∏awa
¸ukomskiego na proÊb´ przewodniczàcego Powiatowej Rady Narodowej o bicie
w dzwony w koÊcio∏ach diecezji z okazji wyboru prezydenta Rzeczypospolitej
5 lutego 1947 r. Stwierdzi∏ on mianowicie, ˝e KoÊció∏, tak jak i naród, pragnie po-
koju i pojednania, „ale KoÊció∏ katolicki, b´dàc nauczycielem prawdy, sprawiedli-
woÊci i uczciwoÊci, nie mo˝e pochwalaç aktów niesprawiedliwoÊci, jakich wyra-
zem by∏y wybory 19 stycznia br., czym ludnoÊç jest g∏´boko rozgoryczona”36. 

W pierwszej po∏owie lipca 1947 r. zgromadzono materia∏ obcià˝ajàcy ks. Ed-
warda Godlewskiego, proboszcza parafii Krypno, którego oskar˝ano o wspó∏-
prac´ z grupà „P-8”37. Dwaj ujawnieni cz∏onkowie tego oddzia∏u zeznali, ˝e
ksiàdz przekaza∏ im informacje o ruchach wojsk. Zebrane materia∏y zosta∏y prze-
kazane do Departamentu V w celu uzyskania pozwolenia na aresztowanie38. Po-
mocy cz∏onkom podziemia udzielili tak˝e: zamieszka∏y w Choroszczy dziekan
bia∏ostocki ks. Franciszek PieÊciuk, proboszcz parafii Pogorza∏ki ks. Jan Perkow-
ski i proboszcz parafii Âliwno ks. Pawe∏ Bartoszewicz39.

Do jednego z najpowa˝niejszych zatargów dosz∏o 10 sierpnia 1947 r. przy
okazji pogrzebu starosty ∏om˝yƒskiego Tadeusza ˚eglickiego, przewodniczàcego
Powiatowej Rady Narodowej w ¸om˝y Stanis∏awa Toƒskiego i ich szofera, któ-
rzy trzy dni wczeÊniej zgin´li z ràk cz∏onków oddzia∏u NZW Tadeusza Narkie-
wicza „Ciemnego” i Henryka Gawkowskiego „Roli”. W manifestacji na rynku
duchowieƒstwo w ogóle nie wzi´∏o udzia∏u, zgodzi∏o si´ jedynie przewodniczyç
obrz´dowi religijnemu na cmentarzu40. Poniewa˝ Toƒski nale˝a∏ do KoÊcio∏a

34 AIPN Bi, 045/1104, Sprawozdanie z przebiegu g∏osowania do Sejmu Ustawodawczego w woje-
wództwie bia∏ostockim, 27 I 1947 r., k. 58.
35 AIPN Bi, 045/1121, Telefonogram do naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku, 16 IV
1947 r., k. 11.
36 AP Bia∏ystok, UWB, 96, Sprawozdanie Wydzia∏u Spo∏eczno-Politycznego za styczeƒ 1947 r., k. 3.
37 Chodzi o oddzia∏ partyzancki Leona Suszyƒskiego „P-8” z sokólsko-bia∏ostockiego obwodu WiN.
Grupa ujawni∏a si´ 15 IV 1947 r. w PUBP w Sokó∏ce (K. Litwiejko, Sokólsko-bia∏ostocki obwód
Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” [w:] Dzieje polskiego podziemia na Bia∏ostocczyênie 1939–1956,
red. M. Gi˝ejewska, Toruƒ 1992, s. 74 i n.).
38 AIPN Bi, 045/1102, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V za okres 1–15 VII 1947 r., k. 58.
39 AP Bia∏ystok, KW PPR w Bia∏ymstoku, 36 (1/V/23), Kler katolicki, 1948 r., k. 40; AIPN Bi,
045/1112, Sprawozdanie naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za okres 26 XII 1948–26 I
1949 r., k. 9.
40 AIPN Bi, 045/1103, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V za okres 10–20 VIII 1947 r.,
k. 113; AIPN Bi, 045/1102, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V za okres 1–15 VIII 1947 r.,
k. 77; S. O˝laƒski, Stosunki paƒstwo–KoÊció∏..., s. 111 i n.
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narodowego, ksi´˝a zaprotestowali przeciwko niesieniu jego zw∏ok na cmentarz
katolicki razem z innymi. W efekcie pogrzeb odby∏ si´, gdy jednak mimo prote-
stów wniesiono na cmentarz trumn´ Toƒskiego, siedmiu ksi´˝y zrzuci∏o z siebie
szaty liturgiczne. Ca∏a trójka zmar∏ych zosta∏a pochowana we wspólnej mogile,
nad którà wyg∏oszono przemówienia i odÊpiewano hymn PPS Czerwony Sztan-
dar. W∏adze obawia∏y si´ prawdopodobnie reakcji ludnoÊci w zwiàzku z tym zaj-
Êciem, ale, jak podkreÊli∏ na posiedzeniu KW PPR w Bia∏ymstoku jeden z mów-
ców, by∏a ona mniej groêna, ni˝ si´ spodziewano. 

W zwiàzku z tymi wydarzeniami biskup ∏om˝yƒski wniós∏ skarg´ do wojewo-
dy bia∏ostockiego o ukaranie winnych profanacji cmentarza i wyda∏ list paster-
ski do ludnoÊci, wyjaÊniajàcy ostatnie wydarzenia. Stwierdzi∏ w nim, i˝ w∏adze
Êwieckie poczàtkowo zrezygnowa∏y z udzia∏u duchowieƒstwa katolickiego w po-
grzebie, a dopiero w ostatniej chwili zawarto porozumienie o zasadach jego
uczestnictwa. Niestety, nie zosta∏o ono dotrzymane, gdy˝ do pochodu religijne-
go w∏àczono oddzia∏ z karabinami i Êwieckie sztandary. Dodatkowo wbrew pra-
wu koÊcielnemu i zg∏aszanym zastrze˝eniom wprowadzono zw∏oki innowiercy
na poÊwi´cony cmentarz katolicki i je tam pochowano41. Z tego powodu ducho-
wni zaniechali dalszych czynnoÊci religijnych. Na zakoƒczenie stwierdzi∏: „Nie
przypuszczaliÊmy, abyÊmy w wolnej i katolickiej Polsce ˝aliç si´ musieli na tako-
we krzywdy KoÊcio∏owi Chrystusowemu wyrzàdzane przez ludzi o zaÊlepieniu
politycznym. Dla tego rodzaju ludzi partyjniactwem politycznym zaÊlepionych
nic ju˝ nie jest Êwi´tym, ani wspólne modlitwy wiernych, ani obrzàdki koÊcio∏a,
ani powaga Êmierci i pogrzebów, ani miejsca s∏u˝bie bo˝ej poÊwi´cone”. Oczywi-
Êcie prasa szeroko opisywa∏a ca∏e to zdarzenie. 

Pomimo poczàtkowego niepowodzenia nadal zbierano informacje dotyczàce
sprawy biskupa ¸ukomskiego. I tak aresztowany cz∏onek NZW Micha∏ Bierzyƒ-
ski „S´p”42 zezna∏, ˝e chcàc zawrzeç zwiàzek ma∏˝eƒski z Halinà Obryckà, uda∏
si´ do ks. Apoloniusza Gliƒskiego z parafii Bronowo. Tam po krótkiej rozmowie
oÊwiadczy∏, ˝e jest cz∏onkiem NZW i w zwiàzku z tym chce zawrzeç zwiàzek
ma∏˝eƒski bez zapowiedzi43. Uzyskawszy zgod´ biskupa, ksiàdz udzieli∏ Êlubu
17 lutego 1947 r. W tym dniu pan m∏ody i dwaj Êwiadkowie przyszli do koÊcio-
∏a z bronià, którà na polecenie ksi´dza zostawili w zakrystii. W rozpracowaniu
znajdowa∏y si´ te˝ materia∏y dotyczàce ks. Lepeckiego, aktywnego cz∏onka WiN,
na którego sankcj´ wyda∏ prokurator wojskowy (uda∏o mu si´ zbiec), oraz
ks. K∏oskowskiego z Wizny, kapelana NZW44.

41 AP Bia∏ystok, KW PPR w Bia∏ymstoku, 36 (1/V/23), Biskup ∏om˝yƒski Stanis∏aw ¸ukomski do
wojewody bia∏ostockiego, 18 VIII 1947 r., k. 15 i n.; S. O˝laƒski, Stosunki paƒstwo–KoÊció∏...,
s. 111 i n.
42 Micha∏ Bierzyƒski „S´p” (1924–2002), od jesieni 1945 r. do marca 1947 r. szef PAS batalionu V
„Niemen”, dowódca kilkudziesi´cioosobowego oddzia∏u PAS. Od 19 III 1947 r. szef PAS w Komen-
dzie Powiatu „¸aba Pó∏nocna”, ujawni∏ si´. W lipcu 1947 r. powróci∏ do konspiracji, szef wywiadu
w KP „Podhale”, aresztowany 5 IX 1947 r.
43 AIPN Bi, 045/1103, Sprawozdanie naczelnika Wydzia∏u V za okres 31 X–26 XI 1947 r., k. 151;
AIPN Bi, 045/1102, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V za okres 31 X–15 XI 1947 r.,
k. 120.
44 AIPN Bi, 045/1102, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V za okres 30 IX–15 X 1947 r.,
k. 105.
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W dniach od 13 do 15 paêdziernika 1947 r. w MBP odby∏a si´ narada poÊwi´-
cona ograniczaniu wp∏ywów KoÊcio∏a45. Referat programowy „Ofensywa kleru
a nasze zadania” wyg∏osi∏a Julia Brystygierowa – dyrektor V Departamentu MBP,
która wówczas zajmowa∏a si´ duchowieƒstwem i zwiàzkami wyznaniowymi. Re-
ferat wyznaczy∏ g∏ówne kierunki zwalczania KoÊcio∏a na nast´pne osiem lat. Au-
torka zaleca∏a w nim m.in. wyeliminowanie wp∏ywów ksi´˝y na masowe organi-
zacje m∏odzie˝owe, systematyczne rozpracowywanie prefektów szkolnych oraz
kurii biskupich, dekanatów, rad dekanackich i „Caritasu”. Dok∏adnie zbadany
mia∏ zostaç udzia∏ ksi´˝y w podziemiu i baza materialna duchowieƒstwa. Wed∏ug
Julii Brystygier w latach 1945–1947 ujawniono kilkadziesiàt wypadków udzia∏u
ksi´˝y w nielegalnych organizacjach, a wielu z nich udziela∏o moralnego i mate-
rialnego poparcia „bandom terrorystycznym”46. Pomimo tego w czasie akcji amne-
styjnej ujawni∏o si´ zaledwie 23 ksi´˝y, gdy˝ tak sugerowa∏y im zarówno w∏adze
podziemnych ugrupowaƒ, jak i episkopat. Do obszarów, na których duchowni by-
li zwiàzani z podziemiem typu endeckiego, Brystygier zaliczy∏a województwa: rze-
szowskie, bia∏ostockie, warszawskie i krakowskie. Stwierdzi∏a te˝, ˝e nierzadko
kurie biskupie stanowi∏y tam baz´ finansowà i organizacyjnà podziemia.

Wed∏ug innego materia∏u w sierpniu 1948 r. w powiecie ∏om˝yƒskim ks. An-
toni Kin poÊwi´ci∏ ryngrafy dla oddzia∏u Stanis∏awa Grabowskiego „Wiarusa”
(NZW) i obdarowa∏ jego cz∏onków ˝ywnoÊcià. Sprawa ta równie˝ zosta∏a prze-
kazana do MBP47. Jak donosi∏o êród∏o „Burza”, kontakty z „Wiarusem” mieli te˝
utrzymywaç ks. Czes∏aw Dziondziak, proboszcz parafii Rutki, oraz ks. Franciszek
¸apiƒski, proboszcz parafii Zambrów w powiecie ∏om˝yƒskim48. Pierwszy po ro-
zebraniu domu „Wiarusa” nazwa∏ ponadto przedstawicieli rzàdu bandytami de-
molujàcymi zabudowania ludzi walczàcych za Polsk´49. W okresie tym uzyskano
równie˝ materia∏y Êwiadczàce o wspomaganiu cz∏onków NZW przez ks. Fran-
ciszka PieÊciuka, proboszcza parafii Choroszcz. Jerzy Nita „Cygan” i Marian
Maliszewski „Wyrwa” zeznali, ˝e w po∏owie grudnia zostali przez niego pocz´-
stowani kolacjà i dostali 2000 z∏50. 20 maja 1949 r. Wojskowy Sàd Rejonowy

45 A. Dudek, Paƒstwo i KoÊció∏ w Polsce 1945–1970, Kraków 1995, s. 13; H. Konopka, Religia
w szko∏ach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce paƒstwa (1944–1961), Bia∏ystok
1997, s. 38.
46 Odprawa z 13–15 paêdziernika 1947, wystàpienie dyrektor Julii Brystygier „Ofensywa kleru
a nasze zadania” [w:] Aparat bezpieczeƒstwa w latach 1944–1956. Taktyka, strategia, metody, cz. 1:
Lata 1945–1947, oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1994, „Dokumenty z dziejów PRL”, t. 5, s. 129;
J. ˚aryn, „Ksi´˝a patrioci” – geneza powstawania formacji duchownych katolickich [w:] Polska
1944/45–1989. Studia i materia∏y, t. 1, Warszawa 1995, s. 125 i n.; Stefan Kardyna∏ Wyszyƒski Pry-
mas Polski w dokumentach aparatu bezpieczeƒstwa PRL (1953–1956), oprac. B. Piec, Warszawa
2001, s. VII.
47 AIPN Bi, 045/1109, Sprawozdanie naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za okres
27 VIII–27 IX 1948 r., k. 46; AIPN Bi, 045/1108, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V WUBP
za okres 31 VIII–30 IX 1948 r., k. 62; AIPN Bi, 045/1109, Sprawozdanie naczelnika Wydzia-
∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za okres 27 VII–28 VIII 1948 r., k. 40.
48 AIPN Bi, 045/1112, Sprawozdanie naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za okres
26 II–26 III 1949 r., k. 25.
49 AP Bia∏ystok, KW PPR w Bia∏ymstoku, 36 (1/V/23), Kler katolicki, 1948 r., k. 40.
50 AIPN Bi, 045/1112, Sprawozdanie naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za okres
26 I–26 II 1949 r., s. 19.
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w Bia∏ymstoku skaza∏ na 5 lat wi´zienia za pomoc cz∏onkom WIN ks. Zygmun-
ta Poniatowskiego, wikarego parafii Barg∏ów w powiecie augustowskim, areszto-
wanego 19 stycznia 1949 r.51 Takich przypadków by∏o znacznie wi´cej.

W Êwietle tych wszystkich wydarzeƒ mo˝na stwierdziç, ˝e najprawdopodobniej
z ulgà odnotowano w WUBP w Bia∏ymstoku Êmierç biskupa diecezji ∏om˝yƒskiej
Stanis∏awa Kostki ¸ukomskiego. Zmar∏ on 28 paêdziernika 1948 r. po niewyja-
Ênionej do dziÊ katastrofie samochodowej na trasie Ostrów Mazowiecka–¸om˝a52.
W sporzàdzonym sprawozdaniu zapisano, ˝e przywiezienie zw∏ok i pogrzeb od-
by∏y si´ bez jakichkolwiek zak∏óceƒ. 3 listopada przy udziale pocztów sztandaro-
wych cechów rzemieÊlniczych, harcerstwa, Sodalicji Mariaƒskiej oraz przedsta-
wicieli „Caritasu” zw∏oki biskupa przeniesiono do katedry53. 

Jeszcze na poczàtku 1949 r. do UB dociera∏y informacje o wspó∏pracy du-
chownych z podziemiem. Kontakt taki mia∏ nadal utrzymywaç m.in. ks. Pawe∏
Bartoszewicz, proboszcz parafii Âliwno w powiecie bia∏ostockim. Przyjà∏ on mia-
nowicie u siebie cz∏onków WiN, pocz´stowa∏ ich kolacjà oraz wr´czy∏ 1500 z∏54.
WczeÊniej na proÊb´ ˝ony jednego z partyzantów odprawi∏ te˝ nabo˝eƒstwo
w intencji ochrony jej m´˝a przed przeÊladowaniem w∏adz. Fakty te byç mo˝e UB
wykorzysta∏o w póêniejszym okresie, sk∏aniajàc tego duchownego do zaanga˝o-
wania si´ w dzia∏alnoÊç „ksi´˝y patriotów”.

W∏adze centralne zacieÊnia∏y swój nadzór nad dzia∏alnoÊcià KoÊcio∏a katolic-
kiego. 7 stycznia 1949 r. wydano polecenie zebrania w terenie materia∏ów do-
tyczàcych wszystkich przejawów dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa, szczególnie jego
stosunku do polityki rzàdu i ewentualnych kontaktów z podziemiem55. Odpowie-
dzià na te wytyczne by∏o sprawozdanie z dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a katolickiego w wo-
jewództwie bia∏ostockim wys∏ane do KC PZPR 24 stycznia 1949 r.56 Jako obsza-
ry najwi´kszego wp∏ywu ksi´˝y wymieniono powiaty: ∏om˝yƒski, augustowski,
wysokomazowiecki, cz´Êciowo grajewski i bielski. T∏umaczono to dzia∏alnoÊcià
resztek podziemia i niedostatecznymi wp∏ywami partii w spo∏eczeƒstwie. 

Do akcji tej w∏àczy∏ si´ te˝ premier Józef Cyrankiewicz, który w exposé sej-
mowym z 10 stycznia 1949 r. stwierdzi∏, ˝e wykorzystywanie ambony i szat ka-
p∏aƒskich do szerzenia propagandy antypaƒstwowej oraz do popierania podzie-
mia b´dà karane z ca∏à surowoÊcià prawa. Zapowiedzia∏ te˝ jednoczeÊnie
otoczenie opiekà kap∏anów dajàcych dowody swego patriotyzmu57. Natomiast

51 Ibidem, Sprawozdanie naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za okres 26 IV–26 V 1949 r.,
k. 36v.
52 AIPN Bi, 045/1108, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V WUBP za okres 1 X–1 XI 1948 r.,
k. 70.
53 AP Bia∏ystok, KW PPR w Bia∏ymstoku, 36 (1/V/23), I sekretarz Komitetu Powiatowego PPR
w ¸om˝y do Komitetu Wojewódzkiego PPR w Bia∏ymstoku, b.d., k. 42.
54 Ibidem, Kler katolicki, 1948 r., k. 40.
55 AP Bia∏ystok, KW PZPR w Bia∏ymstoku, 33/V/10, Notatka w sprawie dzia∏alnoÊci kleru, 7 I
1949 r., k. 17.
56 Ibidem, Dzia∏alnoÊç kleru w województwie bia∏ostockim, 24 I 1949 r., k. 18 i n.
57 J. Stefaniak, Duchowieƒstwo katolickie wobec w∏adz paƒstwowych w woj. bia∏ostockim w latach
1945–1956, „Studia Podlaskie” 2000, t. 10, s. 151. Nie mo˝na jednak zgodziç si´ ze stwierdzeniem
wysuni´tym przez autora, ˝e wtedy nastàpi∏y pierwsze aresztowania wÊród ksi´˝y, gdy˝, jak podaje
literatura, do po∏owy 1947 r. aresztowanych by∏o oko∏o szeÊçdziesi´ciu duchownych (J. ˚aryn,
„Ksi´˝a patrioci”..., s. 125 i n.; Stefan Kardyna∏ Wyszyƒski..., s. VII).
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w marcu 1949 r. rzàd wyda∏ oÊwiadczenie dotyczàce aktualnych stosunków mi´-
dzy paƒstwem a KoÊcio∏em58. Stwierdzono w nim, ˝e cz´Êç kleru prowadzi dzia-
∏alnoÊç nieprzyjaznà wobec rzàdu i paƒstwa. Wspomniano tutaj m.in. o tym, ˝e
KoÊció∏ nie walczy z przenikaniem podziemia do stowarzyszeƒ katolickich. Przy-
gotowany zosta∏ wzór rezolucji, która mia∏a byç „spontanicznie” uchwalana na
specjalnie organizowanych wiecach59. Zebrani wyra˝ali w niej ca∏kowità apro-
bat´ dla stanowiska rzàdu wobec KoÊcio∏a, przeciwstawiali si´ agitacji politycz-
nej prowadzonej przez duchowieƒstwo oraz jego „fanatyzmowi” i wspó∏pracy
z podziemiem.

W tym okresie rozpoczyna si´ te˝ seria aresztowaƒ ksi´˝y podejrzanych
o wspó∏prac´ z partyzantami. Jako jeden z pierwszych 19 stycznia 1949 r., za
zgodà wicedyrektora Departamentu V MBP, na mocy sankcji WSR w Bia∏ymsto-
ku, zosta∏ zatrzymany wikary parafii Barg∏ów w powiecie augustowskim ks. Zyg-
munt Poniatowski60. Oskar˝ono go o to, ˝e jako wikary parafii Szumowo w po-
wiecie ∏om˝yƒskim utrzymywa∏ kontakty z cz∏onkiem NZW Bronis∏awem
Karwowskim i po amnestii w 1947 r. przyjà∏ od niego 200 tys. z∏ na wykupienie
z wi´zienia by∏ego komendanta Okr´gu Olsztyn NZW in˝. Romualda Koz∏a.
Wystawi∏ on dwa pokwitowania na 30 i 170 tys. z∏, znalezione podczas rewizji
u matki Karwowskiego. W trakcie Êledztwa ksiàdz przyzna∏ si´ do wszystkich sta-
wianych mu zarzutów.

O kontakty z podziemiem antykomunistycznym oskar˝ano tak˝e ks. Broni-
s∏awa Zarzeckiego z Ró˝anegostoku, który udziela∏ komunii cz∏onkom „bandy”
i spowiada∏ ich61. W gronie podejrzanych znalaz∏ si´ tak˝e ks. Stanis∏aw ˚ochow-
ski, proboszcz parafii Zawady w powiecie ∏om˝yƒskim, którego obcià˝y∏ Lucjan
Sikorski, cz∏onek NZW. Zezna∏ on, ˝e w 1949 r. na plebanii mieÊci∏ si´ sztab tej
organizacji, a ksiàdz wspiera∏ jà pieni´dzmi oraz duchowo, udzielajàc spowiedzi
i komunii, a tak˝e chwali∏ jej dzia∏alnoÊç. On sam mia∏ te˝ nale˝eç do NZW62. 

Duchowni nie zapominali te˝ o cz∏onkach podziemia poleg∏ych w walce
z funkcjonariuszami UB i MO oraz wojskami KBW. Jak odnotowano w sprawoz-
daniu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bia∏ymstoku, 30 paêdziernika 1949 r.
biskup Czes∏aw Falkowski, b´dàc w Zambrowie, wyda∏ rozporzàdzenie, aby na
cmentarzach przybrano groby cz∏onków NZW i modlono si´ za zabitych przez
aparat bezpieczeƒstwa63.

58 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 33/V/10, OÊwiadczenie rzàdu RP w sprawie uregulowania
stosunków mi´dzy paƒstwem i KoÊcio∏em, marzec 1949 r., k. 52 i n.
59 Ibidem, Rezolucja, 1949 r., k. 51.
60 Zygmunt Poniatowski, ur. 12 VI 1911 r. w Be∏dzie, powiat szczuczyƒski; 20 V 1949 r. skazany
przez WSR w Bia∏ymstoku na 5 lat wi´zienia za pomoc cz∏onkom WiN: Bronis∏awowi Karwowskie-
mu i Henrykowi Karwowskiemu (AIPN Bi, 045/1112, Sprawozdanie naczelnika Wydzia∏u V WUBP
w Bia∏ymstoku za okres 26 IV–26 V 1949 r., k. 36v; AIPN Bi, 045/1111, Raport okresowy naczel-
nika Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za okres 1 I–1 II 1949 r., k. 5). 
61 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 33/V/10, Dzia∏alnoÊç kleru w województwie bia∏ostockim,
24 I 1949 r., k. 21.
62 AIPN Bi, 045/1114, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za okres
1–28 II 1950 r., k. 23.
63 AP Bia∏ystok, KW PZPR, 33/VI/5, Sprawozdanie opisowe KW PZPR w Bia∏ymstoku za paêdzier-
nik 1949 r., k. 244.
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3 listopada w Gdaƒsku aresztowano duchownego diecezji ∏om˝yƒskiej ks. W∏a-
dys∏awa ˚ebrackiego64, a 12 listopada w miejscowoÊci ˚arów w powiecie Êwid-
nickim ks. Tomasza Lipeckiego65, by∏ego proboszcza parafii Tokary w powiecie
bielskim. Ksiàdz Lipecki w czasie wojny udziela∏ pomocy ˝ywnoÊciowej cz∏onkom
AK oraz pe∏ni∏ funkcj´ kapelana, a po jej zakoƒczeniu by∏ czynnym cz∏onkiem or-
ganizacji WiN66. Zarzucano mu ponadto zwerbowanie do tej organizacji dwóch
oficerów Wojsk Ochrony Pogranicza i dwóch funkcjonariuszy MO w Klukowi-
czach, z komendantem na czele. Nak∏oni∏ on tak˝e do dezercji chorà˝ego WP
Henryka Mieczkowskiego, którego nast´pnie skontaktowa∏ z podziemiem.

W 1950 r. nasilono m.in. dzia∏ania przeciwko ks. Janowi Trochimowi, który
6 stycznia 1950 r. w koÊciele Êw. Rocha w Bia∏ymstoku wyg∏osi∏ antypaƒstwowe
kazanie. Wed∏ug planu opracowanego przez UB informatorzy: „Piotr”, „Feliks”,
„Benzyna”, „Rolski”, „Zaufany” i „Dy˝urny” mieli odszukaç Êwiadków goto-
wych potwierdziç to wydarzenie. Ponadto planowano zgromadzenie materia∏u
dotyczàcego wspó∏pracy ksi´dza z podziemiem winowskim. Przede wszystkim
nale˝a∏o wi´c ustaliç miejsce przebywania cz∏onków podziemia, którym duchow-
ny udziela∏ pos∏ugi religijnej67.

O tym, jak bardzo zale˝a∏o UB na sk∏onieniu ksi´˝y do oficjalnego wystàpie-
nia przeciwko podziemiu niepodleg∏oÊciowemu, najlepiej Êwiadczà rozmowy
przeprowadzone w dniach 28 i 29 kwietnia 1950 r. z 49 z nich, pracujàcymi na
terenach okreÊlanych jako zagro˝one przez „bandytyzm”. Liczba przeprowadzo-
nych rozmów w poszczególnych powiatach przedstawia∏a si´ nast´pujàco: w bia-
∏ostockim – dwanaÊcie, bielskim – szesnaÊcie, augustowskim – trzy, kolneƒskim
– trzy, ∏om˝yƒskim – dziesi´ç, wysokomazowieckim – pi´ç68. Od duchownych za-
˝àdano, aby 30 kwietnia podczas kazaƒ pot´pili podziemie. Ostatecznie uczyni∏o
tak 25 z nich, m.in. Józef ˚ó∏tkowski z Sejn, Kazimierz Hryniewicz z Jeleniewa,
Józef Jaronicki z Becej∏, Kazimierz Równy z Wi˝ajn, Czes∏aw ¸upiƒski z Pod˝y-
lin, Kazimierz ¸omacki z Braƒska, Wiktor Borysiewicz z Pobikier, Wincenty
Fràckiewicz z Milejczyc i ks. W∏adys∏aw Wierzbicki z Dziadkowic. Z powiatu
∏om˝yƒskiego do grona tego do∏àczyli ksi´˝a: Stanis∏aw ˚ochowski z Zawad,
Franciszek ¸apiƒski z Zambrowa, Stanis∏aw Skrodzki z Przytu∏, Stanis∏aw Dàb-
kowski z Roman, Czes∏aw Dziondziak z Rutek, Antoni Roszkowski z Jedwabnego

64 WSR w Gdaƒsku zarzuci∏ mu kontakty z podziemiem i posiadanie broni. Zosta∏ skazany na 5 lat
wi´zienia, na wolnoÊç wyszed∏ wiosnà 1953 r. w wyniku amnestii. Powróci∏ do diecezji ∏om˝yƒskiej,
zmar∏ 14 IV 1987 r. w Lachowie (W. Jemielity, Ks. W∏adys∏aw ˚ebracki [w:] Leksykon duchowieƒ-
stwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, oprac. J. Myszor, t. 1, Warszawa 2002, s. 333).
65 Przebywa∏ w areszcie we Wroc∏awiu, skàd przewieziono go do wi´zienia Êledczego w Bia∏ymsto-
ku. Zosta∏ skazany na 9 lat wi´zienia, ale na wolnoÊç wyszed∏ po 4 latach, w 1953 r. w wyniku u∏a-
skawienia przez Rad´ Paƒstwa. Powróci∏ do archidiecezji wroc∏awskiej, zmar∏ 5 V 1964 r. (E. Bo-
rowski, Ks. Tomasz Lipecki [w:] Leksykon duchowieƒstwa represjonowanego w PRL..., s. 151).
66 AIPN Bi, 045/1112, Sprawozdanie naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za okres
26 X–26 XI 1949 r., k. 96; AIPN Bi, 045/1111, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V WUBP
w Bia∏ymstoku za okres 1–30 XI 1949 r., k. 103; AIPN Bi, 045/506, Raport miesi´czny za okres
31 X–30 XI 1949 r., k. 281.
67 AIPN Bi, 015/172, Plan dalszych przedsi´wzi´ç w sprawie przeciwko ks. Janowi Trochimowi,
7 I 1950 r., k. 74.
68 AIPN Bi, 045/1114, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za kwiecieƒ
1950 r., k. 50.
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oraz z powiatu augustowskiego ks. Józef K´bliƒski z Lipska, z powiatu bia∏ostoc-
kiego ks. Stanis∏aw Fiedorczuk z Trzciannego. W komentarzu do tej listy stwier-
dzono jednak, ˝e z grona tego wczeÊniej wspó∏pracowali z podziemiem m.in.
duchowni: K´bliƒski, Wierzbicki, ˚ochowski, Dziondziak, wobec czego to za-
chowanie mo˝e byç jedynie „pozorowane”.

W lutym 1951 r. uzyskano natomiast materia∏ obcià˝ajàcy proboszcza parafii
Bronowo w powiecie ∏om˝yƒskim, ks. Stanis∏awa Chudzika, który podczas kaza-
nia wspomnia∏ o aresztowaniu w XVI w. dwu osób o podobnych nazwiskach
i skazaniu tej, która by∏a niewinna. Na zakoƒczenie swego wystàpienia doda∏, ˝e
i teraz tak si´ zdarza. W podsumowaniu do tej wiadomoÊci stwierdzono, ˝e jest
on podejrzewany równie˝ o wspó∏prac´ z podziemiem69. Jak widaç, gdy pojawia∏
si´ jakiÊ zarzut wobec osoby duchownej, to wkrótce do∏àczano do niego tak˝e
oskar˝enie o kontakty z nielegalnymi organizacjami.

W marcu 1952 r. za rzekomy wspó∏udzia∏ w „zbrodniach” pope∏nionych
przez podziemie zostali zatrzymani ksi´˝a: Aleksander Drozd i Józef K´bliƒski70.
Pierwszemu z nich zarzucano przynale˝noÊç do nielegalnej organizacji AK-WiN
i pod˝eganie do zabójstwa Anny Witek. W latach 1945–1947 mia∏ te˝ utrzymy-
waç kontakt z „bojówkà” Czes∏awa Rychorowicza „Groma”. Do 1947 r. dostar-
cza∏ dla podziemia ˝ywnoÊç oraz pozytywnie nastawia∏ do niego ludzi. 21 lipca
1952 r. ks. Drozd zosta∏ skazany na 12 lat pozbawienia wolnoÊci, a po zastoso-
waniu przepisów o amnestii kar´ t´ zmniejszono do 8 lat. 

W okresie tym Sekcja V Wydzia∏u V przeprowadzi∏a pi´ç kolejnych areszto-
waƒ ksi´˝y w zwiàzku z ich wspó∏pracà z nielegalnymi organizacjami71. Zatrzy-
mano mianowicie Mariana Godlewskiego, proboszcza parafii Osmola, gmina
Boçki, powiat bielski, Edwarda Godlewskiego, proboszcza parafii Krypno w po-
wiecie bia∏ostockim, Edwarda Polaka, proboszcza parafii Barg∏ów w powiecie
augustowskim, Stefana Truskowskiego, proboszcza parafii ¸ubin KoÊcielny, gmi-
na Braƒsk w powiecie bielskim, i Czes∏awa Dziondziaka, proboszcza parafii Rut-
ki w powiecie ∏om˝yƒskim. Sprawy te przekazano do Wydzia∏u Âledczego WUBP
w Bia∏ymstoku do dalszego prowadzenia.

Nie by∏y to jednak jedyne dzia∏ania aparatu bezpieczeƒstwa skierowane prze-
ciwko duchowieƒstwu w zwiàzku z jego rzeczywistymi czy te˝ domniemanymi
kontaktami z podziemiem. Prowadzono wówczas 41 spraw przeciwko ksi´˝om:
w PUBP w Wysokiem Mazowieckiem sprawy Henryka Bia∏okoziewicza z Kuczy-
na, Kazimierza Grunwalda i Wac∏awa Olszewskiego z Piekut72; w PUBP w Gra-
jewie sprawy Józefa Janucika z Radzi∏owa, Floriana Szab∏owskiego z Wàsosza,
Józefa Skorowskiego i Romana Krajewskiego oraz Witolda Balukiewicza. Nato-

69 AIPN Bi, 045/1115, Sprawozdanie z pracy Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za luty 1951 r., k. 21.
70 AIPN Bi, 045/1116, Sprawozdanie z pracy Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za luty 1952 r.,
k. 40 i n.; AIPN Bi, 015/195, Akt oskar˝enia przeciwko ks. Aleksandrowi Drozdowi, k. 97; ibidem,
Wyrok na ks. Aleksandra Drozda, k. 105 i n.; K. Sychowicz, Aleksander Drozd (1890–1978) [w:]
Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce 1944–1956. S∏ownik biograficzny, t. 2, Kraków–Warsza-
wa–Wroc∏aw 2004, s. 93.
71 AIPN Bi, 045/1116, Sprawozdanie z pracy Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za maj 1952 r., k. 65.
72 AIPN Bi, 045/1117, Raport o systematycznej kontroli sieci, sprawach agenturalnego rozpraco-
wania i zaczepkach w poszczególnych powiatowych urz´dach bezpieczeƒstwa publicznego, 1 X
1952 r., k. 165.
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miast PUBP w Sokó∏ce rozpracowywa∏ Jana Siemiaszkiewicza z Marianowa, Jana
Malinowskiego z Kuênicy, Zygmunta Piskorza z Suchowoli i Stanis∏awa Mikul-
skiego z Krynek. W PUBP w ¸om˝y interesowano si´ duchownymi: Wies∏awem
Majewskim z Miastkowa, Józefem Januszewskim z Pucha∏, Jerzym Wàdo∏ow-
skim z Jedwabnego, Stanis∏awem Skrodzkim z Przytu∏ i Stanis∏awem ˚ochow-
skim z Zawad. Podobne dzia∏ania podejmowa∏y powiatowe urz´dy bezpieczeƒ-
stwa w Kolnie i Suwa∏kach. W sferze zainteresowaƒ PUBP w Bia∏ymstoku
pozostawali natomiast ksi´˝a: W∏adys∏aw Pilcicki z Kopisk, Jan Perkowski z Po-
gorza∏ek, Franciszek Ratyƒski z Dobrzyniewa i Pawe∏ Bartoszewicz z JaÊwi∏.
W wykazie sporzàdzonym przez PUBP w Bielsku Podlaskim figurowali: Aleksan-
der Swerpel z Topczewa, Micha∏ Badowski z Rutek, Adolf Koz∏owski z Ostro˝an,
Stanis∏aw Siedler ze Âledzianowa, Czes∏aw Jasiƒski z Do∏ubowa, Józef Moniusz-
ko i Justyn Kruhliƒski z Siemiatycz, Kazimierz ¸omacki z Braƒska i Jan Bielaw-
ski z Klich. Wszyscy oni podejrzani byli o kontaktowanie si´ ze zbrojnym pod-
ziemiem i rozpowszechnianie z ambony wrogiej propagandy.

18 grudnia 1952 r. MBP aresztowa∏o ksi´˝y podejrzanych o wspó∏prac´ z nie-
legalnym podziemiem: Wiktora Borysiewicza i Czes∏awa Rakowskiego z parafii
¸apy w powiecie wysokomazowieckim73. Co ciekawe, pierwszy z nich by∏ aktyw-
nym dzia∏aczem ruchu „ksi´˝y patriotów”, ale nawet to nie ocali∏o go przed sà-
dem. Ich sprawy sta∏y si´ cz´Êcià procesu Kazimierza Kamieƒskiego „Huzara”
odbywajàcego si´ w ¸apach, jednego z najwi´kszych procesów pokazowych
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià podziemia na Bia∏ostocczyênie. Chocia˝ ks. Borysie-
wicz zaprzeczy∏ prowadzeniu nielegalnej dzia∏alnoÊci, to podczas przes∏uchaƒ na-
pomknà∏ o swoich powojennych kontaktach z podziemiem. Opowiedzia∏ m.in.
o spowiadaniu rannych ˝o∏nierzy „¸upaszki” latem 1945 r., o wizycie jesienià
1946 r. na plebanii w Pobikrach W∏adys∏awa ¸ukasiuka „M∏ota” i pozostawio-
nym tam na przechowanie pistolecie74. Natomiast ks. Czes∏aw Rakowski poczàt-
kowo zaprzecza∏ jakimkolwiek kontaktom z organizacjami konspiracyjnymi za-
równo podczas okupacji, jak i po jej zakoƒczeniu. W swoich zeznaniach
wspomnia∏ tylko o nieznanym osobniku, który pozostawi∏ u niego koresponden-
cj´ dla Bronis∏awa Ol´dzkiego75. Nied∏ugo broni∏ tej wersji, a i przyznanie si´ do
cz´Êci zarzutów niewiele mu pomog∏o. W postanowieniu o pociàgni´ciu do od-
powiedzialnoÊci karnej stwierdzono, ˝e od 1945 r. usi∏owa∏ on przemocà zmie-
niç ustrój Polski Ludowej, u˝yczajàc na plebanii w ¸apach goÊciny i po˝ywienia
cz∏onkom oddzia∏u „Huzara”76. Podobny zarzut postawiono ks. Wiktorowi Bo-
rysiewiczowi, dodajàc m.in., ˝e udziela∏ on materialnej i moralnej pomocy „ban-
dom kontrrewolucyjnym” dzia∏ajàcym w województwie bia∏ostockim77. 

73 AIPN Bi, 045/1116, Sprawozdanie z pracy Wydzia∏u V WUBP w Bia∏ymstoku za grudzieƒ
1952 r., k. 181.
74 AIPN, Sr 216/53, t. 1, Akta sprawy przeciwko Kazimierzowi Kamieƒskiemu, Protokó∏ przes∏u-
chania ks. Wiktora Borysiewicza, 31 XII 1952 r., k. 135 i n. 
75 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania ks. Czes∏awa Rakowskiego, 20 XII 1952 r., k. 195 i n. 
76 AIPN, Sr 216/53, t. 3, Postanowienie o pociàgni´ciu do odpowiedzialnoÊci karnej ks. Czes∏awa
Rakowskiego, 11 III 1953 r., k. 87.
77 Ibidem, Postanowienie o pociàgni´ciu do odpowiedzialnoÊci karnej ks. Wiktora Borysiewicza
11 III 1953 r., k. 84; J. ˚urek, Ks. Wiktor Borysiewicz [w:] Leksykon duchowieƒstwa represjonowa-
nego..., s. 24 i n.
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W Êledztwie starano si´ powiàzaç dzia∏ania „Huzara” z miejscowym ducho-
wieƒstwem, które pozostawa∏o z nim w regularnym kontakcie. Kamieƒski ze-
zna∏, ˝e w powiecie wysokomazowieckim kontaktowa∏ si´ z ksi´˝mi z nast´pujà-
cych parafii: Boguty, Pietkowo, Dàbrówka, P∏onka KoÊcielna i Rosochate78. Pi´ç
lat wczeÊniej w 1947 r. za kontakt z oddzia∏em „Huzara” oskar˝ono i skazano
ks. Antoniego Czajkowskiego na sta∏e przebywajàcego w Warszawie, dlatego
dzia∏ania aparatu bezpieczeƒstwa mo˝na w tym wypadku uznaç za pewnego ro-
dzaju kontynuacj´ represji zapoczàtkowanych du˝o wczeÊniej.

Epilogiem tej sprawy by∏ wyrok WSR w Warszawie wydany na posiedzeniu
wyjazdowym w ¸apach 26 marca 1953 r.79 Stwierdzono w nim m.in., ˝e ksi´˝a
ci wbrew przepisom i obowiàzkom kap∏aƒskim wspó∏dzia∏ali z „bandà” przeciw-
ko Polsce Ludowej. Post´powali tak, chocia˝ w kraju zagwarantowana by∏a, we-
d∏ug s´dziów, swoboda praktyk religijnych, a wierzàcy korzystali z tych praw i je
doceniali. Co do oskar˝onych duchownych sàd wzià∏ pod uwag´ wyra˝onà przez
nich w procesie, a szczególnie w ostatnim s∏owie, skruch´ i wskazanie powodów
wejÊcia przez nich na drog´ przest´pstwa. Ostatecznie ks. Borysiewicz zosta∏ ska-
zany ∏àcznie na 7 lat wi´zienia, utrat´ praw publicznych i obywatelskich na 3 la-
ta oraz przepadek ca∏ego mienia na rzecz skarbu paƒstwa80. Ksiàdz Rakowski na-
tomiast otrzyma∏ wyrok 5 lat wi´zienia, pozbawienia praw publicznych
i obywatelskich na 2 lata i przepadku ca∏ego mienia. Tak oto represje wymierzo-
ne przeciwko duchowieƒstwu z województwa bia∏ostockiego osiàgn´∏y swoje
apogeum. Od tego czasu stopniowo zmienia∏ si´ zarówno charakter dzia∏aƒ wo-
bec ksi´˝y, jak i ich nasilenie.

Mimo zaabsorbowania aparatu bezpieczeƒstwa dzia∏aniami skierowanymi
przeciwko PSL i zbrojnemu podziemiu, duchowieƒstwo nie znik∏o z jego pola
widzenia. Niemal od poczàtku funkcjonowania aparatu bezpieczeƒstwa ksi´˝a
pojawiali si´ w gromadzonych wówczas materia∏ach dotyczàcych podziemia,
opozycji politycznej czy te˝ oÊwiaty. W województwie bia∏ostockim UB dà˝àcy
do udowodnienia powiàzaƒ duchowieƒstwa ze zbrojnà opozycjà antykomuni-
stycznà mia∏ u∏atwione zadanie. Tamtejsi ksi´˝a udzielajàcy wsparcia podziemiu
w okresie II wojny Êwiatowej uznali za coÊ oczywistego dalsze jego wspieranie
w walce z nowym wrogiem. Zebrane w okresie powojennym informacje na te-
mat kontaktów duchowieƒstwa z nielegalnymi organizacjami zosta∏y wykorzy-
stane w nast´pnych latach przy formu∏owaniu aktów oskar˝enia przeciwko ksi´-
˝om lub do szanta˝u majàcego sk∏oniç ich do wspó∏pracy. Przyk∏adem na to
mo˝e byç chocia˝by proces Kazimierza Kamieƒskiego „Huzara” w 1953 r. Wraz
z up∏ywem czasu duchowni poddawani byli coraz dok∏adniejszej inwigilacji i pre-
sji ze strony UB w celu z∏amania ich oporu i uczynienia z nich pos∏usznych wyko-
nawców poleceƒ w∏adz. Jednak˝e w opisywanym okresie nie uda∏o si´ aparatowi
bezpieczeƒstwa ca∏kowicie zerwaç kontaktów ∏àczàcych ksi´˝y z organizacjami
niepodleg∏oÊciowymi ani zmusiç wszystkich do zaprzestania udzielania partyzan-
tom pomocy. Organy bezpieczeƒstwa nie zdo∏a∏y te˝ przejàç kontroli nad dzia-
∏alnoÊcià KoÊcio∏a w województwie bia∏ostockim. 

78 J. ˚urek, Ks. Wiktor Borysiewicz..., s. 25.
79 AIPN, Sr 216/53, t. 3, Wyrok w sprawie Kazimierza Kamieƒskiego i innych, 26 III 1953 r., k. 194.
80 Ibidem, k. 219, 221.
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KRZYSZTOF SYCHOWICZ (ur. 1969) – historyk, doktor nauk humanistycznych,
pracownik Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Bia∏ymstoku. Zaj-
muje si´ dzia∏aniami w∏adz komunistycznych przeciwko KoÊcio∏owi katolic-
kiemu i Êrodowisku oÊwiatowemu w Polsce pó∏nocno-wschodniej. Autor
ksià˝ki Ziemia ¸om˝yƒska i jej mieszkaƒcy w latach 1944–1956 (2005) oraz
wspó∏autor pozycji Marzenia o Orle w koronie (2004) i pakietu edukacyjnego
Podziemie niepodleg∏oÊciowe w województwie bia∏ostockim w latach
1944–1956 (2001). Publikowa∏ m.in. w „Studiach Podlaskich”, „Znad Pisy”
i „Ziemi ¸om˝yƒskiej”. Cz∏onek Zarzàdu G∏ównego Towarzystwa Przyjació∏
Ziemi ¸om˝yƒskiej.

The Catholic Church and the Polish underground in the Bialystok province 1945–1953

The article depicts the communist system of oppressing the Catholic Church in Poland
between 1944 and 1953. In the light of certain facts it is pretty obvious that the security
apparatus must have been prepared to fight the clergy from the very beginning, especially
that it was known to support the underground movement. Although, the priests were not
openly persecuted before 1947, individuals happened to be victimized by the UB. 

According to information the MBP received from the Bialostocczyzna region, after 1945
the local clergymen stayed in touch with the resistance forces: stored its weapon or archi-
ves, performed church services. The oppression of the Church intensified in 1947–1953;
most of the clergies’ trials that finished in long jail sentences took place that time. In order
to discredit the Church and reduce its influence the Fifth Section of the Fifth Department,
founded on the 11th of January 1946 in Bialystok, was instructed to organize an internal
spy ring. But while realizing the task, many difficulties were encountered. 

Because the neutralization of the catholic clergy was to be achieved by recruiting se-
cret cooperators who would hinder the Church from conducting the political propaganda
(as it was called), unfriendly attitude of priests to the system was really an obstacle. In this
case the security apparatus failed as shows the result of the election held on the 19th of Ja-
nuary 1947, when similarly to the referendum, priests from the region voted predominan-
tly against the people’s democracy. 

In 1949 the action taken against the catholic Church was joined by the prime minister
– Józef Cyrankiewicz. In his expose, on 10th of January, he declared that using pulpits to
spread anti-state propaganda and supporting the underground would be punished to the
full extent of the law. He also announced that those priests who would prove their patrio-
tism would be taken in care. This activity culminated in show trials of the priests accused
of cooperation with the anticommunist underground. One of the first convicted was a cu-
rate of the Barglow parish in the Augustow district, Zygmunt Poniatowski. 

Being kept under more and more meticulous surveillance, the clergymen became the
object of increasing pressure. The goal of such an action was to break the anticommunist
defiance and subordinate the priests to state authorities. However, the cooperation betwe-
en the Church and the underground movement has never been broken. The article ends
with one of the most famous events of that time: the case of Kazimierz “Huzar” Kamien-
ski who went on trial in 1953 together with some priests. Victimizing the Church, how-
ever, did not stop. It lasted on in different forms and variable intensity.
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Tomasz Konopka

Âmierç na ulicach Krakowa
w latach 1945–1947 w materiale

archiwalnym krakowskiego
Zak∏adu Medycyny Sàdowej

Katedra Medycyny Sàdowej Uniwersytetu Jagielloƒskiego zosta∏a powo∏ana
w 1804 r. i niedawno obchodzi∏a dwustulecie istnienia. Oprócz dzia∏alnoÊci dy-
daktycznej w ramach Wydzia∏u Lekarskiego pracownicy naukowi katedry wyda-
wali ekspertyzy dla organów wymiaru sprawiedliwoÊci, najcz´Êciej w zakresie
przyczyn Êmierci i uszczerbku na zdrowiu. Obecnie w Zak∏adzie Medycyny Sà-
dowej znajduje si´ niemal pe∏ny zbiór protoko∏ów wszystkich sekcji zw∏ok wy-
konanych od 1877 r. Opisy Êmierci zawarte w przeglàdanych kolejno protoko-
∏ach uk∏adajà si´ w niezwyk∏y zapis historii miasta. W Zak∏adzie badano ofiary
I wojny Êwiatowej, walki o niepodleg∏oÊç i rozruchów Wielkiego Kryzysu. 

Najbardziej wstrzàsajàce sà protoko∏y sekcyjne z lat okupacji. Do Zak∏adu,
którym kierowa∏ narzucony przez hitlerowskà administracj´ dr Werner Beck,
przywo˝ono zw∏oki torturowanych wi´êniów, ofiar ulicznych egzekucji, ucieki-
nierów z obozów pracy i ofiar likwidacji getta. Personel Zak∏adu, pracujàc w at-
mosferze terroru i zagro˝enia ze strony psychopatycznego dr. Becka, musia∏ co-
dziennie wykonywaç po kilkanaÊcie sekcji zw∏ok ofiar egzekucji. W Zak∏adzie
pracowali wówczas doc. Jan Olbrycht, dr Marian Wodziƒski, dr Boles∏aw Popiel-
ski – póêniejszy kierownik Zak∏adu Medycyny Sàdowej we Wroc∏awiu – i dr Ma-
ria Byrdy, póêniejsza kierownik Zak∏adu w Bia∏ymstoku (m.in. wydawa∏a opini´
o przyczynach Êmierci ks. Jerzego Popie∏uszki)1. W 1943 r. przedwojenny kie-
rownik Zak∏adu Jan Olbrycht zosta∏ aresztowany, a wczeÊniej w wyniku akcji
Sonderaktion Krakau do obozu koncentracyjnego trafi∏ jego emerytowany po-
przednik prof. Leon Wachholz. Bogaty materia∏ archiwalny z okresu wojny nie
by∏ dotychczas szerzej publikowany. W tym okresie Zak∏ad by∏ jedynà instytucjà
wykonujàcà sekcje sàdowo-lekarskie, archiwum z tego okresu jest jednak niepe∏-
ne, gdy˝ niemiecki kierownik Zak∏adu, uciekajàc przed zbli˝ajàcym si´ frontem,
zabra∏ protoko∏y kilkudziesi´ciu wykonanych przez siebie sekcji.
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ni´tej kartki wklejono nowà, zmienionà.



Z historycznego punktu widzenia zdecydowanie najciekawszym materia∏em
sà protoko∏y sekcji pochodzàce z pierwszych kilku lat po zakoƒczeniu II wojny
Êwiatowej. Przez wiele lat okolicznoÊci nie sprzyja∏y publikacji tego materia∏u,
w zwiàzku z czym jest on zupe∏nie nieznany, chocia˝ zawiera wiele interesujàcych
informacji, a tak˝e daje wyobra˝enie o atmosferze tamtego okresu. W Zak∏adzie
pracowali wówczas ci sami lekarze co w czasie wojny, ponadto przyby∏o kilkoro
m∏odych adeptów. Z przedwojennego sk∏adu uby∏ dr Wodziƒski, który bra∏ udzia∏
w badaniu grobów katyƒskich i z tego powodu by∏ potem Êcigany przez w∏adze
komunistyczne2. W kilka miesi´cy po wyzwoleniu powróci∏ z obozu koncentra-
cyjnego doc. Olbrycht i objà∏ kierownictwo Zak∏adu. 

W omawianym okresie w krakowskim Zak∏adzie Medycyny Sàdowej sekcjo-
nowane by∏y wszystkie ofiary zabójstw, samobójstw i wypadków z terenu Krako-
wa. Trafia∏y tam ponadto wszystkie ofiary zabójstw z powiatu krakowskiego oraz
sporadycznie z powiatów sàsiednich – chrzanowskiego, wadowickiego, myÊle-
nickiego, miechowskiego, bocheƒskiego i nowosàdeckiego. W samym Krakowie
nie by∏o wówczas innej instytucji przeprowadzajàcej sàdowo-lekarskie sekcje
zw∏ok, natomiast poza Krakowem sekcje takie sporadycznie wykonywali lekarze
patolodzy zatrudnieni w szpitalach powiatowych.

W okresie obj´tym zakreÊlonymi ramami czasowymi sekcje zw∏ok zarzàdzane
by∏y przez prokuratury (cywilnà i wojskowà), sàdy grodzkie i Urzàd Bezpieczeƒ-
stwa Publicznego. By∏y to tzw. sekcje sàdowe (okreÊlenie funkcjonujàce od okresu
mi´dzywojennego), których protoko∏y oprawiano w osobne tomy. Druga znacznie
wi´ksza grupa to sekcje policyjno-sanitarne. Trafia∏y na nie zw∏oki kierowane
przez lekarzy pogotowia ratunkowego, którzy po przybyciu do stwierdzenia zgo-
nu wysuwali podejrzenie Êmierci nienaturalnej. Na sekcje sanitarne kierowali tak-
˝e lekarze prowadzàcy praktyki indywidualne, do których rodziny zmar∏ych zg∏a-
sza∏y si´ po kart´ zgonu – dokument niezb´dny do przeprowadzenia formalnoÊci
pogrzebowych. DoÊç du˝à liczb´ zw∏ok kierowa∏y do Zak∏adu szpitale.

Sekcja policyjno-sanitarna nie ró˝ni∏a si´ swym zakresem od sekcji sàdowej,
ró˝nica mi´dzy nimi ogranicza∏a si´ g∏ównie do osoby p∏atnika: za sekcje sàdo-
we p∏aci∏ organ zlecajàcy, a sekcje policyjne wykonywane by∏y w ramach etatu,
ponadto w sekcji policyjnej nie formu∏owano koƒcowej opinii, zamieszczajàc je-
dynie rozpoznanie posekcyjne. Dzi´ki temu systemowi przeglàd zbrodni pope∏-
nionych w Krakowie i w jego okolicy jest stosunkowo pe∏ny. Nawet je˝eli ów-
czesne organy Êcigania nie by∏y zainteresowane badaniem poÊmiertnym, zw∏oki
i tak trafia∏y na sekcj´. Mechanizm kierowania zw∏ok do Zak∏adu by∏ przez dzie-
siàtki lat tak „zautomatyzowany”, ˝e zw∏oki kierowano na sekcj´ nawet w cza-
sach, kiedy poprzednia w∏adza ju˝ przesta∏a dzia∏aç, a nowa jeszcze nie zacz´∏a.
Jednà z pierwszych sekcji po wyzwoleniu Krakowa wykonano na zw∏okach pó∏-
anonimowej ofiary urazu g∏owy. Jej cia∏o podrzucono nocà pod bram´ Zak∏adu,
z przyczepionà do ubrania kartkà z nazwiskiem. 

Na pytanie, czy zbiór archiwalny Zak∏adu obejmuje wszystkie zbrodnie pope∏-
nione w rejonie Krakowa, nale˝y jednak udzieliç odpowiedzi przeczàcej. Wskazu-

Tomasz Konopka

144
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dowej i Kryminologii” 1991, nr 3, s. 193–200; S.M. Jankowski, R. Kotarba, Literaci a sprawa ka-
tyƒska, Kraków 2003. 



jà na to przypadki Êmierci osób znanych z piÊmiennictwa dotyczàcego walk komu-
nistycznej w∏adzy z niepodleg∏oÊciowym podziemiem, których nazwiska nie poja-
wiajà si´ w zak∏adowym archiwum. Z kolei w zbiorze znajduje si´ ogromna liczba
nieznanych powszechnie protoko∏ów sekcji zw∏ok, w tym osób, które poleg∏y z ràk
przedstawicieli ówczesnej w∏adzy, a o których nie piszà ˝adne inne êród∏a. 

Przeciwko tezie o kompletnoÊci zbioru najdobitniej przemawia fakt, ˝e na sek-
cj´ nie trafi∏y zw∏oki Józefa Kurasia „Ognia”, chocia˝, jak ustalono, jego cia∏o znaj-
dowa∏o si´ w Krakowie. Wydaje si´, ˝e osoba „Ognia” traktowana by∏a nawet po
Êmierci w sposób szczególny, stàd nietypowe post´powanie z jego zw∏okami. Nale-
˝y w tym miejscu zaprzeczyç pojawiajàcym w niektórych publikacjach sugestiom, ̋ e
cia∏o Józefa Kurasia trafi∏o jednak do Zak∏adu. W okresie po 22 lutego 1947 r.
(dzieƒ Êmierci „Ognia”) najbli˝szy przypadek postrza∏u badano dopiero 7 marca
i by∏y to zw∏oki Êwie˝e. Z dni nast´pujàcych bezpoÊrednio po dacie Êmierci „Ognia”
mamy wiele protoko∏ów sekcji, ˝adne ze zw∏ok nie nosi∏y jednak Êladów postrza∏u.

OczywiÊcie mo˝na postawiç zarzut (który przewija∏ si´ ju˝ w publikacjach)
ukrywania prawdy. W ten sposób przechodzimy do kwestii wiarygodnoÊci mate-
ria∏u archiwalnego krakowskiego Zak∏adu Medycyny Sàdowej. Przy takim syste-
mie pracy, jaki obowiàzuje w Zak∏adzie ju˝ od co najmniej 1914 r., nie da si´ za-
fa∏szowaç wyników sekcji w sposób niezauwa˝alny dla otoczenia. Z ka˝dymi
zw∏okami trafiajàcymi do Zak∏adu styka si´ od kilku do kilkunastu osób: pra-
cownicy przyjmujàcy je i transportujàcy na sal´ sekcyjnà, laborant pomagajàcy
przy sekcji, lekarze, którzy przeprowadzajà badanie poÊmiertne, studenci medy-
cyny, pracownicy zak∏adowych laboratoriów, lekarze ze szpitali zwyczajowo asy-
stujàcy przy sekcjach skierowanych przez siebie zw∏ok. W gronie kilkudziesi´ciu
osób personelu ró˝nego stopnia ˝adnych zw∏ok nie da∏oby si´ „przemyciç” na
sekcj´ drogà nieoficjalnà. Nigdy, nawet w czasie okupacji hitlerowskiej, nie by∏o
praktyki robienia tajnych sekcji, na które wst´p by∏by dla cz´Êci pracowników
ograniczony. Nawet z sekcji przeprowadzonych przez niemieckiego administra-
tora dr. Becka ówczesnemu personelowi Zak∏adu uda∏o si´ odtworzyç niektóre
szczegó∏y. Nigdy zresztà Zak∏adowi nie zarzucano zafa∏szowania samych wyni-
ków sekcji, a co najwy˝ej ich niew∏aÊciwà interpretacj´. 

W latach 1945–1947 w Zak∏adzie Medycyny Sàdowej w Krakowie przepro-
wadzono prawie 2 tys. sekcji zw∏ok. Wi´kszoÊç obejmowa∏a, tak jak dzisiaj, przy-
padki naturalnej Êmierci z przyczyn chorobowych; sekcje wykonywano tylko
dlatego, ˝e nieznana by∏a przyczyna zgonu. Najcz´Êciej spotykanym wywiadem
wpisanym do protoko∏u sekcji jest informacja „zmar∏ bez opieki lekarza”, co
oznacza, ˝e nie istniejà dane wskazujàce na Êmierç z przyczyn chorobowych.
U ogromnej wi´kszoÊci tak skierowanych osób powodem zgonu okazywa∏y si´
jednak naturalne zmiany chorobowe, które toczàc si´ skrycie, doprowadzajà do
niespodziewanej dla otoczenia Êmierci. 

Uwag´ zwraca szokujàca dzisiaj liczba porzuconych noworodków, czyli de
facto dzieciobójstw. Obecnie w ciàgu roku mamy kilka tego typu przypadków,
podczas gdy w tamtym okresie badano ich rocznie kilkadziesiàt. Stosunkowo du-
˝a jest grupa wypadków komunikacyjnych, które wtedy okreÊlano katastrofami
drogowymi, najcz´Êciej z kategorii potràcenia pieszego przez pojazd. Podobna do
dzisiejszej jest natomiast liczba samobójstw, przy czym w przeciwieƒstwie do cza-
sów pokoju, kiedy jako metoda odebrania sobie ˝ycia przewa˝a powieszenie,
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w tamtym okresie dominowa∏ postrza∏ z broni palnej. Sporadycznie pojawiajà si´
niespotykane ju˝ dzisiaj okolicznoÊci Êmierci, np. zbiorowe zaczadzenia ca∏ej ro-
dziny mieszkajàcej w jednym domu, oparzenia od wybuchu lampy naftowej,
a tak˝e Êmierç wskutek tyfusu, dyzenterii czy zgorzeli gazowej. 

Przeglàd protoko∏ów sekcyjnych z kilku pierwszych miesi´cy 1945 r. dostar-
cza ciekawych informacji o codziennoÊci w tym burzliwym okresie. 2 stycznia wy-
konano sekcj´ zw∏ok noworodka skierowanych ze szpitala Êw. ¸azarza z informa-
cjà: „Matka noworodka zosta∏a raniona od∏amkami pocisku w czasie walk
powietrznych nad Krakowem, wykonano ekstyrpacj´ macicy wraz z nie˝yjàcym
dzieckiem”. Sekcje w tym okresie zleca∏y jeszcze w∏adze okupacyjne, skierowano
np. zw∏oki ˝o∏nierza niemieckiego zastrzelonego przez SS z powodu odmowy wy-
konania rozkazu. W Krakowie stacjonowa∏y wtedy oddzia∏y Legionów Wschod-
nich, z∏o˝one m.in. z Azjatów, którzy zapadli w pami´ç mieszkaƒców miasta jako
„Mongo∏owie”; w Zak∏adzie sekcjonowano m.in. Janin´ Zakrzewskà „zamordo-
wanà przez Mongo∏ów w czasie napadu rabunkowego”. 10 stycznia dostarczono
na sekcj´ zw∏oki Stefana Andrzejewskiego, kaprala policji zastrzelonego z wyro-
ku podziemia, przy czym informacja ta pochodzi ju˝ z okresu po wyzwoleniu,
a udzieli∏ jej Edward Kupiec, który, jak odnotowano, „by∏ przez denata areszto-
wany i osadzony w wi´zieniu na Montelupich”. 16 stycznia w Zak∏adzie sekcjo-
nowano pi´ciu Niemców i dwóch Polaków, którzy ponieÊli Êmierç „przy wybuchu
miny zak∏adanej przez wojsko przy ul. Józefa 19”. By∏y to ostatnie sekcje wyko-
nane przed wyzwoleniem, kiedy front zbli˝a∏ si´ ju˝ do miasta. Zdobycie Krako-
wa nie przebieg∏o bez ofiar, jak to opisywano w relacjach z okresu PRL. Po wzno-
wieniu dzia∏alnoÊci Zak∏adu sekcjonowano dwie osoby, które ponios∏y Êmierç
18 stycznia „od pocisku dzia∏owego na ul. Warszawskiej”. Ofiar walk toczonych
w tym dniu by∏o oczywiÊcie wi´cej, ich cia∏a nie trafi∏y jednak na sekcj´. 

Po 31 stycznia, kiedy Zak∏ad wznowi∏ dzia∏alnoÊç, z protoko∏ów sekcyjnych
zaczyna wyzieraç nowa rzeczywistoÊç. Skoƒczy∏y si´ masowe egzekucje, pojawi∏y
si´ nowe, niespotykane wczeÊniej skierowania. Na sekcj´ przywo˝ono np. cia∏a
osób o ˝ydowskich nazwiskach, które zmar∏y z wycieƒczenia po powrocie z obo-
zów koncentracyjnych. W okresie tu˝ po wyzwoleniu dwukrotnie do Zak∏adu tra-
fi∏y zw∏oki ofiar masowych zatruç alkoholem metylowym, wyszabrowanym praw-
dopodobnie z niemieckich magazynów; raz by∏o to trzech Rosjan, a w kilka dni
póêniej czterech Polaków, w tym milicjant i dwóch ˝o∏nierzy. 19 lutego w zak∏a-
dzie badano cia∏o Eustachio Noviello, jeƒca, który „czekajàc wraz z innymi jeƒca-
mi na wydanie zupy, zosta∏ postrzelony przypadkowo przez przechodzàcych
dwóch ˝o∏nierzy polskich”. 3 czerwca zginà∏ Cyryl Tarnowski „zastrzelony przez
wójta gromady Zielonki, który zgodnie z poleceniem kierownika placówki
NKWD, i˝ ma doprowadziç do tej˝e placówki wszystkie osoby pochodzàce z te-
renów na wschód od Bugu i podejrzanie zaanga˝owane, doprowadza∏ go tam”.
Kiedy doprowadzany zaczà∏ uciekaç, wójt wyrwa∏ karabin towarzyszàcemu mili-
cjantowi, strzeli∏ czterokrotnie do uciekajàcego, trafiajàc go w g∏ow´. 1 marca
1945 r. do Zak∏adu dostarczono cia∏a oÊmiorga m´˝czyzn i kobiet, którzy zgin´-
li pod gruzami ¸aêni Ludowej przy ul. Karmelickiej 49. Zw∏oki zosta∏y skierowa-
ne jako ofiary bombardowania lotniczego, co jest o tyle dziwne, ˝e front przesu-
nà∏ si´ ju˝ daleko na zachód i chocia˝ nocami ciàgle obowiàzywa∏o zaciemnienie,
to jednak naloty ju˝ si´ nie zdarza∏y. Z ciekawszych spraw wymieniç jeszcze nale-

Tomasz Konopka

146



˝y ofiary iÊcie szekspirowskiej tragedii, jaka rozegra∏a si´ na bulwarach nadwiÊlaƒ-
skich przy ulicy KoÊciuszki. Chorà˝y Wojska Polskiego zastrzeli∏ wówczas porucz-
nika Armii Czerwonej, nast´pnie m∏odà kobiet´, po czym pope∏ni∏ samobójstwo.
Z zachowanego pisma Wojskowej Prokuratury Korpusu Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego wynika, ˝e zabójstwa dokonano „na tle zazdroÊci”.

Tragicznym nast´pstwem zakoƒczonych dzia∏aƒ wojennych by∏y wypadki
dzieci z niewypa∏ami i bronià palnà. Tylko od marca do paêdziernika 1945 r.
wskutek zabawy z niewypa∏ami w Krakowie zgin´∏o trzydzieÊcioro dzieci w wie-
ku od 4 do 16 lat, czasem po kilkoro naraz. Najcz´Êciej spotykany wywiad to
„zginà∏ przy rozbieraniu granatu” czy „zastrzelony przypadkowo przez rówieÊni-
ka”. Dzieci gin´∏y nie tylko wskutek w∏asnej beztroski. Dwunastoletnia Ania Gu-
zik zgin´∏a „postrzelona przypadkowo podczas poÊcigu MO za uciekajàcym
przest´pcà”, a jej rówieÊnica Marysia Snopkowska „sprzedawa∏a papierosy na
Rynku G∏ównym, w pewnym momencie podesz∏a do wózka z lodami i w tej
chwili zosta∏a zastrzelona. Prawdopodobnie strzelano do porucznika milicji, któ-
ry sta∏ ko∏o niej”.

Przy analizowaniu przyczyn zgonów osób kierowanych na sekcj´ od razu rzu-
ca si´ w oczy ogromna liczba zabójstw czy te˝, okreÊlajàc to precyzyjniej, przy-
padków Êmierci zadanej obcà r´kà. Obecnie w krakowskim Zak∏adzie Medycy-
ny Sàdowej badamy rocznie 20–30 ofiar zabójstw z Krakowa, podobnie by∏o
w okresie mi´dzywojennym. Tymczasem w roku 1945 do Zak∏adu trafi∏y zw∏o-
ki niemal dwustu osób zabitych w sposób mniej lub bardziej umyÊlny. Oprócz
walk toczàcych si´ mi´dzy ówczesnà w∏adzà a zbrojnym podziemiem odpowiada
za to zdziczenie obyczajów spowodowane wojnà, ∏atwoÊç w si´ganiu po broƒ
przy rozstrzyganiu sporów i ochronie w∏asnoÊci, a tak˝e pospolity bandytyzm,
kwitnàcy wobec s∏aboÊci nowej w∏adzy. W ciàgu trzech lat powojennych w Za-
k∏adzie badano 290 osób zabitych postrza∏em z broni palnej: 160 w 1945 r.,
dziewi´çdziesiàt w 1946 r. i czterdzieÊci w 1947 r. Rok 1948 przyniós∏ ju˝ tylko
kilkanaÊcie zabójstw dokonanych z u˝yciem broni palnej, a w kolejnych latach
postrzelenie staje si´ rzadkoÊcià. Rzadko u˝ywano do zabójstwa innych narz´dzi.
W 1945 r. Êmierç wskutek pchni´cia no˝em, uderzenia siekierà, pobicia lub udu-
szenia ponios∏o tylko osiemnaÊcie osób (w tym cztery osoby pobite przez mili-
cjantów i trzy przez ˝o∏nierzy radzieckich, omówione poni˝ej). Nawet w przy-
padkach okreÊlanych w dzisiejszych statystykach jako zabójstwa na tle
nieporozumieƒ rodzinnych sprawcy najcz´Êciej u˝ywali broni palnej, a raz do
izby, w której przebywa∏a krewna sprawcy, wrzucono granat. 

W wi´kszoÊci przypadków na podstawie danych zawartych w materiale archi-
walnym krakowskiego Zak∏adu Medycyny Sàdowej nie udaje si´ okreÊliç, czy
mamy do czynienia z ofiarà dzia∏aƒ partyzanckich czy bandyckiego napadu,
zw∏aszcza ˝e w skierowaniach u˝ywano zazwyczaj s∏owa „bandyta” na okreÊle-
nie partyzanta. Bardzo cz´sto informacja ogranicza si´ tylko do podania miejsca
zbrodni, a czasem, w przypadku osób kierowanych przez szpitale, nie ma nawet
tego. W ogromnej wi´kszoÊci przypadków dysponujemy jednak nazwiskiem ofia-
ry, co w po∏àczeniu z informacjami z innych êróde∏ pozwala na ustalenie okolicz-
noÊci Êmierci wielu ofiar walki politycznej. 

WÊród protoko∏ów sekcyjnych z omawianego okresu znajdujemy kilka doty-
czàcych osób powszechnie znanych. 21 kwietnia 1945 r. do Zak∏adu skierowano
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zw∏oki Stanis∏awa Zi´by, pomocnika handlowego „zastrzelonego na Plantach
w okolicy Poczty G∏ównej przez organa Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa
Publicznego”. W protokole sekcji widnieje ju˝ nazwisko: Narcyz Wiatr Zawojny
(w∏aÊc. Narcyz Wiatr „Zawojna”). Badanie zw∏ok komendanta Okr´gu VI Batalio-
nów Ch∏opskich wykaza∏o postrza∏ w plecy, a zachowany protokó∏ sekcji sta∏ si´ po
latach podstawà opinii rekonstrukcyjnej opracowanej przez bieg∏ego z naszego Za-
k∏adu, Zbigniewa Lisowskiego, na potrzeby Êledztwa prowadzonego przez Komi-
sj´ Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w latach dziewi´çdziesiàtych. 

Pod numerem 682/45 znajdujemy protokó∏ sekcji Ró˝y Berger, zamieszka∏ej
na krakowskim Kazimierzu, zmar∏ej wskutek postrza∏u w czasie rozruchów anty-
˝ydowskich 11 sierpnia 1945 r. W skierowaniu odnotowano, ˝e „kilku osob-
ników w ubraniach cywilnych i mundurach wojskowych usi∏owa∏o w∏amaç si´
do mieszkania; jeden ze sprawców odda∏ jeden strza∏ przez zamkni´te drzwi”.
U˝y∏ on broni d∏ugiej, na co wskazuje rozleg∏oÊç obra˝eƒ stwierdzonych u zmar-
∏ej; cia∏o zosta∏o przebite na wylot nie tylko przez sam pocisk, ale tak˝e przez sta-
lowe i mosi´˝ne od∏amki pochodzàce z rozbitego strza∏em zamka. Autorce naj-
obszerniejszej relacji z tamtych zajÊç3 nie uda∏o si´ dotrzeç do akt sprawy tej
Êmierci, cytuje jedynie informacje prasowe, m.in. o tym, ˝e zmar∏a na krótko
przed 11 sierpnia wróci∏a z obozu koncentracyjnego. Informacja ta mo˝e pocho-
dziç z sekcji, w której protokole opisano na przedramieniu zmar∏ej tatua˝ z nu-
merem 89 785. Âledztwo prowadzone by∏o pod sygnaturà Kps 1108/45.

Pod datà 30 marca 1946 r. w zbiorze protoko∏ów znajduje si´ protokó∏ sek-
cji Romana Martiniego, prokuratora Êledczego zamordowanego w tajemniczych
okolicznoÊciach. Roman Martini prowadzi∏ w Krakowie Êledztwo w sprawie Ka-
tynia i przez pewien czas by∏ postrzegany jako bohater zabity, by nie ujawni∏
prawdy o radzieckiej zbrodni. Dopiero znalezienie akt tamtego Êledztwa wyka-
za∏o, ˝e Roman Martini pracowa∏ nad udowodnieniem, ˝e zbrodni w Katyniu
dokonali Niemcy4. Jego zabójstwo mia∏o charakter czysto kryminalny i zosta∏o
pope∏nione przez dwoje m∏odych ludzi z jego najbli˝szego otoczenia, w sposób
brutalny i prymitywny5. Sekcja zw∏ok wykaza∏a dwanaÊcie ran t∏uczono-mia˝-
d˝onych g∏owy zadanych kluczem monterskim oraz cztery rany k∏ute szyi i klat-
ki piersiowej. O wadze tej sprawy dla ówczesnej w∏adzy najlepiej Êwiadczy fakt,
˝e przy sekcji by∏o obecnych a˝ trzech prokuratorów Sàdu Specjalnego Karnego. 

Ciekawa informacja widnieje w protokole sekcji zw∏ok Stanis∏awa Grzyba,
wy∏owionych z Wis∏y 5 listopada 1945 r. z obra˝eniami na skutek pobicia. Do
protoko∏u sekcji do∏àczono opini´ uzupe∏niajàcà dla sàdu z 1953 r., sporzàdzo-
nà przez prof. Jana Olbrychta. Z odezwy sàdu wynika, ˝e oskar˝onym w tej spra-
wie by∏ m.in. Edward Czarnecki, a to samo imi´ i nazwisko nosi∏ jeden z organi-
zatorów wielkiej ucieczki z wi´zienia Êw. Micha∏a6. Je˝eli jest to ta sama osoba,
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blikà. Z dziejów oporu spo∏ecznego na terenie województwa krakowskiego w latach 1945–1957,
Kraków 1998, s. 197.



oznacza to, ˝e po siedmioletnim ukrywaniu si´ zosta∏ powtórnie uj´ty. Zachowa-
nie opinii aktowej, czyli wydanej na podstawie akt sprawy, pochodzàcej z tamte-
go okresu jest rzadkoÊcià. O ile od 1877 r. protoko∏y sekcyjne sporzàdzano
w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawa∏ w Zak∏adzie, o tyle opinie
aktowe a˝ do lat szeÊçdziesiàtych XX w. pisano tylko w jednym egzemplarzu,
który wysy∏ano do zleceniodawcy. 

Historycy cz´sto wspominajà o du˝ej liczbie ofiar cywilnych stacjonujàcej
w kraju Armii Czerwonej. Przytaczane sà jednak tylko pojedyncze opisy zabójstw,
rabunków i gwa∏tów, bez okreÊlenia rzeczywistych rozmiarów tego zjawiska7. 

W ciàgu roku od wkroczenia Armii Czerwonej do Krakowa w tamtejszym Za-
k∏adzie Medycyny Sàdowej sekcjonowano zw∏oki 25 osób skierowanych z infor-
macjà o zabiciu przez ˝o∏nierzy radzieckich. Najcz´Êciej jest to lakoniczny zapis
– „zastrzelony przez sowieckiego ˝o∏nierza”. W pojedynczych przypadkach mo˝-
na domyÊlaç si´, ˝e strzelano do osoby podejrzewanej o prób´ kradzie˝y, np. „za-
strzelony na rampie kolejowej” albo „postrzelony przez wartownika”, wi´kszoÊç
stanowià jednak ofiary napadów rabunkowych czerwonoarmistów. I tak czytamy
w wywiadach: Szymon Piekarczyk – „zastrzelony w nocy przez ˝o∏nierzy sowiec-
kich na ul. Prandoty”8; Bronis∏aw Tokarz – „pobity przez ˝o∏nierzy sowieckich,
którzy napadli na dom rodziców w celu rabunkowym”; Zdzis∏aw Walczyk – „za-
mordowany przez N.N. osobników w mundurach Armii Radzieckiej w zak∏adzie
kamieniarskim”; Pawe∏ Kucharski – „O godzinie 0.30 wpad∏o do mieszkania kil-
ku Sowietów w celu rabunkowym, którzy oddali Êmiertelny strza∏ do denata, wy-
ciàgnàwszy go na podwórze”; Zbigniew Leja, milicjant „zastrzelony na szosie
w Borku Fa∏´ckim przez Sowietów, idàc na pomoc ludziom rabowanym przez
nich”; Józef Magda „obrabowany i zastrzelony przez ˝o∏nierzy sowieckich”; Lu-
dwik Kózka „wyjecha∏ w∏asnym autem, w drodze napadni´ty przez Sowietów,
obrabowany i zastrzelony”. W jednym przypadku ofiara zosta∏a uduszona, w jed-
nym powieszona na ∏aƒcuchu, w dwóch – wepchni´ta pod pociàg. Wszystkie te
przypadki pochodzà z samego Krakowa, znacznà wi´kszoÊç sekcji zakwalifiko-
wano jako policyjno-sanitarne. Do tego nale˝y jeszcze doliczyç przynajmniej
cz´Êç osób, które znajdowano zastrzelone na ulicach Krakowa. W kilku przypad-
kach osób skierowanych jako zastrzelone przez Sowietów sekcja zw∏ok wykazy-
wa∏a postrza∏ z pobli˝a w okolic´ potylicznà9. Na przyk∏ad 22 sierpnia 1945 r.
w poaustriackich fortach na Pràdniku Czerwonym znaleziono cia∏o m´˝czyzny
ze zwiàzanymi r´kami z dwukrotnym postrza∏em w potylic´ z pobli˝a. Ten sam
sposób zabijania stosowano u oficerów polskich, których cia∏a znaleziono w Ka-
tyniu, Charkowie i Miednoje.

Mo˝na si´ pokusiç o obliczenie w przybli˝eniu ofiar stacjonowania w Polsce
wojsk radzieckich, pos∏ugujàc si´ statystycznym porównaniem liczby zabójstw
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7 Zob. np. M.L. Krogulski, Okupacja w imi´ sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1944–1955, War-
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scy doro˝karze (Z. Zblewski, Mi´dzy wolnà Polskà..., s. 159).
9 Na postrza∏ z pobli˝a (wylot lufy w odleg∏oÊci do kilkunastu centymetrów od cia∏a) wskazuje zna-
lezienie wokó∏ rany wlotowej charakterystycznego osmalenia, pochodzàcego od ognia wylotowego.



dokonywanych w Krakowie z liczbà zabójstw dokonywanych w ca∏ej Polsce. Sà
to wartoÊci stosunkowo sta∏e, zale˝ne raczej od liczby ludnoÊci czy g´stoÊci za-
ludnienia na danym obszarze ni˝ od okresu historycznego. Liczba zabójstw do-
konanych w 1945 r. i np. w roku 1960 jest oczywiÊcie nieporównywalna. Ale
stosunek liczby zabójstw dokonanych w Krakowie wzgl´dem ich liczby w ska-
li ca∏ego kraju jest sta∏y i oscyluje mi´dzy 1,5 a 2 proc. Podobnie wyglàdajà
proporcje liczby samobójstw czy wypadków komunikacyjnych. Zak∏adajàc, ˝e
w 1945 r. rozmieszczenie stacjonujàcych w kraju jednostek Armii Czerwonej
by∏o proporcjonalne do liczby ludnoÊci na danym terenie, 25 Êmiertelnych
ofiar w Krakowie sugeruje, ˝e w ca∏ym kraju mog∏o zginàç ponad 1,5 tys. cy-
wilnych ofiar. 

Na marginesie mo˝na jeszcze wspomnieç, ˝e w tym samym roku 1945 w Za-
k∏adzie badano kilkanaÊcie ofiar wypadków z ulic Krakowa skierowanych z wy-
wiadem „przejechany przez sowieckie auto”. Du˝a liczba osób, które zgin´∏y pod
ko∏ami pojazdów wojskowych (w tym radzieckich), wynika prawdopodobnie
z faktu, ˝e wojskowych samochodów jeêdzi∏o wtedy po ulicach najwi´cej. O sto-
sunku ˝o∏nierzy radzieckich do ludnoÊci polskiej mo˝e jednak Êwiadczyç przypa-
dek dziesi´cioletniego ch∏opca potràconego przez sowieckie auto wojskowe
9 marca 1945 r.: „Wedle podania ojca denat, idàc do szko∏y, zosta∏ przejechany
przez samochód, zabrany przez sprawców wypadku i porzucony w polach, gdzie
odnalaz∏ go ojciec dnia 17 marca”. 

Osobnà, doÊç du˝à grup´ stanowià zw∏oki trafiajàce do krakowskiego Zak∏a-
du Medycyny Sàdowej z wi´zieƒ, przede wszystkim z wi´zienia UB przy ul. Se-
nackiej. Zacz´to je przysy∏aç od marca 1945 r., czasem nawet po kilka tygodnio-
wo. Badania poÊmiertne we wszystkich przypadkach wykazywa∏y brak urazowej
przyczyny zgonu oraz nasilone zmiany chorobowe; u osób starszych najcz´Êciej
by∏o to zapalenie p∏uc, u m∏odszych gruêlica. W niemal wszystkich przypadkach
obducent odnotowywa∏ wychudzenie, w ˝adnym natomiast nie by∏o Êladów ura-
zów. W poczàtkowym okresie przewa˝a∏y osoby o niemiecko brzmiàcych imio-
nach lub nazwiskach, czasem z lakonicznà informacjà „VD” (volksdeutsch), póê-
niej dominujà jednak nazwiska i imiona czysto polskie10. Kierowanie zw∏ok
z wi´zieƒ urywa si´ nagle w ostatnich dniach grudnia, do tego czasu w Zak∏adzie
przebadano 53 osoby. Grupa ta przypomina wielokrotnie wi´ksze serie zw∏ok
kierowane z tych samych wi´zieƒ w czasie okupacji hitlerowskiej. Wówczas rów-
nie˝ dominujàcym rozpoznaniem by∏o „inanitio”, czyli wyniszczenie.

Do Zak∏adu Medycyny Sàdowej czterokrotnie, i tylko w 1945 r., z wi´zieƒ
skierowano zw∏oki osób, na których wykonano wyrok Êmierci. Byli to Jan Scha-
mon (lub Mamoƒ) i Henryk Kie∏tyka straceni 5 czerwca, Józef Syrek powieszo-
ny 26 lipca i Wilhelm Moschner stracony 21 listopada. Na zw∏okach tych nie
przeprowadzano sekcji, a jedynie ogl´dziny zewn´trzne. Kierowanie do Zak∏adu
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nie, a ho∏ota b´dzie si´ rozpieraç?” (M. Korkuç, Niepodleg∏oÊciowe oddzia∏y..., s. 186).



ofiar egzekucji by∏o praktykà pochodzàcà jeszcze z okresu mi´dzywojennego,
zwiàzanà z obowiàzywaniem kodeksu karnego z 1932 r. Nowy kodeks karny,
a wczeÊniej nowelizacja starego, zmieni∏y odnoÊny przepis, orzekajàc jedno-
znacznie, ˝e po wykonaniu wyroku Êmierci cia∏o nie podlega autopsji ani nie wy-
daje si´ go rodzinie. 

DoÊç tajemniczà grup´ stanowià zw∏oki m´˝czyzn znajdowane w marcu
1945 r. na polach podkrakowskich. Do Zak∏adu trafia∏y serie nawet do oÊmiu
zw∏ok osób w ró˝nym wieku, w cywilnych ubraniach. Ich badania poÊmiertne
nie wykazywa∏y ˝adnych Êladów obra˝eƒ, jedynie ró˝nego rodzaju zmiany cho-
robowe. Przy jednej z grup odnotowano, ˝e zosta∏a znaleziona przy torach kole-
jowych, inna przy szosie warszawskiej; prawdopodobnie by∏y to osoby, które
umiera∏y w czasie jakichÊ transportów, a wyniesienie ich w pole by∏o najprostszà
metodà pozbycia si´ cia∏. W tym okresie w Ma∏opolsce administracja funkcjono-
wa∏a ju˝ doÊç sprawnie, a system post´powania ze zmar∏ymi nigdy, nawet w cza-
sie okupacji, nie przestawa∏ dzia∏aç, nie by∏o zatem ˝adnych podstaw do pozby-
wania si´ cia∏ w tak drastyczny sposób. Osoby umierajàce w transportach
repatriantów jadàcych na zachód i wi´êniów z obozów koncentracyjnych wraca-
jàcych z zachodu do kierowa∏ do Zak∏adu lekarz z dworca PKP w Krakowie.
Transporty porzucajàce cia∏a zmar∏ych musia∏y zatem odbywaç si´ niejawnie. Jest
wysoce prawdopodobne, ˝e by∏y to osoby wywo˝one do Zwiàzku Radzieckiego
w ramach akcji NKWD. Akcja wywózki rozpocz´∏a si´ w marcu 1945 r., a jej ter-
min wyraênie zbiega si´ z okresem znalezisk na polach podkrakowskich11. Naj-
wi´ksza z takich grup skierowana zosta∏a z informacjà o znalezieniu „trupów” na
terenie VIII Komisariatu, co poczàtkowo interpretowa∏em jako znalezienie ich
na terenie dzia∏ania tego komisariatu, bo takiej formu∏y u˝ywano czasem przy
kierowaniu zw∏ok. Jeden ze zmar∏ych ma jednak jednoznaczny opis „znaleziony
w VIII Komisariacie MO”, co sugeruje, ˝e cia∏a zosta∏y z∏o˝one w komisariacie
przejÊciowo, z za∏o˝eniem mniej lub bardziej dyskretnego pozbycia si´ ich. 

Wed∏ug êróde∏ komunistycznych w walce ze zbrojnym podziemiem w ca∏ym
województwie krakowskim zgin´∏o 643 funkcjonariuszy12. Do Zak∏adu Medycy-
ny Sàdowej skierowane zosta∏y, g∏ównie z Krakowa, zw∏oki 24 zastrzelonych mi-
licjantów, funkcjonariuszy UB i dzia∏aczy PPR. W kolejnych latach by∏o to:
oÊmiu w 1945 r., szeÊciu w 1946 r. i dziesi´ciu w roku 1947. Jest to znacznie
mniej ni˝ oficjalna liczba zabitych, nale˝y zatem przypuszczaç, ˝e na proÊb´ ro-
dzin zmar∏ych prokurator odst´powa∏ od sekcji. Nawet w przypadkach, o któ-
rych z innych publikacji wiadomo, ˝e w walce zgin´li zarówno funkcjonariusze,
jak i partyzanci, na sekcj´ przysy∏ano cia∏a partyzantów, rezygnujàc z autopsji
zw∏ok milicjantów. Z jednej strony z dzisiejszego punktu widzenia wydaje si´ to
absurdalne – sekcja zw∏ok ofiary jest jednym z podstawowych dowodów w spra-
wie o zabójstwo. Z drugiej strony jeszcze w okresie mi´dzywojennym spotkaç
mo˝na podobne przyk∏ady: w czasie rozruchów w 1923 r. zgin´∏o oÊmiu poli-
cjantów (w∏aÊciwie ˝o∏nierzy) oraz szesnastu demonstrantów; sekcje zw∏ok prze-
prowadzono u wszystkich ofiar cywilnych, ale u ˝adnej z ofiar wojskowych. 
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SpoÊród 24 funkcjonariuszy komunistycznych w∏adz, których cia∏a badano
w Zak∏adzie, kilka nazwisk jest znanych z innych êróde∏: Eugeniusz Kramarz13,
zastrzelony 6 marca 1945 r. przez nieustalony oddzia∏ leÊny komendant poste-
runku MO w Krakowie Woli Justowskiej; Andrzej Prokocki14 zastrzelony w cza-
sie ataku na komisariat w Borku Fa∏´ckim (sekcja zw∏ok wykaza∏a dziewi´ç po-
strza∏ów); Henryk Mostek i W∏adys∏aw Siemek15, funkcjonariusze UB z Bochni,
cz∏onkowie obs∏ugi karabinu maszynowego, polegli w czasie likwidacji Oddzia-
∏u Armii Narodowej „Âcigacz”, po stronie partyzantów w akcji mia∏o polec szeÊç
osób; Fryderyk Migda∏16, funkcjonariusz bocheƒskiego PUBP, poleg∏y w zasadz-
ce zorganizowanej po wiecu przedreferendalnym w ¸apanowie przez oddzia∏
NSZ Jana Dubaniowskiego „Salwy”, w zasadzce zgin´∏o od siedmiu do dziesi´-
ciu funkcjonariuszy; Edward Gunia17, szofer UBP w MyÊlenicach, ranny w wal-
ce z nieustalonym oddzia∏em leÊnym; Stanis∏aw Czeladko18, uprowadzony i za-
strzelony 18 czerwca 1945 r., dzia∏acz ZWM i PPR. 

Dramatycznie brzmi opis Êmierci piel´gniarki ze szpitala Êw. ¸azarza, Barbary
Kawali: „Dnia 25 sierpnia 1946 o godzinie 3.30 do szpitala Êw. ¸azarza na od-
dzia∏ chirurgiczny wtargn´∏a grupa osobników uzbrojonych w automaty w mun-
durach wojskowych i cywilnych w iloÊci 10 ludzi. Po sterroryzowaniu wartow-
ników wykradziono dwóch wi´êniów, a to Kajdrysia Eugeniusza i Tadeusza
Ulmaƒskiego, których wynieÊli na noszach. Funkcjonariusza WUBP (wartowni-
ka) i piel´gniark´ Barbar´ Kawal´ wyprowadzono na teren szpitala, gdzie oboje
zastrzelono”. Odbicia wi´êniów dokona∏ oddzia∏ pod dowództwem Jana Janusza
„Siekiery”19. Z jego póêniejszych zeznaƒ wynika∏o, ˝e piel´gniark´ zabito, bo
próbowa∏a wszczàç alarm. 

èród∏a z czasów PRL wymieniajà jako ofiary „band” tak˝e funkcjonariuszy,
których zw∏oki trafi∏y do Zak∏adu z wywiadem wskazujàcym na inne okoliczno-
Êci Êmierci. Zw∏oki Stefana Kucharczyka, funkcjonariusza PUBP w Miechowie,
skierowano do Zak∏adu z opisem „postrzelony przypadkowo”, ale wymieniany
jest on w êród∏ach komunistycznych jako „poleg∏y w czasie s∏u˝bowego pobytu
w WiÊniowej”20. Zw∏oki W∏adys∏awa Wróbla opatrzono informacjà: „pope∏ni∏
samobójstwo w III Komisariacie MO za pomocà granatu r´cznego”, a sekcja wy-
kaza∏a obra˝enia powybuchowe. Funkcjonariusz ten wymieniony jest w publika-
cji Oddali ˝ycie w walce o nowà Polsk´ z 1987 r. jako zlikwidowany przez ban-
d´21. W tej samej publikacji jako poleg∏y w poÊcigu za nieznanym oddzia∏em
leÊnym wyst´puje Tadeusz Widyma. Jego cia∏o dotar∏o do Zak∏adu z wywiadem,
˝e Êmierç nastàpi∏a w wyniku przypadkowego postrzelenia przez ˝andarma woj-
skowego w czasie ob∏awy22.
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22 Ibidem, s. 403.



Do Zak∏adu rzadko trafia∏y ofiary powa˝niejszych bitew, najwi´kszà liczb´
zw∏ok ofiar ze strony w∏adzy, bo a˝ szeÊç, dostarczono 1 stycznia 1947 r. z Zelczy-
ny ko∏o Skawiny. By∏y to ofiary jednej z potyczek wi´kszej operacji MO, UB i KBW,
skierowanej przeciwko grupie Mieczys∏awa Wàdolnego „MÊciciela”23. Wed∏ug
Stanis∏awa Wa∏acha w walce uczestniczy∏ oddzia∏ pod dowództwem Ignacego
Sikory „Prawego”24. Ostatnià ofiarà dzia∏aƒ partyzanckich w rejonie Krakowa
by∏ komendant posterunku w Swoszowicach (uzdrowisko, obecnie w granicach
miasta) o nazwisku Myszkowski, zastrzelony 8 paêdziernika 1951 r. 

Znacznie wi´cej sekcjonowano w Zak∏adzie ofiar drugiej strony walk. W la-
tach 1945–1947 na autopsj´ skierowano cia∏a 72 osób z informacjami „zastrze-
lony przez milicj´”, „zastrzelony w czasie ucieczki”, „zastrzelony w czasie akcji
UBP”. W kolejnych latach by∏o to: 34 osoby w 1945 r., 26 osób w roku 1946
i dwanaÊcie w 1947 r. Z krótkich zapisów na ogó∏ nie da si´ okreÊliç, czy mamy
do czynienia z osobà pochodzàcà z niepodleg∏oÊciowego podziemia, czy te˝
pospolitym bandytà zabitym w czasie napadu rabunkowego. W skierowaniach
jedynie sporadycznie spotykamy bardziej szczegó∏owe opisy, np. Tadeusz Wto-
rek zmar∏ 22 listopada 1945 r. „postrzelony w swojej cukierni w Proszowicach
przez urz´dnika Bezpieczeƒstwa Stefana Bogacza”25; Mieczys∏aw Windak zmar-
∏y 13 sierpnia 1945 r. zosta∏ „zastrzelony podczas akcji przez s∏u˝b´ bezpieczeƒ-
stwa w Jugowicach”, sekcja zw∏ok wykaza∏a szeÊç postrza∏ów, w tym trzy po-
strza∏y w g∏ow´ z pobli˝a; 28 paêdziernika 1945 r. „Pogotowie Ratunkowe
zosta∏o wezwane przez MO Pràdnik Czerwony, gdzie przed budynkiem poste-
runku MO le˝a∏ postrzelony [Edward Kozdroƒ]. Organa Milicji poda∏y nazwi-
sko i imi´ postrzelonego, natomiast wyjaÊnieƒ co do okolicznoÊci postrza∏u nie
udzielili”. W kilkunastu przypadkach w skierowaniu napisano, ˝e ofiara zosta∏a
zastrzelona „przypadkowo” lub „przez nieostro˝noÊç”. 

Niektóre osoby udaje si´ zidentyfikowaç dzi´ki konfrontacji ich nazwisk z do-
kumentacji Zak∏adu z informacjami pochodzàcymi z innych êróde∏. Jan Nowak,
którego zw∏oki skierowano ze szpitala jako postrzelonego przez milicjanta, to
prawdopodobnie „Lew” – osaczony w Krakowie przywódca oddzia∏u leÊnego
spacyfikowanego 17 sierpnia 1945 r. we wsiach Wycià˝e i KoÊcielniki26, zmar∏y
w szpitalu 22 sierpnia. Eugeniusz Siedlecki, którego zw∏oki skierowano z infor-
macjà: „po przes∏uchaniu przez milicj´ prowadzony na miejsce czynu, zastrzelo-
ny w ucieczce”, to byç mo˝e „Dzwon”, wymieniony w meldunku operacyjnym
KBW jako dowódca oddzia∏u partyzanckiego dzia∏ajàcego w powiecie krakow-
skim27. Stanis∏aw Pi´tak „Niedêwiedê” z krakowskiego oddzia∏u zgrupowania
„Ognia” zastrzelony przez milicj´ 27 sierpnia 1946 r., kiedy jecha∏ na motorze28,
skierowany zosta∏ do Zak∏adu z informacjà „postrzelony przez organa Êledcze
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MO Komisariatu VI”. Sekcja zw∏ok wykaza∏a postrza∏ w plecy. Stanis∏aw Fili-
powski „Ryszard”29, zast´pca dowódcy krakowskiego oddzia∏u zgrupowania
„Ognia”, wed∏ug skierowania zw∏ok, zosta∏ zastrzelony przez funkcjonariuszy
UB na placu WolnoÊci, sekcja równie˝ wykaza∏a postrza∏ w plecy. 

Najwi´ksza grupa poleg∏ych partyzantów badanych w Zak∏adzie liczy∏a pi´ç
osób. Byli to ludzie z oddzia∏u „MÊciciela”30 zabici w czasie akcji na pociàg
w miejscowoÊci Lasek ko∏o Chabówki 31 paêdziernika 1947 r. Do Zak∏adu do-
starczono zw∏oki dwóch osób z obs∏ugi pociàgu, m´˝czyzny i kobiety, oraz pi´-
ciu napastników – wszyscy z obra˝eniami postrza∏owymi. Dwóch napastników
opisanych by∏o nazwiskami: Jan Pierwota i Kazimierz Kryszcza, trzech pozosta-
∏ych tylko pseudonimami – „Huragan”, „Wicher” i „Zemsta”. Stanis∏aw Wa∏ach31

w fabularyzowanej relacji z tego napadu opisuje ponadto Êmierç czterech mili-
cjantów. 

Oprócz poleg∏ych w walce do Zak∏adu trafia∏y zw∏oki osób zabitych przez mi-
licj´. Byli to m.in.: Zenon Kukian „zastrzelony w czasie ucieczki 21 marca
1945”, sekcja wykaza∏a osiem postrza∏ów; Wojciech Kie∏kowicz, którego cia∏o
przys∏ano 5 maja z takim samym wywiadem; Franciszek KuÊ (15 maja). W okre-
sie trzech lat powojennych w Zak∏adzie badano cia∏a kilkunastu osób „zastrzelo-
nych w czasie ucieczki” lub nawet w areszcie. 22 lipca 1945 r. zmar∏ w szpitalu
W∏adys∏aw Znamirowski „postrzelony w celi VIII Komisariatu MO”, a 28 listo-
pada Jan Jamróz „postrzelony w wi´zieniu Wydzia∏u Bezpieczeƒstwa”. 

Jako osobnà grup´ wymieniç nale˝y ofiary tortur, które pope∏ni∏y samobój-
stwo w celi, oraz ofiary brutalnych zabójstw pope∏nionych przez milicj´ i UB.
Grupa ta zas∏uguje na szczegó∏owe omówienie, nie tylko dlatego ˝e by∏y to naj-
bardziej jaskrawe przyk∏ady zbrodniczej dzia∏alnoÊci w∏adz komunistycznych, ale
tak˝e dlatego ˝e w tych przypadkach najpe∏niej mog∏a si´ wykazaç medycyna sà-
dowa. 

Cia∏o Zygmunta Marczaka zosta∏o skierowane do Zak∏adu 27 sierpnia
1945 r. z informacjà „powiesi∏ si´ w celi aresztu I Komisariatu MO”. Sekcja
zw∏ok istotnie wykaza∏a cechy powieszenia, ponadto stwierdzono zasinienie
wargi górnej z ranami na jej wewn´trznej powierzchni, w miejscach przylegania
z´bów, oraz ca∏kowite przegryzienie j´zyka z podbiegni´ciem krwià. Obra˝enia
takie powstajà przy bardzo silnych ciosach pi´Êcià w usta i w podbródek. Sekcja
wykaza∏a jeszcze podbiegni´cia krwawe pow∏ok g∏owy powstajàce np. przy ude-
rzaniu g∏owà o Êcian´ lub pod∏og´.

Jakub Pietras, którego cia∏o dostarczono do Zak∏adu 23 kwietnia 1946 r., jak
odnotowano w skierowaniu, „powiesi∏ si´ w areszcie przy ul. Batorego”. W tym
przypadku oprócz Êladów powieszenia obducent opisa∏ liczne obra˝enia, z któ-
rych najbardziej charakterystyczne by∏y rozleg∏e siƒce na przednich powierzch-
niach koƒczyn dolnych na wysokoÊci stawów kolanowych i podobne na ramio-
nach, a z obra˝eƒ wewn´trznych z∏amanie szeÊciu ˝eber. Lekarz wykonujàcy
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sekcj´ (Jan Walczyƒski, póêniejszy kierownik Zak∏adu Medycyny Sàdowej
w Szczecinie) stwierdzi∏ we wnioskach: „Opisane na ciele denata siƒce i z∏ama-
nie ˝eber sà nast´pstwem urazu zadanego narz´dziem twardym, t´pym lub t´po-
kraw´dzistym, a jak za tym przemawia barwa wylewów krwawych, powstaç mu-
sia∏y na pewien czas przed zejÊciem Êmiertelnym denata. Rozmieszczenie ich
i wielokrotnoÊç przemawiajà za tym, ˝e powsta∏y one z r´ki osoby lub osób dru-
gich. Nic nie sprzeciwia si´ przyj´ciu, ˝e zgodnie z treÊcià doniesienia denat sam
si´ powiesi∏, aczkolwiek nie da si´ wykluczyç mo˝liwoÊci og∏uszenia denata przez
uraz w g∏ow´ i zbrodniczego powieszenia obezw∏adnionej w ten sposób ofiary”. 

Âlady brutalnego bicia stwierdzone zosta∏y tak˝e na ciele opisanego ju˝ wcze-
Êniej Eugeniusza Siedleckiego, zastrzelonego przy próbie ucieczki. W protokole
sekcji oprócz informacji o szeÊciu ranach postrza∏owych (wszystkie od ty∏u) znaj-
dujemy opis: „na obu przedramionach i r´kach, na plecach, na poÊladku lewym,
na obu udach od przodu, a tak˝e i z ty∏u, stwierdza si´ bardzo liczne zlewajàce
si´ ze sobà siƒce, przewa˝nie pod∏u˝ne, najd∏u˝szy do 20 cm d∏ugi a 3 cm szero-
ki”. Âlady te sà skutkiem brutalnego bicia kijem lub pa∏kà i tak te˝ stwierdzi∏ le-
karz w koƒcowej opinii. 

Józef Wyzga zmar∏ 11 kwietnia 1945 r., a jego cia∏o zosta∏o skierowane do
Zak∏adu przez Komend´ Powiatowà MO w Krakowie z informacjà „zmar∏ z po-
wodu ci´˝kich obra˝eƒ cielesnych” i taki te˝ wywiad widnieje na protokole sek-
cji zw∏ok. Protoko∏y sekcyjne nie sà jednak jedynym êród∏em archiwalnym, jakim
dysponujemy. Cz´sto dodatkowe informacje odnotowywano w tzw. ksià˝ce sek-
cyjnej i tu przy numerze sekcji 292/45 widnieje wpis: „Wed∏ug ustnego zapoda-
nia konwojenta denat mia∏ byç pobity kolbà przez milicjantów”. Sekcja zw∏ok
wykaza∏a rany t∏uczone g∏owy, z∏amanie koÊci czaszki i krwotok Êródczaszkowy
podtwardówkowy, który sta∏ si´ przyczynà zgonu. 

Dwa kolejne przypadki sà przyk∏adami wyjàtkowo brutalnego bicia z zakato-
waniem na Êmierç. Cia∏o Andrzeja Kobosa (lub Kobera) dostarczono do Zak∏a-
du 25 kwietnia 1945 r. z informacjà o znalezieniu na szosie Ludwinowskiej przy
ul. Konopnickiej. Do ksià˝ki sekcyjnej wpisano informacj´ pochodzàcà od kogoÊ
z rodziny: „Dnia 21 bm. wyszed∏ z domu do lekarza. KtoÊ ze Êwiadków widzia∏
go na ul. Miodowej, jak go zabiera∏a milicja i prowadzi∏a go na ul. StarowiÊlnà.
24 bm. znaleziono go nie˝ywego, nagiego, le˝àcego nad kana∏em w Ludwino-
wie”. Sekcja zw∏ok przeprowadzona przez dr Mari´ Byrdy wykaza∏a Êlady bar-
dzo brutalnego bicia. W protokole opisano rozleg∏e zasinienia na twarzy, na ca-
∏ym grzbiecie od karku a˝ do ud, na przedniej powierzchni klatki piersiowej, na
ramionach i przedramionach. Na poÊladkach i udach st∏uczenia by∏y bardzo g∏´-
bokie, przechodzàc a˝ do mi´Êni. W zasinieniach da∏o si´ dostrzec charaktery-
styczne Êlady „w postaci pr´g bia∏awych, na 6 mm szerokich, które po bokach
wykazujà sinoczerwone obwódki na 2–3 mm szerokie, smugi te posiadajà d∏u-
goÊç od kilku do kilkunastu centymetrów”. Âlady tego typu powstajà od uderzeƒ
elastycznà pa∏kà. Ponadto stwierdzono wybicie z´bów i obra˝enia pochodzàce
od kopania w krocze. 

22 czerwca 1945 r. Wydzia∏ Âledczy MO skierowa∏ do Zak∏adu bez ˝adnych
informacji cia∏o Micha∏a Wrotniaka. W czasie autopsji stwierdzono poprzeczne
linijne otarcie powy˝ej prawego nadgarstka – Êlad po kajdankach, oraz rozleg∏e
zasinienia na ramionach i przedramionach o rozk∏adzie odpowiadajàcym biciu
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lub przewracaniu przy r´kach skutych z ty∏u. Skóra na ca∏ej powierzchni obydwu
poÊladków i okolicy krzy˝owej wykazywa∏a bardzo rozleg∏e zasinienie, z wyle-
wami krwawymi si´gajàcymi w g∏àb a˝ do mi´Êni. To obra˝enie jest jednoznacz-
ne i odpowiada d∏ugotrwa∏emu biciu pa∏kà lub innym podobnym przedmiotem.
Ponadto stwierdzono rozleg∏e z∏amania prawie wszystkich ˝eber i p´kni´cie
przedsionka serca, które musia∏y powstaç wskutek kopania lub deptania po cie-
le le˝àcej na ziemi ofiary, wzgl´dnie przy tzw. kolankowaniu – a˝ do Êmierci spo-
wodowanej p´kni´ciem serca. Obra˝enia te, podobnie jak wymienione wczeÊniej
przypadki, odpowiadajà torturom opisywanym w sprawozdaniach Zarzàdu
G∏ównego Zrzeszenia WiN z 1946 r.32 i ksià˝ce Tomasza Balbusa o metodach
Êledczych stosowanych przez UB33. 

Zbiór protoko∏ów sekcyjnych krakowskiego Zak∏adu Medycyny Sàdowej
jest, jak si´ okazuje, ciekawym êród∏em informacji o charakterze historycznym.
Na istnienie takich nietypowych, a cennych archiwaliów zwrócono uwag´ na
XVII Powszechnym Zjeêdzie Historyków Polskich, który obradowa∏ w Uniwersy-
tecie Jagielloƒskim w dniach od 15 do 18 wrzeÊnia 2004 r. W tych samych dniach
w sàsiednim budynku Uniwersytetu trwa∏ XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Medycyny Sàdowej i Kryminologii. Na uroczystej sesji z okazji dwustulecia kra-
kowskiej Katedry Medycyny Sàdowej przedstawiono prezentacj´ multimedialnà
ilustrowanà zdj´ciami stron tytu∏owych protoko∏ów sekcyjnych, w których odbi-
∏a si´ burzliwa historia miasta w ca∏ym XX w.34 W wyk∏adzie inaugurujàcym
XVII Zjazd Historyków prof. Norman Davies powiedzia∏: „Dzisiaj w Krakowie
odbywajà si´ dwa zjazdy: ten, w którym uczestnicz´, oraz medyków sàdowych.
Obie profesje ∏àczy to, ˝e zajmujà si´ z regu∏y zmar∏ymi. Historycy i patologowie
wiedzà o nich niemal wszystko, tyle tylko, ˝e za póêno”35.

TOMASZ KONOPKA (ur. 1961) – lekarz, adiunkt w Katedrze Medycyny Sàdo-
wej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Zainteresowania na-
ukowe zwiàzane sà z posiadanà specjalizacjà: badanie zw∏ok rozkawa∏kowa-
nych, ró˝nicowanie ran k∏utych w samobójstwach i zabójstwach, postrza∏y
z broni palnej, tematyka b∏´du lekarskiego. Tematyka zainteresowaƒ histo-
rycznych – najdawniejsza historia Polski, a w zwiàzku z miejscem pracy – hi-
storia najnowsza i jej ofiary Êmiertelne. Bra∏ udzia∏ w ekshumacji ˝o∏nierzy AK
zamordowanych przez NKWD w Turzy ko∏o Rzeszowa, opracowywa∏ opinie
sàdowo-lekarskie dla Êledztw prowadzonych przez krakowski oddzia∏ Instytu-
tu Pami´ci Narodowej.
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Death in the streets of Cracov in years 1945–1947 in archival material of the Cra-
cov’s Institute of Forensic Medicine

The article presents the results of a research on reports of autopsy carried out in the
Cracov’s Institute of Forensic Medicine at the turbulent postwar time. An occasion to pu-
blish this material is the 200th anniversary of foundation of the Cracov Department of Fo-
rensic Medicine. The collection of autopsy reports contains more or less detailed descrip-
tions of the cause of death of at least 72 people killed by UB and Militia functionaries in
fight, during a police chase or by “accident”. Some of the victims were known for writing
about non-communist resistance units. 

There are some precise descriptions of injuries, which had been received by people who
were killed or who committed suicide in prison, indicating brutal beating and tortures to
death. During the first year after the liberation of Cracov the Institute performed an au-
topsy on 25 bodies of people killed for unknown reasons or brutally murdered in assaults
by Soviet soldiers who were stationed in the town. The Cracov prisons sent in cadavers of
those whose health was ruined by hard prison conditions. In March 1945 groups of appro-
ximately 8 corpses were found on fields around Cracov, no traumatic cause of death was
noted. Its is probable that those bodies had been left behind by transports taking the pri-
soners away during a mass NKVD’s action. The Institute examined also 36 corpses of func-
tionaries who died fighting or were assassinated and corpses of random victims of gun-
fights. 

Amongst three hundred more or less anonymous people who died in the streets of Cra-
cov during those years, there were wildly known cases, like the assassination of Narcyz
Wiatr “Zawojna” shot in the Planty by the UB, Ró˝a Berger killed during anti-Semitic
riots, and the case of a brutally murdered prosecuting attorney Roman Martini who had
been carrying out a secret inquiry into Katyn.
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Tomasz Chinciƒski

Niemiecka dywersja w Polsce
w 1939 r. w Êwietle dokumentów

policyjnych i wojskowych
II Rzeczypospolitej oraz s∏u˝b

specjalnych III Rzeszy
cz´Êç 1 (marzec–sierpieƒ 1939 r.)

„W miar´ rozwoju szpiegostwa spotykaç si´ zaczynamy z poj´ciem akcji dy-
wersyjnej. Obecnie poj´cie to obejmuje planowà dzia∏alnoÊç na terenie wrogiego
paƒstwa nie tylko podczas wojny, lecz na d∏ugi czas przed jej wybuchem, szcze-
gólnie zaÊ w okresie mobilizacyjnym” – tak na poczàtku lat dwudziestych XX w.
w Oddziale II Sztabu G∏ównego Wojska Polskiego rozumiano akcj´ dywersyjnà.
Za typowe jej przejawy uwa˝ano „zarówno zorganizowanà przez Niemców pro-
pagand´ wÊród szeregów armii rosyjskiej w roku 1916–1917, jak i metodyczne
niszczenie oÊrodków przemys∏owych francuskich”. Zdawano sobie doskonale
spraw´, ˝e „przy dobrej organizacji dywersji przeciwnik potrafi w znaczny spo-
sób wp∏ywaç na stosunki wewn´trzne nieprzyjacielskiego kraju, niejednokrotnie
uniemo˝liwia normalne ˝ycie jego obywateli”. Definiujàc samo poj´cie dywersji,
pisano, ˝e „jest to samoistna akcja nieprzyjacielskich biur wywiadowczych [...]
majàca na celu w sposób planowy niszczyç, parali˝owaç i os∏abiaç ˝ycie paƒstwo-
wo-spo∏eczne danego paƒstwa, nie przebierajàc w Êrodkach i pos∏ugujàc si´
wszystkimi bez wyjàtku metodami, aby osiàgnàç zamierzony cel”1.

We wspó∏czesnym s∏owniku j´zyka polskiego s∏owo „dywersja”, pochodzàce
od francuskiego wyrazu diversion, okreÊlono jako „dzia∏anie wojenne majàce na
celu odwrócenie uwagi nieprzyjaciela, odciàgni´cie albo os∏abienie jego si∏”,
m.in. takie jak „akcja partyzancka na ty∏ach wojsk nieprzyjacielskich”. Ale dy-
wersja to tak˝e „wroga dzia∏alnoÊç uprawiana w celu os∏abienia obronnoÊci si∏
gospodarczych i kulturalnych paƒstwa”2.

1 CAW, Oddzia∏ II Sztabu G∏ównego WP, I.303.II.2503, Dywersja nieprzyjacielska na terenie paƒ-
stwa polskiego. Jej stan, mo˝liwoÊci, Êrodki zaradcze, Warszawa 1922, s. 1–3.
2 S∏ownik j´zyka polskiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1965, t. 2, s. 533–534; por. Ma∏y
s∏ownik j´zyka polskiego PWN, wyd. X, Warszawa 1993, s. 169; S∏ownik wyrazów obcych PWN,
Warszawa 1980, s. 169. 
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W drugiej po∏owie lat trzydziestych XX w. synonimem akcji dywersyjnej sta-
∏a si´ dzia∏alnoÊç „piàtej kolumny”. Terminu tego u˝y∏ po raz pierwszy w 1936 r.,
w czasie wojny domowej w Hiszpanii, gen. Emilio Mola. Przed atakiem na Ma-
dryt stwierdzi∏ on, ˝e „cztery g∏ówne kolumny wojsk nacierajàcych na stolic´ zo-
stanà wsparte przez piàtà kolumn´ – sympatyków ukrywajàcych si´ w mieÊcie”3.
W okresie II wojny Êwiatowej za piàtà kolumn´ zacz´to uwa˝aç Niemców pro-
wadzàcych dzia∏alnoÊç dywersyjnà poza granicami III Rzeszy, podporzàdkowanà
polityce terytorialnej ekspansji Niemiec. AktywnoÊç niemieckiej piàtej kolumny
dzielono na polityczno-propagandowà w okresie pokoju i militarnà w czasie
wojny lub bezpoÊrednio przed jej wybuchem4.

W niniejszym artykule zostanie przedstawiona niemiecka dywersja w Polsce
w okresie od marca do koƒca sierpnia 1939 r. Cz´Êç pierwsza omawia powstanie
i dzia∏alnoÊç niemieckich organizacji dywersyjnych w okresie ostatnich szeÊciu
miesi´cy poprzedzajàcych rozpocz´cie przez III Rzesz´ dzia∏aƒ wojennych. Cz´Êç
druga artyku∏u dotyczy akcji zbrojnych niemieckich dywersantów z koƒca sierp-
nia 1939 r., które ju˝ bezpoÊrednio wiàza∏y si´ z planowanym poczàtkiem wojny,
oraz dzia∏aƒ dywersyjnych podczas konfliktu zbrojnego we wrzeÊniu 1939 r.

G∏ównym celem niniejszej publikacji jest odtworzenie niemieckich dzia∏aƒ
dywersyjnych podejmowanych przez struktury i organizacje do tego powo∏ane
przez s∏u˝by specjalne III Rzeszy. W pracy wykorzystano zarówno êród∏a ju˝ pu-
blikowane, jak równie˝ te rozproszone po wielu archiwach w Polsce i za grani-
cà, a tak˝e obszernà literatur´ naukowà. Artyku∏ nie aspiruje do miana wyczer-
pujàcego opracowania na temat niemieckiej dywersji w Polsce w roku 1939,
stanowi jednak prób´ spojrzenia na ten problem w skali ca∏ego kraju z perspek-
tywy zachowanych êróde∏: policyjno-wojskowych II Rzeczypospolitej i s∏u˝b spe-
cjalnych III Rzeszy. 

Stan badaƒ: publicystyka i historiografia

Od samego poczàtku propaganda hitlerowska ukrywa∏a przed Êwiatowà opi-
nià publicznà niemieckà dywersj´ w Polsce w 1939 r. Âwiat, nie majàc dost´pu
do êróde∏ rzetelnej informacji o wojnie z Polskà, skazany by∏ na niemieckie k∏am-
stwa Ministerstwa Propagandy Rzeszy. Zaprzecza∏o ono wystàpieniom Niemców
– obywateli II Rzeczypospolitej – we wrzeÊniu 1939 r. przeciwko w∏asnemu
paƒstwu, a jednoczeÊnie rozpowszechnia∏o zarzuty o „okrucieƒstwach polskich
w stosunku do mniejszoÊci niemieckiej”. Mit ten propagowa∏a wydana jeszcze
w listopadzie 1939 r. ksià˝ka Die polnischen Greueltaten an den Volksdeutschen
in Polen5 (Polskie okrucieƒstwa dokonane na mniejszoÊci niemieckiej w Polsce),

3 T. Mi∏kowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Wroc∏aw 1998, s. 368.
4 L. de Jong, The German Fifth Column in the Second World War, London 1956, s. V–VII, 144;
por. R.W. Staniewicz, Piàta kolumna hitlerowska w Polsce (ze szczególnym uwzgl´dnieniem Pomo-
rza) [w:] W XX rocznic´ WrzeÊnia, Poznaƒ 1960, s. 54–55. 
5 Die polnischen Greueltaten an den Volksdeutschen in Polen, Berlin 1939. W lutym 1940 r. ukaza-
∏o si´ drugie wydanie tej pracy, które uzupe∏niono o wst´p zawierajàcy wiele oszczerstw przeciwko
Polakom oraz cytaty z nazistowskiej literatury. W drugim wydaniu podano liczb´ 58 tys. zamordo-
wanych Niemców, czyli dziesi´ciokrotnie wy˝szà ni˝ w pierwszym (5437). Na tych tezach opar∏ te˝
swojà propagandowà ksià˝k´ E.E. Dwinger, Der Tod in Polen. Die volksdeutsche Passion, Jena 1940. 
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która zosta∏a nag∏oÊniona przez niemieckà pras´. W pierwszych miesiàcach woj-
ny propaganda niemiecka osiàgn´∏a zamierzony efekt. Wiele miesi´cy po nie-
mieckiej inwazji na Polsk´ opinia publiczna Europy Zachodniej i Stanów Zjedno-
czonych Ameryki z niedowierzaniem podchodzi∏a do informacji strony polskiej
o dywersyjno-sabota˝owej dzia∏alnoÊci mniejszoÊci niemieckiej w Polsce. 

Zarzuty niemieckiej propagandy próbowa∏o odpieraç polskie Ministerstwo
Informacji i Dokumentacji, które w grudniu 1940 r. wyda∏o ksià˝k´ The German
Fifth Column in Poland6 (Niemiecka piàta kolumna w Polsce). W pracy tej za-
mieszczono zeznania Êwiadków, którym uda∏o si´ przedostaç na Zachód, i nie-
liczne wtedy dost´pne dokumenty potwierdzajàce niemieckà dywersj´ w Polsce
w 1939 r. WczeÊniej zdarza∏o si´, ˝e brytyjskie i kanadyjskie gazety zamieszcza-
∏y relacje Êwiadków o dywersyjnej dzia∏alnoÊci ludnoÊci pochodzenia niemieckie-
go w czasie niemieckiej inwazji na Polsk´7. 

Dopiero jednak publikacje na ∏amach prasy amerykaƒskiej wywo∏a∏y porusze-
nie opinii publicznej na Zachodzie. W lipcu 1940 r. w artykule zamieszczonym
w „New York Times” Otto D. Tolischus demaskowa∏ niemieckà piàtà kolumn´,
piszàc, ˝e jej dzia∏ania „w czasie wojny ujawni∏y zaskakujàce rezultaty, szczegól-
nie w Polsce, Norwegii i Holandii. Jednak w celach wojennych V kolumna by∏a
zazwyczaj wzmacniana zdeterminowanymi ludêmi z samych Niemiec, którzy
przybywali w ró˝nych przebraniach, g∏ównie jako turyÊci, sportowcy, agenci han-
dlowi, przedstawiciele kultury, cz´sto noszàc mundury w walizkach. Przejmowali
oni dowództwo nad wczeÊniej zorganizowanymi oddzia∏ami miejscowych, które
nierzadko w przebraniu lub w mundurach miejscowych formacji zajmowa∏y punk-
ty strategiczne. Wzmacniali desanty spadochronowe, organizowali szpiegostwo
i sabota˝ na ty∏ach wroga, wprowadzali zamieszanie w armii i w spo∏eczeƒstwie
poprzez fa∏szywe rozkazy i dezinformacj´”8. 

Cykl artyku∏ów poÊwi´conych dzia∏alnoÊci niemieckiej piàtej kolumny w kra-
jach europejskich i Stanach Zjednoczonych napisany przez p∏k. Williama J. Do-
novana i Edgera A. Mowzera zosta∏ tak˝e opublikowany w sierpniu 1940 r. na
∏amach „Chicago Daily News”. Autorzy opisali dzia∏alnoÊç dywersyjno-sabota-
˝owà niemieckiej piàtej kolumny w porzàdku chronologicznym podbojów nie-
mieckich, poczàwszy od 1938 r. PodkreÊlili rol´ Niemców sudeckich w zaj´ciu

6 The German Fifth Column in Poland, London 1940. S∏aboÊcià tej pracy jest zamieszczenie wi´k-
szoÊci zeznaƒ bez podania danych osobowych Êwiadków, a jedynie podpisanie ich inicja∏ami imienia
i nazwiska oraz numerem. Tylko niektóre z tych anonimowych zeznaƒ mo˝na zidentyfikowaç dzi´ki
zachowanym dokumentom MIiD rzàdu emigracyjnego RP w Londynie. To z pewnoÊcià wywo∏a∏o
nieufnoÊç niektórych badaczy do relacji opublikowanych w tej ksià˝ce. I tak np. Louis de Jong, opie-
rajàc si´ na tej publikacji, przedstawi∏ w swojej pracy De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Werel-
doorlog, Leyden 1953 niemieckà dywersj´ w Bydgoszczy z 3 IX 1939 r. w trybie warunkowym. 
7 6 III 1940 r. „The Times” zamieÊci∏ relacj´ Lucy Baker-Beall na temat wydarzeƒ w Bydgoszczy.
W artykule tym Baker-Beall, nauczycielka j´zyka angielskiego mieszkajàca prawie przez 40 lat
w Bydgoszczy, której w lutym 1940 r. po interwencji ambasady amerykaƒskiej uda∏o si´ opuÊciç Pol-
sk´, zdecydowanie potwierdzi∏a fakt niemieckiej dywersji w Bydgoszczy w pierwszych dniach wrzeÊ-
nia 1939 r. (The agony of Poland. An English eyewitness, „The Times”, 6 III 1940, s. 7). Relacja Ba-
ker-Beall zamieszczona w „The Times” za poÊrednictwem polskich placówek konsularnych zosta∏a
rozes∏ana do gazet na ca∏ym Êwiecie. Z zachowanych dokumentów wiadomo, ˝e materia∏ ten prze-
drukowa∏o wiele pism kanadyjskich. 
8 L. de Jong, The German Fifth Column..., s. VI.
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Czechos∏owacji. Piszàc o Polsce, stwierdzili, ˝e „skromna mniejszoÊç niemiecka,
prawdopodobnie wynoszàca wszystkiego oko∏o miliona, przygotowa∏a si´ do ude-
rzenia Polski w plecy, a równoczeÊnie usi∏owa∏a wykazaç swà lojalnoÊç. Kierowana
przez niemieckie Gestapo i zorganizowana w grupy polityczne Deutsche Vereini-
gung in Sejm und Senat [Zjednoczenie Niemieckie w Sejmie i Senacie, DV] i Jung-
deutsche Partei [Partia M∏odoniemiecka, JdP], przywódcy mniejszoÊci znaleêli spo-
soby, aby strachem lub innymi Êrodkami nak∏oniç niemal wszystkich Niemców do
odegrania roli szpiegów i agentów. [...] Niemal 10 000 [osób] otrzyma∏o przeszko-
lenie w specjalnych obozach w Rzeszy, ich zadaniem by∏o s∏u˝yç za awangard´, za
przewodników i agentów dla kolumn wkraczajàcych wojsk niemieckich”9. 

Publikacje o niemieckiej piàtej kolumnie ukazujàce si´ w czasie II wojny Êwia-
towej opiera∏y si´ na czàstkowym materiale êród∏owym i mia∏y charakter publi-
cystyczny. O ile w tekstach wydawanych przez aliantów mo˝na dopatrzyç si´
pewnego wyolbrzymiania zjawiska, o tyle propaganda III Rzeszy bagatelizowa∏a
spraw´, robiàc z niemieckiej piàtej kolumny wymys∏ brytyjskiego Ministerstwa
Informacji. Dopiero po zakoƒczeniu wojny powsta∏y mo˝liwoÊci rzetelnego zba-
dania i opisania problemu, jakim by∏a niemiecka dywersja.

Ró˝nice w ocenie postawy mniejszoÊci niemieckiej wobec w∏asnego paƒstwa
– II Rzeczypospolitej – we wrzeÊniu 1939 r. i w okresie poprzedzajàcym agresj´
znalaz∏y odzwierciedlenie w historiografii. Powojenne badania polskich history-
ków i prawników udokumentowa∏y niektóre niemieckie dzia∏ania dywersyjne.
Do wa˝niejszych osiàgni´ç nale˝y odnalezienie i opublikowanie przez Edmunda
Osmaƒczyka niemieckich dokumentów zawierajàcych plany zamachów, które
mia∏y byç przeprowadzone w Polsce w sierpniu 1939 r.10 Wiele wnios∏y te˝ stu-
dia Karola Mariana Pospieszalskiego nad dokumentami niemieckiego urz´du
Gräberzentrale für die ermordeten Volksdeutschen (Centrala ds. grobów pomor-
dowanych volksdeutschów11). Dzi´ki nim wiadomo, ˝e we wrzeÊniu 1939 r.
w Polsce zgin´∏o 3257 cywilów narodowoÊci niemieckiej, a nie 58 tys., jak to
przedstawia∏a niemiecka propaganda; liczb´ Niemców zabitych z powodu udzia-
∏u w dywersji mo˝na szacowaç na 2 tys.12 Niezwykle wa˝ne by∏o tak˝e dotarcie
przez Andrzeja Szefera do dokumentów wroc∏awskiego oddzia∏u niemieckiego
wywiadu wojskowego – Abwehry, przechowywanych w Bundesarchiv Militär-

9 AAN, MIiD, Mikrofilmy ze zbiorów Instytutu Hoovera, mf. 113, Dzia∏alnoÊç „piàtej kolumny”
niemieckiej. Rewelacje „Chicago Daily News”, b.d., kl. 142–159.
10 E.J. Osmaƒczyk, Dowody prowokacji (Nieznane archiwum Himmlera), Kraków 1951. Doku-
menty te zosta∏y odnalezione po wojnie w piwnicy budynku sàdu w Berlinie Zachodnim przez nie-
mieckiego adwokata Aloisa Glugla, który przekaza∏ je Edmundowi Osmaƒczykowi. S∏aboÊcià pracy
Osmaƒczyka jest brak informacji, które z planowanych zamachów zosta∏y wykonane. Ustalenia te-
go podjà∏ si´ po wielu latach Karol Marian Pospieszalski, a wyniki swoich badaƒ opublikowa∏ w ar-
tykule Nazi-Anschläge gegen deutsches Eigentum. Ein Plan des Reichsführers SS vom Sommer 1939,
„Polnische Weststudien” 1983, Bd. II, H. 1 (wersja w j´zyku polskim: Zamachy nazistowskie na
mienie niemieckie. Plany Reichsführera SS z lata 1939 roku, „Przeglàd Zachodni” 2004, nr 1). Ba-
dania te wyjaÊni∏y jednak tyko cz´Êç spoÊród wszystkich 180 przypadków.
11 S∏owo volksdeutsch powsta∏o w III Rzeszy i oznacza osob´ narodowoÊci niemieckiej niezale˝nie
od posiadanego obywatelstwa.
12 K.M. Pospieszalski, Sprawa 58000 „Volksdeutschów”, „Documenta Occupationis”, t. 7, Poznaƒ
1959, s. 37–38; idem, Dywersja niemieckich s∏u˝b specjalnych [w:] Pierwsze dni wrzeÊnia 1939 roku
w Bydgoszczy, materia∏y z sympozjum, red. J. Kutta, Bydgoszcz 2001, s. 29–30.
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archiv we Fryburgu Bryzgowijskim. Stanowià one jednoznaczny dowód na przy-
gotowanie od wiosny 1939 r. niemieckiej dywersji13. Powsta∏o tak˝e kilka nauko-
wych monografii opartych na dokumentach poÊwi´conych niemieckiej piàtej
kolumnie14. Problematyka niemieckiej dywersji znajduje te˝ poczesne miejsce
w syntezach naukowych dotyczàcych wojny 1939 r.15

Na uwag´ zas∏uguje cytowana ju˝ ksià˝ka holenderskiego historyka Louisa de
Jonga The German Fifth Column in the Second World War16, w której kilkanaÊcie
stron poÊwi´cono Polsce. Jest ona efektem prac badawczych nad niemieckà pià-
tà kolumnà prowadzonych na prze∏omie lat czterdziestych i pi´çdziesiàtych
w Paƒstwowym Instytucie Dokumentacji Wojny w Amsterdamie (State Institute
for War Documentation at Amsterdam). Autor przestudiowa∏ materia∏y procesu
norymberskiego i opublikowane po wojnie niemieckie dokumenty. Ksià˝ka ta
jest pierwszà krytycznà monografià poÊwi´conà problemowi niemieckiej piàtej
kolumny. WczeÊniejsze publikacje na ten temat ukazujàce si´ w Europie i Ame-
ryce pisano „na goràco”, bez krytycznego podejÊcia do materia∏u êród∏owego.
Pomimo ˝e holenderski historyk dokona∏ rzetelnej krytyki êróde∏ i kierowa∏ si´
du˝à ostro˝noÊcià i sceptycyzmem wobec faktów niepotwierdzonych przez êró-
d∏a niemieckie, to w prowadzonych badaniach nie ustrzeg∏ si´ b∏´dów. Autor za
bardzo zaufa∏ êród∏om niemieckim i nie skonfrontowa∏ ich z dokumentami innej
proweniencji, dlatego niejednokrotnie uznawa∏ za obiektywnà prawd´ to, co za-
pisano o sukcesach niemieckich grup dywersyjnych w dziennikach Abwehry17.

13 A. Szefer, Dywersyjno-sabota˝owa dzia∏alnoÊç wroc∏awskiej Abwehry na ziemiach polskich w prze-
dedniu agresji hitlerowskiej w 1939 r., „Biuletyn G∏ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Polsce” 1987, t. 32, s. 271–372. Dokumenty te obejmujà tylko po∏udniowà i zachodnià cz´Êç Polski. 
14 Do najwa˝niejszych nale˝à prace: S. Osiƒski, V kolumna na Pomorzu Gdaƒskim, Warszawa 1965;
M. Cygaƒski, Hitlerowska V kolumna w województwach Êlàskim i krakowskim w 1939 roku, Opo-
le 1972; A. Szefer, Prywatna wojna leutnanta Alberta Herznera czyli niemiecki napad na Prze∏´cz
Jab∏onkowskà w nocy z 25 na 26 sierpnia 1939 roku, Katowice 1987; idem, Hitlerowska prowoka-
cja w Gliwicach oraz w Stodo∏ach i Byczynie 31 sierpnia 1939 roku, Gliwice 1989. Warto te˝ od-
notowaç artyku∏y: R.W. Staniewicz, Szersze t∏o historyczne i rzeczywiste cele dywersji niemieckiej
w Bydgoszczy 3.9.1939 r., „Wojskowy Przeglàd Historyczny” 1962, z. 4, s. 361–406; idem, Piàta ko-
lumna..., passim. Niemieckiej dywersji poÊwi´cono sporo miejsca tak˝e w pracach: M. Cygaƒski,
MniejszoÊç niemiecka w Polsce centralnej w latach 1919–1939, ¸ódê 1962; P. Bauer, B. Polak, Ar-
mia Poznaƒ w wojnie obronnej 1939, Poznaƒ 1982; K. Ciechanowski, Armia „Pomorze” 1939, War-
szawa 1983; R. Torzecki, Polacy i Ukraiƒcy. Sprawa ukraiƒska w czasie II wojny Êwiatowej na tere-
nie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993; G. Mazur, Pokucie w latach drugiej wojny Êwiatowej.
Po∏o˝enie ludnoÊci, polityka okupantów, dzia∏alnoÊç podziemia, Kraków 1994; Warszawa we wrze-
Êniu 1939 roku. Obrona i ˝ycie codzienne, red. C. Grzelak, Warszawa 2004.
15 Ogranicz´ si´ tu tylko do wymienienia najwa˝niejszych i najbardziej aktualnych: Polskie Si∏y
Zbrojne w drugiej wojnie Êwiatowej, t. 1: Kampania wrzeÊniowa, cz. 2: Przebieg dzia∏aƒ od 1 do
8 wrzeÊnia, Londyn 1956; cz. 3: Przebieg dzia∏aƒ od 9 do 14 wrzeÊnia, Londyn 1959; cz. 4: Przebieg
dzia∏aƒ od 15 do 18 wrzeÊnia, Londyn 1986; L. Moczulski, Wojna polska. Rozgrywka dyplomatycz-
na w przededniu wojny i dzia∏ania obronne we wrzeÊniu–paêdzierniku 1939, Poznaƒ 1972; T. Jurga,
Obrona Polski 1939, Warszawa 1990; P.P. Wieczorkiewicz, Kampania 1939 roku, Warszawa 2001.
16 L. de Jong, The German Fifth Column..., passim (De Duitse Vijfde Colonne..., passim). Wydanie
holenderskie jest nieco obszerniejsze, w edycji brytyjskiej pomini´to niektóre wàtki, m.in. wydarze-
nia bydgoskie z 3 IX 1939 r.
17 Tak jest na przyk∏ad w przypadku opisów akcji dywersantów na Prze∏´czy Jab∏onkowskiej
z 26 VIII 1939 r. i zaj´cia Katowic przez niemieckich dywersantów 4 IX 1939 r. W obu przypad-
kach zosta∏y bezkrytycznie przyj´te wersje przedstawione w niemieckich dziennikach, które odbie-
gajà od prawdy, co wykaza∏a konfrontacja z innymi dokumentami. 
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Nie wykorzysta∏ natomiast archiwów policji i kontrwywiadu wojskowego paƒstw,
na których terytorium dzia∏a∏a niemiecka piàta kolumna. 

Louis de Jong w swoim opracowaniu okreÊli∏ niemieckà piàtà kolumn´ ja-
ko zagranicznà emanacj´ narodowego socjalizmu. Odrzuci∏ jednak wiele dzia-
∏aƒ przypisywanych wczeÊniej niemieckiej piàtej kolumnie, które nie znalaz∏y
potwierdzenia w êród∏ach. Doszed∏ do wniosku, ˝e nie by∏a ona „gigantycznà
konspiracjà kierowanà przez przywódców III Rzeszy wed∏ug ÊciÊle ustalonego
planu”. Ale nie ulega dla niego wàtpliwoÊci, ˝e volksdeutsche zamieszkujàcy
poza granicami III Rzeszy zostali podporzàdkowani celom imperialnej polityki
Adolfa Hitlera i byli tajnie instruowani z Berlina. Odbywa∏o si´ to jednak bez
uzgodnionego planu dzia∏ania, a instytucje III Rzeszy kierujàce dzia∏alnoÊcià
dywersyjnà nawzajem ze sobà rywalizowa∏y i nie uzgadnia∏y wielu poczynaƒ.
Pomimo to dzia∏alnoÊç polityczna niemieckiej piàtej kolumny w takich paƒ-
stwach jak Austria, Czechy, W´gry i Rumunia doprowadzi∏a do przystàpienia
tych krajów do koalicji hitlerowskiej. Z kolei w Polsce i Jugos∏awii w trakcie
prowadzonych dzia∏aƒ wojennych aktywnoÊç niemieckiej piàtej kolumny zmie-
ni∏a swój charakter z politycznego na militarny. Uznaje on jednak za rzeczywi-
ste tylko te dzia∏ania dywersyjne Niemców w Polsce, które znalaz∏y potwierdze-
nie w êród∏ach niemieckich. Wiele relacji mówiàcych o „strza∏ach za w´g∏a”,
sygna∏ach Êwietlnych czy innych tajnych znakach uzna∏ za wytwór piàtokolum-
nowej psychozy. 

Niektórzy historycy niemieccy w pracach naukowych pisanych po wojnie na-
dal starali si´ zaprzeczaç szpiegowskiej i dywersyjno-sabota˝owej dzia∏alnoÊci
Niemców w Polsce w 1939 r. Tacy historycy jak Richard Breyer18 czy Theodor
Bierschenk19 przedstawiajà Niemców mieszkajàcych w II Rzeczypospolitej jako
lojalnych obywateli paƒstwa polskiego, którzy nies∏usznie zostali posàdzeni przez
w∏adze polskie o zdrad´ stanu. Inne stanowisko zajà∏ Paul Leverkühn20, niegdyÊ
bliski wspó∏pracownik admira∏a Wilhelma Canarisa, szefa Abwehry. Na kartach
swojej ksià˝ki przyzna∏, ˝e wywiad niemiecki ju˝ przed wybuchem wojny mia∏
w Polsce pokaênà sieç informatorów zwerbowanych spoÊród volksdeutschów.
Tak˝e w pracy o polsko-niemieckim wrzeÊniu 1939 r. Peter Aurich21 przyznaje,
˝e mniejszoÊç niemiecka by∏a zaanga˝owana w dzia∏alnoÊç wywiadowczo-sabo-
ta˝owà, a po wybuchu wojny dochodzi∏o do niemieckiej dywersji na ty∏ach pol-
skiej armii. W Niemczech zosta∏a tak˝e wydana ksià˝ka Herberta Schindlera22

omawiajàca akcje dywersyjne w Mostach i Tczewie z koƒca sierpnia 1939 r.,
oparta na dokumentach Abwehry przechowywanych w Bundesarchiv Militär-

18 R. Breyer, Das Deutsche Reich und Polen 1932–1937. Aussenpolitik und Volksgruppenfragen,

Würzburg 1957.
19 T. Bierschenk, Die deutsche Volksgruppe in Polen 1934–1939, Würzburg 1954.
20 P. Leverkühn, Der Nachrichtendienst und die Spionageabwehr [w:] Bilanz des zweiten Weltkrie-
ges, Hamburg 1955; idem, Der Geheime Nachrichtendienst der deutschen Wehrmacht im Kriege,

Frankfurt am Main 1957.
21 P. Aurich, Der deutsch-polnische September 1939, „Zweimonatsschrift Politische Studien” 1970,

z. 10. 
22 H. Schindler, Mosty und Dirschau 1939. Zwei Handstreiche der Wehrmacht vor Beginn des Po-
lenfeldzuges, Freiburg 1971.
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archiv we Fryburgu. Naukowego opracowania przez niemieckich historyków, Al-
freda Spiessa i Heinera Lichtensteina, doczeka∏a si´ tak˝e akcja o kryptonimie
„Góra Jod∏owa”23. 

Szczególny spór pomi´dzy historykami polskimi i niemieckimi budzi sprawa
zajÊç, do jakich dosz∏o 3 wrzeÊnia 1939 r. w Bydgoszczy, nazwanych w propa-
gandzie III Rzeszy „bydgoskà krwawà niedzielà”. Od ponad szeÊçdziesi´ciu lat
historycy polscy i niemieccy ca∏kowicie odmiennie przedstawiajà te wydarzenia.
Polskie badania nad „bydgoskà krwawà niedzielà” prowadzili po zakoƒczeniu
wojny prokuratorzy Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce w ramach
dwóch Êledztw24. Zeznania Êwiadków ze strony polskiej zdecydowanie potwier-
dzi∏y, ˝e w Bydgoszczy 3 wrzeÊnia 1939 r. Niemcy strzelali do wycofujàcych si´
polskich ˝o∏nierzy z wie˝ koÊcio∏ów oraz okien i dachów domów, co by∏o powo-
dem przystàpienia Polaków do d∏awienia dywersji. 

W wi´kszoÊci prac historyków niemieckich, opartych g∏ównie na relacjach
bydgoskich Niemców zebranych na prze∏omie lat pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesià-
tych przez Zachodniopomorskie Ziomkostwo25, wydarzenia z 3 wrzeÊnia 1939 r.
zosta∏y przedstawione jako masakra niewinnej ludnoÊci niemieckiej. W zezna-
niach niemieckich dywersj´ pomini´to, a eksponowano niemieckie ofiary. Wielu
Niemców w swoich relacjach przyznaje, ˝e w Bydgoszczy 3 i 4 wrzeÊnia 1939 r.
strzelano do wycofujàcego si´ WP, ale ich zdaniem to robili sami Polacy. Dos∏ow-
nie w kilku wspomnieniach bydgoskich Niemców znajdujemy opinie mówiàce
o tym, ˝e to niemieccy dywersanci mogli strzelaç do polskiego wojska26. Nawet
Peter Aurich, który w swoim opracowaniu podaje kilka przyk∏adów dywersji
przeprowadzonej bàdê przygotowanej przez specjalne grupy komandosów w sierp-
niu i wrzeÊniu 1939 r. (m.in. zaj´cie przez dywersantów Prze∏´czy Jab∏onkow-
skiej i dworca w Katowicach), wyst´puje zdecydowanie przeciwko twierdzeniom
o niemieckiej dywersji w Bydgoszczy.

Znamienna jest zmiana poglàdów Edwina Ericha Dwingera, autora wspo-
mnianej ju˝ propagandowej ksià˝ki Tod in Polen (Âmierç w Polsce), który po
latach we wspomnieniach Die zwölf Gespräche (DwanaÊcie rozmów) pot´pi∏
swoje propagandowe dzie∏o i przyzna∏: „Kontrwywiad SS ju˝ przed wybuchem
wojny przerzuci∏ swoich ludzi do Polski, aby w polskim przebraniu uprawiali sa-
bota˝. O wywo∏anie eksplozji, o strza∏y do maszerujàcego wojska, podpalenie ma-

23 A. Spiess, H. Lichtenstein, Das Unternehmen Tannenberg, München 1979.
24 Najpierw prokurator G∏ównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce Kazimierz Gar-
szyƒski przes∏uchiwa∏ Êwiadków w latach 1945–1948, nast´pnie prokurator Okr´gowej Komisji Ba-
dania Zbrodni Hitlerowskich w Bydgoszczy prowadzi∏ Êledztwo w latach 1967–1971. Na prze∏o-
mie lat pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych Instytut Zachodni w Poznaniu zorganizowa∏ w∏asnà akcj´
zbierania relacji i wspomnieƒ na temat wydarzeƒ bydgoskich, które nast´pnie wydano (E. Serwaƒ-
ski, Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w Bydgoszczy w dniu 3 IX 1939, Poznaƒ 1981). Na
podstawie materia∏ów Êledztwa z lat 1967–1971 i relacji zebranych przez Instytut Zachodni powsta-
∏o opracowanie W. Jastrz´bski, Dywersja czy masakra? Cywilna obrona Bydgoszczy we wrzeÊniu
1939 r., Gdaƒsk 1988. 
25 Relacje te by∏y niegdyÊ przechowywane w Archiwum Federalnym w Koblencji, obecnie znajdujà
si´ w Archiwum Federalnym w Bayreuth.
26 Sà to wspomnienia: pastora Kurta Eichstädta, Johanesa Katrynskiego, Huberta Hilla, Waltera
Graffa (K.M. Pospieszalski, Dywersja niemieckich..., s. 24–26).
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gazynów wojskowych podejrzewano z natury volksdeutschów. Czy nie ˝yliÊmy
z nimi zawsze na dobrej stopie, takie pytania zadawali sobie polscy sàsiedzi, a te-
raz pope∏niajà takie pod∏oÊci. Oburzenie obróci∏o si´ przeciwko nim, to jest jed-
na z tajemnic bydgoskiej krwawej niedzieli. Za tych przez nas nas∏anych sabota-
˝ystów musia∏o umrzeç 3000 Niemców”27. 

Prze∏omem w niemieckiej historiografii by∏a ksià˝ka Güntera Schuberta Byd-
goska krwawa niedziela. Âmierç legendy28, w której autor wbrew dotychczasowe-
mu stanowisku niemieckich badaczy dowiód∏, ˝e 3 wrzeÊnia 1939 r. w Bydgosz-
czy dosz∏o zarówno do niemieckiej dywersji, jak i do przypadków mordowania
niewinnych Niemców. Swoje stanowisko Schubert opar∏ na dokumentach 15. Dy-
wizji Piechoty Armii „Pomorze”, z których wojennà zawieruch´ przetrwa∏y nie-
liczne meldunki potwierdzajàce udzia∏ Niemców w dywersji29. Z kolei w ostatnich
latach niektórzy polscy historycy zacz´li powàtpiewaç w niemieckà dzia∏alnoÊç
dywersyjnà w Polsce. Dariusz Matelski pierwszy postawi∏ tez´, ˝e dywersyjna
dzia∏alnoÊç mniejszoÊci niemieckiej nie znalaz∏a „potwierdzenia w najnowszych
badaniach êród∏owych”30. Poglàdy te podzielajà W∏odzimierz Jastrz´bski31 oraz
Jerzy Krasuski32. 

Analizujàc literatur´ przedmiotu, nietrudno zauwa˝yç, ˝e rozbie˝noÊci mi´-
dzy historykami dotyczà spraw zasadniczych, takich jak sam fakt niemieckiej dy-
wersji, jej skala oraz liczba i przyczyny ofiar obywateli polskich niemieckiej naro-
dowoÊci. W tym kontekÊcie warto przyjrzeç si´ zachowanym êród∏om, zarówno
ju˝ publikowanym, jak równie˝ przechowywanym w archiwach, i na ich podsta-
wie pokusiç si´ o prób´ rekonstrukcji wydarzeƒ. 

27 Cyt. za: K.M. Pospieszalski, Dywersja niemieckich..., s. 26–27.
28 G. Schubert, Bydgoska krwawa niedziela. Âmierç legendy, Bydgoszcz 2003 (Das Unternehmen
„Bromberger Blutsonntag”. Tod einer Legende, Köln 1989).
29 Autor przyznaje, ˝e zachowane meldunki dowódców jednostek do sztabu dywizji pisano „w mo-
mencie, w którym has∏o »bydgoska krwawa niedziela« nie istnia∏o jeszcze, i dlatego na pewno nie
by∏y obcià˝one jakimikolwiek polemicznymi zamiarami. Z tego powodu sà prawdopodobnie naj-
bardziej wiarygodne ze wszystkich wspomnianych ju˝ wypowiedzi, przes∏anek i dokumentów”.
˚o∏nierze 15. Dywizji Piechoty wysy∏ali meldunki „na goràco” o prowadzonych walkach z dywer-
santami (T. Chinciƒski, P. Kosiƒski, Koniec mitu „bydgoskiej krwawej niedzieli”, „Biuletyn Instytu-
tu Pami´ci Narodowej” 2003/2004, nr 12/1 (35/36), s. 24–27).
30 D. Matelski, Niemcy w Polsce w XX wieku, Warszawa–Poznaƒ 1999, s. 152. „Dopiero kl´ska
wojsk polskich w tzw. bitwie granicznej (1 i 2 wrzeÊnia 1939 r.) wywo∏a∏a wÊród ludnoÊci polskiej
psychoz´ zagro˝enia oraz posàdzenia Niemców polskich, i˝ sà »V kolumnà« oraz »czujkà i awangar-
dà Wehrmachtu«” (ibidem, s. 184). 
31 W. Jastrz´bski, MniejszoÊç niemiecka w Polsce we wrzeÊniu 1939 r. [w:] MniejszoÊci narodowe
a wybuch II wojny Êwiatowej, red. J. Benyskiewicz, Zielona Góra 1998, s. 67.
32 J. Krasuski, Polska–Niemcy. Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze, Poznaƒ 2003,
s. 269–270. Zdaniem tego autora „badania archiwalne nie potwierdzajà zasadnoÊci istnej histerii,
jaka ogarn´∏a w∏adze i spo∏eczeƒstwo polskie w 1939 r. i po wybuchu wojny w sprawie rzekomej
dywersyjnej dzia∏alnoÊci mniejszoÊci niemieckiej. Podbiwszy Polsk´ w 1939 r., w∏adze hitlerowskie
nie odznaczy∏y ˝adnego Niemca za dzia∏alnoÊç dywersyjnà i partyzanckà przeciwko wojskom pol-
skim. Represje stosowane przez w∏adze polskie wobec mniejszoÊci niemieckiej w miesiàcach poprze-
dzajàcych wybuch wojny, aresztowania, wysiedlenie Niemców z obszarów przygranicznych, prowo-
kowanie zajÊç antyniemieckich, zw∏aszcza przez wojewodów poznaƒskiego i Êlàskiego: Ludwika
Bociaƒskiego i Micha∏a Gra˝yƒskiego wbrew napomnieniom ze strony Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych – splami∏y czystoÊç sprawy polskiej w obliczu agresji hitlerowskiej”. 
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Przygotowania: wiosna 1939 roku

W okresie pomi´dzy zawarciem uk∏adu w Monachium w koƒcu wrzeÊnia
1938 r. a zaj´ciem przez III Rzesz´ Czech i K∏ajpedy w marcu 1939 r. Polska by-
∏a poddawana „silnemu naciskowi politycznemu ze strony Niemiec”33. W drugiej
po∏owie marca 1939 r. rzàd polski zdecydowanie odmówi∏ zawarcia sojuszu po-
litycznego z III Rzeszà, nie zgadzajàc si´ na ˝àdania w sprawie Gdaƒska i auto-
strady przez Pomorze. Pod koniec kwietnia 1939 r. Niemcy wypowiedzia∏y Pol-
sce pakt o nieagresji. Równolegle z tymi wydarzeniami nastàpi∏o o˝ywienie
dzia∏alnoÊci politycznej mniejszoÊci niemieckiej w Polsce, mno˝y∏y si´ wypadki
antypaƒstwowych i antypolskich wystàpieƒ, które z kolei prowokowa∏y zajÊcia
antyniemieckie34. W takiej to atmosferze prawie otwartego konfliktu polsko-nie-
mieckiego zacz´to przygotowywaç niemieckà dywersj´ na terenie Polski35. 

Pierwsze wzmianki o niemieckich dzia∏aniach dywersyjnych w Polsce mo˝na
odnaleêç w dokumentach z wiosny 1939 r. W kwietniu Urzàd Wojewódzki Po-
morski w Toruniu informowa∏ starostów powiatowych i grodzkich o przedosta-
niu si´ do Polski agentów Gestapo. Ich zadaniem by∏a akcja dywersyjna pole-
gajàca na szerzeniu niepokoju i wywo∏ywaniu prowokacji wÊród mniejszoÊci
niemieckiej i ukraiƒskiej. Pisano: „Otrzymano wiadomoÊç, ˝e w czasie od 3 do
8 kwietnia 1939 r. uda∏a si´ do Polski przez ró˝ne punkty graniczne grupa spe-
cjalnie wyszkolonych agentów Gestapo. Grupa ta podlega specjalnemu wydzia-
∏owi Gestapo w Berlinie i otrzymuje od niego instrukcje”. W sk∏ad tej grupy mie-
li wchodziç: Gerhard Steinberger posiadajàcy fa∏szywy paszport na nazwisko
W∏adys∏aw Dubowski, Hans Seeberg, Horst Müller, Ernst Ritter i Max Budziƒ-
ski. Wszyscy oni legitymowali si´ fa∏szywymi paszportami wystawionymi na pol-
skie nazwiska. W Polsce miejscem ich spotkania mia∏ byç Poznaƒ36. 

W kwietniu i w maju 1939 r. kontrwywiad aresztowa∏ pod zarzutem szpiego-
stwa na rzecz Niemiec kilkadziesiàt osób. I tak 22 kwietnia 1939 r. Samodzielny
Referat Informacyjny przy Dowództwie Floty w Gdyni zatrzyma∏: Lothara Cze-
liƒskiego, Jakuba Emmela, Stefana Go∏aszewskiego, Jana Westphala i Karola Wol-
fa. Tydzieƒ póêniej, w dniach 29 i 30 kwietnia 1939 r., SRI Dowództwa Okr´gu
Korpusu nr VIII w Toruniu aresztowa∏: Kurta Blecka, Jana Jarka, Benona Kahlera,
Stanis∏awa Kaplara, Antoniego M∏odzika, Jerzego M∏odzika, Norberta Ortmanna,

33 L. de Jong, The German Fifth Column…, s. 147.
34 P. Hauser, MniejszoÊç niemiecka na Pomorzu w okresie mi´dzywojennym, Poznaƒ 1998,
s. 202–203; A. Kotowski, Polska polityka narodowoÊciowa wobec mniejszoÊci niemieckiej w latach
1919–1939, Toruƒ 2003, s. 270–294.
35 Niektórzy badacze byli sk∏onni przyjmowaç, ˝e niemieckie bojówki dywersyjne tworzono w Pol-
sce od jesieni 1938 r. Wed∏ug zeznaƒ niektórych Êwiadków organizacja Selbstschutz, oficjalnie
utworzona 7 X 1939 r., faktycznie prowadzi∏a dzia∏alnoÊç od prze∏omu sierpnia i wrzeÊnia 1938 r.
Jej zadaniem mia∏y byç w pierwszych dniach wrzeÊnia 1939 r. akcje dywersyjne na Pomorzu, przede
wszystkim ostrzeliwanie wycofujàcego si´ WP. Przy obecnym stanie badaƒ nie mo˝na jednak zwery-
fikowaç tej hipotezy na podstawie znanych dokumentów (J. Skorzyƒski, Selbstschutz – V kolumna,
„Biuletyn G∏ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” 1958, t. 10, s. 26–31). 
36 AP Bydgoszcz, Urzàd Wojewódzki Pomorski [dalej: UWP], 4606, Pismo Urz´du Wojewódzkiego
Pomorskiego w Toruniu do komisarza rzàdu w Gdyni oraz starostów powiatowych i grodzkich,
22 IV 1939 r., s. 83–85. 
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Ottona Ortmanna, Alfreda Priebe, Modesta Pufala, Ernesta Wallisa i Hansa Wal-
lisa. Dwa tygodnie póêniej, 13 maja 1939 r., przez Placówk´ Oficerskà SRI DOK
VIII w Bydgoszczy zatrzymani zostali podejrzani o szpiegostwo: Aleksander Gie-
sler, Bernard KoÊciƒski, Karol KoÊciƒski37. 

Przenikanie agentów Gestapo do Polski i tworzenie wiosnà 1939 r. na Pomo-
rzu i w Wolnym MieÊcie Gdaƒsku grup dywersyjnych potwierdzajà tak˝e doku-
menty niemieckie, do których dotar∏ ostatnio historyk Tomasz Rabant. W rapor-
cie niemieckiego Konsulatu Generalnego w Toruniu do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych (Auswärtigen Amtes) z 24 maja 1939 r. czytamy: „czynniki we-
wnàtrzniemieckie przystàpi∏y w szerszym zakresie do volksdeutschów, aby w przy-
padku zamieszania wojennego pozyskaç ich dla przesy∏ania informacji wywia-
dowczych i innych dzia∏aƒ wojskowych”38.

Tomasz Rabant dotar∏ do ciekawych zapisków dr. Hansa Kohnerta, szefa
Deutsche Vereinigung w Bydgoszczy, z których wynika, ˝e ju˝ wiosnà 1939 r.
wiedzia∏ on o niemieckich przygotowaniach do dywersji. Kohnert zanotowa∏:
„przed kilkoma dniami znani mi osobiÊcie volksdeutsche poinformowali mnie,
˝e zostali zobowiàzani przez nieznany im urzàd w Rzeszy, prawdopodobnie Ge-
stapo, do zadaƒ polegajàcych na przesy∏aniu informacji wywiadowczych i tak˝e
jeszcze pewnych innych”. Wed∏ug Kohnerta podczas Targów Poznaƒskich prób´
werbunku volksdeutschów podj´∏o Gestapo bàdê te˝ organizacja z nim wspó∏-
pracujàca. Agenci Gestapo mieli nawiàzaç kontakt z volksdeutschami: von Bey-
mem (Komorniki, pow. Êredzki) i Rothem (Owiƒsk, pow. poznaƒski), polecajàc
im, aby w razie wojny podj´li przygotowania celem:

1. uchronienia volksdeutschów przed terrorem wojska polskiego, wzgl´dnie
polskich band przez schronienie ich;

2. stworzenia oddzia∏u szturmowego, który mia∏by zapobiec niszczeniu wa˝-
nych dla ˝ycia przedsi´biorstw i infrastruktury;

3. przesy∏ania przez tak zbudowanà organizacj´ informacji wywiadowczych. 
Kohnert nie potrafi∏ stwierdziç, z jak wielkà grupà volksdeutschów nawiàza-

li kontakt agenci Gestapo, wiedzia∏ jedynie, ˝e ka˝da z werbowanych osób mia-
∏a pozyskiwaç do wspó∏pracy kolejne. Sygna∏em do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci mia-
∏o byç pojawienie si´ w prasie og∏oszenia o zar´czynach, w którym wystàpià
nazwiska Wolff i Schön. Informacj´ t´ mia∏a tak˝e podaç rozg∏oÊnia radiowa we
Wroc∏awiu. Wed∏ug przypuszczeƒ Kohnerta w akcj´ by∏y zaanga˝owane „tuziny
Niemców”39. 

37 Rossijskij Wojennyj Archiw – Centr Chranienia Istoriko-Dokumientalnych Kolekcyj w Moskwie

[dalej: RWA], Komenda G∏ówna Policji Paƒstwowej w Warszawie [dalej: KGPP], f. 312, op. 1,

dz. 2603, Pismo Urz´du Âledczego Komendy Wojewódzkiej Policji Paƒstwowej [dalej: KWPP] w To-

runiu do Wydzia∏u IV-Centrali S∏u˝by Âledczej KGPP w Warszawie, 21 VI 1939 r., k. 126–126v;

Pismo Urz´du Âledczego KWPP w Toruniu do Wydzia∏u IV-Centrali S∏u˝by Âledczej KGPP w War-

szawie, 23 VI 1939 r., k. 127–127v; Pismo Urz´du Âledczego KWPP w Toruniu do Wydzia∏u IV-Cen-

trali S∏u˝by Âledczej KGPP w Warszawie, 23 VI 1939 r., k. 128. 
38 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes [dalej: PAAA] (Archiwum Ministerstwa Spraw Zagra-

nicznych w Berlinie), R. 101371, Pismo konsulatu niemieckiego w Toruniu do MSZ w Berlinie,

24 V 1939 r., k. 294149–294150; ibidem, Pismo konsulatu niemieckiego w Toruniu do MSZ

w Berlinie, 24 V 1939 r., k. 294151 (dokumenty udost´pnione autorowi przez Tomasza Rabanta). 
39 PAAA, R. 101371, Zapiski Hansa Kohnerta, k. 294152–294154.
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Kohnert dowiedzia∏ si´ o tych planach z listu jednego z kierowników Deu-
tsche Vereinigung – Roberta Wiesego – do brata Hansa Richarda Wiesego za-
mieszka∏ego we Wroc∏awiu, redaktora naczelnego „Schlesische Tageszeitung”.
Wiese, proszàc o przekazanie listu, by∏ przekonany, ˝e Kohnert zna has∏o „Wolff”.
Autor listu informowa∏ swojego brata, ˝e,,organizacja pracuje”, a tak˝e donosi∏
o polskich przygotowaniach obronnych, dostarczaniu broni do pojedynczych
pu∏ków artylerii, budowie linii kolejowej itd.

Hans Kohnert by∏ zdania, o czym poinformowa∏ niemieckie w∏adze wojskowe,
˝e werbowanie do takich dzia∏aƒ volksdeutschów w chwili obecnej jest „lekko-
myÊlne i niecelowe”. Uwa˝a∏ on jednak wspó∏dzia∏anie mniejszoÊci niemieckiej
w akcjach zbrojnych za wa˝ne i konieczne. Przygotowanie organizacyjne cz∏onków
niemieckiej grupy narodowej do takiej akcji mo˝e jednak nastàpiç dopiero bezpo-
Êrednio przed samym wybuchem konfliktu zbrojnego, gdy˝ w przeciwnym razie
istnieje ryzyko dekonspiracji. Na skutek interwencji Hansa Kohnerta sprawà zaj´-
∏o si´ Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które zwróci∏o si´ do Naczelnego Do-
wództwa Wehrmachtu (Oberkommando der Wehrmacht, OKW), Reichsführera SS
(Schutzstaffel, Sztafety Ochronne) i Tajnej Policji Paƒstwowej (Geheime Staats-
polizei, Gestapo) z pytaniem, czy coÊ im wiadomo o pozyskiwaniu volksdeutschów
do akcji zbrojnych. Instytucje te wypar∏y si´ anga˝owania mniejszoÊci niemieckiej
do jakichkolwiek nielegalnych dzia∏aƒ. Abwehra przyzna∏a si´ tylko do utrzymy-
wania kontaktów z Wiesem, zaznaczajàc, ˝e on „jedynie przesy∏a informacje”40.

Stanowisko Hansa Kohnerta dopuszczajàce mo˝liwoÊç udzia∏u obywateli pol-
skich narodowoÊci niemieckiej w akcjach dywersyjnych wymierzonych przeciw-
ko II Rzeczypospolitej warte jest uwagi, szczególnie w kontekÊcie jego biografii.
Kohnert, jak s∏usznie zwróci∏ uwag´ Günter Schubert, „by∏ nie tylko przywódcà
mniejszoÊci niemieckiej, piastowa∏ on równoczeÊnie wysokie stanowisko w SS”41.
W kilka miesi´cy po wkroczeniu Niemców Kohnert publicznie ujawni∏, ˝e jest
Oberführerem-SS42. 

O tworzeniu na terytorium II Rzeczypospolitej ju˝ w drugiej po∏owie marca
1939 r. przez wroc∏awskà Abwehr´ grup bojowych (Kampf-Organisation, KO)
i grup sabota˝owych (Sabotage-Organisation, SO) wiadomo z dokumentów za-
chowanych w Bundesarchiv Militärarchiv we Fryburgu. W∏aÊnie wtedy niemiec-
ki wywiad wojskowy zaczà∏ werbowaç do organizacji bojowych i sabota˝owych
Niemców mieszkajàcych w Polsce. W jednym z meldunków wroc∏awskiej
Abwehry zapisano: „Agenci dzia∏ajàcy w Polsce sà brani pod uwag´ do budowy
baz o charakterze bojowym i sabota˝owym. W dniu 23 marca 1939 r. placówka
Abwehry nr 972/39 przeprowadzi∏a rozmow´ w sprawie agenta VA 2804 wyko-
rzystanego do zadaƒ bojowych. Natomiast w ramach realizacji zadaƒ o charak-
terze sabota˝owym placówka Abwehry nr 1458/39 przeprowadzi∏a rozmowy do-
tyczàce agentów: VA 2821, VA 2810, VA 2816”43. Z dokumentów tych wynika,

40 PAAA, R. 101371, Pismo Abwehry do MSZ w Berlinie, lipiec 1939 r., k. 294162; ibidem, Pismo
Gestapo do MSZ w Berlinie, 19 VI 1939 r., k. 294163. 
41 G. Schubert, Bydgoska krwawa..., s. 159.
42 Stolzer Abschluß und guter Austalt. Schlußappel der Deutsche Vereinigung – Neue große Ausgaben,
„Deutsche Rundschau”, 22 I 1940, s. 1–2. 
43 Meldunek Abwehry o tworzeniu w Polsce organizacji bojowych i sabota˝owych, do których wer-
bowano mieszkajàcà w tym kraju mniejszoÊç niemieckà, 26 IV 1939 r. [w:] H. åwi´k, Zwalczanie
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˝e najwi´cej grup sabota˝owych i grup bojowych utworzono w województwie
Êlàskim. W maju 1939 r. na Âlàsku do dzia∏alnoÊci dywersyjnej pozyskano 2465
osób z 62 miejscowoÊci, w znacznej wi´kszoÊci obywateli polskich narodowoÊci
niemieckiej. Wroc∏awska Abwehra utworzy∏a tak˝e organizacje bojowe w woje-
wództwie poznaƒskim. W czerwcu 1939 r. liczy∏y one 2077 osób z 49 miejsco-
woÊci. Grupy bojowe sk∏adajàce si´ z nacjonalistów ukraiƒskich powstawa∏y od
maja 1939 r. w województwach po∏udniowo-wschodnich II Rzeczypospolitej
(tzw. Galicja Wschodnia)44. 

Organizacje bojowe w chwili wybuchu wojny mia∏y zaatakowaç na ty∏ach od-
dzia∏y WP, policj´ i polskà ludnoÊç cywilnà. Organizacje sabota˝owe otrzyma∏y
zadanie niszczenia budynków (dworce kolejowe, urz´dy) i dróg u˝ytecznoÊci pu-
blicznej (mosty i tory kolejowe), a tak˝e ochrony przed zniszczeniem niektórych
strategicznych zak∏adów przemys∏owych. Do dzia∏aƒ sabota˝owo-dywersyjnych
anga˝owano tak˝e s∏u˝àcych w WP przedstawicieli mniejszoÊci niemieckiej.

W maju 1939 r. na Âlàsku z inicjatywy Rudolfa Wiesnera, kierownika krajo-
wego Jungdeutsche Partei, zacz´to tworzyç tzw. Freikorps der Gewerkschaft
Deutscher Arbeiter (Korpus Ochotniczy Zwiàzku Zawodowego Niemieckich
Robotników). Organizowaniem Freikorpsu w Polsce zajmowali si´ kpt. Fleck
i kpt. Funk z Oberkommando der Wehrmacht we Wroc∏awiu. Utworzono trzy
oddzia∏y Freikorpsu: w Bielsku – Ortsgruppe Bielitz, w Katowicach – Ortsgrup-
pe Kattowitz i w Rybniku – Ortsgruppe Rybnik. Z dokumentów niemieckich od-
nalezionych przez Andrzeja Szefera w archiwum w Opawie wynika, ˝e ponad
po∏ow´ osób wst´pujàcych do Freikorpsu stanowili cz∏onkowie JdP. Analiza do-
kumentów pokazuje, ˝e do najwa˝niejszych zadaƒ Freikorpsu przed rozpocz´-
ciem dzia∏aƒ wojennych nale˝a∏o gromadzenie broni i prowadzenie szkolenia
wojskowego oraz organizowanie akcji prowokacyjnych. Natomiast po rozpocz´-
ciu wojny Freikorps mia∏ zabezpieczaç przed zniszczeniem wa˝ne obiekty prze-
mys∏owe, drogi i mosty oraz inicjowaç drobne starcia z polskim wojskiem. Po
wkroczeniu wojsk niemieckich oddzia∏y Freikorpsu powinny utrzymywaç porzà-
dek publiczny do czasu przej´cia w∏adzy przez administracj´ niemieckà45. 

Poza Abwehrà przynajmniej od wiosny 1939 r. przygotowaniem akcji dywer-
syjnej w Polsce zajmowa∏a si´ równie˝ s∏u˝ba bezpieczeƒstwa (Sicherheitsdienst,
SD) Reichsführera SS Heinricha Himmlera. 22 maja 1939 r. w ramach G∏ówne-
go Urz´du SD w Berlinie powo∏ano Sicherheitshauptamt SS – Zentralstelle II P
(Polen). Powierzono jej m.in. przygotowanie centralnej kartoteki osób, które
w momencie wkroczenia oddzia∏ów operacyjnych na terytorium Rzeczypospoli-
tej planowano aresztowaç. Na listach proskrypcyjnych umieszczano osoby po-

niemieckich s∏u˝b specjalnych na ziemiach zachodnich i pó∏nocnych II Rzeczypospolitej, Warszawa
1998, s. 337–338.
44 A. Szefer, Dywersyjno-sabota˝owa..., s. 273–274; Meldunek wroc∏awskiej placówki Abwehry
o stanie iloÊciowym grup dywersyjno-sabota˝owych w Polsce w maju 1939 r., 30 V 1939 r. [w:] ibi-
dem, s. 291–295; Meldunek wroc∏awskiej placówki Abwehry do Oddzia∏u II w Berlinie o stanie li-
czebnym grup dywersyjno-sabota˝owych w Polsce w czerwcu 1939 r., 30 VI 1939 r. [w:] ibidem,
s. 297–308; Meldunek wroc∏awskiej Abwehrstelle do Oddzia∏u II w Berlinie o stanie liczbowym
grup dywersyjno-sabota˝owych w Polsce w lipcu 1939 r., 31 VII 1939 r. [w:] ibidem, s. 310–324.
45 A. Szefer, Nieznane dokumenty o dzia∏alnoÊci tzw. Freikorpsu w rejonie bielskim w przededniu wy-
buchu drugiej wojny Êwiatowej (maj–wrzesieƒ 1939 roku), „Zaranie Âlàskie” 1965, z. 2, s. 535–541.
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dejrzewane o ewentualny czynny udzia∏ w organizowaniu oporu przeciwko na-
jeêdêcy. Oprócz systematycznego zbierania informacji o sytuacji w Polsce s∏u˝ba
bezpieczeƒstwa zajmowa∏a si´ te˝ przygotowywaniem prowokacji majàcych na
celu uzasadnienie agresji na Polsk´46. 

Rozwój liczebny i organizacyjny: lato 1939 roku

Liczebny i organizacyjny rozwój niemieckich grup dywersyjnych dzia∏ajàcych
na Âlàsku, w Wielkopolsce i województwach po∏udniowo-wschodnich nastàpi∏
latem 1939 r. W lipcu 1939 r. wszystkie organizacje bojowe i sabota˝owe wro-
c∏awskiej Abwehry w województwie Êlàskim liczy∏y ju˝ 4474 cz∏onków, a w wo-
jewództwie poznaƒskim liczebnoÊç organizacji bojowych wzros∏a do 2324 osób.
Grupy nacjonalistów ukraiƒskich formowane w Galicji Wschodniej osiàgn´∏y
stan 4 tys. cz∏onków47. 

Wroc∏awska Abwehra zacz´∏a równie˝ tworzyç organizacje zbrojne w zak∏a-
dach pracy nazywane Betriebsschutz i Industrieschutz. W lipcu 1939 r. liczy-
∏y one 1600 osób i dzia∏a∏y w 26 obiektach przemys∏owych Górnego Âlàska.
W chwili wybuchu wojny grupy te mia∏y zajàç i zabezpieczyç przed zniszczeniem
przez stron´ polskà huty, kopalnie, elektrownie i zak∏ady o strategicznym znacze-
niu dla gospodarki48. 

Organizacje dywersyjne tworzono tak˝e w III Rzeszy. Sk∏ada∏y si´ one przede
wszystkim z obywateli polskich narodowoÊci niemieckiej, którzy zdezerterowali
z WP lub zbiegli z innych powodów. Na przyk∏ad organizacje w Zabrzu i Gliwi-
cach liczy∏y 627 osób. Najbardziej znana i najliczniejsza by∏a grupa kierowana
przez Hauptmanna Ebbinghausa, wyst´pujàca w dokumentach jako Organisa-
tion Ebbinghaus lub Kampftruppe Ebbinghaus. Rozpocz´∏a ona swojà zbrojnà
dzia∏alnoÊç na kilka dni przed wybuchem wojny, przekraczajàc nielegalnie grani-
c´ i wywo∏ujàc zamieszki49.

46 Por. J. Skorzyƒski, Selbstschutz..., s. 31; M. Cygaƒski, MniejszoÊç niemiecka..., s. 121; R.W. Sta-
niewicz, Piàta kolumna..., s. 66–67; K. Grünberg, SS – czarna gwardia Hitlera, wyd. 2 poszerzone,
Warszawa 1985, s. 233–240; A. Ramme, S∏u˝ba bezpieczeƒstwa SS, Warszawa 1975, s. 113–120.
47 A. Szefer, Dywersyjno-sabota˝owa..., s. 273–274; Meldunek wroc∏awskiej placówki Abwehry
o stanie iloÊciowym grup dywersyjno-sabota˝owych w Polsce w maju 1939 r., 30 V 1939 r. [w:] ibi-
dem, s. 291–295; Meldunek wroc∏awskiej Abwehrstelle do Oddzia∏u II w Berlinie o stanie licz-
bowym grup dywersyjno-sabota˝owych w Polsce w lipcu 1939 r., 31 VII 1939 r. [w:] ibidem,
s. 310–324; Informacja Oddzia∏u II Abwehry w Berlinie o stanie i zadaniach Organizacji „K”,
21 VII 1939 r. [w:] ibidem, s. 329; Notatka Oddzia∏u II Abwehry w Berlinie sporzàdzona na pod-
stawie doniesieƒ agenta VC 2333, dotyczàca utworzenia na terenie Ma∏opolski czterech grup sabo-
ta˝owych, 26 VIII 1939 r. [w:] ibidem, s. 329–330.
48 A. Szefer, Dywersyjno-sabota˝owa..., s. 277–278; Meldunek wroc∏awskiej placówki Abwehry
o stanie iloÊciowym grup dywersyjno-sabota˝owych w Polsce w maju 1939 r., 30 V 1939 r. [w:] ibi-
dem, s. 291–295; Meldunek wroc∏awskiej placówki Abwehry do Oddzia∏u II w Berlinie o stanie li-
czebnym grup dywersyjno-sabota˝owych w Polsce w czerwcu 1939 r., 30 VI 1939 r. [w:] ibidem,
s. 297–308; Meldunek wroc∏awskiej Abwehrstelle do Oddzia∏u II w Berlinie o stanie liczbowym
grup dywersyjno-sabota˝owych w Polsce w lipcu 1939 r., 31 VII 1939 r. [w:] ibidem, s. 310–324.
49 A. Szefer, Dywersyjno-sabota˝owa..., s. 276; Pismo wroc∏awskiej placówki Abwehry do Oddzia-
∏u II Abwehry w Berlinie dotyczàce uznania Wehrmachtu dla dzia∏aƒ zbrojnych oddzia∏ów kpt. Eb-
binghausa, 5 VIII 1939 r. [w:] ibidem, s. 334.
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Latem 1939 r. w meldunkach SRI notowano coraz cz´stsze wypadki zbiego-
stwa m´˝czyzn, obywateli polskich narodowoÊci niemieckiej, zarówno do Wol-
nego Miasta Gdaƒska, jak i do III Rzeszy. Wed∏ug informacji uzyskanych przez
polski kontrwywiad cz´Êç m∏odzie˝y niemieckiej opuszczajàca Pomorze i Wielko-
polsk´ po przekroczeniu granicy, w Gdaƒsku, wst´powa∏a do hitlerowskiego od-
dzia∏u „Sturmschutz”50. Komunikaty dzienne Ministerstwa Spraw Wewn´trz-
nych od wiosny informowa∏y o tworzeniu si´ w Rzeszy oddzia∏ów dywersyjnych.
Wed∏ug tych informacji w OleÊnicy mia∏o powstaç „6 batalionów hitlerowców
z Polski”, którzy mieli przechodziç çwiczenia wojskowe i byç przygotowywani
do dzia∏aƒ dywersyjnych51. 

W miesiàcach letnich 1939 r. do MSW coraz cz´Êciej dociera∏y informacje
o zakonspirowanej dzia∏alnoÊci w Polsce niemieckich organizacji dywersyjnych.
W ostatniej dekadzie lipca dowiedziano si´ o istnieniu organizacji dywersyjnej
pod nazwà „Angriff Abteilung” („AA”). Jej celem by∏o „przygotowanie i pro-
wadzenie akcji dywersyjnej w Polsce, jak: wywiad na zak∏ady przemys∏u wo-
jennego, wywiad personalny dla celów zamachowych na jednostki czo∏owe
w paƒstwie oraz akcje przygotowawcze do dywersji i sabota˝u”. Centrala tej
organizacji (Hauptstützpunkt) mieÊci∏a w Gdaƒsku. W Polsce mia∏y jej podlegaç
trzy „Stützpunkten” w: Cieszynie, ¸odzi i Lwowie, z których ka˝dy dzieli∏ si´ na
obwody (Kreise), te zaÊ na pi´cioosobowe komórki (Zelle)52. Wed∏ug informacji
uzyskanych przez polski wywiad organizacja „Angriff Abteilung” zosta∏a utwo-
rzona przez Volksdeutsche Mittelstelle (Centralny OÊrodek ds. Volksdeutschów,
VOMI)53, w ramach której dzia∏a∏a specjalna komórka Amt für politische Führ-
ung der Volksgruppe (Urzàd ds. Politycznego Prowadzenia Grup NarodowoÊcio-
wych) wype∏niajàca zadania dywersyjne i podlegajàca bezpoÊrednio Reichsführe-
rowi SS Heinrichowi Himmlerowi54.

Na poczàtku trzeciej dekady sierpnia 1939 r. do MSW dotar∏a informacja
o werbowaniu przez w∏adze Wolnego Miasta Gdaƒska kandydatów do wykona-
nia zamachów na przedstawicieli w∏adz polskich. Dowiedziano si´, ˝e „ko∏a nie-
mieckie w Gdaƒsku, stojàce blisko osoby Forstera, werbujà kandydatów, rekru-
tujàcych si´ spoÊród m∏odych Niemców kawalerów, do wykonania ró˝nego
rodzaju zamachów terrorystycznych na cz∏onków rzàdu i przedstawicieli w∏adz
polskich”. T́  informacj´ uzyskano od pewnego Niemca, którego nieskutecznie
próbowano namówiç do udzia∏u w planowanej akcji zamachowej.

W zwiàzku z uzyskanymi informacjami MSW podj´∏o kroki majàce na celu
specjalnà kontrol´ hoteli, pensjonatów, domów noclegowych, dworców kolejo-
wych i pociàgów. Funkcjonariuszom urz´dów Êledczych komend wojewódzkich

50 CAW, Samodzielny Referat Informacyjny Dowództwa Okr´gu Korpusu nr VIII [dalej: SRI DOK

VIII], I.371.8/A.667, Tygodniowy meldunek sytuacyjny DOK VIII SRI nr 31, 5 VIII 1939 r.,

k. 271–271v; ibidem, Tygodniowy meldunek sytuacyjny nr 32, 12 VIII 1939 r., k. 279v.
51 R. Staniewicz, MniejszoÊç niemiecka w województwie Êlàskim w okresie przygotowaƒ do hitle-
rowskiej agresji na Polsk´ (15 III–10 VIII 1939 r.), „Przeglàd Zachodni” 1964, nr 4, s. 372.
52 AAN, Ministerstwo Spraw Wewn´trznych 1918–1939 [dalej: MSW], 1075, Pismo MSW do

wszystkich urz´dów wojewódzkich i Komisariatu Rzàdu na m.st. Warszaw´, 23 VII 1939 r., k. 12–12v.
53 M. Cygaƒski, Hitlerowska V kolumna..., s. 111–112.
54 R.W. Staniewicz, Piàta kolumna..., s. 63–64.

Tomasz Chinciƒski

172



Policji Paƒstwowej i pracownikom wydzia∏ów bezpieczeƒstwa urz´dów woje-
wódzkich zwrócono uwag´ na fakt, i˝ „w∏adze niemieckie posiadajà wi´kszà
iloÊç oryginalnych dowodów i paszportów polskich odebranych obywatelom
polskim, tak ˝e niewykluczona jest mo˝liwoÊç zaopatrzenia ewentualnych zama-
chowców w autentyczny dowód, stwarzajàc pozory, i˝ osoba nim pos∏ugujàca si´
jest narodowoÊci polskiej”55. 

W dokumentach policyjnych mo˝na tak˝e przeczytaç o przygotowaniach do
zamachów terrorystycznych na przedstawicieli rzàdu polskiego i akcjach dywer-
syjnych prowadzonych z inspiracji niemieckiej przez Organizacj´ Ukraiƒskich
Nacjonalistów. Z informacji uzyskanych przez policj´ wynika, ˝e grupy lub po-
jedynczy ukraiƒscy dywersanci mieli przedostawaç si´ do Polski z III Rzeszy
i S∏owacji. Wszystkim powiatowym komendom policji polecono zwracaç bacz-
nà uwag´ na nap∏ywajàcych z Zachodu obcokrajowców, szczególnie Ukraiƒców.
Podejrzane osoby obejmowano inwigilacjà, a osoby przebywajàce w Polsce niele-
galnie lub ukrywajàce cel pobytu zatrzymywano56. O przygotowaniach ukraiƒskich
dywersantów informowa∏a tak˝e Stra˝ Graniczna w koƒcu sierpnia 1939 r.:
„Dn[ia] 23 bm. do m[iejscowoÊci] Papin przyby∏o oko∏o 100 dywersantów, z cze-
go cz´Êç zosta∏a wys∏ana w kierunku granicy polskiej, reszta zaÊ (oko∏o 60) wraz
z kuchnià polowà pozosta∏a w miejscu. Wi´kszoÊç spoÊród dywersantów w∏ada
j´zykiem ukraiƒskim, reszta zaÊ niemieckim lub s∏owackim. Instruktorami sà ofi-
cerowie niemieccy”57.

Latem 1939 r. w∏adze polskie w poszukiwaniu nielegalnie przechowywanej
broni przeprowadzi∏y wiele rewizji wÊród ludnoÊci niemieckiej. 15 lipca 1939 r.
Urzàd Wojewódzki Pomorski wyda∏ nawet zarzàdzenie „o ograniczeniu zezwoleƒ
na posiadanie broni przez mniejszoÊç niemieckà i nakazujàce przeprowadzenie re-
wizji za bronià posiadanà przez nich nielegalnie”. Jak podkreÊlano w meldunkach
sytuacyjnych SRI DOK nr VIII, „rewizje za bronià [...] w wielu wypadkach wyka-
za∏y, ˝e Niemcy sà w nielegalnym posiadaniu broni”. W meldunku sytuacyjnym
z 25 sierpnia 1939 r. czytamy: „wykryto i zaj´to w tygodniu sprawozdawczym
w powiecie grudziàdzkim i bydgoskim 42 sztuki broni palnej i wi´kszà iloÊç
amunicji karabinowej, myÊliwskiej i pistoletowej”58. W powiecie grudziàdzkim
w miejscowoÊci ZaroÊle zapali∏y si´ zabudowania nale˝àce do Niemca Hermana

55 AAN, MSW, 1288, Telefonogram Wac∏awa ˚yborskiego, dyrektora departamentu MSW, do
wszystkich naczelników wydzia∏ów spo∏eczno-politycznych urz´dów wojewódzkich i Komisariatu
Rzàdu na m.st. Warszaw´, 22 VIII 1939 r., k. 1–3.
56 AP Poznaƒ, Komenda Powiatowa Policji Paƒstwowej w Nowym TomyÊlu [dalej: KPPPNT], 21,
Pismo Starosty Powiatowego w Nowym TomyÊlu Skoczenia rozsy∏ane wed∏ug rozdzielnika, 23 VIII
1939 r., k. 127.
57 IPMS, Akta z czasu kampanii wrzeÊniowej 1939 [dalej: AKW 1939], A.II.8/2, Meldunek sytuacyj-
ny Ministerstwa Spraw Wojskowych, 30 VIII 1939 r., godz. 14.00, dok. 3. W tym samym doku-
mencie czytamy: „Graniczne placówki w´gierskie wkrótce majà byç zasilone rezerwistami po oko-
∏o 20 ludzi na ka˝dà, rzekomo w celu ochrony przed organizowanà przez Niemców na terenie
S∏owacji akcjà dywersyjnà, do której sà u˝ywani Ukraiƒcy. W zwiàzku z powy˝szym oddzia∏y w´-
gierskie stanowiàce ochron´ granicy majà ostre pogotowie”.
58 CAW, SRI DOK VIII, I.371.8/A.667, Tygodniowy meldunek sytuacyjny nr 29 DOK VIII Samo-
dzielnego Referatu Bezpieczeƒstwa, 21 VII 1939 r., k. 251v; ibidem, Tygodniowy meldunek sytua-
cyjny nr 30 DOK VIII SRB, 28 VII 1939 r., k. 262; ibidem, Tygodniowy meldunek sytuacyjny nr 34
DOK VIII SRB, 25 VIII 1939 r., k. 289–290. 

Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 r. w Êwietle dokumentów

173



Kornajeckiego, w których „zacz´∏y wybuchaç naboje karabinowe, a po po˝arze
w zgliszczach odnaleziono opalony karabin wojskowy”59. 

Spektakularny charakter mia∏o zlikwidowanie 25 sierpnia 1939 r. niemieckiej
organizacji dywersyjnej w województwie poznaƒskim. Z dokumentów PP dowia-
dujemy si´, ˝e „pe∏niàcy obowiàzki zast´pcy prezesa Jungdeutsche Partei na wo-
jewództwo poznaƒskie Heinz Gottschalk zleci∏ obywatelowi ziemskiemu, za-
mieszka∏emu w Sierakowie pow. wrzesiƒski Karolowi Augustowi Tschuschke,
zwerbowanie pewnej iloÊci m∏odych ludzi, ze wszystkich sfer ludnoÊci niemieckiej
(nie ograniczajàc si´ tylko do cz∏onków JdP), którzy odb´dà specjalne przeszko-
lenie w robocie dywersyjnej. Tschuschke zwerbowa∏: Mühlenbeina Henryka,
Blömeke Leona, Keipera Filipa, Meyerrose Franciszka, którzy w koƒcu czerwca
1939 r. wyjechali, ka˝dy oddzielnie, do Gdaƒska. W Gdaƒsku zg∏osili si´ do nie-
jakiego Kroga, Langenmarkt nr 25, tam wypowiadali has∏a: »Noch ist Polen nicht
verloren« [Jeszcze Polska nie zgin´∏a] lub »Kameraden wir marschieren« [Towa-
rzysze maszerujmy], albo z tymi has∏ami zg∏aszali si´ do lokalu »Deutscher Volks-
dienst«. Tam pozostawiali swoje dowody osobiste, a otrzymywali niemieckie do-
wody osobiste na inne nazwiska, pieniàdze oraz bilety. Z Gdaƒska przejechali
autobusem do Królewca, a z Królewca aeroplanem do wsi, nazwy której ˝aden
z przes∏uchiwanych nie zna, w okolicach Hirschberga [Jeleniej Góry]. We wsi tej
w zupe∏nie zamkni´tym baraku odbywali kilkudniowe przeszkolenie w zakresie
prac z materia∏ami wybuchowymi. Na kursie panowa∏a ca∏kowita konspiracja
osób. S∏uchacze podzieleni byli na kilkuosobowe grupy ca∏kowicie izolowane od
siebie. Zeznajàcy wiedzà, ˝e poza ludêmi z poznaƒskiego byli tam s∏uchacze z Po-
morza, z pod Lwowa i z województwa warszawskiego. Bli˝szych danych nie mo-
gà podaç. Po wyk∏adach teoretycznych i praktycznych, po kilku dniach, wszyscy
wrócili do domów tà samà drogà, którà przybyli. Na kursie otrzymali instrukcj´,
˝e otrzymajà w Polsce materia∏y wybuchowe, opakowane w puszkach jako kon-
serwy owocowe, a czas rozpocz´cia dywersji zostanie im podany. OdnoÊnie
obiektów, które mia∏y podlegaç zamachom, zostawiono im swobod´ w dzia∏aniu.
Wed∏ug przypuszczeƒ zeznajàcych kursy takie odbywa∏y si´ stale”60. W wyniku re-
wizji przeprowadzonej 25 sierpnia 1939 r. w gospodarstwie u Tschuschkego zna-
leziono broƒ (pi´ç karabinów maszynowych, trzynaÊcie pistoletów), amunicj´
(oko∏o trzystu sztuk nabojów do karabinów i pistoletów) oraz kilkadziesiàt pude-
∏ek blaszanych z materia∏ami wybuchowymi (puszki „Pudliszek” i „Motor Oil”),
a tak˝e kilka zwojów lontów i kilkadziesiàt zapalników do lontów.

Z zachowanych niemieckich dokumentów wiadomo, ˝e Gottschalk i Tschu-
schke byli agentami wroc∏awskiej Abwehry. Gottschalk kierowa∏ dzia∏alnoÊcià
organizacji bojowych w Poznaƒskiem. W sk∏ad „K-Organisation Gottschalk”
wchodzi∏y grupy bojowe z szesnastu miejscowoÊci, w koƒcu lipca 1939 r. liczàce
∏àcznie 1727 osób. Gottschalkowi podlega∏a dowodzona przez Tschuschkego
stuosobowa grupa bojowa z WrzeÊni61. 

59 S. Osiƒski, V kolumna..., s. 250.
60 AP Poznaƒ, KPPPNT, 21, Pismo komendanta wojewódzkiego PP w Poznaniu insp. Jana Sawic-
kiego do Wydzia∏u IV-Centrali S∏u˝by Âledczej KGPP, 27 VIII 1939 r., k. 173–175. 
61 A. Szefer, Dywersyjno-sabota˝owa..., s. 273–274; Meldunek wroc∏awskiej placówki Abwehry o sta-
nie iloÊciowym grup dywersyjno-sabota˝owych w Polsce w maju 1939 r., 30 V 1939 r. [w:] ibidem,
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W sierpniu 1939 r. w Wielkopolsce policja wykry∏a i aresztowa∏a tak˝e orga-
nizacje dywersantów w K∏ecku i we WrzeÊni. W trakcie rewizji u aresztowanych
Niemców znaleziono broƒ i materia∏y wybuchowe. Âledztwo ujawni∏o, ˝e w do-
starczanie broni zaanga˝owany by∏ senator Maksymilian Wambeck z Rogoêna.
Do rozwo˝enia broni podobno wykorzystywano samochód konsulatu niemiec-
kiego w Poznaniu62.

Na Âlàsku policja przeprowadzi∏a liczne aresztowania wÊród niemieckich dy-
wersantów. W dniach 15 i 16 sierpnia 1939 r. specjalne oddzia∏y policji na po-
lecenie prokuratora Sàdu Apelacyjnego w Katowicach zatrzyma∏y 360 Niemców
podejrzanych o dzia∏alnoÊç dywersyjnà i przeprowadzi∏y 435 rewizji, w wyniku
których znaleziono broƒ i amunicj´. RównoczeÊnie zamkni´to i opiecz´towano
lokale zarzàdów Jungdeutsche Partei i Gewerkschaft Deutscher Arbeiter (Zwià-
zek Zawodowy Niemieckich Robotników) w Katowicach, Chorzowie, Bielsku
i Radzionkowie oraz lokale Deutsche Pressedienst (Niemiecka S∏u˝ba Prasowa)
w Katowicach i Deutsche Nachrichten Büro der „Aufbruch” (Niemieckie Biuro
Informacyjne „Wymarsz”) w Bielsku. WÊród aresztowanych by∏ senator Rudolf
Wiesner pe∏niàcy tak˝e funkcj´ prezesa JdP, który podczas jednego z ostatnich ze-
braƒ tej partii wezwa∏ do organizowania w jej ∏onie „tajnych organizacji wojsko-
wych na wzór sudecki, przy równoczesnym utrzymaniu pozorów lojalnoÊci
w stosunku z w∏adzami i urz´dami”. W jednym z dokumentów polskiego MSZ
czytamy: „pierwiastkowe dochodzenia wskazujà, ˝e w ∏onie JdP powsta∏a szero-
ko zakrojona organizacja bojowa majàca na celu prowadzenie akcji dywersyjnej,
utrzymujàca sta∏e kontakty z obozami przeszkoleniowymi na Âlàsku Opolskim,
kierowanymi przez oficerów armii niemieckiej. Akcj´ werbunkowà prowadzà
cz∏onkowie JdP, którzy tworzà komórki podstawowe organizacji 3–4-osobowe.
RównoczeÊnie na terenach zak∏adów przemys∏owych pocz´to formowaç oddzia-
∏y Betriebsschutzu, którego zadaniem jest opanowanie na wypadek konfliktu ko-
palƒ i fabryk i przekazanie ich w r´ce niemieckie. Aresztowano osoby, które zaj-
mowa∏y si´ na polecenie nieujawnionych dotychczas szefów organizacji
przygotowaniem narz´dzi dywersji (np. pó∏pierÊcienie na szyny kolejowe, aresz-
towani Kowalczyk, Trojca)”63. Po interwencji ambasad brytyjskiej i francuskiej
oraz wskutek stanowiska polskiego MSZ wi´kszoÊç aresztowanych Niemców zo-
sta∏a zwolniona. Ministerstwo Spraw Wewn´trznych 17 sierpnia 1939 r. zdecy-
dowa∏o o wypuszczeniu na wolnoÊç senatora Wiesnera i ograniczeniu liczby
aresztowanych do osiemdziesi´ciu osób. 

Powodem tych aresztowaƒ by∏y wczeÊniejsze zajÊcia graniczne. Podczas napa-
du dokonanego 9 sierpnia 1939 r. na odcinku granicznym pod Rudà Âlàskà przez
niemieckich dywersantów ci´˝ko ranny zosta∏ polski stra˝nik graniczny W∏ady-
s∏aw Pieczychlebek. 14 sierpnia 1939 r. na przejÊciu granicznym Szarlej Wschód

s. 291–295; Meldunek wroc∏awskiej Abwehrstelle do Oddzia∏u II w Berlinie o stanie liczbowym
grup dywersyjno-sabota˝owych w Polsce w lipcu 1939 r., 31 VII 1939 r. [w:] ibidem, s. 315; A. Ko-
towski, Polska polityka..., s. 297.
62 E. Makowski, MniejszoÊç niemiecka w Wielkopolsce w przededniu i w pierwszych dniach wojny,
„Kronika Wielkopolska” 1979, nr 3 (19), s. 64; P. Bauer, B. Polak, Armia Poznaƒ..., s. 25. 
63 AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych [dalej: MSZ], 11480, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci
niemieckiej, 17 VIII 1939 r., k. 64–67. 
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w powiecie tarnogórskim podczas konwojowania aresztowanego Marcina Adam-
czyka podejrzanego o przynale˝noÊç do organizacji dywersyjnej zastrzelono pol-
skiego policjanta Wiktora Szwagla. Sprawc´ zamachu, Paw∏a Kalet´, który usi∏o-
wa∏ uwolniç eskortowanego wi´ênia, uj´to, Adamczyk zaÊ zbieg∏ do Niemiec64. 

Akcja polskiej policji na Âlàsku zosta∏a wykorzystana przez propagand´ nie-
mieckà, która nag∏aÊnia∏a represje w∏adz polskich w stosunku do mniejszoÊci nie-
mieckiej, pomijajàc spraw´ zaanga˝owania zatrzymanych w przygotowania dy-
wersji. Radio niemieckie w audycjach nadawanych 16, 17 i 21 sierpnia 1939 r.
poda∏o wiadomoÊç o „aresztowaniu na Górnym Âlàsku od 900 do 1000 osób na-
rodowoÊci niemieckiej, b´dàcych cz∏onkami JdP”65. W jednej z korespondencji
z Berlina zamieszczonej w prasie pomorskiej czytamy: „Zlikwidowanie niemiec-
kich organizacji szpiegowsko-dywersyjnych na G[órnym] Âlàsku wprawi∏o pras´
niemieckà w stan najwy˝szej irytacji, który objawia si´ w niepohamowanej wprost
furii na szpaltach ca∏ej prasy porannej. OkreÊleniami tego rodzaju jak »straszliwy
terror szaleje na polskim G[órnym] Âlàsku« dzienniki dajà upust swej wÊciek∏oÊci,
usi∏ujàc wmówiç w swoich czytelników, ˝e ofiarà czystki przeprowadzonej przez
w∏adze polskie padli obywatele »spokojni i niewinni«, a nie, jak jest w rzeczywi-
stoÊci, elementy szkodliwe w najwy˝szym stopniu dla interesów paƒstwa”66. 

Niemcy wykorzystali równie˝ propagandowo aresztowanie Paw∏a Kalety, zabój-
cy polskiego policjanta Wiktora Szwagla. Niemieckie agencje prasowe przekazywa-
∏y angielskim gazetom – „Manchester Guardian” i „News Chronicle” – fa∏szywe in-
formacje o tym, ˝e „Kaleta zosta∏ aresztowany za strzelanie do policjanta polskiego
i zat∏uczony na Êmierç w wi´zieniu [wyró˝nienie w oryginale – T.Ch.] oraz ˝e jego
˝ona i dziecko zosta∏y wyrzucone przez okno domu, który uleg∏ zdemolowaniu
przez Polaków”. Te informacje by∏y dla Brytyjczyków na tyle niewiarygodne, ˝e ko-
respondent „Manchester Guardian” osobiÊcie odwiedzi∏ Kalet´ w areszcie i jego ro-
dzin´ w domu. Po tej wizycie angielski korespondent potwierdzi∏, ˝e „Kaleta do-
brze wyglàda”, a jego ˝ona i córka „nie dozna∏y ˝adnej krzywdy od nikogo”67. 

Dokumenty zarówno Prokuratury Sàdu Okr´gowego w Katowicach, jak
i Abwehry we Wroc∏awiu potwierdzajà, ˝e na trzy dni przed wybuchem wojny,
28 sierpnia 1939 r., podczas rewizji w koÊciele protestanckim w Siemianowicach
Âlàskich znaleziono 62 rewolwery typu „Walter” i 2,5 tys. naboi oraz zatrzyma-
no dwóch agentów68. Wi´kszà liczb´ broni i amunicji policja wykry∏a tak˝e
w mieszkaniu Josepha Longinusa Moja, dzia∏acza JdP w Siemianowicach69. 

64 AAN, MSZ, 11480, Telefonogram z MSW, 14 VIII 1939 r., godz. 21.30, k. 58.
65 AAN, MSW, 972, Komunikat dzienny nr 194 Wydzia∏u NarodowoÊciowego MSW, 23 VIII 1939 r.,
k. 205; ibidem, Komunikat dzienny nr 196 Wydzia∏u NarodowoÊciowego MSW, 25 VIII 1939 r.,
k. 224.
66 Po likwidacji gniazd szpiegowsko-dywersyjnych na Âlàsku Niemcy zgrzytajà z´bami, „Gazeta Po-
morska”, 18 VIII 1939 r., s. 2.
67 Anglik dementuje fa∏sze niemieckie Kalety, jego ˝ona i dziecko sà cali i zdrowi, „Gazeta Pomor-
ska”, 23 VIII 1939, s. 2.
68 A. Szefer, Dywersyjno-sabota˝owa..., s. 275; Wykaz strat w ludziach i sprz´cie, poniesionych
przez grupy bojowe i sabota˝owe wroc∏awskiej placówki Abwehry. Stan z koƒca sierpnia i 1 wrze-
Ênia 1939 r. [w:] ibidem, s. 332; AAN, MSZ, 11480, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej,
29 VIII 1939 r., k. 111. 
69 M. Cygaƒski, Hitlerowska V kolumna..., s. 124–126. 
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Aresztowania przeprowadzono tak˝e w Ho∏dunowie w powiecie pszczyƒskim
oraz w Rydu∏towach i Wodzis∏awiu w powiecie rybnickim. W samym Rybniku
17 sierpnia 1939 r. nad rzekà natrafiono na ukrytà paczk´, w której znajdowa∏y
si´ 22 rewolwery typu „Walter” i 1100 naboi. We wsi Dzwonkowice w powiecie
rybnickim, w gospodarstwie nale˝àcym do Makara, dzia∏acza JdP, 24 sierpnia
1939 r. znaleziono jeden karabin maszynowy, dwanaÊcie rewolwerów, tysiàc
sztuk amunicji oraz 30 kg antypolskich ulotek70. 23 sierpnia 1939 r. przeprowa-
dzono rewizj´ u Berty Langer w Âwierklaƒcu w powiecie tarnogórskim; przecho-
wywa∏a ona 72 sztuki broni krótkiej. W trakcie zatrzymania Langer usi∏owa∏a
pope∏niç samobójstwo, od czego powstrzymali jà funkcjonariusze policji71.

Najbardziej znaczàce w skutkach okaza∏o si´ aresztowanie przez policj´ 24 sierp-
nia 1939 r. na przejÊciu granicznym w ¸agiewnikach Hansa Rudolfa Thiena, jed-
nego z bliskich wspó∏pracowników Obersturmführera-SS Joachima Nehringa,
szefa placówki SD w Bytomiu. Zeznania z∏o˝one przez Thiena umo˝liwi∏y wy-
krycie siatki organizacji dywersyjnej, która planowa∏a zamachy terrorystyczne na
niemieckie mienie. Przy okazji znaleziono du˝e sk∏ady broni i materia∏ów wybu-
chowych72. Dzi´ki temu nie dosz∏o do kilku zaplanowanych wybuchów bombo-
wych w Bielsku. 

Podobne akcje majàce na celu likwidacj´ nielegalnych organizacji dywersyjnych
policja przeprowadzi∏a w województwie krakowskim. W nocy z 28 na 29 sierpnia
1939 r. w lesie ko∏o ¸omnicy Dolnej w powiecie nowosàdeckim wykryto kolejny
sk∏ad broni i amunicji, znaleziono w nim tak˝e dwieÊcie opasek ze swastykà. Poli-
cja zatrzyma∏a czternaÊcie osób nale˝àcych do nielegalnej organizacji, którà kiero-
wa∏ Oswald Decker (Deckerym), student filozofii na Uniwersytecie Jagielloƒskim
zamieszka∏y w Nowym Sàczu. Znaleziono tak˝e plan zamachu na most w Kamion-
ce Wielkiej. Wszyscy aresztowani nale˝eli do JdP w Nowym Sàczu73. 

Aresztowania osób podejrzanych o dzia∏alnoÊç antypaƒstwowà mia∏y miejsce
w sierpniu 1939 r. tak˝e w Bydgoszczy. Prawdopodobnie polska policja podej-
rzewa∏a, ˝e w ramach struktur Deutsche Vereinigung dzia∏a nielegalna organiza-
cja. Po rewizji przeprowadzonej 9 sierpnia 1939 r. w mieszkaniu Gertrudy Nass,
sekretarki oddzia∏u szkolnego przy bydgoskiej centrali DV, policja postanowi∏a jà
aresztowaç74. Na polecenie w∏adz wojskowych pod zarzutem szpiegostwa aresz-
towano 23 sierpnia 1939 r. Alm´ Kitzing, dzia∏aczk´ bydgoskiej centrali DV75.
Nast´pnie 27 sierpnia 1939 r. w powiecie bydgoskim pod zarzutem szpiegostwa
i sabota˝u aresztowano Gerharda Lachmana, dzia∏acza DV. W czasie rewizji zna-
leziono przy nim szyfr76. W ostatnich tygodniach przed wybuchem wojny przed

70 Ibidem, s. 126–127.
71 AAN, MSZ, 11480, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 26 VIII 1939 r., k. 103, 105.
72 M. Cygaƒski, Hitlerowska V kolumna..., s. 133–135. 
73 AAN, MSZ, 11480, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 30 VIII 1939 r., k. 113; M. Cy-
gaƒski, Hitlerowska V kolumna..., s. 172.
74 AAN, MSW, 972, Komunikat dzienny nr 190 Wydzia∏u NarodowoÊciowego MSW, 18 VIII
1939 r., k. 176.
75 AAN, MSZ, 11480, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 28 VIII 1939 r., k. 106, 109;
AAN, MSW, 972, Komunikat dzienny nr 199 Wydzia∏u NarodowoÊciowego MSW, 29 VIII 1939 r.,
k. 242.
76 AAN, MSZ, 11480, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 30 VIII 1939 r., k. 113. 
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aresztowaniem ukrywa∏ si´ zast´pca prezesa DV Gero von Gersdorf. Z kolei pre-
zesa DV Hansa Kohnerta w∏adze polskie umieÊci∏y na liÊcie osób podejrzanych
o dzia∏alnoÊç antypaƒstwowà i internowa∏y 1 wrzeÊnia 1939 r.77

Prowokacje

Z niemieckich dokumentów odnalezionych po wojnie w Berlinie przez ad-
wokata Aloisa Glugla, a nast´pnie opublikowanych przez Edmunda Osmaƒczy-
ka, wynika, ˝e latem 1939 r. niemieccy dywersanci zamierzali przeprowadziç
180 zamachów na 223 obiekty. Planami tymi kierowa∏ Reichsführer SS Heinrich
Himmler, szef niemieckiej policji. Zamachy na mienie niemieckie na pograniczu
polsko-niemieckim mia∏y dostarczyç mi´dzynarodowej opinii publicznej dowo-
dów na prowokacyjne zachowanie strony polskiej i daç Adolfowi Hitlerowi
propagandowy powód do rozpocz´cia wojny z Polskà. Zamierzano zniszczyç
63 obiekty znajdujàce si´ po niemieckiej i polskiej stronie granicy Prus Wschod-
nich oraz w województwie pomorskim, 32 obiekty w Wolnym MieÊcie Gdaƒsku,
89 obiektów z województwa poznaƒskiego oraz 39 obiektów z województwa
Êlàskiego i Âlàska Zaolziaƒskiego. Ka˝dy budynek zosta∏ dok∏adnie opisany i za-
znaczony na za∏àczonych mapkach. Podano tak˝e krótki instrukta˝ przeprowa-
dzenia zamachu. WÊród obiektów przeznaczonych do wysadzenia w powietrze
lub podpalenia znalaz∏y si´ m.in. siedziby organizacji niemieckich lub domy,
w których odbywa∏y si´ zebrania, wydawnictwa i drukarnie b´dàce w∏asnoÊcià
Niemców, szko∏y nale˝àce do mniejszoÊci niemieckiej, niemieckie pomniki, most
pontonowy na obszarze Wolnego Miasta Gdaƒska, a tak˝e m∏yny, tartaki, skle-
py, ksi´garnie i gospodarstwa nale˝àce do znanych volksdeutschów78. 

Analiza dokumentów opublikowanych przez Edmunda Osmaƒczyka przepro-
wadzona przez Karola Mariana Pospieszalskiego wykaza∏a, ˝e plan Reichsführe-
ra SS Heinricha Himmlera mia∏ kilka wariantów. Mi´dzy dokumentami doty-
czàcymi tych samych miejscowoÊci, w których znajdowa∏y si´ cele zamachów,
zachodzà pewne ró˝nice. Prawdopodobnie istnia∏o kilka serii, przynajmniej szeÊç,
jednego podstawowego planu. Znane nam dokumenty zawierajà fragmenty pierw-
szej, drugiej, piàtej i szóstej serii tego planu79. 

Uda∏o si´ ustaliç wykonanie tylko kilkudziesi´ciu zamachów uj´tych w planach
Reichsführera SS80. Dzi´ki wydanej w 1939 r. publikacji niemieckiego MSZ Doku-
mente zur Vorgeschichte des Krieges, zawierajàcej zestawienie urz´dowych meldun-
ków o incydentach granicznych, wiadomo, ˝e w ostatnich dniach sierpnia 1939 r.
niemiecka policja informowa∏a w∏adze w Berlinie o podpalaniu przez Polaków nie-
mieckich gospodarstw le˝àcych w przygranicznych miejscowoÊciach, zarówno po
polskiej, jak i niemieckiej stronie. We wsi Skarszewo w powiecie suskim po∏o˝onej

77 Por. Stolzer Abschluß..., s. 1–2; R. Fuks, Na przyk∏ad Kohnert, Gdynia 1962, s. 20–21, 50.
78 E.J. Osmaƒczyk, Dowody prowokacji..., s. 10–15.
79 K.M. Pospieszalski, Zamachy nazistowskie..., s. 55–58.
80 G∏ównie dzi´ki badaniom Karola Mariana Pospieszalskigo, który ustali∏, ˝e w 23 przypadkach za-
machy zosta∏y przeprowadzone, w siedmiu w ostatniej chwili odstàpiono od ich wykonania, a trzem
zamachom na Âlàsku zapobieg∏a policja. Kilka przypadków uda∏o si´ te˝ zidentyfikowaç na podsta-
wie dokumentów policyjnych w trakcie ostatnio prowadzonych badaƒ. 
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na po∏udniowy zachód od I∏awy, w odleg∏oÊci 100 m od granicy po stronie
polskiej, 25 sierpnia 1939 r. oko∏o godziny 23.00 sp∏on´∏a stajnia nale˝àca do
rolnika Reinharda Briese. W meldunku placówki niemieckiej policji w Elblà-
gu zaznaczono, ˝e „na miejscu po˝aru znaleziono bomb´ zapalajàcà polskiego po-
chodzenia”. Tego samego dnia, o tej samej porze, we wsi Szeplerzyzna w powiecie
suskim sp∏on´∏o gospodarstwo nale˝àce do wdowy Marthe Zerkowski. Dwa ko-
lejne podpalenia odnotowano we wsi Nowa Karczma po∏o˝onej w tym samym po-
wiecie, 200 m od granicy. Podpalenia gospodarstwa drwala o nazwisku Schlegel
dokonano 25 sierpnia 1939 r., a nast´pnego dnia sp∏onà∏ dom nale˝àcy do rodzin
Wernerów i Schefflerów. 25 sierpnia 1939 r. po niemieckiej stronie granicy wy-
sadzono w powietrze dom dró˝nika kolejowego nr 34 po∏o˝ony na trasie I∏a-
wa–Dzia∏dowo. W nocy z 25 na 26 sierpnia 1939 r. ogieƒ strawi∏ gospodarstwo
nale˝àce do rolnika Görke we wsi Czarne Dolne w powiecie kwidzyƒskim. W ka˝-
dym przypadku niemiecka policja uzna∏a, ˝e sprawcami podpalenia byli Polacy81.
Poniewa˝ wszystkie te miejsca znajdowa∏y si´ w planie zamachów Reichsführera SS
Heinricha Himmlera82, nale˝y stwierdziç, ˝e by∏y to niemieckie prowokacje.

Ustalenie wykonania kolejnych zamachów zaplanowanych przez niemieckà
s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa okaza∏o si´ mo˝liwe na podstawie doniesieƒ polskiej pra-
sy. „Dziennik Bydgoski” pisa∏ o po˝arach w województwie poznaƒskim: „palà si´
niemieckie gospodarstwa. [...] W powiecie nowotomyskim dosz∏o w tajemni-
czych okolicznoÊciach do kilku po˝arów w niemieckich gospodarstwach. W dniu
25 sierpnia o godz. 23 sp∏on´∏a w Pràdówce stodo∏a ze zbo˝em Oswalda Rei-
manna, szkoda ca 2000 z∏, w dniu 26 sierpnia o godz. 21.15 sp∏onà∏ w Miedzi-
chowie stóg s∏omy Wilhelma Fechnera, wartoÊci 100 z∏, w dniu 27 sierpnia
o godz. 0.45 sp∏on´∏a w Paproci stodo∏a ze zbo˝em, w∏asnoÊç Ottona Teppera,
wartoÊç ca 2000 z∏, dnia 27 sierpnia o godz. 0.45 w Jastrz´bsku Starym sp∏on´-
∏a stodo∏a ze zbo˝em i chlewnia Ottona Pflamma, szkoda 5000 z∏”83. Z kolei
„Kurier Poznaƒski” ostatniego dnia sierpnia 1939 r. informowa∏ o wybuchu pe-
tardy w drukarni Waltera Nitkiewicza w Karwinie i o eksplozji bomby w miesz-
kaniu Franciszka Urbanschika w miejscowoÊci Frysztat na Âlàsku Zaolziaƒskim84.
O zamachach na Zaolziu dokonanych w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 r. pisa∏a

81 K.M. Pospieszalski, Zamachy nazistowskie..., s. 65–66.
82 E.J. Osmaƒczyk, Dowody prowokacji..., s. 36–37: Dokument NO 23 – Plan podpalenia stajni
volksdeutscha we wsi Skarszewo; Dokument NO 24 – Plan podpalenia stodo∏y volksdeutscha we
wsi Szeplerzyzna; Dokument NO 25 – Plan podpalenia stodo∏y volksdeutscha we wsi Nowa Karcz-
ma; Dokument NO 26 – Plan wysadzenia w powietrze domku dró˝nika kolejowego nr 34 kolei
Rzeszy na linii I∏awa–Wyszembork; Dokument NO 37 – Plan podpalenia cha∏upy i stajni ch∏opa na-
zwiskiem Görke we wsi Czarne Dolne. 
83 K.M. Pospieszalski, Zamachy nazistowskie..., s. 67. Wszystkie miejscowoÊci wymienione w arty-
kule prasowym by∏y uj´te w planie zamachów Reichsführera SS Heinricha Himmlera (E.J. Osmaƒ-
czyk, Dowody prowokacji..., s. 41–42: Dokument O 1 – Plan podpalenia stodo∏y volksdeutscha
o nazwisku Reiman we wsi Pràdówka; Dokument O 3 – Plan podpalenia stodo∏y volksdeutscha
o nazwisku Tepper we wsi Paproç; Dokument O 4 – Plan podpalenia stodo∏y volksdeutscha o na-
zwisku Pflamm we wsi Jastrz´bskie Stare). 
84 K.M. Pospieszalski, Zamachy nazistowskie..., s. 72. Te miejscowoÊci by∏y tak˝e uj´te w planie za-
machów Reichsführera SS (E.J. Osmaƒczyk, Dowody prowokacji..., s. 46: Dokument SO 7 – Plan wy-
sadzenia w powietrze drukarni niemieckiej volksdeutscha o nazwisku Nitkiewicz w Karwinie; Doku-
ment SO 9 – Plan podpalenia tartaku volksdeutscha o nazwisku Urbanschik w miejscowoÊci Frysztat).
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tak˝e „Gwiazdka Cieszyƒska”: „W nocy z piàtku na sobot´ mi´dzy godz. 12 a 1
mo˝na by∏o us∏yszeç silne detonacje. To byli zapewne nasi tutejsi naziÊci [...], któ-
rzy pod∏o˝yli bomby pod pomnikiem Schillera, przed pomnikiem poleg∏ych woj-
ny Êwiatowej, przed drukarnià Prochaski i drukarnià Kutzera obok hotelu Polo-
nia. Pomniki zosta∏y doÊç mocno uszkodzone. Dochodzenie policyjne wykaza∏o,
˝e by∏o to dzie∏o cieszyƒskich nazistów. Przez zamachy na niemieckie obiekty
chcieli skierowaç podejrzenie na Polaków”85.

Informacje o niektórych zamachach mo˝na odnaleêç w zachowanych materia-
∏ach polskiego MSW i MSZ. I tak w komunikatach dziennych Wydzia∏u Narodo-
woÊciowego MSW i sprawozdaniach sytuacyjnych MSZ meldowano, ˝e w nocy
z 25 na 26 sierpnia 1939 r. w Poznaniu dosz∏o do wybuchu bombowego przed
biurem JdP oraz „eksplozji materia∏ów wybuchowych przed ksi´garnià niemiec-
kà, której w∏aÊciciel kolportowa∏ z Niemiec druki antypolskie”86. 27 sierpnia
1939 r. „nieznani sprawcy” mieli zdemolowaç przystaƒ niemieckiego klubu wio-
Êlarskiego w Grudziàdzu87. W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. MSZ informowa∏o
o znalezieniu w Trzyƒcu na Âlàsku Zaolziaƒskim bomby zegarowej, ukrytej pod ha∏-
dà górniczà88. W∏adze polskie, nie wiedzàc o planie zamachów Reichsführera SS,
uzna∏y te wypadki za przejaw antyniemieckich wystàpieƒ. 

Dokumenty Policji Paƒstwowej województwa Êlàskiego potwierdzajà wyko-
nanie zamachów w Katowicach. W nocy z 25 na 26 sierpnia 1939 r., kilka mi-
nut po godzinie 1.00, bomby eksplodowa∏y przed siedzibà Deutscher Volksbund
przy ulicy M∏yƒskiej i w budynku szko∏y niemieckiej przy ul. Stalowej. Sprawcy
zamachów w Katowicach: Eichhorn i Funk, zostali zatrzymani przez polskà po-
licj´; w Êledztwie przyznali, ˝e sà agentami SD89. 

85 K.M. Pospieszalski, Zamachy nazistowskie..., s. 72. Te miejsca by∏y równie˝ odnotowane w pla-
nie zamachów Reichsführera SS (E.J. Osmaƒczyk, Dowody prowokacji..., s. 46: Dokument SO 2
– Plan wysadzenia w powietrze drukarni volksdeutscha nazwiskiem Kutzer w Cieszynie przy
ul. Chopina; Dokument SO 4 – Plan wysadzenia w powietrze pomnika poleg∏ych w wojnie Êwiato-
wej, wystawionego przez Niemiecki Zwiàzek Weteranów, oraz pomnika Schillera w Cieszynie).
86 AAN, MSZ, 11480, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 28 VIII 1939 r., k. 107; AAN,
MSW, 972, Komunikat dzienny nr 199 Wydzia∏u NarodowoÊciowego MSW, 29 VIII 1939 r.,
k. 242; R.W. Staniewicz, Szersze t∏o..., s. 394. Obiekty te by∏y uj´te w planie zamachów Reich-
sführera SS (E.J. Osmaƒczyk, Dowody prowokacji..., s. 45: Dokument D 88 – Plan wysadzenia
w powietrze biur JdP w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 30; Dokument D 87 – Plan podpalenia ksi´-
garni volksdeutscha Rehfeldta w Poznaniu przy ul. Kantaka 3).
87 AAN, MSZ, 11480, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 28 VIII 1939 r., k. 107; AAN,
MSW, 972, Komunikat dzienny nr 199 Wydzia∏u NarodowoÊciowego MSW, 29 VIII 1939 r.; R.W. Sta-
niewicz, Szersze t∏o..., s. 394. Obiekt ten by∏ uj´ty w planie zamachów Reichsführera SS (E.J. Osmaƒ-
czyk, Dowody prowokacji..., s. 45: Dokument D 84 – Plan podpalenia niemieckiego gara˝u na ∏odzie
w Grudziàdzu, w∏asnoÊç niemieckiego towarzystwa ˝eglarskiego w Grudziàdzu przy ul. Portowej). 
88 AAN, MSZ, 11480, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 30 VIII 1939 r., k. 113. We-
d∏ug planu zamachów Reichsführera SS w Trzyƒcu planowano jednà eksplozj´ (E.J. Osmaƒczyk,
Dowody prowokacji..., s. 45: Dokument D SO 5 – Plan wysadzenia w powietrze sali przy niemiec-
kim domu zebraƒ Deutsche Vereinhaus w Trzyƒcu na Âlàsku Zaolziaƒskim).
89 M. Cygaƒski, Hitlerowska V kolumna..., s. 135–136. Te dwa miejsca w Katowicach wyst´powa-
∏y w planie zamachów Reichsführera SS (E.J. Osmaƒczyk, Dowody prowokacji..., s. 47–48: Doku-
ment SO 19 – Plan wysadzenia w powietrze niemieckiej szko∏y w Katowicach przy ul. Stalowej oraz
drukarni i biur „Oberschlesischer Kurier” w Katowicach przy ul. Stalowej; Dokument SO 24 – Plan
wysadzenia w powietrze siedziby niemieckiej organizacji Deutscher Volksbund w Katowicach przy
ul. M∏yƒskiej). 
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Z zachowanych akt policyjnych wynika, ˝e w miejscowoÊci Czajcze w powiecie
wyrzyskim 25 sierpnia 1939 r. o godzinie 22.30 spali∏a si´ stodo∏a oraz cz´Êç obo-
ry wraz z martwym i ˝ywym inwentarzem w majàtku rolnym nale˝àcym do Artura
Goltza, obywatela polskiego narodowoÊci niemieckiej. Do po˝aru dosz∏o pod nie-
obecnoÊç w∏aÊciciela majàtku, który w tym czasie przebywa∏ w Niemczech. Wed∏ug
policji straty wynios∏y oko∏o 58 tys. z∏ i zosta∏y pokryte z ubezpieczenia90. Wed∏ug
relacji Jana Przyby∏a, zarzàdcy majàtku Czajcze, który pod nieobecnoÊç w∏aÊciciela
Goltza sprawowa∏ nadzór nad gospodarstwem, na kilka dni przed wybuchem po-
˝aru us∏ysza∏ on z niemieckiej rozg∏oÊni radiowej z Wroc∏awia wiadomoÊç, ˝e Pola-
cy podpalajà niemieckie majàtki ziemskie, m.in. w miejscowoÊci Czajcze. Ponadto
wiele lat po wojnie córka w∏aÊciciela majàtku Czajcze Isa Gräfin von der Goltz
wspomina∏a, ˝e „nikt wówczas nie wierzy∏, i˝ sprawcami po˝aru byli Polacy” oraz
˝e do podpalenia przyzna∏o si´ „dwóch Niemców z dalszego sàsiedztwa”91. 

Tego samego dnia o godzinie 23.00 spali∏a si´ stodo∏a w majàtku Falmierowo
w powiecie wyrzyskim nale˝àcym do Jana Ramma, obywatela polskiego narodo-
woÊci niemieckiej. W∏aÊciciel majàtku przebywa∏ wówczas na urlopie w Sopocie.
Tym razem szkody wynios∏y tylko 3 tys. z∏ i tak˝e zosta∏y pokryte z ubezpiecze-
nia. Policja podejrzewa∏a o podpalenie syna w∏aÊciciela majàtku Joachima Ram-
ma, który po po˝arze zniknà∏92. 

Do po˝aru dosz∏o tak˝e w Pucku, gdzie sp∏on´∏a drukarnia nale˝àca do Fritza
Freimana. Niemiecka prasa tak opisa∏a to wydarzenie: „Fritz Freiman zosta∏ aresz-
towany przez polskà policj´, poniewa˝ rzekomo sam spowodowa∏ po˝ar, podczas
gdy w istocie by∏o to dzie∏o polskich terrorystów. Chodzi w tym przypadku o nowà
prób´ zrzucenia winy za antyniemieckie wystàpienia polskich hord na Niemców”93. 

Po˝ary w Falmierowie i Pucku nie by∏y uj´te w planach zamachów Reichs-
führera SS Heinricha Himmlera opublikowanych przez Edmunda Osmaƒczyka.
Wydaje si´ jednak bardzo prawdopodobne, ˝e i te podpalenia to dzie∏o SS.
Âwiadczy o tym ich podobieƒstwo do pozosta∏ych po˝arów uwzgl´dnionych
w planach Reichsführera SS. Przypuszczalnie plany po˝arów w Falmierowie
i Pucku znajdowa∏y si´ w nieodnalezionych wersjach dokumentacji zamachów
przygotowanej przez Himmlera.

Niektórych zamachów planowanych przez Reichsführera SS nie wykonano.
W Bielsku nie wysadzono w powietrze biur niemieckiej gazety „Aufbruch”, sie-
dziby Zarzàdu G∏ównego JdP oraz willi Rudolfa Wiesnera, kierownika krajo-
wego JdP94, który by∏ inicjatorem tworzenia na Âlàsku tzw. Freikorpsu. Tak˝e

90 RWA, KGPP, f. 312, op. 1, dz. 2603, Radiogram nr 3999 Urz´du Âledczego KWPP w Toruniu do
Wydzia∏u IV KGPP, 27 VIII 1939 r., k. 123.
91 K.M. Pospieszalski, Dywersja niemieckich..., s. 18–19.
92 RWA, KGPP, f. 312, op. 1, dz. 2603, Radiogram nr 3999 Urz´du Âledczego KWPP w Toruniu do
Wydzia∏u IV KGPP, 27 VIII 1939 r., k. 123. Troch´ innà wersj´ wydarzeƒ w Falmierowie przedsta-
wi∏ w swojej relacji miejscowy rolnik: „W Falmierowie podejrzewano o podpalenie miejscowego na-
zist´, w szczególnoÊci rolnik Jan Nowak wskaza∏ jego policji, o czym przypadkowo dowiedzia∏ si´
sprawca. Po wkroczeniu wojsk niemieckich Jan Nowak zosta∏ aresztowany i stracony w pobliskiej
¸ob˝enicy” (K.M. Pospieszalski, Zamachy nazistowskie..., s. 69).
93 K.M. Pospieszalski, Zamachy nazistowskie..., s. 69.
94 E.J. Osmaƒczyk, Dowody prowokacji..., s. 46–47: Dokument SO 11 – Plan wysadzenia w powie-
trze biur gazety niemieckiej „Aufbruch” w Bielsku; Dokument SO 12 – Plan podpalenia niemieckiej
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w Bydgoszczy nie dosz∏o do wysadzenia w powietrze biur DV, biura paszporto-
wego Deutsche Paßstelle, niemieckiej prywatnej szko∏y powszechnej, dwóch nie-
mieckich prywatnych gimnazjów oraz nie podpalono niemieckiego teatru przy
ul. Gdaƒskiej i biur JdP95. 

O ile na obecnym etapie badaƒ trudno jest wyjaÊniç, dlaczego w Bydgoszczy
zrezygnowano z planowanych zamachów, o tyle wiadomo, ˝e w Bielsku unie-
mo˝liwi∏a je polska policja, która wczeÊniej aresztowa∏a dywersantów. Wspo-
mniane ju˝ zatrzymanie Hansa Rudolfa Thiena, obywatela polskiego narodo-
woÊci niemieckiej, pozwoli∏o na aresztowanie Herberta Frenzela, obywatela
niemieckiego. Wraz z mieszkaƒcem Bia∏ej ko∏o Bielska, Wiktorem Köningiem,
mia∏ on dokonaç zamachów uj´tych w planie Reichsführera SS96. W pomieszcze-
niach nale˝àcych do Köninga przechowano pi´ç walizek z materia∏em wybucho-
wym, które z nieznanej przyczyny eksplodowa∏y. Do wybuchu dosz∏o 28 sierp-
nia 1939 r. o godzinie 2.00 w Bia∏ej, w parterowym domu fabrykanta sukna
Maksa Polaczka przy ul. Sukiennice 9. MieÊci∏a si´ tam Êwietlica jego fabryki i in-
troligatornia nale˝àca do Wiktora Köninga. Na skutek wybuchu „wn´trze bu-
dynku zosta∏o zdemolowane”. Dzi´ki temu, ˝e by∏ on niezamieszkany, nikt nie
zginà∏. Policja ju˝ wczeÊniej podejrzewa∏a Köninga o przechowywanie w jego in-
troligatorni bomb i materia∏ów wybuchowych, wobec czego 25 sierpnia 1939 r.
przeprowadzono rewizj´, nie przynios∏a ona jednak rezultatu97. 

Zamachy terrorystyczne w Polsce przeprowadza∏ tak˝e niemiecki wywiad
wojskowy. Z dokumentów placówki wroc∏awskiej Abwehry z lipca 1939 r. wy-
nika, ˝e grupy sabota˝owe, tzw. Sabotage-Organisationen, mia∏y zniszczyç pi´t-
naÊcie dworców kolejowych, wysadziç jedenaÊcie mostów i unieruchomiç pi´ç
elektrowni98. Wroc∏awska Abwehra by∏a odpowiedzialna za przeprowadzenie

ksi´garni volksdeutscha Hohn w Bielsku przy ul. Jagielloƒskiej; Dokument SO 13 – Plan wysadze-
nia w powietrze siedziby Zarzàdu G∏ównego JdP w Bielsku przy ul. Cieszyƒskiej 24; Dokument
SO 14 – plan wysadzenia w powietrze willi volksdeutscha, kierownika JdP, Wiesnera, by∏ego sena-
tora, w Bielsku przy ul. Sobieskiego 64.
95 E.J. Osmaƒczyk, Dowody prowokacji..., s. 44–45: Dokument D 72 – Plan wysadzenia w powie-
trze biur DV w Bydgoszczy przy ul. 20 Stycznia, róg Alei Mickiewicza; Dokument D 73 – Plan wy-
sadzenia w powietrze niemieckiego biura paszportowego Deutsche Paßstelle w Bydgoszczy przy
ul. 20 Stycznia w pobli˝u Starostwa Powiatowego; Dokument D 74 – Plan wysadzenia w powietrze
niemieckiej prywatnej szko∏y powszechnej w Bydgoszczy przy ul. Warmiƒskiego; Dokument 75
– Plan wysadzenia w powietrze niemieckiego prywatnego gimnazjum w Bydgoszczy przy ul. War-
miƒskiego; Dokument 76 – Plan wysadzenia w powietrze niemieckiego prywatnego gimnazjum
w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza; Dokument D 77 – Plan podpalenia niemieckiego teatru
w Bydgoszczy Deutsche Bühne Bromberg przy ul. Gdaƒskiej; Dokument D 78 – Plan podpalenia
biur JdP w Bydgoszczy przy ul. Czartoryskiego. 
96 K.M. Pospieszalski, Zamachy nazistowskie..., s. 73. 
97 RWA, KGPP, f. 312, op. 1, dz. 2603, Radiogram nr 4043 Urz´du Âledczego KWPP w Krakowie
do Wydzia∏u IV KWPP, 28 VIII 1939 r., k. 121. O wybuchu w Bia∏ej pisa∏ „Danziger Vorposten”
z 30 VIII 1939 r., przypisujàc go jednak Polakom. 
98 By∏y to dworce w Tarnowie, Ostrowie, Poznaniu, Kielcach, Inowroc∏awiu, Stryju, WrzeÊni,
Gnieênie, ¸odzi, Skierniewicach, Stró˝ach, ¸owiczu, Bolechowie i Samborze; nast´pujàce mosty:
nad Wis∏okà ko∏o D´bicy, kolejowy na po∏udniowy zachód od Skalbmierza, kolejowy mi´dzy Wrze-
Ênià a Jarocinem na po∏udnie od Mi∏os∏awia, kolejowy na zachód od ¸odzi, nad Kana∏em Morzy-
s∏awskim na pó∏nocny wschód od Konina, przez rzek´ Styr na zachód od Roszczyc, przez rzek´ Swi-
c´ mi´dzy Dolinà a Bolechowem, ko∏o Sambora na linii kolejowej Sambor–Chyrów, kolejowy na
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najtragiczniejszego w skutkach zamachu, do jakiego dosz∏o 28 sierpnia 1939 r.
o godzinie 23.17 na dworcu kolejowym w Tarnowie. Zamach ten niemiecki wy-
wiad wojskowy zaliczy∏ do wa˝niejszych osiàgni´ç organizacji sabota˝owych99.
W przechowalni baga˝u r´cznego nastàpi∏a eksplozja materia∏u wybuchowego.
Zniszczy∏a ona nie tylko pomieszczenia przechowalni, ale tak˝e sàsiadujàcy z nià
dworcowy posterunek policji i restauracj´ oraz dach nad przechowalnià i pero-
nem. Wed∏ug meldunku policyjnego z nast´pnego dnia w wyniku wybuchu zgi-
n´∏o czternaÊcie osób, a 38 zosta∏o rannych, w tym pi´tnaÊcie ci´˝ko100. Z akt
sàdowych wynika, ˝e zabite zosta∏y 22 osoby, natomiast prasa poda∏a liczb´
35 ofiar Êmiertelnych zamachu101.

Policja zatrzyma∏a jednego z zamachowców, Antoniego Guzego, obywatela
polskiego narodowoÊci niemieckiej z Bielska. Wed∏ug zeznaƒ Guzego sygna∏em
do wykonania zamachu na dworcu w Tarnowie by∏o nadane 24 sierpnia 1939 r.
przez radiostacj´ we Wroc∏awiu has∏o: „Meldunek specjalny, dr Funk ma przy-
stàpiç do pracy”. 28 sierpnia 1939 r. Guzy uda∏ si´ do Krakowa na Dworzec
G∏ówny, gdzie od innego volksdeutscha, Neumanna, otrzyma∏ dwie walizki
z materia∏em wybuchowym. Taksówkà uda∏ si´ do Tarnowa, tam na dworcu od-
da∏ „baga˝” do przechowalni. Nast´pnie mia∏ wróciç do Krakowa. Zamachowiec
nie zdà˝y∏ jeszcze wsiàÊç do pociàgu, kiedy nastàpi∏ wybuch. Zosta∏ zdekonspi-
rowany i zatrzymany podczas ucieczki102.

W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. przeprowadzono ca∏à seri´ zamachów na
linie komunikacyjne w województwie krakowskim i w Ma∏opolsce Wschodniej.
W nocy z 27 na 28 sierpnia 1939 r. do wybuchu bomby dosz∏o na moÊcie kole-
jowym nieopodal Nowego Sàcza. Eksplozja uszkodzi∏a most103. Zamach ten zo-
sta∏ wymieniony w meldunku wroc∏awskiej Abwehry, z którego wynika, ˝e prze-
prowadzili go agenci Franz i Johan Kottermannowie104. 

Kolejny, tym razem nieudany, wybuch zaplanowano na 28 sierpnia 1939 r.
w okolicach Bochni. Tego dnia o godzinie 16.10 robotnik kolejowy Leon Toron
znalaz∏ na torach kolejowych przebiegajàcych przez gromad´ Staniàtki w powiecie
bocheƒskim bomb´ zegarowà. Zbudowana by∏a z dwóch puszek po morelach „Pu-
dliszek” wype∏nionych trotylem, po∏àczonych lontem z zegarkiem kieszonkowym;

zachód od Mszany na linii kolejowej Mszana–Gródek Jagielloƒski, w Ustrzykach oraz elektrownie
w Kaliszu, Poznaniu, Bydgoszczy, Gnieênie i we Lwowie (A. Szefer, Dywersyjno-sabota˝owa...,
s. 278–279; Meldunek wroc∏awskiej placówki Abwehry do Oddzia∏u II w Berlinie o stanie liczeb-
nym grup dywersyjno-sabota˝owych w Polsce w czerwcu 1939 r., 30 VI 1939 r. [w:] ibidem, s. 297;
Meldunek wroc∏awskiej Abwehrstelle do Oddzia∏u II w Berlinie o stanie liczbowym grup dywersyj-
no-sabota˝owych w Polsce w lipcu 1939 r., 31 VII 1939 r. [w:] ibidem, s. 304–306).
99 Meldunek wroc∏awskiej Abwehrstelle o efektach dzia∏ania KO i SO, kierowanych przez wroc∏aw-
skà placówk´ Abwehry, 5 X 1939 r. [w:] ibidem, s. 368.
100 RWA, KGPP, f. 312, op. 1, dz. 2603, Odpis radiogramu Urz´du Âledczego KWPP w Krakowie do
Sztabu G∏ównego WP, 29 VIII 1939 r., k. 121.
101 K.M. Pospieszalski, O znaczeniu zamachu bombowego w Tarnowie i innych prowokacjach nazi-
stowskich z sierpnia i wrzeÊnia 1939 r. dla polityki okupacyjnej Trzeciej Rzeszy wobec Polski, „Prze-
glàd Zachodni” 1985, nr 5/6, s. 98.
102 Ibidem, s. 99.
103 M. Cygaƒski, Hitlerowska V kolumna…, s. 167.
104 Meldunek wroc∏awskiej Abwehrstelle o efektach dzia∏ania KO i SO, kierowanych przez wroc∏aw-
skà placówk´ Abwehry, 5 X 1939 r. [w:] A. Szefer, Dywersyjno-sabota˝owa..., s. 368.
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le˝a∏a pod szynà kolejowà. Jak podaje policyjny meldunek: „zegar by∏ nastawio-
ny na godzin´ 9.00 rano. Nastàpi∏o tylko zapalenie, jednak wybuch nie nastàpi∏
z powodu z∏ego po∏àczenia sp∏onek”105. Wed∏ug meldunku wroc∏awskiej Abweh-
ry wysadzenie torów kolejowych na trasie z Krakowa do Bochni mia∏o byç prze-
prowadzone przez Gruppe 3 Sabotage-Organisation, w której sk∏ad wchodzi∏y
cztery osoby: Neumann wraz z nieznanymi z nazwiska dwoma m´˝czyznami
i motocyklistà106. Tego samego dnia udaremniono kolejny zamach: znaleziono
bomb´ na torach kolejowych biegnàcych z Krakowa do K∏aja i uj´to dywersan-
ta. Nieudanà prób´ wysadzenia mostu kolejowego niemieccy zamachowcy pod-
j´li tak˝e w Karwinie na Zaolziu. Nie powiod∏o si´ równie˝ wysadzenie pociàgu
na stacji Tunel w województwie kieleckim107.

Aresztowanie przez ∏ódzkà policj´ w ostatnich dniach sierpnia 1939 r. 24 dy-
wersantów zapewne zapobieg∏o planowanemu przez Gruppe 24 Sabotage-Organi-
sation wroc∏awskiej Abwehry wysadzeniu linii kolejowej na trasie Koluszki–¸ódê
i zniszczeniu po∏àczeƒ telefonicznych na tym odcinku108. Uj´ci przez polskie w∏a-
dze Niemcy podczas przes∏uchaƒ przyznali, ˝e organizacja dywersyjna, której byli
cz∏onkami, planowa∏a zamachy sabota˝owe na obiekty wojskowe, linie kolejowe
oraz na poczt´ i central´ telefonicznà w ¸odzi. W trakcie rewizji przeprowadzo-
nych w pomieszczeniach nale˝àcych do aresztowanych Niemców w ¸odzi, Aleksan-
drowie, Konstantynowie i Tomaszowie Mazowieckim znaleziono broƒ i materia∏y
wybuchowe109. Prasa pisa∏a, ˝e w wyniku tych rewizji „wykryto materia∏ wybucho-
wy w iloÊci 17 kg dynamitu przechowywanego w podrabianych puszkach od kon-
serw marki »Pudliszki« oraz 4 kg nitrogliceryny w podobnych opakowaniach”110. 

W nocy z 30 na 31 sierpnia 1939 r. w województwie lwowskim dywersanci
przerwali po∏àczenie kolejowe na liniach Bóbrka–Podmanasterz i Bóbrka–Bobr-
nice. Spowodowa∏o to nieplanowane postoje pi´ciu transportów wojskowych
i dezorganizacj´ zaplecza polskiej armii111. W meldunku Abwehry odnotowano,
˝e „na wschód od Lwowa zniszczenie po∏àczeƒ kolejowych uniemo˝liwi∏o ruch
pociàgów”112.

105 RWA, KGPP, f. 312, op. 1, dz. 2603, Odpis radiogramu Urz´du Âledczego KWPP w Krakowie do
Sztabu G∏ównego WP, 29 VIII 1939 r., k. 121.
106 Meldunek wroc∏awskiej Abwehrstelle do Oddzia∏u II w Berlinie o stanie liczbowym grup dywer-
syjno-sabota˝owych w Polsce w lipcu 1939 r., 31 VII 1939 r. [w:] A. Szefer, Dywersyjno-sabota˝o-
wa..., s. 304.
107 M. Cygaƒski, Hitlerowska V kolumna…, s. 171. Aresztowania kilku agentów potwierdzajà do-
kumenty wroc∏awskiej Abwehry (Meldunek wroc∏awskiej Abwehrstelle o efektach dzia∏ania KO
i SO, kierowanych przez wroc∏awskà placówk´ Abwehry, 5 X 1939 r. [w:] A. Szefer, Dywersyjno-
-sabota˝owa..., s. 368–369).
108 Meldunek wroc∏awskiej Abwehrstelle do Oddzia∏u II w Berlinie o stanie liczbowym grup dywer-
syjno-sabota˝owych w Polsce w lipcu 1939 r., 31 VII 1939 r. [w:] A. Szefer, Dywersyjno-sabota˝o-
wa..., s. 321.
109 R.W. Staniewicz, Piàta kolumna..., s. 64–65. Autor ten uwa˝a, ˝e policja wpad∏a na trop organiza-
cji dywersyjnej w województwie ∏ódzkim dzi´ki rozszyfrowaniu has∏a: „Matka umiera, szykujcie wieƒ-
ce”, przekazanego w telegramie z 25 VIII 1939 r. do pewnego Niemca z Ma∏ej Dolnej pod ¸odzià.
110 Mieszkania Niemców w Polsce – to sk∏ady materia∏ów wybuchowych, „Gazeta Pomorska”,
30 VIII 1939, s. 2.
111 M. Cygaƒski, Hitlerowska V kolumna..., s. 171.
112 Meldunek wroc∏awskiej Abwehrstelle o efektach dzia∏ania KO i SO, kierowanych przez wroc∏aw-
skà placówk´ Abwehry, 5 X 1939 r. [w:] A. Szefer, Dywersyjno-sabota˝owa..., s. 368.
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Latem 1939 r. zdarza∏y si´ te˝ liczne incydenty graniczne na Âlàsku i Pomo-
rzu. 20 lipca 1939 r. na przejÊciu granicznym w Trzciance w powiecie koÊcier-
skim funkcjonariusze SA zastrzelili starszego stra˝nika Witolda Budziewicza.
Tego samego dnia Niemcy prowokacyjnie ustawili na granicy karabiny maszyno-
we wycelowane w stron´ Polski113. Z kolei miesiàc póêniej, 25 sierpnia 1939 r.,
niemieccy dywersanci napadli na domek rybacki stojàcy pod miejscowoÊcià
Czatkowy na granicy polsko-gdaƒskiej, a zamieszka∏à w nim polskà rodzin´
uprowadzili motorówkà przez Wis∏´ do Wolnego Miasta Gdaƒska114.

Na Âlàsku prowokacje graniczne równie˝ zacz´∏y si´ w ostatnich dniach lipca
1939 r., kiedy grupa dywersantów na krótko zaj´∏a wieÊ Zwonowice. Na poczàt-
ku sierpnia dywersanci napadli na wsie: Kamieƒ nad Odrà, Odr´, Olz´, Buków
i Bluszczów115. W pierwszej po∏owie sierpnia 1939 r. na pograniczu Êlàskim do-
sz∏o do strzelaniny mi´dzy niemieckimi przemytnikami broni a Stra˝à Granicz-
nà. W tych dniach na Âlàsku jeden z dzia∏aczy JdP zastrzeli∏ policjanta116. Do napa-
du dywersantów na przejÊcie graniczne Bytom Dworzec dosz∏o 16 sierpnia 1939 r.
Dwa dni póêniej Niemcy ostrzelali z karabinów maszynowych okolice Zabrza.
20 sierpnia 1939 r. podczas kolejnego napadu na posterunek graniczny w powiecie
cieszyƒskim zosta∏ zastrzelony stra˝nik graniczny Szo∏ek. W nocy z 23 na 24 sierp-
nia 1939 r. niemieccy dywersanci zaatakowali stacj´ kolejowà i posterunek cel-
ny w Makoszowach. W Reptach Starych w powiecie tarnogórskim 24 sierpnia
1939 r. zastrzelono pe∏niàcego s∏u˝b´ polskiego stra˝nika Edmunda Piàtkowskie-
go. Tego dnia w powiecie rybnickim dokonano napadów na urzàd celny i poste-
runek graniczny w Giera∏towicach oraz posterunek graniczny w Krywa∏dzie.
W tym samym powiecie w nocy z 24 na 25 sierpnia 1939 r. ostrzelano posterun-
ki graniczne w Chwa∏´cicach, Szczyg∏owicach, Suminie i Zwonowicach. W na-
st´pnych dniach przeprowadzono ataki na wsie: Olz´, Odr´, Kamieƒ i Szczyg∏ów
oraz posterunek stra˝y granicznej w Wilczycy Dolnej117. 

Do ofiar dosz∏o podczas zbrojnej akcji niemieckich dywersantów w miejsco-
woÊci Radzionków 29 sierpnia 1939 r. O przebiegu zdarzenia meldowa∏ dowód-
ca Okr´gu Korpusu nr V w Krakowie: „Dnia 29 bm. o godzinie 23.30 banda hi-
tlerowców napad∏a na naszà placówk´ wojskowà »W∏adys∏aw« w m[iejscowoÊci]
Radzionki (pow. Tarnowskie Góry). Podczas strzelaniny 1 hitlerowiec zosta∏ za-
bity, 2 rannych, a 25 zosta∏o przytrzymanych. Po stronie placówki »W∏adys∏aw«
jest 1 ranny (sanitariusz Golczyk Stanis∏aw). Banda hitlerowska by∏a uzbrojona
w kb, pistolety i granaty r´czne”118.

113 CAW, SRI DOK VIII, I.371.8/A.667, Tygodniowy meldunek sytuacyjny nr 29 DOK VIII SRB,
21 VII 1939 r., k. 251–251v; ibidem, Tygodniowy meldunek sytuacyjny nr 30 DOK VIII SRB,
28 VII 1939 r., k. 262. 
114 AP Gdaƒsk, Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdaƒsku, 771, Telefonogram ze
Starostwa Powiatowego w Tczewie do Komisarza Generalnego RP w Gdaƒsku, 25 VIII 1939 r.,
godz. 21.40, k. 42. 
115 M. Cygaƒski, Hitlerowska V kolumna..., s. 147.
116 AP Poznaƒ, KPPPNT, 21, Pismo KWPP w Poznaniu do komend powiatowych i miejskich, 16 VIII
1939 r., k. 110.
117 M. Cygaƒski, Hitlerowska V kolumna..., s. 148–149.
118 IPMS, AKW 1939, A.II.8/2, Meldunek sytuacyjny Ministerstwa Spraw Wojskowych, 30 VIII
1939 r., godz. 14.00, dok. 3.
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Celem tych prowokacyjnych napadów dokonywanych w sierpniu 1939 r. na
terytorium polskie w pasie nadgranicznym przez niemieckich dywersantów by∏a,
jak zauwa˝y∏ Miros∏aw Cygaƒski, „os∏ona przerzutów broni i przeszkolonych
agentów z Niemiec do województwa Êlàskiego oraz u∏atwienie ucieczek grupom
niemieckich uchodêców z tego obszaru, a w ostatnim tygodniu przed wojnà
zniszczenie polskich posterunków granicznych i celnych”119. 

Dywersja psychologiczna

Do dzia∏aƒ o charakterze dywersyjnym zaliczano tak˝e rozg∏aszanie fa∏szy-
wych i niepokojàcych wiadomoÊci oraz wywo∏ywanie psychozy strachu. Po zaj´-
ciu przez III Rzesz´ Czechos∏owacji w marcu 1939 r. nasili∏y si´ dotàd spora-
dyczne wypadki szerzenia defetyzmu, l˝enia narodu i paƒstwa polskiego. Z tych
powodów, wed∏ug sprawozdania opracowanego przez prokuratora okr´gu po-
znaƒskiego, w okresie od 1 marca do 15 maja 1939 r. w dwóch województwach:
poznaƒskim i pomorskim, wszcz´to 563 dochodzenia (osiem wypadków dzien-
nie) przeciwko obywatelom polskim narodowoÊci niemieckiej120. W ostatnich ty-
godniach przed rozpocz´ciem wojny w województwach zachodnich odnotowa-
no wzrost prowokacyjnych wystàpieƒ przedstawicieli mniejszoÊci niemieckiej.
Praktycznie do koƒca sierpnia 1939 r. trwa∏y aresztowania za rozg∏aszanie nie-
prawdziwych wiadomoÊci, sianie defetyzmu oraz l˝enie narodu i paƒstwa. I tak
w sprawozdaniu sytuacyjnym MSW z 24 sierpnia 1939 r. czytamy: „W wojewódz-
twie Êlàskim aresztowano 25 osób narodowoÊci niemieckiej za rozpowszechnia-
nie nieprawdziwych wiadomoÊci oraz zniewag´ paƒstwa polskiego. Za te same
przest´pstwa aresztowano w województwie pomorskim osób 7, woj[ewództwie]
poznaƒskim osób 4, w woj[ewództwie] ∏ódzkim 1”121.

W codziennych meldunkach kontrwywiadu wojskowego z sierpnia 1939 r.
coraz cz´Êciej wyst´pujà informacje o rozpowszechnianiu wiadomoÊci, które wy-
wo∏ywa∏y z jednej strony l´k przed zbli˝ajàcà si´ wojnà, z drugiej zaÊ – nastroje
antyniemieckie. I tak na przyk∏ad za rozpowiadanie plotek o majàcym nastàpiç
23 sierpnia 1939 r. wkroczeniu Niemców do Polski policja zatrzyma∏a Ottona
Wintera, obywatela polskiego narodowoÊci niemieckiej z Jab∏onowa Pomorskie-
go122. Rozpowszechniane by∏y równie˝ wÊród polskiego spo∏eczeƒstwa wiado-
moÊci, ˝e „mniejszoÊç niemiecka w Polsce na wypadek wojny [...] ma byç u˝yta
do celów dywersyjnych i szpiegowskich na ty∏ach armii polskiej”123. Na podsta-
wie zachowanych zapisów nie mo˝na jednak stwierdziç, czy takie pog∏oski roz-
g∏aszali dywersanci, czy by∏y one skutkiem psychozy strachu i pe∏nej napi´cia at-
mosfery w polskim spo∏eczeƒstwie.

Prowokacyjna postawa mniejszoÊci niemieckiej pog∏´bi∏a wÊród Polaków na-
stroje antyniemieckie. W ostatniej dekadzie sierpnia 1939 r. w województwie

119 M. Cygaƒski, Hitlerowska V kolumna..., s. 147.
120 AAN, MSZ, 11479, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 22 VI 1939 r., k. 124.
121 AAN, MSZ, 11480, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 24 VIII 1939 r., k. 92.
122 CAW, SRI DOK VIII, I.372.8/A.668, Raport sytuacyjny 8. Dywizji ˚andarmerii do DOK VIII
SRB, 19 VII 1939 r.
123 CAW, SRI DOK VIII, I.372.8/A.667, Tygodniowy meldunek sytuacyjny nr 27 DOK VIII SRB,
8 VII 1939 r., k. 239.
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pomorskim, Êlàskim oraz poznaƒskim w∏adze zanotowa∏y „kilkanaÊcie wypad-
ków pobicia Niemców, zdemolowania ich mieszkaƒ oraz wybicia szyb”124. Do
wybijania szyb w niemieckich domach dochodzi∏o przynajmniej od maja 1939 r.
Z zachowanych dokumentów wynika, ˝e mog∏o mieç ono ró˝ne przyczyny. Prze-
wa˝a∏y chuligaƒskie wybryki, do których niewàtpliwie przyczynia∏a si´ eskalacja
nastrojów antyniemieckich. Tak by∏o niewàtpliwie w ¸odzi i powiecie ∏ódzkim,
gdzie w dniach 28 i 29 sierpnia 1939 r. podczas zajÊç ulicznych wybito szyby
w kilkudziesi´ciu domach niemieckich. Te zachowania spotka∏y si´ jednak ze
zdecydowanà i natychmiastowà reakcjà policji, która zatrzyma∏a 26 osób125. 

Zdarza∏o si´ tak˝e, ˝e wybijanie szyb by∏o skutkiem porachunków osobi-
stych mi´dzy Niemcami a Polakami, za którymi nie kry∏y si´ pobudki politycz-
ne, jak w przypadku wybicia szyb w Êwietlicy Volksbundu w Starej Wsi w po-
wiecie pszczyƒskim 6 maja 1939 r. Z kolei w Rz´czkowie w powiecie toruƒskim
z powodu porachunków osobistych dosz∏o do bójki mi´dzy rodzinami Ottona
Daya i rzeênika Brà˝kowskiego, po której wybito szyby w domu Deya. Schwy-
tanych sprawców takich zajÊç w∏adze polskie kara∏y wyrokami kilku tygodni
aresztu126. 

W niektórych wypadkach szyby wybijali sami Niemcy. Do takich wydarzeƒ
dosz∏o w maju 1939 r. w powiecie wàbrzeskim. W wyniku dochodzenia policja
ustali∏a, ˝e sprawcà wybijania szyb i przewracania p∏otów w domach i zagrodach
nale˝àcych do obywateli polskich narodowoÊci niemieckiej by∏ dwudziestoletni
Kurt Ziltz, syn optanta niemieckiego z ¸opatek. Ziltz w trakcie Êledztwa przy-
zna∏ si´, ˝e „namawia∏ do wybijania szyb u Niemców”127. Podobne wypadki
odnotowano w Nowym Dworze w województwie pomorskim, gdzie w nocy
z 15 na 16 czerwca 1939 r. ma∏orolnemu Niemcowi wybito szyby w oÊmiu oknach.
Jak si´ okaza∏o, zrobi∏ to Niemiec E. Wise, który w trakcie dochodzenia sam
przyzna∏, ˝e „chcia∏ w ten sposób daç argumenty czynnikom niemieckim”128.
Tak˝e prowokacyjny charakter mia∏o podrzucenie petardy pod niemiecki zak∏ad
m∏odzie˝y ewangelickiej w Cià˝kowie w województwie pomorskim. I w tym wy-
padku ustalono, ˝e „podrzucenie petardy zosta∏o dokonane z udzia∏em miejsco-
wego diakona Lichta, obywatela polskiego narodowoÊci niemieckiej”129.

Nie mo˝na wykluczyç, ˝e wybijanie szyb w niemieckich domach przez samych
Niemców by∏o cz´Êcià planu dzia∏aƒ dywersyjnych Reichsführera SS Heinricha
Himmlera. Mo˝e na to wskazywaç wypowiedê Gero von Gersdorfa, zast´pcy pre-
zesa DV, na zebraniu tej organizacji 26 maja 1939 r. w Starym Bronowie w po-
wiecie grudziàdzkim. Stwierdzi∏ on wówczas, ˝e „wybijanie szyb prawdopodobnie

124 AAN, MSZ, 11480, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 24 VIII 1939 r., k. 93.
125 Ibidem, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 29 VIII 1939 r., k. 111; ibidem, Sytuacja na
odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 30 VIII 1939 r., k. 113.
126 W czerwcu 1939 r. za wybicie szyb w siedzibie Volksbundu w Starej Wsi Sàd Grodzki w Pszczy-
nie skaza∏ obywatela polskiego narodowoÊci polskiej na tydzieƒ aresztu, z kolei sàd w Chojnicach za
wybijanie szyb Niemcom skaza∏ czterech obywateli narodowoÊci polskiej na 2 tygodnie bezwzgl´d-
nego aresztu (AAN, MSZ, 10541, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 15 VI 1939 r., k. 77;
AAN, MSZ, 11480, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 3 VIII 1939 r., k. 73).
127 Prowokacje niemieckie, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 25 V 1939.
128 AAN, MSZ, 10541, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 22 VI 1939 r., k. 114.
129 AAN, MSZ, 11479, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 9 VI 1939 r., k. 40.
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ustanie, natomiast zacznie si´ podpalanie stodó∏ niemieckich”130. Zachowania ta-
kie zgodnie z planem Reichsführera SS mia∏y dostarczyç dowodów na prowoka-
cyjne zachowanie strony polskiej oraz przeÊladowanie mniejszoÊci niemieckiej.

Zaniepokojenie wÊród spo∏eczeƒstwa wywo∏ywa∏ tak˝e „dotkliwy brak bilonu”
powodujàcy dezorganizacj´ rynku pieni´˝nego. Na poczàtku sierpnia 1939 r. po-
licja we wspó∏pracy z organami ochrony skarbowej rozpocz´∏a „akcj´ zwalczajàcà
gromadzenie i ukrywanie bilonów dla celów spekulacyjnych lub dywersyjnych”.
Przeprowadzona obserwacja rynku pieni´˝nego wykaza∏a bowiem, ̋ e „zanik b´dà-
cego w obiegu bilonu [...] nale˝y przypisaç z jednej strony szkodliwej dzia∏alnoÊci
elementów usi∏ujàcych wyzyskaç psychoz´ wojennà do uprawiania handlu bilo-
nem srebrnym, a z drugiej strony celowej robocie agentów i czynników zdecydo-
wanie wrogich paƒstwu”. Osoby podejrzane o celowà dezorganizacj´ rynku pie-
ni´˝nego policja mia∏a zatrzymywaç i przekazywaç sàdom, stawiajàc im zarzut
celowego „podwa˝ania zaufania do waluty polskiej”, podlegajàcy zgodnie z De-
kretem prezydenta RP z 22 listopada 1938 r. karze do lat 3. Uznawano, ˝e „sku-
pywanie bilonu, odmowa wydania reszty bilonem mimo jego posiadania i nieuza-
sadnionego gromadzenia bilonu, w skutkach swych jest niewàtpliwie dzia∏aniem
podwa˝ajàcym zaufanie do pieni´dzy papierowych”. Polecano „z ca∏à bezwzgl´d-
noÊcià […] Êcigaç elementy ˝erujàce na psychozie spo∏eczeƒstwa dla w∏asnych ko-
rzyÊci i te, które z pobudek politycznych i [...] wrogich paƒstwu usi∏ujà zdezorga-
nizowaç rynek pieni´˝ny”, zastrzegajàc jednoczeÊnie, ˝e „nale˝y wyeliminowaç
[...] drobnych ciu∏aczy, którzy zatrzymali bilon z pobudek niemajàcych nic wspól-
nego z jakàkolwiek ch´cià podrywania zaufania do waluty papierowej”131. 

Od po∏owy sierpnia 1939 r. policja zintensyfikowa∏a akcj´ przeciwdzia∏ajàcà
skupowi i gromadzeniu bilonu. W województwach zachodnich przeprowadzono
wiele rewizji, które ujawni∏y przechowywanie znacznej iloÊci bilonu przez nie-
których Niemców. Winnych skazywano na kar´ grzywny oraz areszt. W Pozna-
niu w∏aÊcicielka jednej z restauracji Helena Henschel „pope∏ni∏a samobójstwo po
przej´ciu przez organa policji z∏otych 1698 w bilonie”132. Wi´ksze iloÊci bilonu
srebrnego i niklowanego w wyniku rewizji znaleziono te˝ u Gustawa Metznera
z powiatu gostyƒskiego, Juliana Hermanna z powiatu k´piƒskiego i Wojciecha
Gontera z KoÊciana oraz u szeÊciu innych Niemców z powiatu leszczyƒskiego.
Zjawisko skupowania bilonu przez osoby narodowoÊci niemieckiej zaobserwo-
wano równie˝ w powiecie bialskim w województwie krakowskim133.

Z zachowanych dokumentów wynika, ˝e na dwa tygodnie przed rozpocz´-
ciem wojny brak bilonu w obiegu stanowi∏ powa˝ny problem. W codziennym
meldunku sytuacyjnym SRI DOK nr VIII w Toruniu z 17 sierpnia 1939 r. zapi-
sano: „Zjawisko to wyst´puje szczególnie ostro na terenie pow[iatu] brodnickie-

130 S. Osiƒski, V kolumna..., s. 246; P. Hauser, MniejszoÊç niemiecka..., s. 264. 
131 AP Poznaƒ, KPPPNT, 21, Pismo Urz´du Âledczego KWPP w Poznaniu do komend miejskich i po-
wiatowych województwa poznaƒskiego, 25 VIII 1939 r., k. 151.
132 AAN, MSZ, 11480, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 21 VIII 1939 r., k. 82, 85; ibi-
dem, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 26 VIII 1939 r., k. 103, 105. 
133 AAN, MSW, 972, Komunikat dzienny nr 193 Wydzia∏u NarodowoÊciowego MSW, 22 VIII 1939 r.,
k. 194; ibidem, Komunikat dzienny nr 196 Wydzia∏u NarodowoÊciowego MSW, 25 VIII 1939 r.,
k. 223.
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go, grudziàdzkiego i starogardzkiego. Jest ono powodem licznych komentarzy
wÊród miejscowego spo∏eczeƒstwa, które jest wysoce zaniepokojone. Urzàd
Pocztowy w Grudziàdzu, wyczerpawszy ca∏y zapas posiadanego bilonu, by∏ zmu-
szony przerwaç normalnà prac´. W Inowroc∏awiu zanotowano fakt, i˝ ˝o∏nierz
udajàcy si´ na urlop nie otrzyma∏ w miejscowej kasie kolejowej biletu z uwagi na
to, i˝ nie mia∏ przy sobie drobnych monet”134. Sytuacj´ t´ potwierdza dokument
polskiego MSZ z 17 sierpnia 1939 r., w którym zapisano: „Stwierdzono na tere-
nie województwa pomorskiego prowadzonà przez cz∏onków organizacji nie-
mieckich akcj´ dywersyjnà przez rozwijanie agitacji za gromadzeniem bilonu
(osoby prywatne i instytucje finansowe). W zwiàzku z tym na terenie powiatu
brodnickiego, grudziàdzkiego i starogardzkiego odczuwa si´ brak bilonu tak do-
tkliwie, ˝e w kilku wypadkach nawet urz´dy pocztowe musia∏y chwilowo nawet
zawiesiç normalne czynnoÊci. W∏adze przeprowadzi∏y w Starogardzie w Danzi-
ger Priwat-Aktien Bank rewizj´, w wyniku której znaleziono powa˝ne iloÊci prze-
chowywanego bilonu. Jednego urz´dnika aresztowano”135.

Plany przeciwdzia∏ania niemieckiej dywersji 

W∏adze polskie zdawa∏y sobie spraw´, ˝e cz´Êç obywateli polskich narodowo-
Êci niemieckiej, znajdujàca si´ pod wp∏ywami narodowego socjalizmu i realizujàca
polecenia p∏ynàce z Berlina, mo˝e byç wykorzystywana do dzia∏aƒ o charakterze
dywersyjnym. W czasie pokoju zapewnienie bezpieczeƒstwa wewn´trznego: za-
pobieganie akcjom antypaƒstwowym i dywersyjnym oraz ich zwalczanie, nale˝a-
∏o do obowiàzków MSW. Zajmowa∏o si´ ono ochronà przed sabota˝em i dywer-
sjà dróg, linii i obiektów komunikacyjnych, ∏àcznoÊci, strategicznych zak∏adów
przemys∏owych, a tak˝e budynków u˝ytecznoÊci publicznej. Natomiast w czasie
wojny nad bezpieczeƒstwem wewn´trznym paƒstwa oprócz MSW mia∏o czuwaç
tak˝e wojsko. Przy czym zwalczanie dzia∏aƒ dywersyjnych w obr´bie samej armii
nale˝a∏o do organów kontrwywiadu si∏ zbrojnych, a dywersjà na ty∏ach walczà-
cych wojsk i na terenie nieobj´tym dzia∏aniami wojennymi mia∏a zajmowaç si´
policja przy wspó∏udziale wojska136. 

W 1937 r. MSW opracowa∏o plan unieruchomienia w razie wojny tzw. ele-
mentów antypaƒstwowych, którego g∏ówne za∏o˝enia przetrwa∏y do wiosny
1939 r. Oceniano, ˝e w 1936 r. w ca∏ej Polsce by∏y 18 964 osoby, które mog∏y
„zagroziç bezpieczeƒstwu paƒstwa w razie konfliktu zbrojnego”. W ciàgu niespe∏-
na trzech lat liczba ta podwoi∏a si´ i osiàgn´∏a 39 577 osób. Zgodnie z za∏o˝enia-
mi planu w chwili wybuchu wojny cz´Êç z nich zamierzano aresztowaç, cz´Êç in-
ternowaç w specjalnie przygotowanych obozach, a niektóre tylko wysiedliç
z obszaru uznanego za zagro˝ony. Zorganizowaniem obozów i ca∏à akcjà interno-
wania mia∏a si´ zajàç Policja Paƒstwowa. W planie brano pod uwag´ zarówno

134 CAW, SRI DOK VIII, I.371.8/A.668, Codzienny meldunek sytuacyjny nr 146 szefa Wydzia∏u Bez-
pieczeƒstwa Dowodzenia Ogólnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, 17 VIII 1939 r., k. 622.
135 AAN, MSZ, 11480, Sytuacja na odcinku mniejszoÊci niemieckiej, 17 VIII 1939 r., k. 64–65.
136 W. Rezmer, Polski plan unieruchomienia w razie wojny tzw. elementów antypaƒstwowych
(1931–1939) [w:] Polska i jej sàsiedzi w czasach najnowszych. Studia i materia∏y ofiarowane Profe-
sorowi Karolowi Grünbergowi w 70-lecie urodzin, red. M. Wojciechowski, Toruƒ 1995, s. 121–126.

Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 r. w Êwietle dokumentów

189



wojn´ z Niemcami, jak i konflikt zbrojny z ZSRR, a tzw. elementy antypaƒstwo-
we podzielono na nast´pujàce grupy: komuniÊci, nacjonaliÊci ukraiƒscy i nacjo-
naliÊci innych s∏owiaƒskich mniejszoÊci narodowych oraz Niemcy137. Wiosnà
1939 r. na skutek zmiany sytuacji politycznej oraz nasilajàcych si´ dzia∏aƒ wywia-
dowczych i dywersyjnych Niemców MSW wprowadzi∏o zmiany w planie unie-
ruchomienia tzw. elementów antypaƒstwowych. Ze wzgl´dów strategicznych
(mo˝liwoÊç ataku wojsk niemieckich z po∏udnia) postanowiono skierowaç inter-
nowanych z ca∏ego kraju do jednego obozu w Berezie Kartuskiej, a nie, jak pier-
wotnie zak∏adano, do oÊmiu ró˝nych obozów138. 

W tym samym okresie zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i powiatowym
opracowano plan zwalczania akcji dywersyjno-sabota˝owej i ruchu wywrotowego
o kryptonimie „Got”. Zgodnie z nim komendy wojewódzkie i powiatowe policji
mia∏y zapobiegaç akcjom dywersyjno-sabota˝owym i likwidowaç ju˝ zaistnia∏e dzia-
∏ania wywrotowe. W przypadku wykrycia dywersji komendy powiatowe mia∏y na-
tychmiast mobilizowaç dru˝yny poÊcigowe z tzw. rezerw powiatowych. Poszczegól-
ne komendy powiatowe wchodzi∏y w sk∏ad rezerwy rejonowej dla sàsiednich
zagro˝onych powiatów. I tak na przyk∏ad Komenda Powiatowa Policji Paƒstwowej
w Nowym TomyÊlu wchodzi∏a w sk∏ad rezerwy rejonowej dla powiatów w Mi´dzy-
chodzie, Szamotu∏ach, Poznaniu, Wolsztynie i KoÊcianie, a tak˝e dla troch´ bardziej
oddalonej Bydgoszczy. Je˝eli rezerwa rejonowa okaza∏by si´ niewystarczajàca do
st∏umienia rozruchów, zagro˝ony powiat otrzymywa∏ do pomocy oddzia∏ uderze-
niowy z komendy wojewódzkiej w sile pi´çdziesi´ciu funkcjonariuszy policji, który
stanowi∏ rezerw´ wojewódzkà. Komendanci powiatowi policji byli zobowiàzani do
prowadzenia wywiadu i zbierania informacji o konspiracyjnych przygotowaniach
do akcji dywersyjnej. Do komendantów posterunków nale˝a∏a ochrona obiektów
u˝ytecznoÊci publicznej139. Zbiór zarzàdzeƒ w formie uproszczonych rozkazów do
praktycznego zastosowania w przypadku akcji dywersyjnej zawiera∏a instrukcja
o kryptonimie „Beta” do∏àczona do planu „Got”. W razie akcji dywersyjnej poli-
cjanci z poszczególnych komend powiatowych mieli natychmiast wykonywaç in-
strukcj´ „Beta”. Na jej podstawie PP mog∏a zatrzymywaç osoby podejrzane o pla-
nowanie dywersji i sabota˝u oraz przeprowadzaç zasadzki na poszukiwane osoby140. 

Zbadane dokumenty nie pozwalajà stwierdziç, w jakim zakresie zrealizowano
plan unieruchomienia tzw. elementów antypaƒstwowych ani jaka by∏a skutecznoÊç
stosowania zarzàdzeƒ zawartych w planie zwalczania akcji dywersyjno-sabota˝o-
wej i ruchu wywrotowego o kryptonimie „Got”. Wymaga to jeszcze dok∏adnego
zbadania. Wiadomo jedynie, ˝e w koƒcu sierpnia wzmocniono Policj´ Paƒstwowà
(„Akcja M Pol dwa”), co umo˝liwi∏o wykonanie omawianego planu. W skali ca∏e-
go kraju do jego realizacji przystàpiono dopiero w nocy z 1 na 2 wrzeÊnia 1939 r.,
chocia˝ na Âlàsku i Pomorzu aresztowania osób podejrzanych o dzia∏alnoÊç anty-
polskà i antypaƒstwowà rozpocz´∏y si´ ju˝ w po∏owie sierpnia 1939 r.141

137 Ibidem, s. 127–128, 132.
138 Ibidem, s. 137–138.
139 AP Poznaƒ, KPPPNT, 188, Powiatowy plan „Got” dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomy-
Êlu, k. 1–36.
140 Ibidem, Instrukcja „Beta”, k. 37–39.
141 W. Rezmer, Polski plan..., s. 140–143.
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Poniewa˝ ciàgle powtarza∏y si´ napady niemieckich grup dywersyjnych i przy-
padki naruszania granicy przez niemieckie lotnictwo, 27 sierpnia 1939 r. Oddzia∏
III Sztabu G∏ównego WP wyda∏ rozkaz w sprawie zachowania si´ oddzia∏ów woj-
skowych wobec prowokacji niemieckich. Wyra˝ono w nim przypuszczenie, ˝e
niemieckie akcje dywersyjne majà na celu sprowokowanie strony polskiej do
zbrojnego wystàpienia i zrzucenie na Polsk´ winy za wywo∏anie wojny. W rozka-
zie polecano: „1. Zachowanie bezwzgl´dnego spokoju i opanowania przez od-
dzia∏y graniczne wobec prowokacji niemieckich. 2. Granica nie mo˝e zostaç
przez nasze oddzia∏y pod ˝adnym warunkiem naruszona bàdê akcjà bezpoÊred-
nià, bàdê ogniem. 3. Oddzia∏y wojskowe lub nieregularne bandy niemieckie, któ-
re wtargn´∏y przez granic´, odeprzeç si∏à, ograniczajàc si´ jednak do przeprowa-
dzenia z nimi walki wy∏àcznie na naszym terytorium”. W konkluzji rozkazu
jeszcze raz podkreÊlono koniecznoÊç zachowania rozwagi, tak aby „przez fa∏szy-
wie poj´tà gorliwoÊç i ch´ç walki, nie daç si´ porwaç ku czynom, które z punk-
tu widzenia ca∏okszta∏tu sytuacji by∏yby dla nas szkodliwe”142. 

To bardzo ostro˝ne podejÊcie do niemieckich poczynaƒ z koƒca sierpnia
1939 r. w pierwszym tygodniu wojny uleg∏o znacznej radykalizacji. Pierwsze dni
wrzeÊnia pokaza∏y, ˝e grupy dywersantów podejmujàce na ty∏ach polskiego woj-
ska ró˝nego rodzaju dzia∏ania, których celem by∏o obni˝enie morale walczàcej
armii i wywo∏anie paniki wÊród ludnoÊci cywilnej, by∏y bardzo liczne. Zorgani-
zowanie w czasie kampanii wojennej sàdów polowych okaza∏o si´ prawie nie-
mo˝liwe. 8 wrzeÊnia 1939 r. szef Oddzia∏u II Dowództwa Obrony Warszawy mjr
Edmund Michalski informowa∏, ˝e „Dowództwo Obrony Warszawy odczuwa
brak sàdu polowego i prokuratora cywilnego. W chwili obecnej nie ma komu
przekazywaç spraw oskar˝onych o szpiegostwo i akcj´ dywersyjnà. Sàd polowy
armii dotychczas nie zorganizowany”143. W tej sytuacji Naczelny Wódz marsz.
Edward Rydz-Âmig∏y w rozkazie z 9 wrzeÊnia 1939 r. zobowiàza∏ g∏ównego ko-
misarza cywilnego i wszystkich podleg∏ych mu wojewodów do „przezwyci´˝enia
paniki, którà szerzy ludnoÊç cywilna”. Poleci∏ stworzenie z wycofujàcych si´ jed-
nostek PP „s∏u˝by bezpieczeƒstwa przyfrontowej”, aby „wzmocniç bezpieczeƒ-
stwo, ochron´ i dyscyplin´”, oraz nakaza∏ „nie cofaç si´ przed surowymi Êrodka-
mi i zastosowaniem sàdów doraênych na siejàcych zam´t. Dywersantów t´piç na
miejscu”144. Na obszarze nieobj´tym jeszcze dzia∏aniami wojennymi za realizacj´
tego rozkazu odpowiada∏ minister spraw wewn´trznych. 

U progu wojny – próba podsumowania (cz´Êci 1)

Prowadzone od marca do sierpnia 1939 r. dzia∏ania s∏u˝b specjalnych III Rzeszy
mia∏y na celu stworzenie sieci organizacji dywersyjnych w zwiàzku z planowanymi
przygotowaniami do wojny z Polskà. Utworzone na terytorium II Rzeczypospolitej

142 IPMS, AKW 1939, A.II.8/1, Zachowanie oddzia∏ów wobec prowokacji niemieckich. Rozkaz Od-
dzia∏u III Sztabu G∏ównego WP, 27 VIII 1939 r., dok. 41.
143 IPMS, AKW 1939, A.II.18/2, Meldunek sytuacyjny nr 15 Wydzia∏u II b Oddzia∏u II Sztabu Na-
czelnego Wodza WP, 10 IX 1939 r., dok. 16.
144 IPMS, AKW 1939, A.II.17/2, Rozkaz Naczelnego Wodza WP marsz. Edwarda Rydza-Âmig∏ego,
9 IX 1939 r., dok. 5.
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grupy dywersyjne kierowane by∏y przez dwie konkurujàce ze sobà struktury wy-
wiadowcze III Rzeszy: S∏u˝b´ Bezpieczeƒstwa (Sicherheitsdienst, SD) Reichs-
führera SS i Abwehr´ – wywiad wojskowy Naczelnego Dowództwa Si∏ Zbroj-
nych (Oberkommando der Wehrmacht). Obie do swej dzia∏alnoÊci wciàga∏y
przedstawicieli mniejszoÊci niemieckiej w Polsce. Bez zaufanych ludzi i zwiàza-
nych z nimi Êrodowisk ani SD, ani Abwehra nie by∏yby w stanie utworzyç w Pol-
sce rozleg∏ej siatki wywiadowczej i dywersyjnej.

Niektórzy przywódcy niemieckich organizacji dzia∏ajàcych w Polsce byli zaan-
ga˝owani w tworzenie formacji dywersyjnych i powiàzani ze strukturami niemiec-
kich s∏u˝b specjalnych. To z inicjatywy Rudolfa Wiesnera, prezesa JdP, Abwehra na
Âlàsku tworzy∏a Freikorps der Gewerkschaft Deutscher Arbeiter145. Z kolei Heinz
Gottschalk, zast´pca prezesa JdP na województwo poznaƒskie, kierowa∏ dzia∏alno-
Êcià organizacji bojowych wroc∏awskiej Abwehry w Wielkopolsce146. Jednà z takich
grup zorganizowa∏ Paul Peplinski, kierownik powiatowy JdP w Chodzie˝y, póê-
niejszy komisaryczny burmistrz niemiecki tego miasta, który w swoim ˝yciorysie
przyzna∏ si´ do utrzymywania od maja 1939 r. ∏àcznoÊci z Abwehrà. Za swojà dzia-
∏alnoÊç dywersyjnà przeciwko Polsce Peplinski otrzyma∏ Krzy˝ ˚elazny II klasy
oraz zosta∏ awansowany do stopnia Hauptsturmführera-SS (kapitana)147. 

Kontakty z niemieckim wywiadem wojskowym przed wojnà móg∏ te˝ utrzy-
mywaç Herbert Gorgon, pe∏nomocnik JdP na obszar wschodniej Polski, który
ju˝ w paêdzierniku 1939 r. wyst´puje w niemieckich dokumentach jako funkcjo-
nariusz Wydzia∏u II (dywersja i sabota˝) Abwehry w Krakowie148. Hans Kohnert,
prezes DV, i jego zast´pca Gero von Gersdorf niebawem po zaj´ciu Polski przez
wojska niemieckie, 13 listopada 1939 r., zostali przyj´ci do SS. Obaj otrzymali
bardzo wysokie stopnie: Kohnert zosta∏ Oberführerem-SS (odpowiednik pu∏-
kownika), a Gersdorf otrzyma∏ rang´ Sturmbannführera-SS (odpowiednik majo-
ra)149. Te wyjàtkowe awanse stanowi∏y nagrod´ za to, ˝e „dr Kohnert by∏ przez
prawie 20 lat jednym z najbardziej zas∏u˝onych przywódców grupy narodowo-
Êciowej [volksdeutschów] w Polsce. [...] Ca∏à swojà osobowoÊcià zaanga˝owa∏ si´
do walki przeciw Polakom”150. W innej opinii czytamy, ˝e przyj´cie Kohnerta do

145 A. Szefer, Nieznane dokumenty..., s. 537.
146 Meldunek wroc∏awskiej Abwehrstelle do Oddzia∏u II w Berlinie o stanie liczbowym grup dywer-
syjno-sabota˝owych w Polsce w lipcu 1939 r., 31 VII 1939 r. [w:] A. Szefer, Dywersyjno-sabota˝o-
wa..., s. 315.
147 Dowódca SS-Oberabschnitt Warthe (Okr´gu Warta), Wilhelm Koppe, Gruppenführer-SS (gene-
ra∏ dywizji), zwracajàc si´ do G∏ównego Urz´du Personalnego SS z wnioskiem o przyznanie Peplin-
skiemu stopnia kapitana SS, stwierdzi∏: „Przed wybuchem wojny volksdeutsch Peplinski z nara˝e-
niem w∏asnego ˝ycia rozprowadza∏ wÊród zaufanych volksdeutschów swego powiatu broƒ oraz
kierowa∏ transportami broni do okreÊlonych punktów” (AIPN, Sekcja Akt Okupacyjnych, Zbiór akt
badawczo-dochodzeniowych, Bd. 751, Pismo W. Koppego Gruppenführera-SS do G∏ównego Urz´-
du Personalnego SS, 17 VII 1940 r.; ibidem, ˚yciorys Paula Peplinskiego sporzàdzony dla gauleite-
ra Kraju Warty Greisera). 
148 PAAA, R.104246, Pismo Oddzia∏u II Abwehry w Berlinie, 30 X 1939 r.
149 Bundesarchiv w Berlinie [dalej: BA], SS – Führerpersonalakten Verzeichnis der Mikrofilme, akta
osobowe Hansa Kohnerta Oberführera-SS, SSO 196-A; Akta osobowe Gero von Gersdorfa Sturm-
bannführera-SS, SSO 10-A.
150 BA, Akta osobowe H. Kohnerta, SSO 196-A, Pismo szefa VOMI Wernera Lorenza Obergruppen-
führera-SS do szefa Osobistego Sztabu Reichsführera-SS K. Wolffa Gruppenführera-SS, 27 XI 1939 r.
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SS „jest uznane za usprawiedliwione. JeÊli istnia∏y zastrze˝enia co do jego jedno-
stronnej dzia∏alnoÊci w Deutsche Vereinigung, to nie sà ju˝ zasadne na skutek
jego zachowania w ostatnim czasie istnienia paƒstwa polskiego, jak te˝ na skutek
osobistego losu podczas wojny z Polskà”151. Awanse Kohnerta i Gersdorfa by∏y
skutkiem zabiegów Obergruppenführera-SS Wernera Lorenza, szefa Volksdeu-
tsche Mittelstelle (VOMI). Z niemieckich dokumentów wynika, ˝e VOMI tak
w Polsce, jak i w Jugos∏awii kierowa∏a „dzia∏aniami grup mniejszoÊci niemieckiej
w walce przeciwko narodom wrogich paƒstw i przys∏u˝y∏a si´ przez to znacznie
Wehrmachtowi”152. Z akt Kohnerta wynika, ˝e w praktyce nie piastowa∏ on ˝ad-
nego stanowiska zwiàzanego z realnà w∏adzà. Kohnert nale˝a∏ do sztabu Reichs-
führera SS, podobnie jak m.in. Ribbentrop lub Bormann – honorowi genera∏o-
wie SS, i otrzyma∏ Z∏otà Odznak´ Partyjnà (Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP),
mimo ˝e do partii nigdy nie zosta∏ przyj´ty. Budzi to wàtpliwoÊci co do wcze-
Êniejszej lojalnej postawy przywódców DV wobec paƒstwa polskiego. 

Niemieckie organizacje dywersyjne odegra∏y wa˝nà rol´ w prowadzonych od
marca 1939 r. przygotowaniach do wojny z Polskà. Nie tylko zajmowa∏y si´ gro-
madzeniem informacji o charakterze wywiadowczym, dotyczàcych sytuacji mili-
tarnej, polityczno-spo∏ecznej, ekonomicznej oraz wiadomoÊci o najwa˝niejszych
postaciach polskiego ˝ycia publicznego, których nazwiska umieszczano na listach
proskrypcyjnych, ale stara∏y si´ te˝ dostarczaç w∏adzom III Rzeszy nowych pre-
tekstów do rozp´tania nagonki przeciwko Polsce. Dowody prowokacyjnego za-
chowania si´ Polaków oraz przeÊladowania mniejszoÊci niemieckiej mia∏y stano-
wiç pretekst do zbrojnej interwencji. Aby pog∏´biç nastroje antyniemieckie,
s∏u˝by wywiadowcze III Rzeszy rozg∏asza∏y fa∏szywe i niepokojàce wiadomoÊci,
których celem by∏o szerzenie niepokoju i zam´tu. Organizowa∏y te˝ prowokacyj-
ne napady na domy i gospodarstwa nale˝àce do Niemców. Kulminacjà tych dzia-
∏aƒ by∏a seria zamachów bombowych na mienie niemieckie przeprowadzonych
w ostatniej dekadzie sierpnia 1939 r. przez agentów SD. Z kolei zamachy bom-
bowe przeprowadzone przez Abwehr´ na linie komunikacyjne w ostatnich
dniach przed rozpocz´ciem dzia∏aƒ zbrojnych mia∏y przyczyniç si´ do destabili-
zacji paƒstwa polskiego. 

Tym dzia∏aniom nie by∏a w stanie zapobiec polska policja ani kontrwywiad
wojskowy. Chocia˝ policji uda∏o si´ wykryç kilka nielegalnych grup szpiegow-
skich i aresztowaç kilkudziesi´ciu niemieckich dywersantów, co z pewnoÊcià po-
zwoli∏o udaremniç kilka zamachów terrorystycznych, m.in. w Bielsku i Katowi-
cach, nie rozbito struktur przywódczych organizacji. W∏adze polskie nie mog∏y
skutecznie przeciwdzia∏aç dywersji z powodu du˝ego zasi´gu sieci niemieckich
grup dywersyjnych obejmujàcych wi´kszoÊç terytorium II Rzeczypospolitej,
a tak˝e ich podporzàdkowania centralom wywiadowczym III Rzeszy. Aby sku-
tecznie zapobiec aktom niemieckiej dywersji, polska policja musia∏aby areszto-
waç kilka tysi´cy osób narodowoÊci niemieckiej i ukraiƒskiej, co w ówczesnych
warunkach politycznych spotka∏oby si´ ze zdecydowanym sprzeciwem mi´dzy-

151 BA, Akta osobowe H. Kohnerta, SSO 196-A, Opinia, b.d.
152 BA, Akta osobowe Hansjochena Kubitza Sturmbannführera-SS, SSO 223-A, Pismo szefa VOMI
Wernera Lorenza do szefa G∏ównego Urz´du Personalnego SS-Gruppenführera von Herffa, 15 IV
1943 r.
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narodowej opinii publicznej, a co wi´cej, stanowi∏oby dla w∏adz III Rzeszy do-
wód na przeÊladowanie mniejszoÊci narodowych w Polsce. Samo rozpoznanie
takiej liczby osób zaanga˝owanych w dzia∏alnoÊç sabota˝owo-dywersyjnà mu-
sia∏o zapewne stanowiç dla S∏u˝by Âledczej Policji Paƒstwowej i Oddzia∏u II
Sztabu G∏ównego WP ogromny problem. W latach trzydziestych s∏u˝by te
ka˝dego roku wykrywa∏y na terytorium Polski oko∏o trzystu afer szpiegow-
skich, a w miesiàcach poprzedzajàcych wybuch wojny liczba ta dwukrotnie si´
zwi´kszy∏a. 

Podobne dzia∏ania s∏u˝b specjalnych III Rzeszy poprzedzi∏y rozpocz´cie II woj-
ny Êwiatowej w Austrii, Czechos∏owacji i Jugos∏awii. Abwehra i SD prowadzi∏y
na terytorium tych krajów wzmo˝onà penetracj´ wywiadowczà oraz dzia∏ania
zmierzajàce do wewn´trznego rozk∏adu ich paƒstwowoÊci. Tam równie˝ wy-
korzystano mniejszoÊç niemieckà. W Czechos∏owacji dzia∏ania specjalne odegra-
∏y wa˝nà rol´ najpierw w przygotowaniach do aneksji Sudetów, a nast´pnie
w utworzeniu Protektoratu Czech i Moraw. Postawa Niemców sudeckich sta∏a
si´ wzorem dla Rudolfa Wiesnera, przywódcy JdP, planujàcego antypaƒstwowe
wystàpienia mniejszoÊci niemieckiej w Polsce153. 

Dzia∏ajàce w Polsce niemieckie organizacje dywersyjne by∏y tak˝e przygoto-
wane do zbrojnych wystàpieƒ. Ich celem by∏o przeprowadzenie akcji o charakte-
rze prowokacyjnym, zabezpieczenie przed zniszczeniem wa˝nych obiektów prze-
mys∏owych, dróg i mostów oraz wywo∏ywanie drobnych starç z polskimi
˝o∏nierzami w czasie „bitwy granicznej”, a w nast´pnej kolejnoÊci atakowanie ty-
∏ów wycofujàcych si´ oddzia∏ów WP, policji i polskiej ludnoÊci cywilnej. Po zaj´-
ciu przez regularne wojska niemieckie terytorium Rzeczypospolitej organizacje
niemieckich dywersantów mia∏y pomagaç w utrzymywaniu porzàdku publiczne-
go do czasu przej´cia w∏adzy przez administracj´ niemieckà. Dywersyjne akcje
zbrojne z koƒca sierpnia i z wrzeÊnia 1939 r. zostanà omówione w cz´Êci drugiej
niniejszego artyku∏u.

TOMASZ CHINCI¡SKI (ur. 1972) – historyk, doktor nauk humanistycznych,
pracownik naukowy Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdaƒ-
sku, Delegatura w Bydgoszczy. Interesuje si´ dziejami polskiej myÊli politycz-
nej w XIX w. oraz historià politycznà Polski w XX w. Obecnie prowadzi ba-
dania nad niemieckà dywersjà w Polsce w 1939 r. Jest sekretarzem zespo∏u
badawczego zajmujàcego si´ wyjaÊnieniem wydarzeƒ z 3 i 4 wrzeÊnia 1939 r.
w Bydgoszczy, nazwanych przez propagand´ III Rzeszy „bydgoskà krwawà
niedzielà”. Autor ksià˝ki Dominik Krysiƒski (1785–1853) na tle polskiej my-
Êli liberalnej (2001) oraz kilkudziesi´ciu publikacji naukowych dotyczàcych
najnowszej historii Polski.

153 K. Grünberg, SS..., s. 212–232, 234.
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German diversion in Poland in 1939 in the light of police and military documents of the
Republic of Poland and documents of the Secret Service of the Third Reich (Part one:
March–August 1939)

The author tries to reconstruct and analyze the acts of sabotage carried out in Poland
by the German intelligence from March to August 1939. The fact that there was German
diversion in Poland was held back from the world public opinion. Its existence is, how-
ever, confirmed by documents of the Polish Government Police, the Polish counterintelli-
gence, the German intelligence service and the German secret service preserved in Polish
and German archives. Both, the intelligence and the secret service planned those acts of
sabotage in detail. An example of their activity is the series of assaults on German proper-
ty situated in either Polish or German territory performed in August 1939.

The sabotage organization created by the Wroclaw Abwehra at the end of July 1939
numbered around 10 800 collaborators (6800 Germans and 4000 Ukrainians). They we-
re particularly active in Silesia and the provinces of Great Poland (Wielkopolska) and Lit-
tle Poland (Malopolska).
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Piotr Wróbel

Wokó∏ problemu rezydentury
NKWD w getcie warszawskim1

Dzieje getta ˝ydowskiego w Warszawie podczas II wojny Êwiatowej to jeden
z najtragiczniejszych rozdzia∏ów historii ludzkoÊci. Za murami getta ka˝dego
dnia dziesiàtki ludzi umiera∏y z g∏odu. W po∏owie 1942 r. w komorach gazowych
Treblinki Niemcy wymordowali oko∏o pó∏ miliona ˚ydów spoÊród tych, którzy
prze˝yli g∏ód, choroby i terror w getcie.

W tym kontekÊcie jednym z najbardziej zaskakujàcych aspektów historii getta
warszawskiego jest fakt, i˝ stanowi∏o ono, przynajmniej przez jakiÊ czas, stosun-
kowo bezpieczne schronienie dla antyniemieckich organizacji podziemnych. By∏o
to mo˝liwe z kilku powodów. Niemcy bali si´ chorób zakaênych i niecz´sto od-
wiedzali getto. Rzadko i ostro˝nie wydawano specjalne dokumenty identyfikacyj-
ne pozwalajàce na wejÊcie w obr´b murów2. Wreszcie, Niemcy byli przekonani,
˝e ˚ydzi odizolowani od reszty okupowanej Polski nie b´dà w stanie zorganizo-
waç skutecznego oporu, a w koƒcu i tak zostanà „deportowani na wschód”. 

Okupanci przeliczyli si´. Getto nie by∏o ca∏kowicie odizolowane, a wielu jego
mieszkaƒców mia∏o bogate doÊwiadczenie w nielegalnej dzia∏alnoÊci politycznej.
Utrzymali oni kontakty z osobami ˝yjàcymi po aryjskiej stronie i w getcie t´tni-
∏o tajne ˝ycie polityczne. Najaktywniejsze by∏y organizacje lewicowe; z ich pod-
ziemnych struktur korzysta∏y równie˝ grupy oporu spoza getta. Przodowali na
tym polu komuniÊci, jakkolwiek poczàtkowo nieliczni. Gdy w styczniu 1942 r.
przy poparciu Sowietów powsta∏a Polska Partia Robotnicza, wi´kszoÊç jej cz∏on-
ków poczàtkowo mieszka∏a w getcie warszawskim. Pod koniec 1941 r. w pol-
skim podziemiu pojawi∏a si´ pog∏oska, i˝ getto sta∏o si´ siedzibà rezydenta
NKWD. WÊród historyków toczy∏ si´ goràcy spór na ten temat3. Niniejszy arty-
ku∏ rozwa˝a t´ kontrowersyjnà kwesti´ i przedstawia jà w szerszym kontekÊcie.
Jak to cz´sto bywa w badaniach nad dziejami wywiadów, ca∏kowite i zupe∏nie
pewne rozstrzygni´cie omawianej kwestii nie wydaje si´ na razie mo˝liwe. Obecny

1 Poni˝szy tekst powsta∏ na marginesie wi´kszego projektu badawczego poÊwi´conego dzia∏alnoÊci
komunistów w getcie warszawskim.
2 Archiwum m.st. Warszawy, Amt des Gouverneurs des Distrikts Warschau. Der Komissar für den
Jüdischen Wohnbezirk in Warschau (Urzàd Gubernatora Dystryktu Warszawskiego. Komisarz do
spraw ˝ydowskiej dzielnicy mieszkalnej w Warszawie) [dalej: Der Komissar], t. 127, Przepustki na
wst´p do getta, 1941–1942, s. 1–65; ibidem, t. 12, Transferstelle – Monatsberichte, s. 11–23; AAN,
Niemieckie w∏adze okupacyjne, mf. 2536/5, t. 214/V-6, Der Kommandeur des Sicherheitspolizei
und des SD für den Distrikt Warschau (Komendant Policji i S∏u˝by Bezpieczeƒstwa Dystryktu War-
szawskiego). Befehl Nr. 34, 14 VIII 1941 r., s. 81–82. 
3 K. Jasiewicz, PPR i Armia Krajowa, „Tygodnik SolidarnoÊç” 1990, nr 4 (71), s. 10; R. Nazare-
wicz, Armii Ludowej dylematy i dramaty, Warszawa 1998, s. 116.
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stan wiedzy pozwala nam jednak stwierdziç, i˝ hipoteza o dzia∏alnoÊci rezyden-
tury NKWD w getcie warszawskim nie jest ani absurdalna, ani obraêliwa.

Sowiecka siatka szpiegowska w Polsce przed czerwcem 1941 roku

Wywiad sowiecki dzia∏a∏ w Polsce przez ca∏y okres mi´dzywojenny i co roku
polski kontrwywiad aresztowa∏ jego agentów. Po wojnie polsko-bolszewickiej
w latach 1919–1920 Moskwa utworzy∏a rezydentury wywiadowcze w Warsza-
wie i w Krakowie, a tak˝e gromadzi∏a informacje o Polsce za granicà. Dzia∏alnoÊç
ta straci∏a na intensywnoÊci pod koniec lat dwudziestych cz´Êciowo na skutek
energicznych i udanych akcji polskiego kontrwywiadu4.

Po roku 1933 wywiad sowiecki znów bardziej zainteresowa∏ si´ sprawami
polskimi. Moskwa obawia∏a si´, i˝ polsko-niemiecki pakt z 1934 r. mo˝e stano-
wiç wst´p do polsko-niemieckiej koalicji antysowieckiej. Do 1939 r. Sowieci gro-
madzili informacje na ten temat zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Wywiad
sowiecki kierowany z ambasady Zwiàzku Radzieckiego w Warszawie zorganizo-
wa∏ ogólnopolskà siatk´ szpiegowskà wspieranà przez zaufanych cz∏onków Ko-
munistycznej Partii Polski. Szpiedzy komunikowali si´ z centrami sowieckiego
wywiadu przez kurierów i tajne stacje radiowe. JednoczeÊnie na granicy polsko-
-sowieckiej rozbudowywano wywiad lokalny, a specjalne szko∏y NKWD przygo-
towywa∏y agentów do pracy w Polsce5. Podczas wielkich czystek z lat 1937–1938
sowiecki wywiad i kontrwywiad straci∏y jednak ponad po∏ow´ pracowników i a˝
do wiosny 1941 r. leczy∏y si´ ze skutków dzia∏aƒ Berii i Je˝owa6.

W ostatnich miesiàcach przed wybuchem II wojny Êwiatowej aktywnoÊç so-
wieckiego wywiadu wzros∏a. Skoncentrowa∏ si´ on szczególnie na Korpusie
Obrony Pogranicza oraz zbiera∏ informacje o jednostkach Wojska Polskiego
i administracji paƒstwowej na wschodzie Polski. Na poczàtku sierpnia 1939 r.
w∏adze sowieckie, przygotowujàc agresj´ na Polsk´, ustanowi∏y specjalne grupy
operacyjne NKWD przygotowane do konfiskaty polskich dokumentów oraz
aresztowania ludzi zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià wywiadowczà. Grupom operacyj-
nym wspomaganym przez wyspecjalizowane oddzia∏y Armii Czerwonej nakaza-
no tak˝e tworzenie aparatu NKWD na zaj´tych terenach. Po agresji na Polsk´
17 wrzeÊnia 1939 r. Sowieci uwi´zili tysiàce osób z uprzednio przygotowanych
list wa˝nych urz´dników paƒstwowych i dzia∏aczy antykomunistycznych. Znala-
z∏y si´ na nich równie˝ nazwiska pochodzàce z materia∏ów polskiego wywiadu
przej´tych przez Sowietów po 17 wrzeÊnia. Na zaj´tych terytoriach NKWD roz-
pocz´∏o budow´ nowej siatki swoich agentów, koncentrujàc si´ szczególnie na in-
filtracji polskiego podziemia. Wysi∏ki te zwieƒczone zosta∏y sukcesem: w ich

4 A. Kolpakidi, D. Prochorow, Imperia GRU. Oczerki istorii rossijskoj wojennoj razwiedki, t. 1,
Moskwa 2000, s. 126–135; P. Ko∏akowski, Dzia∏alnoÊç sowieckich s∏u˝b specjalnych na ziemiach
polskich 1939–1945, „Przeglàd Wschodni” 1999, z. 3 (23), s. 499; idem, NKWD i GRU na ziemiach
polskich 1939–1945, Warszawa 2002, s. 17.
5 Oczerki istorii rossijskoj wnieszniej razwiedki, t. 3: 1933–1941 gody, Moskwa 1997, s. 288–290;
P. Ko∏akowski, NKWD..., s. 36–56. 
6 W. Paw∏ow, Opieracyja „Snieg”. Po∏wieka wo wnieszniej razwiedkie KGB, Moskwa 1996, s. 13,
61; P. Ko∏akowski, NKWD..., s. 31–33.
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efekcie NKWD wysy∏a∏o swych agentów na tereny okupowane przez Niemców,
korzystajàc z polskich tajnych kana∏ów komunikacyjnych, oraz pos∏ugiwa∏o si´
materia∏ami zebranymi przez polskie podziemie. Nowych agentów NKWD re-
krutowa∏o tak˝e spoÊród polskich jeƒców wojennych. 

Równie˝ na Litwie po jej zaj´ciu w 1940 r. do g∏ównych zadaƒ NKWD nale-
˝a∏a penetracja polskiego ruchu oporu. Aparat sowiecki nasili∏ tak˝e dzia∏alnoÊç
wywiadowczà na polskich terenach okupowanych przez Niemców. Sowieci byli
szczególnie zainteresowani pasem ziemi o szerokoÊci od 100 do 150 kilometrów
po niemieckiej stronie linii Ribbentrop–Mo∏otow. Ustanowili tam kilkadziesiàt
placówek wywiadu, ulokowali te˝ w Generalnym Gubernatorstwie kilka radio-
stacji, a Armia Czerwona mia∏a dodatkowych agentów w g∏ównych miastach Pol-
ski zaj´tych przez Niemców. Wysy∏ali oni regularne sprawozdania o dzia∏alnoÊci
wojska niemieckiego w Polsce i w latach 1940–1941 byli w stanie przedstawiç
rzeczywisty obraz niemieckich przygotowaƒ do agresji na Zwiàzek Radziecki7.

Po wybuchu II wojny Êwiatowej w 1939 r. sowiecka siatka szpiegowska na te-
renach okupowanych przez III Rzesz´ rozpad∏a si´ i póêniej odtwarzano jà od
nowa. Poniewa˝ Stalin ba∏ si´ prowokacji, która mog∏aby zaszkodziç przyjaznym
stosunkom z Hitlerem, nakaza∏ ograniczenie operacji wywiadowczych przeciw-
ko Niemcom tak˝e na obszarach przez nich okupowanych. Sowieci skoncentro-
wali si´ na rzàdzie polskim we Francji. Zwerbowali kilku informatorów wÊród
jego pracowników oraz wys∏ali do Francji grup´ nowych agentów zaciàgni´tych
we wschodniej Polsce, tote˝ byli stosunkowo dobrze poinformowali o pracy
i planach polskiego rzàdu na emigracji. Po upadku Francji kilku agentów sowiec-
kich przenios∏o si´ z polskim rzàdem do Londynu i tam kontynuowa∏o dzia∏ania
wywiadowcze8.

Mimo oficjalnej przyjaêni z III Rzeszà pod koniec 1939 r. Sowieci rozpocz´li
odbudow´ swej siatki szpiegowskiej na ziemiach polskich okupowanych przez
Niemcy. Na wiosn´ 1940 r. grupa sowieckich agentów przyby∏a do Generalnego
Gubernatorstwa w celu odbudowy podziemnego „jednolitego frontu ludowego”.
Zwiàzek Walki Zbrojnej obawia∏ si´, ˝e prawdziwym zadaniem sowieckich agen-
tów by∏o przej´cie kontroli nad polskim podziemiem. Istotnie, wywiad sowiecki
zdo∏a∏ nawiàzaç kontakt z kilkoma polskimi tajnymi organizacjami, które prze-
kazywa∏y do Zwiàzku Radzieckiego informacje o armii niemieckiej. W lecie
1940 r. wywiad ZWZ odkry∏, i˝ grupa warszawskich komunistów kierowanych
z Bia∏egostoku i Lwowa, miast kontrolowanych wówczas przez Sowietów, przy-
gotowywa∏a petycj´ do Stalina z proÊbà o wcielenie GG do Zwiàzku Radzieckie-
go jako Polskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Wywiad ZWZ niepokoi∏
si´ tak˝e rosnàcymi wp∏ywami komunistów wÊród ˚ydów9.

7 A. Kolpakidi, D. Prochorow, Imperia GRU..., s. 246–248; P. Ko∏akowski, Dzia∏alnoÊç..., s. 500–506;
P.M. Lisiewicz, Bezimienni. Z dziejów wywiadu Armii Krajowej, Warszawa 1987, s. 88–90; P. Ko∏a-
kowski, NKWD..., s. 65; Organy gosudarstwiennoj biezopastnosti SSSR w Wielikoj Otieczestwiennoj
Wojnie. Sbornik dokumientow, t. 1: Nakanunie, Moskwa 1995, s. 5–7, 30–31, 45–46 i n.; P. Sudo-
p∏atow, Razwiedka i Kreml. Zapiski nie˝elatielnogo swidietiela, t. 1, Moskwa 1996, s. 120–123.
8 Oczerki istorii…, t. 3, s. 291; Oczerki istorii…, t. 4: 1941–1945 gody, Moskwa 1999, s. 460–463;
P. Ko∏akowski, NKWD..., s. 92, 127.
9 K. Jasiewicz, PPR i Armia Krajowa..., s. 10.
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W tym samym czasie, po negocjacjach mi´dzy Berlinem a Moskwà, Niemcy
zgodzili si´, by sowiecki urz´dnik konsularny utworzy∏ w Warszawie biuro nad-
zorujàce sowieckie mienie w Êrodkowej Polsce. Urz´dnik ów mia∏ komunikowaç
si´ z Moskwà za poÊrednictwem ambasady sowieckiej w Berlinie. 30 listopada
1940 r. Piotr Gudimowicz („Wasiliew”, „Iwan”), Êwie˝o upieczony absolwent
szko∏y dla agentów do zadaƒ specjalnych, przyby∏ z Moskwy do Berlina, skàd po
otrzymaniu instrukcji przyjecha∏ do Warszawy. 15 grudnia 1940 r. do∏àczy∏a do
niego jego „˝ona”, Jelena Mod˝yƒska („Maria”). Oboje natychmiast przystàpili
do budowy siatki polskich „przyjació∏”. Okaza∏a si´ ona bardzo efektywna
w zbieraniu informacji o niemieckich przygotowaniach wojennych przed ata-
kiem na Zwiàzek Radziecki. Agenci sowieccy interesowali si´ tak˝e dzia∏alnoÊcià
rosyjskich, bia∏oruskich i ukraiƒskich emigrantów w Warszawie. Na wiosn´
1941 r. „Iwan” odwiedzi∏ Moskw´, gdzie spotka∏ si´ z zast´pcà szefa NKWD
Wsiewo∏odem Mierku∏owem i opowiedzia∏ mu o niemieckich przygotowaniach
wojennych w Polsce. Mierku∏ow by∏ zdania, ˝e „Iwan” przesadza, i nakaza∏ mu
ponowne sprawdzenie wszystkich informacji. Agent wróci∏ do Warszawy i nadal
wysy∏a∏ alarmujàce sprawozdania. 22 czerwca 1941 r., w dniu niemieckiej agre-
sji na Rosj´, zosta∏ aresztowany przez Gestapo, przes∏uchany i wys∏any do Mo-
skwy przez Berlin razem z ca∏ym sowieckim korpusem dyplomatycznym
z III Rzeszy10.

Niemcy wiedzieli oczywiÊcie o sowieckiej dzia∏alnoÊci wywiadowczej. Sie-
demdziesi´ciodwustronicowy dokument wydany w Berlinie 10 czerwca 1941 r.
przechowywany w warszawskim Archiwum Akt Nowych i zatytu∏owany „Be-
richt an der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei” (Raport do Do-
wódcy SS i Policji Niemieckiej) zawiera ogólny opis sowieckiej siatki szpiegow-
skiej w III Rzeszy i identyfikuje sowieckiego ambasadora w Berlinie W∏adimira
Georgijewicza Dekanozowa jako jej szefa. Jak podaje dokument, siatka dzia∏a∏a
równie˝ w Generalnym Gubernatorstwie11.

Sowiecka dzia∏alnoÊç wywiadowcza w Polsce po czerwcu 1941 roku

Po niemieckiej agresji na Zwiàzek Radziecki organy sowieckiego wywiadu,
zarówno te kierowane przez NKWD, jak i te pod nadzorem Armii Czerwonej,
zdecydowanie zintensyfikowa∏y swojà dzia∏alnoÊç, chocia˝ pomi´dzy koƒcem
1941 roku a lutym 1942 r. centralne organizacje wywiadowcze zosta∏y ewaku-
owane z Moskwy do Kujbyszewa. Liczna grupa by∏ych oficerów wywiadu zosta-
∏a wypuszczona z ∏agrów i przywrócona do pracy12. Niektóre sowieckie przygo-
towania wywiadowcze rozpocz´∏y si´ jednak jeszcze na kilka miesi´cy przed
czerwcem 1941 r., mimo i˝ Stalin i jego najbli˝si pomocnicy nie dawali wiary
alarmujàcym raportom nadchodzàcym z ziem polskich okupowanych przez

10 Oczerki istorii…, t. 3, s. 292–294; P. Ko∏akowski, NKWD..., s. 145; P. Sudop∏atow, Razwiedka
i Kreml…, t. 2, Moskwa 1996, s. 146.
11 AAN, Niemieckie w∏adze okupacyjne 1939–1945, mf. 2536/1, t. 214/I-3, s. 45–70.
12 W. Paw∏ow, Opieracyja „Snieg”..., s. 24, 63; P. Sudoplatov, A. Sudoplatov, Special Tasks. The Me-
moirs of an Unwanted Witness – a Soviet Spymaster, Boston 1994, s. 126–127; P. Sudop∏atow, Raz-
wiedka i Kreml..., t. 2, s. 149–150.
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Niemcy. Ju˝ w styczniu 1941 r. Beria zarzàdzi∏ szkolenie dodatkowych agentów
wywiadu i siatka NKWD w GG rozpocz´∏a rekrutacj´ nowych wspó∏pracowni-
ków. Po niemieckiej agresji, poczàwszy od lipca 1941 r., NKWD wysy∏a∏o na te-
reny polskie okupowane przez Niemcy specjalne oddzia∏y dywersyjne. Kilka
z nich zrzucono na spadochronach w Êrodkowej Polsce. W sk∏ad niektórych
wchodzili polscy podoficerowie i oficerowie uwi´zieni przez Sowietów w 1939 r.
Wojskowi ci nawiàzywali kontakty z polskim niekomunistycznym podziemiem
i wysy∏ali do Rosji wartoÊciowe informacje o niemieckim zapleczu fronu13. 

Uk∏ad podpisany 30 lipca 1941 r. przez Majskiego i Sikorskiego przewidywa∏
wspó∏prac´ polskiego i sowieckiego aparatu wywiadowczego. Polacy rzeczywi-
Êcie dostarczyli Sowietom znaczàcych informacji o niemieckich oddzia∏ach woj-
skowych i ich dzia∏aniach. Sowieci pragn´li podporzàdkowaç NKWD instytucje
wywiadowcze AK, lecz nie zdo∏ali tego dokonaç. Polsko-sowiecka wymiana in-
formacji odbywa∏a si´ prawie wy∏àcznie przez Londyn lub przez radio. Lokalne
organizacje wywiadowcze AK i NKWD w Polsce nie mia∏y bezpoÊredniego kon-
taktu, a Sowieci – mimo i˝ ogromnie cenili polskà pomoc – rzadko dzielili si´
swojà wiedzà z Polakami i nie przekazali im ˝adnych istotnych informacji14.

W po∏owie 1942 r. po ewakuacji armii Andersa ze Zwiàzku Radzieckiego sto-
sunki polsko-sowieckie uleg∏y pogorszeniu i wywiad AK przesta∏ pracowaç dla
Sowietów. Zastàpi∏o go podziemie komunistyczne, które od poczàtku wojny
wspó∏dzia∏a∏o z sowieckimi s∏u˝bami specjalnymi i które znacznie zintensyfiko-
wa∏o swe dzia∏ania po utworzeniu PPR. W tym czasie istnia∏y ju˝ stosunkowo
liczne sowieckie jednostki partyzanckie operujàce na ty∏ach wojsk niemieckich,
∏àczàce dzia∏alnoÊç wywiadowczà z walkà zbrojnà. Pod koniec 1942 i na poczàt-
ku 1943 r. Sowieci wys∏ali na ty∏y wroga oko∏o 650 operatorów radiowych15.

˚ydzi w polskim ruchu komunistycznym przed 1939 rokiem

˚ydzi stanowili du˝à cz´Êç cz∏onków KPP. W najwa˝niejszym oÊrodku pol-
skiego ruchu komunistycznego – w Warszawie – nale˝eli oni do zdecydowanej
wi´kszoÊci, a skoncentrowani byli w tych dzielnicach miasta, które póêniej zna-
laz∏y si´ w obr´bie murów getta. Mia∏o to donios∏e konsekwencje dla historii po-
czàtków warszawskiej PPR. 

W 1938 r. wiadomoÊç o likwidacji KPP zaszokowa∏a polskich komunistów.
Wielu z nich by∏o bliskich za∏amania nerwowego lub wr´cz nie chcia∏o w nià
uwierzyç, podejrzewajàc prowokacj´ polskiej policji16. Po jakimÊ czasie och∏on´li
jednak i nabrali przekonania, i˝ partia zostanie wkrótce odtworzona. Informacja
o powstaniu Paryskiej Grupy Inicjatywnej, która mia∏a tego dokonaç, pojawi∏a

13 Organy…, s. 4; P. Ko∏akowski, NKWD..., s. 155–174.
14 P. Matusak, Wywiad Zwiàzku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa 2002, s. 660.
15 P. Ko∏akowski, Dzia∏alnoÊç..., s. 506; idem, NKWD..., s. 155–174; P.M. Lisiewicz, Bezimienni...,
s. 111, 125–132; Polskie Si∏y Zbrojne w drugiej wojnie Êwiatowej, t. 3: Armia Krajowa, Londyn
1950, s. 302–303.
16 A˚IH, Ruch Robotniczy, t. 254, Relacja Józefa Barskiego „O dzia∏alnoÊci komunistów w Êrodo-
wisku ˝ydowskim po rozwiàzaniu KPP”, 22 IV 1967 r., s. 1–2; ibidem, t. 256, Relacja W∏adys∏awa
˚elazo „O dzia∏alnoÊci komunistów w Êrodowisku ˝ydowskim po rozwiàzaniu KPP”, 22 IV 1967 r.,
s. 1; ibidem, t. 255, Relacja Juliana ¸aziebnika, 22 IV 1967 r., s. 1–2.
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si´ ju˝ na poczàtku 1939 r. KomuniÊci pozostawali w kontakcie, a wielu by∏ych
aktywistów KPP wzmog∏o swojà dzia∏alnoÊç w klasowych zwiàzkach zawodo-
wych lub w∏àczy∏o si´ do pracy w organizacjach lekarskich, in˝ynierskich, na-
uczycielskich i im podobnych. Byli kapepowcy cz´sto spotykali si´ w domach
prywatnych i dyskutowali o polityce. JednoczeÊnie Bund, Poalej-Syjon i lewicowa
cz´Êç Polskiej Partii Socjalistycznej zmieni∏y swój stosunek wobec ˝ydowskich
cz∏onków by∏ej KPP. Niektórym z nich Bund pozwoli∏ dzia∏aç w jego strukturach
na zasadzie autonomicznych jednostek. W Warszawie komuniÊci uczestniczyli
w demonstracjach pierwszomajowych w 1939 r. jako oddzielna grupa maszerujà-
ca w kolumnie Bundu. W oczach jego przywódców przestali byç agentami Zwiàz-
ku Radzieckiego. Kontakty te okaza∏y si´ bardzo wa˝ne na poczàtku wojny17.

˚ydowska konspiracja lewicowa w Warszawie w latach 1939–1941

Od poczàtku okupacji niemieckiej ˚ydzi uczestniczyli w licznych organiza-
cjach podziemnych utworzonych w Polsce. Niemal wszystkie ugrupowania skraj-
nej lewicy ustanowi∏y swe g∏ówne siedziby w Warszawie i mia∏y komórki w ˝y-
dowskiej cz´Êci miasta, mimo i˝ ogromna wi´kszoÊç jej mieszkaƒców zupe∏nie
nie interesowa∏a si´ dzia∏alnoÊcià podziemnà. Niektóre z tych tajnych grup
wspó∏dzia∏a∏y ze sobà lub mia∏y wspólnych cz∏onków. Pomaga∏y tak˝e swym
dzia∏aczom w ucieczce do Zwiàzku Radzieckiego we wrzeÊniu i paêdzierniku
1939 r., kiedy to grupa komunistów (oko∏o 2 tys. osób) opuÊci∏a Warszaw´18.

17 Ibidem, t. 254, Józef Barski „O dzia∏alnoÊci komunistów w Êrodowisku ˝ydowskim po rozwiàza-
niu KPP”, s. 4; ibidem, t. 256, Relacja W∏adys∏awa ˚elazo „O dzia∏alnoÊci komunistów w Êrodowi-
sku ˝ydowskim po rozwiàzaniu KPP”, s. 2; ibidem, t. 254, Relacja Bernarda Borga, s. 2–4; ibidem,
t. 254, Relacja Henryka Cieszyƒskiego, s. 1–6; ibidem, t. 255, Relacja Juliana ¸aziebnika, s. 2–9;
ibidem, t. 255, Relacja Jana Lipsztajna, s. 1.
18 Ibidem, t. 301/5038, Wac∏aw Jab∏oƒski, s. 1; ibidem, t. 273, Lejzor Piekarz, s. 1–9; B. Mark,
E. Mark, PPR a kwestia ˝ydowska w okresie okupacji hitlerowskiej, „Z Pola Walki” 1962, nr 1 (17), 
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Tabela 1. Polacy i ˚ydzi w warszawskiej KPP w 1937 r. 

èród∏o: AAN, KPP, t. 158/XII-22, t. 15, Sprawozdanie Komitetu Okr´gowego Warszawy, 1937 r.,
k. 83.



Najsilniejszà organizacjà w dzielnicy ˝ydowskiej by∏ Bund. Uczestniczy∏ on
w obronie Warszawy we wrzeÊniu 1939 r. W ciàgu kilku tygodni po upadku sto-
licy odtworzy∏ konspiracyjne kierownictwo partyjne, zwiàzki zawodowe, wy-
dawnictwa i milicj´, która w marcu i kwietniu 1940 r. przeciwstawi∏a si´ napa-
Êciom na ˚ydów, inspirowanym przez Niemców, a przeprowadzanym przez
grupki zdemoralizowanych warszawiaków. Bund utrzymywa∏ kontakt z Delega-
turà Rzàdu RP na Kraj, identyfikowa∏ si´ z polskà racjà stanu i pozostawa∏ wro-
gi dzia∏aniom komunistów, choç po napaÊci Niemiec na Zwiàzek Radziecki
w Bundzie zarysowa∏ si´ roz∏am. Cz´Êç cz∏onków nabra∏a przekonania, ˝e ratu-
nek mo˝e przyjÊç tylko ze wschodu, i przychylniej patrzy∏a na mo˝liwoÊç wspó∏-
pracy z komunistami. Na poczàtku wojny cz∏onek kierownictwa Bundu Szmul
Zygielbojm zosta∏ przedstawicielem swej partii w Judenracie. W latach 1939–1942
dzia∏ania Bundu by∏y znacznie bardziej rozwini´te ni˝ przedsi´wzi´cia innych
organizacji lewicy ˝ydowskiej. W swych szeregach oraz w wielu organizacjach
afiliowanych Bund skupia∏ w getcie od kilku do kilkudziesi´ciu tysi´cy cz∏onków,
wydawa∏ kilka pism i prowadzi∏ szerokà akcj´ pomocy dla ludnoÊci19. 

Pod koniec paêdziernika 1939 r. w Warszawie reaktywowano Organizacj´
M∏odzie˝y Socjalistycznej „Spartakus”, utworzonà w 1935 r. pod auspicjami PPS.
W latach 1938–1939 do „Spartakusa” wstàpi∏a znaczna grupa m∏odzie˝y z roz-
wiàzanych organizacji komunistycznych. M∏odzie˝ ta, szczególnie liczna w dziel-
nicy ˝ydowskiej, „zepchn´∏a” „Spartakusa” znacznie na lewo. We wrzeÊniu 1939 r.
jego cz∏onkowie brali udzia∏ w obronie stolicy, a póêniej wydawali podziemne
periodyki i prowadzili szkolenia polityczne. Pod koniec 1939 r. „Spartakus” li-
czy∏ w Warszawie oko∏o stu cz∏onków. Pozostawali oni w bliskim kontakcie i kon-
tynuowali dzia∏alnoÊç tak˝e po odci´ciu getta murami w listopadzie 1940 r.20

Przez ca∏y okres 1939–1941 w dzielnicy ˝ydowskiej aktywni byli trockiÊci21. Po
obu stronach muru dzia∏ali ˝ydowscy cz∏onkowie Polskich Socjalistów, podziemnej

s. 47; H. Berliƒski, Z dziennika cz∏onka komendy ˚OB, „Biuletyn ˚IH” 1964, nr 50, s. 4; AAN,
SpuÊcizna Szymona Zachariasza, t. 476/18, s. 11; R. Nazarewicz, Od KPP do PPR (1938–1942).
Kryzys polskiego ruchu komunistycznego w Êwietle dokumentów Mi´dzynarodówki komunistycznej
[w:] Tragedia Komunistycznej Partii Polski, red. J. Maciszewski, Warszawa 1989, s. 164.
19 W. Poteraƒski, Warszawskie getto, Warszawa 1968, s. 36; D. Blatman, The National Ideology of
the Bund in the Test of Anti-Semitism and the Holocaust, 1933–1947 [w:] Jewish Politics in Eastern
Europe: the Bund at 100, red. J. Jacobs, New York 2001, s. 206–207; B. Mark, Walka i zag∏ada
warszawskiego getta, Warszawa 1959, s. 75; D. Blatman, For Our Freedom and Yours. The Jewish
Labor Bund in Poland, 1939–1949, London 2003, s. 35–37, 52; B. Goldstein, The Stars Bear Wit-
ness, London 1950, s. 37–53; B.K. Johnpoll, The Politics of Futility. The General Jewish Workers
Bund of Poland, 1917–1943, New York 1967, s. 227–229; AAN, NSZ, t. 207/17, Dowództwo
– Oddzia∏ II, 1942–1944, Raport, 30 IV 1942 r., k. 1–4; AAN, Spo∏eczny Komitet Antykomuni-
styczny „Antyk” [dalej: „Antyk”], t. 228/24-6, WiadomoÊci z dzielnicy ˝ydowskiej, styczeƒ 1942 r.,
s. 7; M. Edelman, Getto walczy, Warszawa 1948 (reprint: ¸ódzka Ksi´garnia Niezale˝na 1991),
s. 6–23. 
20 AAN, „Spartakus”, t. R-124, Relacja Anny Duracz, s. 1–44; M. Malinowski, Geneza PPR, War-
szawa 1972, s. 127–129, 159–161; Yad Vashem Archives, Zeznanie Anny Duracz, s. 3–4; J. Fonko-
wicz, Ze wspomnieƒ o „Spartakusie”. Wspomnienia warszawskich pepeerowców, red. H. Bartoszek,
B. Jurkowska, Warszawa 1963, s. 68; B. Hillebrandt, J. Jakubowski, Warszawska organizacja PPR
1942–1948, Warszawa 1978, s. 24–27. 
21 A˚IH, Archiwum Ringelbluma, t. I/774, Odezwa pierwszomajowa; ibidem, t. I/720, „Przeglàd
marksistowski”, t. 2, nr 6 (luty–marzec 1941) oraz nr 8 (sierpieƒ 1941); ibidem, Zespó∏ Bernarda
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reprezentacji lewego skrzyd∏a przedwojennej PPS22. Konspiracyjne struktury two-
rzyli w getcie dzia∏acze Poalej-Syjon Lewicy i Syjonistów Socjalistów23. Na lewicy
mieÊci∏y si´ tak˝e organizacje pionierskie: Haszomer Hacair, Hehaluc Hacair,
Dror i Gordonia. Skupia∏y one blisko 2 tys. cz∏onków, spoÊród których wielu by∏o
marksistami i odnosi∏o si´ entuzjastycznie do Zwiàzku Radzieckiego24.

Najbli˝sze ideologicznie komunizmowi sowieckiemu by∏y komórki zak∏adane
przez przedwojennych dzia∏aczy KPP. By∏y one szczególnie liczne w dzielnicy ˝y-
dowskiej, w której dzia∏ali tacy przywódcy, jak Chaim Ankerman, przed 1939 r.
cz∏onek muranowskiego komitetu dzielnicowego25. W pierwszej po∏owie 1940 r.
kilka komórek komunistycznych po∏àczy∏o si´ w Stowarzyszenie Przyjació∏ ZSRR,
które wkrótce liczy∏o oko∏o stu cz∏onków, cz´Êç z nich mieszka∏a w dzielnicy
˝ydowskiej26.

Znacznie liczebniejsze by∏y Rewolucyjne Rady Robotniczo-Ch∏opskie. Utwo-
rzone w maju lub czerwcu 1940 r. wydawa∏y kilka podziemnych biuletynów oraz
w∏asne pismo „M∏ot i Sierp”; tytu∏ ten u˝ywany by∏ cz´sto jako nazwa ca∏ej or-
ganizacji. Pras´ drukowano na przenoÊnej maszynie drukarskiej, tzw. peda∏ówce,
odziedziczonej po KPP. W 1941 r. RRRCh liczy∏y w getcie 600–700 cz∏onków.
Wychodzi∏ tam jedyny podziemny ˝ydowski dziennik „Morgnfrajhajt”. W po∏o-
wie 1941 r., gdy Niemcy rozbili RRRCh po aryjskiej stronie, przetrwa∏y one
w getcie warszawskim27.

Po hitlerowskiej agresji na ZSRR podj´to próby zjednoczenia skrajnej lewicy.
Powsta∏a Robotniczo-Ch∏opska Organizacja Bojowa i Zwiàzek Walki Wyzwoleƒ-
czej. Obie te organizacje planowa∏y zbrojny opór i utworzenie „jednolitego fron-
tu”, a tak˝e sformowa∏y swe grupy w getcie; wydawa∏y tam te˝ kilka podziem-
nych gazetek28.

Wszystkie wspomniane grupy komunistyczne nie mog∏y byç zbyt aktywne ani
w getcie, ani poza gettem, ale usi∏owa∏y zmobilizowaç ludzi przybitych wojenny-
mi warunkami ˝ycia do jakichÊ pozytywnych dzia∏aƒ. Ich cz∏onkowie s∏uchali za-

Marka, t. 333/462, Zeznanie Wac∏awa Jab∏oƒskiego (przedwojenne nazwisko Korzec), s. 1;
B. Mark, E. Mark, PPR a kwestia..., s. 47; AAN, SpuÊcizna Szymona Zachariasza, t. 476/18, s. 2.
22 A˚IH, Archiwum Ringelbluma, t. I/708, Publikacje PPS-WRN w getcie; W. Poteraƒski, Warszaw-
skie…, s. 36.
23 H. Berliƒski, Z dziennika..., s. 4.
24 Y. Zuckerman („Antek”), A Surplus of Memory. Chronicle of the Warsaw Ghetto Uprising, Berke-
ley 1993, s. 79; R. Cohen, Against the Current. Hashomer Hatzair in the Warsaw Ghetto, „Jewish
Social Studies” 2000, t. 7, nr 1, s. 63–77.
25 AAN, SpuÊcizna Szymona Zachariasza, t. 476/18, s. 13.
26 A˚IH, Zespó∏ Bernarda Marka, t. 462, Zeznanie Wac∏awa Jab∏oƒskiego, s. 1; A˚IH, Relacje,
t. 4508, Jan Ptasiƒski, s. 1–3; M. Malinowski, Geneza PPR…, s. 172–175; A. Korbonski, The Po-
lish Communist Party 1938–1942, „Slavic Review” 1967, t. 26, nr 3, s. 436; P. Gontarczyk, Polska
Partia Robotnicza. Droga do w∏adzy 1941–1944, Warszawa 2003, s. 56, 57.
27 A˚IH, Zespó∏ Bernarda Marka, t. 462, Zeznanie Wac∏awa Jab∏oƒskiego, s. 1–2; ibidem, t. 458,
Antoni Przygoƒski, Komunikat „Prasa konspiracyjna warszawskiej organizacji PPR i AL”, s. 4; W. Ja-
b∏oƒski, Wspomnienie o towarzyszu Jehudzie Feldwurmie, „Biuletyn ˚IH” 1953, nr 1 (5), s. 160;
B. Mark, E. Mark, PPR a kwestia…, s. 47; M. Malinowski, Geneza PPR…, s. 163–172, A. Korbon-
ski, The Polish Communist..., s. 436; P. Gontarczyk, Polska Partia..., s. 53–56.
28 A˚IH, Zespó∏ Bernarda Marka, t. 462, Zeznanie Wac∏awa Jab∏oƒskiego, s. 2–3; ibidem, t. 458,
Antoni Przygoƒski, Komunikat „Prasa konspiracyjna warszawskiej organizacji PPR i AL”, s. 6;
M. Malinowski, Geneza PPR…, s. 178–183, 280–302; B. Mark, E. Mark, PPR a kwestia..., s. 47–49. 
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granicznych stacji radiowych i rozprowadzali us∏yszane wiadomoÊci, kolpor-
towali drukowane przez siebie podziemne publikacje i budowali sieç, która
mia∏aby pomóc Sowietom w utworzeniu nowej administracji po oczekiwanym
przez komunistów przej´ciu Polski przez Armi´ Czerwonà. Wszystkie grupy ko-
munistyczne ostro krytykowa∏y cywilne i wojskowe instytucje polskiego paƒstwa
podziemnego, które tak˝e mia∏o w getcie swoich ludzi. Niektóre organizacje
skrajnej lewicy bra∏y udzia∏ w dzia∏alnoÊci wywiadowczej i przesy∏a∏y wiadomo-
Êci do Zwiàzku Radzieckiego29. Dzia∏alnoÊç ta znalaz∏a odzwierciedlenie w ÊciÊle
tajnym dokumencie z 13 lutego 1941 r., przechowywanym w spuÊciênie ówcze-
snego wicepremiera rzàdu polskiego Stanis∏awa Miko∏ajczyka30. Dokument ten,
prawdopodobnie sprawozdanie przes∏ane z Polski do Londynu, zawiera specjal-
nà cz´Êç poÊwi´conà komunistom, którzy posiadali jakoby kilka „grup bojo-
wych” w getcie warszawskim31.

Poczàtkowo Niemcy nie zdawali sobie sprawy z dzia∏aƒ komunistów w get-
cie. 23 wrzeÊnia 1941 r. Heinz Auerswald, hitlerowski komisarz do spraw getta
warszawskiego, pisa∏ w specjalnym sprawozdaniu do w∏adz GG: „Ogólna sytua-
cja w ˝ydowskiej cz´Êci Warszawy nie daje ˝adnych powodów do niepokoju.
Tak˝e poczàtek wojny z Rosjà oraz wprowadzenie zaciemnienia nie zmieni∏y
niczego”32.

Powstanie Polskiej Partii Robotniczej a getto warszawskie

Po agresji niemieckiej na Zwiàzek Radziecki w czerwcu 1941 r. polskie gru-
py komunistyczne nasili∏y swe dzia∏ania, a na poczàtku 1942 r. wstàpi∏y do PPR.
W getcie warszawskim PPR zak∏ada∏ Pinkus Kartin (Andrzej Szmidt), specjalny
agent Kominternu i weteran hiszpaƒskiej wojny domowej, zrzucony do Polski na
spadochronie wraz z Grupà Inicjatywnà w grudniu 1941 r. Kartin dotar∏ do War-
szawy, odnalaz∏ swoich przedwojennych znajomych i otrzyma∏ adres kontaktowy
w getcie. Tam te˝ 15 lub 16 stycznia 1942 r. odby∏o si´ spotkanie, podczas któ-
rego grupka aktywistów komunistycznych zadeklarowa∏a akces ich organizacji

29 A˚IH, Zespó∏ Bernarda Marka, t. 462, Zeznanie Wac∏awa Jab∏oƒskiego, s. 2; A˚IH, Relacje,
t. 301/5038, Wac∏aw Jab∏oƒski, s. 2; B. Mark, E. Mark, PPR a kwestia..., s. 48; A. Fiderkiewicz,
O wojnie i ludziach PPR, Warszawa 1962, s. 31; R. Nazarewicz, Od KPP do PPR…, s. 166. 
30 Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Stanis∏aw Miko∏ajczyk Collection, Box 25,
Korespondencja Komitetu Ministrów, styczeƒ–marzec 1941 r. 
31 W sekcji poÊwi´conej komunistom pojawia si´ nast´pujàcy fragment: „Ponadto istnieje specjalna
szturmówka ˝ydowska, którà kieruje Szymon ¸opacin, pseudonim »Szymcha« lub »Symcha«, syn
Icka i Mendli, ur. 1894, zamieszka∏y przy ulicy Grzybowskiej 15 m. 15. Znany jest wÊród ˚ydów
na Rynkowej, Krochmalnej, Zborowej, w bazarze Jonasza, ko∏o ˚elaznej Bramy jako »Szymcha«.
Dzia∏a te˝ w organizacji bojowej CWW (Centralnego Wydzia∏u Wojskowego KPP). Dalej bardzo
aktywny jest Izaak Goldkorn, pracownik rzeêni miejskiej, znany ju˝ poprzednio z dzia∏alnoÊci ko-
munistycznej. Organem wykonawczym w szerokim zakresie CWW sà ˝ydowskie bataliony pracy.
Kierownicy poszczególnych oddzia∏ów majà byç w du˝ym stopniu zaanga˝owani w akcji rewolucyj-
no-bojowej” (ibidem, s. 11).
32 Archiwum m.st. Warszawy, Der Komissar, t. 1, Verschiedene Berichte (Sprawozdania ró˝ne)
(m.in. dotyczàce getta sprawozdania dwuletnie), s. 5 („Die allgemeine Lage im jüdischen Wohnbe-
zirk in Warschau hat bisher noch nie Anlass zur Beunruhigung gegeben. Auch der Kriegsbeginn mit
Russland und die Einfürung des Verdunkelung haben hierin nichts geändert”). 
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do PPR. Kartin przywióz∏ ze sobà pierwszy Manifest PPR, zredagowany w siedzi-
bie Kominternu w Moskwie przed wylotem Grupy Inicjatywnej do kraju. Mani-
fest zosta∏ natychmiast przet∏umaczony na jidisz i rozprowadzony w getcie. Wia-
domoÊç, i˝ wys∏annik z Moskwy przyby∏ do Warszawy, zelektryzowa∏a
˝ydowskich komunistów. Od lata 1941 r. liczni uchodêcy przybywali do getta
z terytoriów uprzednio okupowanych przez Sowietów, a nast´pnie zaj´tych
przez Niemców. Przynosili oni wieÊci o masowych deportacjach, egzekucjach
i zag∏adzie. Kartin sta∏ si´ êród∏em nowej nadziei, ˝e Zwiàzek Radziecki nie za-
pomnia∏ o polskich ˚ydach w najtrudniejszym dla nich okresie. W tym samym
czasie do warszawskiego getta przyby∏ Józef Lewartowski („Stary”, „Finkel-
sztajn”), weteran ruchu rewolucyjnego, by∏y cz∏onek bia∏ostockiego Rewkomu
w 1920 r. i kierownictwa KPP w okresie mi´dzywojennym. We wrzeÊniu 1939 r.
Lewartowski wyszed∏ z wi´zienia i uciek∏ do Bia∏egostoku, gdzie podjà∏ prac´
w sowieckim aparacie bezpieczeƒstwa. W czerwcu 1941 r. pozosta∏ w mieÊcie
i wspó∏tworzy∏ w nim podziemnà grup´ komunistycznà. Po sformowaniu PPR
wys∏ano go do Warszawy33.

Rozbudowywana przez Kartina, Lewartowskiego i przywódców lokalnych
grup komunistycznych PPR ros∏a szybciej w getcie ni˝ poza nim. W marcu 1942 r.
powsta∏ Komitet Dzielnicowy Getta. Do partii przyst´powali radykalni cz∏onko-
wie Poalej Syjon i Haszomer Hacair. Manifest PPR rozkolportowany w getcie
zosta∏ dobrze przyj´ty przez wielu ˚ydów, tak˝e niekomunistów. Nabrali oni na-
dziei, i˝ nie b´dà ju˝ sami w walce przeciwko Niemcom34. Polska Partia Robotni-
cza podkreÊla∏a, i˝ walczy tak˝e z antysemityzmem, i zapewnia∏a, ˝e po wojnie
wszyscy polscy obywatele b´dà mieç równe prawa, bez wzgl´du na ich narodo-
woÊç i religi´. Organ prasowy partii, „Trybuna WolnoÊci”, by∏ poczàtkowo dru-
kowany w getcie. Rozprowadzano tam tak˝e komunistyczne wydawnictwa publi-
kowane po drugiej stronie muru. Organizacja PPR w getcie ÊciÊle wspó∏pracowa∏a
z towarzyszami po aryjskiej stronie. Partia pomaga∏a swym ˝ydowskim cz∏onkom
w ucieczce z getta i przygotowywa∏a dla nich bezpieczne punkty schronienia.
Techniczne komórki PPR, takie jak drukarnie, wytwórnie broni i nielegalnych do-
kumentów, w du˝ym stopniu tworzyli ludzie wydobyci z getta. Zdarza∏o si´ jed-
nak, i˝ ˝ydowscy pracownicy aparatu partyjnego pracujàcy poza gettem byli
aresztowani jako ˚ydzi. Stosunkowo silne organizacje PPR istnia∏y tak˝e w in-
nych gettach: w Krakowie, ¸odzi, Kielcach, Lwowie, Sosnowcu i B´dzinie35.

33 S. Zachariasz, Josef Levartovsky, der kampfer un revolutsioner, organizator fun antifashistishn
kamf in varshever geto, Warszawa 1953, s. 24–29; A˚IH, Zespó∏ Bernarda Marka, t. 462, Zezna-
nie Wac∏awa Jab∏oƒskiego, s. 4; B. Mark, E. Mark, PPR a kwestia..., s. 49; W. Jab∏oƒski, Wspomnie-
nie o towarzyszu..., s. 163; A. Lustiger, Zum Kampf auf Leben und Tod! Das Buch vom Widerstand
der Juden, 1933–1945, Köln 1994, s. 90–92; D. Wdowinski, And We Are Not Saved, New York
1985, s. 53; P. Gontarczyk, Polska Partia…, s. 73–89. 
34 A˚IH, Zespó∏ Bernarda Marka, t. 462, Zeznanie Wac∏awa Jab∏oƒskiego, s. 4; ibidem, t. 445,
OÊwiadczenie Kolegium Redakcyjnego „Morgnfrajhajt” wzywajàce do przystàpienia do PPR i Ma-
nifest PPR z 10 III 1942 r., s. 1; ibidem, t. 448, Wac∏aw Poteraƒski, Komunikat Rola PPR w walce
warszawskiego getta, s. 1; A˚IH, Relacje, t. 301/5038, Wac∏aw Jab∏oƒski, s. 1; B. Mark, E. Mark,
PPR a kwestia..., s. 50–57; B. Hillebrandt, J. Jakubowski, Warszawska organizacja..., s. 54–56. 
35 A˚IH, Zespó∏ Bernarda Marka, t. 896, Wyciàg z protoko∏u zeznania Frumy Bergman, s. 1; ibi-
dem, t. 457, Odezwa PPR o udzielaniu pomocy ˚ydom, s. 1; ibidem, t. 418, Stosunek PPR i AL do 
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Komitet Dzielnicowy Getta nale˝a∏ do najwi´kszych komitetów PPR. Ju˝
w kwietniu 1942 r. mia∏ trzydzieÊci komórek partyjnych, z których ka˝da liczy-
∏a pi´ciu cz∏onków. Na poczàtku lata 1942 r. do PPR nale˝a∏o oko∏o pi´ciuset
mieszkaƒców getta i oko∏o czterystu cz∏onków z aryjskiej strony. By∏a to jedna
z wi´kszych organizacji podziemnych w getcie. Dodatkowa grupa ludzi pozosta-
wa∏a pod wp∏ywem dzia∏alnoÊci partii36. Razem z PPR ros∏a w getcie Gwardia
Ludowa, choç by∏a prawie zupe∏nie nieuzbrojona. W maju 1942 r. liczy∏a oko∏o
dziesi´ciu grup bojowych po pi´ciu ˝o∏nierzy w ka˝dej37.

Jednym z najwa˝niejszych zadaƒ Kartina i Lewartowskiego by∏o utworzenie
jednolitego frontu ludowego, który mia∏ objàç wi´kszoÊç podziemnych organiza-
cji w getcie. Pod koniec marca 1942 r. obaj emisariusze rozpocz´li budow´ Blo-
ku Antyfaszystowskiego, który oprócz PPR skupi∏ Poalej Syjon-Lewic´, Haszo-
mer Hacair, Hehaluc, Syjonistów-Socjalistów i Dror. Bund, lojalny wobec rzàdu
polskiego w Londynie i Polskiego Paƒstwa Podziemnego, odrzuci∏ zaproszenie
do uczestnictwa w Bloku. Przywódcy Bundu nie chcieli byç kontrolowani przez
uzale˝nionà od Sowietów PPR i odparli, i˝ muszà skonsultowaç swà decyzj´
z PPS-WolnoÊç, RównoÊç, Niepodleg∏oÊç i grupami Polskich Socjalistów poza
gettem. Tak˝e Polscy SocjaliÊci w getcie, ˚ydowski Zwiàzek Wojskowy, konser-
watywni syjoniÊci i Êrodowiska ortodoksyjne nie chcia∏y wspó∏pracowaç z Blo-
kiem38. Podziemna PPS uwa˝a∏a opór zbrojny za przedwczesny, bezproduktywny
i niebezpieczny, gdy˝ front niemiecko-sowiecki by∏ jeszcze daleko od Warsza-
wy39. Gwardia Ludowa i PPR chcia∏y, by ˚ydzi zacz´li walczyç natychmiast, bu-
dzi∏y nadziej´, ˝e Armia Czerwona wkrótce oswobodzi Polsk´ i og∏osi∏y, i˝ rok
1942 przyniesie pomyÊlny koniec wojny40. Podobne obietnice i has∏a PPR by∏y
atrakcyjne dla wielu mieszkaƒców getta nienawidzàcych Niemców, ale tak˝e
wrogich w stosunku do Judenratu i jego agencji41.

˚ydów, s. 1; A˚IH, Relacje, t. 301/1101, Adolf Bromberger; ibidem, t. 301/586, Feliks Hardorf; ibi-
dem, t. 301/3807, Józef Âmietana; ibidem, t. 301/3479, Samuel Waldman; B. Mark, E. Mark, PPR
a kwestia..., s. 51–53; S. Krakowski, Organizacja Antyfaszystowska – Lewica Zwiàzkowa w getcie
∏ódzkim, „Biuletyn ˚IH” 1964, nr 52, s. 51; AAN, SpuÊcizna Szymona Zachariasza, t. 476/18, s. 23;
AAN, Dzia∏alnoÊç warszawskiej organizacji PPR, t. R-40, Relacja W∏adys∏awa Dworakowskiego, s. 7;
AAN, Centralna Technika Gwardii i Armii Ludowej 1942–1944, t. R-113, Relacja Czes∏awa Mankie-
wicza, s. 16; ibidem, t. R-100, Relacja Mariana Jaworowskiego, s. 3, Relacja Ryszarda Strzeleckiego,
s. 3, Relacja Tadeusza Makowskiego, s. 4; T. Prekerowa, The Jewish and Polish Underground, „Polin.
Studies in Polish Jewry” (Londyn) 1996, t. 9, s. 153; B. Mark, E. Mark, PPR a kwestia..., s. 57–59.
36 A˚IH, Zespó∏ Bernarda Marka, t. 448, Wac∏aw Poteraƒski, Komunikat Rola PPR w walce war-
szawskiego getta, s. 1–2; ibidem, t. 449, Wac∏aw Poteraƒski, Z dziejów warszawskiej organizacji PPR
(rkps), s. 18–19; B. Mark, E. Mark, PPR a kwestia..., s. 56; T. Prekerowa, The Jewish..., s. 153.
37 A˚IH, Zespó∏ Bernarda Marka, t. 448, Wac∏aw Poteraƒski, Komunikat Rola PPR w walce war-
szawskiego getta, s. 2; W. Jab∏oƒski, Wspomnienie o towarzyszu..., s. 163. 
38 A˚IH, Zespó∏ Bernarda Marka, t. 448, Wac∏aw Poteraƒski, Komunikat Rola PPR w walce war-
szawskiego getta, s. 2–4; B. Mark, Problemy badaƒ nad ruchem oporu w gettach, „Biuletyn ˚IH”
1950, listopad, s. 2; H. Berliƒski, Z dziennika..., s. 5; AAN, Ogólno˝ydowski Zwiàzek Robotniczy
Bund. Centralny Komitet, 1939–1943, t. 30/III-1, s. 2–7; T. Prekerowa, The Jewish..., s. 151. 
39 A˚IH, Archiwum Ringelbluma, t. I/711, „Gwardia Ludowa” (organ PPS-WRN) 1942, t. 2, nr 4 (7). 
40 Ibidem, t. I/709, „Gwardzista” (organ GL), t. 1, nr 2, 10 VI 1942. 
41 B. Mark, Ruch oporu i geneza powstania w getcie warszawskim, „Biuletyn ˚IH” 1951, nr 1,
s. 17. Mark podaje opis pracy Emanuela Ringelbluma z grudnia 1942 r. pt. NienawiÊç do policji [˝y-
dowskiej]; S. Zachariasz, Josef Levartovsky..., s. 27–32; A˚IH, Archiwum Ringelbluma, t. I/428,
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Przywódcy Bloku wyznaczyli trzy g∏ówne kierunki dzia∏alnoÊci: polityczny,
wojskowy oraz pomocy ofiarom hitlerowskiego terroru. Kartin zosta∏ g∏ównym
dowódcà Organizacji Bojowej Bloku, która sk∏ada∏a si´ z autonomicznych orga-
nizacji wojskowych wszystkich uczestniczàcych partii i liczy∏a kilkuset bojowni-
ków. Blok publikowa∏ swój w∏asny periodyk i rozprowadza∏ w getcie pras´ PPR42.

Dzia∏ania grup komunistycznych: PPR, Bloku Antyfaszystowskiego i innych
podziemnych organizacji w getcie nie mog∏y pozostaç niezauwa˝one. Niemcy zo-
rientowali si´, ˝e dzielnica ˝ydowska sta∏a si´ stosunkowo bezpiecznym miejscem
dla dzia∏alnoÊci podziemnej. Od poczàtku 1942 r. Niemcy szybko rozbudowy-
wali aparat policyjny w getcie i utworzyli w nim siatk´ informatorów. Niektórzy
z nich byli zmuszani do szpiegostwa terrorem, podczas gdy inni pracowali dla
pieni´dzy. Jeszcze inni zostali przekonani przez Niemców, i˝ to komuniÊci sà od-
powiedzialni za opór ˝ydowski i w rezultacie za niemiecki odwet oraz ˝e agenci
dowiodà swego ˝ydowskiego patriotyzmu, pomagajàc hitlerowcom pozbyç si´
komunistów. Sieç informatorów Gestapo dostarczy∏a Niemcom wykazy podej-
rzanych osób. Listy te wkrótce zosta∏y wykorzystane43.

15 kwietnia 1942 r. rozesz∏a si´ plotka, i˝ nieznany m´˝czyzna zastrzeli∏ nie-
mieckiego policjanta i cz∏onka Sonderschutzu w ruinach Ministerstwa Finansów
przy placu Bankowym. W getcie wybuch∏a panika, gdy˝ ˚ydzi spodziewali si´
niemieckiego odwetu. Cz´Êç sklepów zamkni´to i oczekiwano kataklizmu.
W nocy z 17 na 18 kwietnia grupa esesmanów i policjantów wjecha∏a do getta
z Pawiaka i zabi∏a 142 ˚ydów z przygotowanej wczeÊniej listy, na której znalaz∏y
si´ nazwiska wielu wybitnych osobistoÊci i przywódców politycznych. Ich cia∏a
pozostawiono na ulicach44. 

Getto, wstrzàÊni´te akcjà, stosunkowo szybko powróci∏o jednak po kwietnio-
wej tragedii do rutyny dnia codziennego45. Operacja nie zniech´ci∏a tak˝e komu-
nistycznego podziemia, zw∏aszcza ˝e wÊród zabitych nie by∏o wa˝nych przywód-
ców PPR. Kontynuowano przygotowania wojskowe, pojawi∏y si´ te˝ nowe
podziemne wydawnictwa46. W maju 1942 r. PPR postanowi∏a podzieliç tajne
drukarnie, którymi dysponowa∏a, na placówki podleg∏e bezpoÊrednio Komiteto-

s. 6–7. Teczka ta zawiera zeznanie anonimowego autora, który wróci∏ do getta warszawskiego ze
wschodu w 1941 r. W grudniu tego roku napisa∏: „Powszechna pogarda, zimna nienawiÊç, ˝àdza
zemsty, wstr´t ka˝dego uczciwego cz∏owieka w stosunku do Gminy, Wydzia∏ów Zaopatrzenia, Kwa-
terunkowego i Zatrudnienia, a przede wszystkim do policji – oto uczucia wszechw∏adne, w∏adajàce
masami”.
42 S. Zachariasz, Josef Levartovsky..., s. 32; A˚IH, Zespó∏ Bernarda Marka, t. 448, Wac∏aw Pote-
raƒski, Komunikat Rola PPR w walce warszawskiego getta, s. 3–5; A. Berman, O ruchu oporu w get-
cie warszawskim, „Biuletyn ˚IH” 1959, nr 29, s. 42–43. 
43 A˚IH, Podziemna prasa konspiracyjna, t. 230/192, s. 1; ibidem, t. 230/185, s. 2.
44 Archiwum m.st. Warszawy, Der Komissar, t. 2, Sprawozdania tygodniowe z sytuacji w getcie,
24 III–19 V 1942 r., s. 44; ibidem, t. 30, Sprawy bie˝àce, s. 8; A˚IH, Zespó∏ Bernarda Marka,
t. 448, W. Poteraƒski, Komunikat Rola PPR w walce warszawskiego getta, s. 5; B. Mark, E. Mark,
PPR a kwestia..., s. 52; AAN, Ogólno˝ydowski Zwiàzek Robotniczy Bund. Centralny Komitet,
1939–1943, t. 30/III-1, s. 7; AAN, Delegatura Rzàdu RP na Kraj, t. 202/II-27, Departament Spraw
Wewn´trznych. Meldunki z getta 1941–1943, s. 47–48. 
45 Archiwum m.st. Warszawy, Der Komissar, t. 2, Sprawozdania tygodniowe z sytuacji w getcie,
24 III–19 V 1942 r., s. 61–63, 88.
46 B. Mark, E. Mark, PPR a kwestia..., s. 56–57. 
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wi Centralnemu i Komitetowi Miejskiemu Warszawy. Peda∏owa maszyna drukar-
ska mia∏a zostaç przeniesiona na stron´ aryjskà. 30 maja 1942 r. trzech ˝ydow-
skich przywódców PPR usi∏owa∏o wywieêç „peda∏ówk´” z getta, lecz zdradzeni
przez agenta Gestapo Kartin, Samuel Cymerman „Meretik” i Dawid W∏osko zo-
stali aresztowani i zabici przez Niemców47.

Odtàd Niemcy ponawiali akcje represyjne w getcie. W maju dokonali egzeku-
cji 187 osób. 3 czerwca 1942 r. zamordowali 110 ˚ydów. 20 czerwca wÊród ofiar
kolejnej niemieckiej akcji karnej znalaz∏o si´ dwóch przywódców PPR. Egzekucje
odby∏y si´ równie˝ na poczàtku lipca, gdy komisarz Auerswald og∏osi∏, i˝ jeÊli
opór w getcie nie ustanie, to Niemcy zastosujà nowe rozszerzone formy odwetu.
Bund i inne organizacje podziemne zminimalizowa∏y dzia∏alnoÊç propagandowà,
aby uniknàç represji. Polska Partia Robotnicza wykorzysta∏a t´ sytuacj´ jako szan-
s´: wzmog∏a propagand´ i zdobywa∏a nowych cz∏onków. Organizowano zamachy
na ˝ydowskich policjantów i kolaborantów. W po∏owie lipca 1942 r. Reichsführer
SS Heinrich Himmler odwiedzi∏ Warszaw´ i rozkaza∏ likwidacj´ getta48.

NKWD w getcie warszawskim 

Kontrwywiad ZWZ i AK od poczàtku wojny obserwowa∏ grupy lewicowe,
lecz nasilajàca si´ dzia∏alnoÊç PPR zaalarmowa∏a polski niekomunistyczny ruch
oporu. Sta∏o si´ jasne, ˝e Moskwa wykorzystywa∏a PPR do dzia∏alnoÊci wywia-
dowczej. Powsta∏a konspiracja w konspiracji: specjalny tajny oddzia∏ w PPR kon-
centrowa∏ si´ na dzia∏alnoÊci wywiadowczej, nadzorowa∏ parti´ i GL, mia∏ te˝
zniszczyç lub przeniknàç „wrogie organizacje polityczne” w polskim podziemiu.
Wywiad PPR gromadzi∏ informacje o przywódcach AK i o antykomunistach.
Nierzadko komuniÊci wydawali swych wrogów w r´ce Gestapo. Najprawdopo-
dobniej dzia∏alnoÊç ta by∏a koordynowana przez Wydzia∏ Specjalny przy Komi-
tecie Centralnym PPR prowadzony przez Czes∏awa Skonieckiego, zrzuconego do
Polski w 1941 r. Skoniecki stworzy∏ grup´ doÊwiadczonych agentów, którzy dzia-
∏ali poza strukturami partyjnymi PPR. Jednym z nich by∏ Artur Ritter-Jastrz´b-
ski, przyby∏y do Warszawy latem 1941 r.49

Polskie Paƒstwo Podziemne i rzàd w Londynie by∏y Êwiadome rosnàcego nie-
bezpieczeƒstwa. Poufny raport w j´zyku angielskim z paêdziernika 1943 r. znaj-

47 A˚IH, Zespó∏ Bernarda Marka, t. 462, Zeznanie Wac∏awa Jab∏oƒskiego, s. 4; ibidem, t. 448, Wa-
c∏aw Poteraƒski, Komunikat Rola PPR w walce warszawskiego getta, s. 5; B. Mark, E. Mark, PPR
a kwestia..., s. 57; B. Hillebrandt, J. Jakubowski, Warszawska organizacja..., s. 56; Wac∏aw Jab∏oƒ-
ski, Szmit i Lewartowski w getcie, „Biuletyn ˚IH” 1953, nr 1 (5), s. 158; AAN, Centralna Techni-
ka Gwardii i Armii Ludowej, 1942–1944, t. R-113, Relacja Czes∏awa Mankiewicza, s. 10–18.
48 A˚IH, Zespó∏ Bernarda Marka, t. 448, Wac∏aw Poteraƒski, Komunikat Rola PPR w walce war-
szawskiego getta, s. 5; A˚IH, Archiwum Ringelbluma, t. I/641, R. Auerbach, Dziennik getta, s. 25;
A. Berman, O ruchu oporu..., s. 43; AAN, Ogólno˝ydowski Zwiàzek Robotniczy Bund, Centralny
Komitet, 1939–1943, t. 30/III-1, s. 8; AAN, Delegatura RP na Kraj, t. 202/II-28, Meldunki o sytua-
cji w getcie warszawskim 1940–1943, Meldunki z 13 i 19 V 1942 r., s. 44–48.
49 P. Ko∏akowski, NKWD..., s. 197–199; P.M. Lisiewicz, Bezimienni..., s. 133–134; A. Jastrz´bski,
˚ycie na kraw´dzi [w:] ˚ycie na kraw´dzi. Wspomnienia ˝o∏nierzy antyhitlerowskiego wywiadu,
oprac. i przedm. W. Kozaczuk, Warszawa 1980, s. 79–96; A.K. Kunert, S∏ownik biograficzny kon-
spiracji warszawskiej 1939–1944, t. 1, Warszawa 1987, s. 90; Z. B∏a˝yƒski, Mówi Józef Âwiat∏o. Za
kulisami bezpieki i partii, Londyn 1985, s. 109–126.
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dujàcy si´ w archiwaliach ambasady polskiej w Stanach Zjednoczonych stwier-
dza: „Na skutek tych metod przywódcy polskiego podziemia doszli do wniosku,
i˝ celem Polskiej Partii Robotniczej jest nie walka z Niemcami, lecz rozpoznanie
i poznanie wszystkich szczegó∏ów struktury polskiego podziemia, polskich przy-
wódców (ich nazwiska, przesz∏oÊç, adresy itp.) w celu podminowania zaufania,
jakie lud polski wykazuje w stosunku do Rzàdu Polskiego i jego podziemnych
przywódców, oraz w celu os∏abienia polskich organizacji patriotycznych i ich
dzia∏alnoÊci”50 (podkreÊlenie w oryginale – P.W.). 

Zarówno Komenda G∏ówna ZWZ-AK, jak i Delegatura Rzàdu RP na Kraj two-
rzy∏y wyspecjalizowane komórki gromadzàce informacje o podziemnym ruchu ko-
munistycznym w okupowanej Polsce. Dzia∏ania te przybra∏y na sile od lata 1941 r.,
lecz ju˝ od jesieni 1939 r. kontrwywiad ZWZ-AK wspó∏pracowa∏ z „Blokiem”
Henryka Glassa, podziemnà organizacjà bazujàcà na Êrodowisku przedwojennego
Porozumienia Antykomunistycznego, które od 1926 r. gromadzi∏o i analizowa∏o
materia∏y na temat komunizmu w Polsce. Zwieƒczeniem i próbà synchronizacji
dzia∏aƒ antykomunistycznych Polskiego Paƒstwa Podziemnego by∏o utworzenie na
jesieni 1943 r. Spo∏ecznego Komitetu Antykomunistycznego. Powo∏any „z inicjaty-
wy delegata rzàdu w uzgodnieniu z komendantem g∏ównym AK” decyzjà Krajowej
Reprezentacji Politycznej z 26 paêdziernika 1943 r., skupi∏ on przedstawicieli czte-
rech g∏ównych podziemnych partii politycznych i dwudziestu mniejszych organiza-
cji konspiracyjnych. Nie wesz∏y do niego jedynie organizacje nale˝àce do kontrolo-
wanej przez komunistów Krajowej Rady Narodowej51.

Spo∏eczny Komitet Antykomunistyczny (czasami b∏´dnie nazywany „Anty-
kiem”) pod przywództwem Franciszka Bia∏asa z PPS-WRN sam nie prowadzi∏
dzia∏alnoÊci wywiadowczej, lecz opiera∏ si´ na materia∏ach gromadzonych przez
kilka innych organizacji, szczególnie przez „Blok” Glassa, Biuro Informacji i Pro-
pagandy Komendy G∏ównej AK i Departament Informacji Delegatury Rzàdu.
W listopadzie 1943 r. wewnàtrz BIP utworzono specjalnà jednostk´ okreÊlanà
przez badaczy jako Wydzia∏ Propagandy Antykomunistycznej, Wydzia∏ „R”, lub
Podwydzia∏ „Antyk”. Kierowany przez Tadeusza ˚enczykowskiego, zatrudnia∏
dwudziestu etatowych pracowników i mia∏ prowadziç propagandowà dzia∏alnoÊç
antykomunistycznà nazywanà akcjà „Antyk”. Wydzia∏ „R” (lub „Antyk”) konty-
nuowa∏ prac´ specjalnych komórek „K” tworzonych przez Komend´ G∏ównà AK
od 1942 r. Miejscowe referaty „Antyku” powsta∏y we wszystkich okr´gach AK
i wraz z kilkoma innymi instytucjami podziemnymi mia∏y realizowaç projekty
SKA. Antykomunistyczne s∏u˝by wywiadowcze AK by∏y wi´c doÊç rozbudowane
i prowadzone przez doÊwiadczonych specjalistów. Skàdinàd Sztab Komendy

50 Hoover Institution, Poland, Ambasada (U.S.) Records, Box 46, folder 46.1: „Miscellaneous,
1941–43”, Activities of the Communist agencies in Poland (Dzia∏ania agentur komunistycznych
w Polsce), s. 9–10.
51 J. Marszalec, Dzia∏alnoÊç informacyjna i propagandowa agend Polskiego Paƒstwa Podziemnego
w kwestii komunistycznej [w:] Dzia∏alnoÊç informacyjna Polskiego Paƒstwa Podziemnego, red.
W. Grabowski, Warszawa 2003, s. 134–153; S. Korboƒski, The Polish Underground State. A Guide
to the Underground, 1939–1945, New York 1978, s. 115–116; G. Mazur, Biuro Informacji i Propa-
gandy SZP-ZWZ-AK, 1939–1945, Warszawa 1987, s. 141–143. Zob. W. Bartoszewski, T. ˚enczy-
kowski, Wydzia∏ „R” w BIP KG AK. Rozmowa z Tadeuszem ˚enczykowskim, „Zeszyty Historyczne”
(Pary˝) 1984, nr 70, s. 65. 
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G∏ównej w Londynie cierpia∏ na antykomunistycznà obsesj´, cz´sto postrzega∏
komunistów tam, gdzie ich nigdy nie by∏o, i naciska∏, by AK rozwija∏a dzia∏alnoÊç
antykomunistycznà. Dowództwo AK dobrze zna∏o ˚ydów i stosunki panujàce
w warszawskim getcie. 1 lutego 1942 r. w BIP zosta∏ utworzony specjalny Refe-
rat do spraw ˚ydowskich, który utrzymywa∏ sta∏à ∏àcznoÊç z gettem52.

Archiwum SKA ukryte przez pracowników „Antyku” przed koƒcem wojny
odnaleziono w 1957 r. Jest dost´pne w Archiwum Akt Nowych w Warszawie ja-
ko zespó∏ Spo∏ecznego Komitetu Antykomunistycznego „Antyk”53. Znajdujà si´
w nim dokumenty kilku instytucji prowadzàcych wywiadowczà i propagandowà
dzia∏alnoÊç antykomunistycznà na rzecz polskiego paƒstwa podziemnego, w tym
tak˝e materia∏y powsta∏e jeszcze przed utworzeniem SKA i wytworzone przez
Oddzia∏ II i BIP Komendy G∏ównej ZWZ (póêniej AK) i ich podorganizacje oraz
przez wyspecjalizowane komórki Departamentu Spraw Wewn´trznych Delegatu-
ry. W sk∏ad zespo∏u wchodzà m.in. listy i charakterystyki cz∏onków PPR i GL
oraz agentów NKWD dzia∏ajàcych w Polsce i nadzorujàcych PPR54. Niestety,
omawiany zespó∏ archiwalny zosta∏ skompletowany w taki sposób, ˝e nie zawsze
jest jasne, przez jakà komórk´ wytworzone zosta∏y niektóre dokumenty. Zdarza
si´ nawet, i˝ archiwiÊci nadali poszczególnym dokumentom nazwy nieodpowia-
dajàce ich treÊci55. Dzia∏alnoÊç NKWD by∏a obiektem „szczególnej troski” SKA.
Na poczàtku 1944 r., jak stwierdza jeden z dokumentów „Antyku”, PPR by∏a
kierowana przez agentów NKWD, lecz ich dzia∏ania antagonizowa∏y lokalnych
przywódców PPR, którzy chcieli mieç do czynienia z w∏adzami sowieckimi bez-
poÊrednio, a nie za poÊrednictwem NKWD. Raporty z roku 1944 utrzymywa∏y
te˝, i˝ liczba agentów NKWD wysy∏anych do Polski gwa∏townie ros∏a; wielu
z nich zdo∏a∏o przedostaç si´ do aparatu niemieckiego56.

NajwczeÊniejsze sprawozdanie z zespo∏u SKA pochodzi z 13 paêdziernika
1941 r. (a wi´c z czasów przed powstaniem samego SKA). Sporzàdzone przez
„Adama” (prawdopodobnie Eugeniusza Czarnowskiego, wspó∏twórc´ konspira-
cyjnego Zwiàzku Odbudowy Rzeczpospolitej, który od 1940 r. pracowa∏ w Wy-
dziale Informacji BIP, a póêniej specjalizowa∏ si´ w sprawach pepeerowskich i by∏
jednym z szesnastu przywódców Polski Podziemnej sàdzonych w Moskwie57) nie
zdradza wyraênie, przez jakà organizacj´ zosta∏o wytworzone. Informuje, ˝e „get-
to warszawskie jest siedzibà p∏k. Glebowa, który przyby∏ w celu prowadzenia ro-
boty prosowieckiej”58. Sprawozdanie opisuje dzia∏alnoÊç Glebowa: pomaga∏ on

52 G. Mazur, Biuro Informacji..., s. 142–143; J. Marszalec, Dzia∏alnoÊç…, s. 136; P.M. Lisiewicz,
Bezimienni..., s. 109; R. Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkni´tej, Warszawa 1993, s. 186–188;
W. Bartoszewski, T. ˚enczykowski, Wydzia∏ „R”..., s. 64–65.
53 M. Malinowski, W. Poteraƒski, Na marginesie archiwum tzw. Antyku, „Nowe Drogi” 1957,
nr 9 (99), s. 105–120.
54 AAN, „Antyk”, Kartoteka dzia∏aczy PPR, GL, t. 228/23-t. 5 oraz 228/23-t. 6, Wykaz dzia∏aczy
z PPR z terenu Warszawy; ibidem, t. 228/23-t. 7, Meldunki z GG; ibidem, t. 228/5-t. 1; AAN, „An-
tyk”, 228/5-t. 2, Raporty za 1944 rok. 
55 W. Bartoszewski, T. ˚enczykowski, Wydzia∏ „R”..., s. 76.
56 AAN, „Antyk”, t. 228/5-t. 2, Raporty „Komuna”, k. 60–61, 97, 110, 128. 
57 G. Mazur, Biuro Informacji..., s. 32, 80, 87, 88.
58 AAN, „Antyk”, Meldunki dotyczàce polskiego ruchu robotniczego 1940–1944, t. 228/17-6, t. 1,
Raport 1636 A podpisany „Adam”, 13 X 1941 r., k. 3.
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w rozbudowie Stowarzyszenia Przyjació∏ ZSRR, do którego przyjmowano za-
równo komunistów, jak i niekomunistów. Glebow gromadzi∏ tak˝e broƒ i popie-
ra∏ wydawanie komunistycznych materia∏ów propagandowych.

Prawdopodobnie nie by∏ to pierwszy raport dotyczàcy Glebowa (lub Klebowa).
Ponad miesiàc wczeÊniej, 6 wrzeÊnia 1941 r., gen. Stefan „Grot” Rowecki, komen-
dant ZWZ, a póêniej AK, wys∏a∏ specjalny meldunek wywiadowczy do polskich
w∏adz wojskowych w Londynie. Informowa∏ w nim, ˝e na terenach Polski okupo-
wanych przez Niemców, zw∏aszcza w okolicach Kielc, zauwa˝ono pewnà liczb´ so-
wieckich spadochroniarzy oraz i˝ przed dwoma tygodniami major NKWD Klebow
„ukry∏ si´ w getcie, gdzie odnawia∏ dawne kontakty sowieckie z pomocà ˚y-
dów”59. Zdaniem autora meldunku Klebow operowa∏ wielkimi sumami pieni´dzy,
usilnie stara∏ si´ nawiàzaç kontakt z dowództwem AK, twierdzàc, i˝ jest szefem so-
wieckiego wywiadu w Polsce, i ˝e ma poparcie gen. W∏adys∏awa Andersa60.

Genera∏ Sikorski i w∏adze polskie w Londynie potraktowa∏y t´ spraw´ powa˝-
nie. Na telegram Roweckiego odpowiedziano 10 wrzeÊnia. PodkreÊlono, i˝ Anders
nie nada∏ NKWD ˝adnego uprawnienia dotyczàcego wspó∏pracy wywiadowczej
i nakazano, by dzia∏alnoÊç sowieckà w okupowanej przez Niemcy Polsce zakoƒ-
czyç „stanowczo, lecz taktownie”61. Tego samego dnia Rowecki wys∏a∏ dwa do-
datkowe telegramy radiowe do Londynu. W pierwszym krótko wspomnia∏ o nie-
mieckich ob∏awach na sowieckich spadochroniarzy w okolicach Kielc. Fragment
drugiego, d∏u˝szego telegramu poÊwi´cony rozwojowi aparatu wywiadowczego
ZWZ brzmia∏: „Jakakolwiek wspó∏praca z Sowietami w terenie wysoce niepo˝à-
dana. Bazujà si´ oni na ˚ydach, [których] niezmiennie antypolskie nastawienie
grozi∏oby nam wsypà przy ka˝dej zmianie koniunktury”62. Sikorski nakaza∏ tak˝e
Andersowi zorientowanie si´ w tej sprawie w samym Zwiàzku Radzieckim63.

Z tego samego okresu pochodzi inny dokument. Nale˝y on do „ÊciÊle tajnych
akt osobistych” Miko∏ajczyka64. Napisany 20 wrzeÊnia 1941 r. prawdopodobnie
opiera∏ si´ na materia∏ach przes∏anych z Polski. Dotyczy „dzia∏alnoÊci agentów Ko-
minternu na ziemiach polskich”. Cz´Êç szósta dokumentu zatytu∏owana „Wys∏an-
nicy Kominternu” sygnalizuje wzrost liczby agentów sowieckich przybywajàcych
do Polski. Przesz∏o dziesi´ciu z nich znalaz∏o schronienie w getcie warszawskim,
w tym niejaki „Klebow/Chlebow/Glebow”, major NKWD wys∏any do Warszawy
z du˝à iloÊcià pieni´dzy, specjalnymi instrukcjami i upowa˝nieniami. Wed∏ug no-

59 Armia Krajowa w dokumentach, 1939–1945, t. 2: Czerwiec 1941–kwiecieƒ 1943, Londyn 1973,
s. 55.
60 „Z wielu punktów terenu meldujà o làdowaniu spadochroniarzy sowieckich po cywilnemu. Specjal-
ne nasilenie w Kieleckiem. Agitujà za natychmiastowym rozpocz´ciem dywersji, powo∏ujàc si´ na zle-
cenie Andersa. Dysponujà olbrzymià gotówkà, którà szafujà. W Warszawie od dwu tygodni major
NKWD Klebow podajàcy si´ za kierownika wywiadu na Polsk´. Tu˝ po przybyciu pilnie poszukiwa∏
z nami ∏àcznoÊci, ˝àdajàc dania mu bezpoÊredniego kontaktu z Rakoniem [Roweckim]. Obecnie zaszy∏
si´ w getcie, skàd przez ˚ydów odnawia dawne sowieckie kontakty. Olbrzymie pieniàdze w po∏àczeniu
z podszywaniem si´ pod naszà firm´, wzgl´dnie Andersa, mogà spowodowaç zam´t” (ibidem, s. 55). 
61 Ibidem, s. 59–60. 
62 Ibidem, s. 60–61.
63 Ibidem, s. 67–69.
64 Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Stanis∏aw Miko∏ajczyk Collection, Box 42,
Folder 42.8, MSZ – Moscow Embassy, Corrrespondence, Notatka o dzia∏alnoÊci agentów Komin-
ternu na ziemiach polskich po zawarciu uk∏adu polsko-sowieckiego, 20 IX 1941 r. 
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tatki przejecha∏ on przez ró˝ne polskie województwa, usi∏owa∏ nawiàzaç kontakty
z polskim podziemiem i pomaga∏ w zak∏adaniu konspiracji komunistycznych. Au-
torzy notatki informowali, ˝e Komintern przygotowuje antyniemieckie dzia∏ania
w Polsce, i donosili o pog∏oskach, i˝ komuniÊci utworzyli specjalne podziemne gru-
py dywersyjne65. Mo˝liwe jest wi´c, ˝e Glebow przyjecha∏ do Warszawy jeszcze
w sierpniu 1941 r. i pomaga∏ w utworzeniu GL na poczàtku 1942 r.66

W latach 1940 i 1941 ka˝dego miesiàca do warszawskiego getta przybywa∏y ty-
siàce ˚ydów67. By∏y wÊród nich osoby, które wczeÊniej mieszka∏y pod okupacjà so-
wieckà i przenios∏y si´ do Warszawy „nielegalnie” (z niemieckiego punktu wi-
dzenia)68. Czasami do getta wchodzili bez pozwolenia tak˝e nie-˚ydzi, którzy
próbowali si´ tam ukryç69. Mo˝liwe, ̋ e byli wÊród nich sowieccy agenci. Kilka êró-
de∏ wskazuje, i˝ w tym okresie oficerowie sowieckiego wywiadu regularnie odwie-
dzali Warszaw´. Podczas rozmowy z gen. Zygmuntem Szyszko-Bohuszem znany
genera∏ NKWD Georgij ˚ukow twierdzi∏, ˝e wi´kszoÊç roku 1940 sp´dzi∏ w War-
szawie70. Dokument z maja 1942 r., tak˝e znajdujàcy si´ w kolekcji SKA, donosi
o niejakim Klimkowie, komisarzu Armii Czerwonej. Spotka∏ si´ on ponoç z grupà
komunistów pracujàcych w warszawskim przedsi´biorstwie transportowym71. 

Do getta mo˝na by∏o tak˝e przetransportowaç sprz´t konieczny do dzia∏alno-
Êci podziemnej. Przemytnicy przekupywali niemieckà, polskà i ˝ydowskà policj´
i przewozili do getta tony nielegalnych towarów72. Dzia∏ajàce w getcie organizacje

65 „Na terenie Polski, na obszarze tzw. Generalnej Guberni, zjawia si´ coraz wi´cej agentów Kominter-
nu, przenikajàcych na tutejszy grunt: a) z samolotów sowieckich przy pomocy spadochronów, b) dro-
gà pozostawania na wschodzie w miejscowoÊciach zajmowanych przez Niemców, c) drogà przenikania
z innych krajów. W Warszawie w ghetcie (dzielnica ˝ydowska) znalaz∏o schronienie i oparcie kilkuna-
stu takich agentów. Z prowincji nadchodzà równie˝ informacje o przybyciu nowych agentów komuni-
stycznych. Ostatnio stwierdzono zatrzymanie si´ w ghetcie w Warszawie agenta sowieckiego, wyst´pu-
jàcego pod nazwiskiem Klebow/Chlebow/Glebow. Ma to byç major NKWD i genera∏ armii sowieckiej
przys∏any z du˝ymi pieni´dzmi i specjalnymi pe∏nomocnictwami. Jeêdzi na prowincj´, usi∏uje nawiàzaç
kontakt z czynnikami polskimi. Za g∏ówne zadanie ma organizowanie bojowe komunistycznych i ko-
munizujàcych elementów dla akcji dywersyjnej i rewolucyjno-wywrotowej. Odnosi si´ wra˝enie, ˝e
Komintern przygotowuje jakàÊ akcj´ ju˝ obecnie, zarówno dla dzia∏alnoÊci natychmiastowej przeciw-
ko Niemcom, jak i dla dzia∏alnoÊci dalszej (przeciwko Polsce). Z ∏ona KPP podobno wydzielono spe-
cjalne grupy dywersyjne. (Gdyby obecna dzia∏alnoÊç Kominternu mia∏a doprowadziç np. do zamachów
na wybitne figury niemieckie, to skutki by∏yby dla ludnoÊci polskiej fatalne. My byÊmy p∏acili w∏asnà
krwià za komunistyczne wyczyny, gdy˝ na Polaków spad∏yby masowe represje!)” (ibidem, s. 5).
66 K. Jasiewicz, PPR i Armia Krajowa..., s. 10.
67 Archiwum m.st. Warszawy, Der Obmann, Korespondencja wewn´trzna, t. 23, Notatki i listy
urz´dowe, s. 203; ibidem, t. 12, Notatki i listy urz´dowe, s. 1–4.
68 Archiwum m.st. Warszawy, Der Komissar, t. 2, Sprawozdania tygodniowe z sytuacji w getcie
14 III–19 V 1942 r., s. 30–31; ibidem, t. 37, Ungerechtigte Zuwanderungen in den jüdischen Wohn-
bezirk (Nielegalne przybycia do getta warszawskiego), s. 3. 
69 Archiwum m.st. Warszawy, Der Komissar, t. 46, Verschiedenes (Korespondencje w sprawach
karnych dotyczàcych getta) 1941–1942, s. 34–35; ibidem, t. 37, Ungerechtigte Zuwanderungen in
den jüdischen Wohnbezirk, s. 3.
70 Z. Bohusz-Szyszko, W Moskwie. Notatnik wojenny, „Orze∏ Bia∏y” (Londyn) 1975, nr 128, s. 10.
71 AAN, „Antyk”, t. 228/17-6-t. 1, Meldunki dotyczàce polskiego ruchu robotniczego, 1940–1944,
s. 6–7.
72 Archiwum m.st. Warszawy, Der Komissar, t. 45, Raporty karne Sonderdienst-Kommando przy
Komisarzu ˚ydowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej dotyczàce nielegalnego handlu oraz koresponden-
cja, s. 94, 231, 233, 235. 
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lewicowe mia∏y doÊwiadczonych kurierów, którzy ka˝dego dnia przechodzili
przez bramy dzielnicy ˝ydowskiej73. WiadomoÊci wojenne i polityczne rozcho-
dzi∏y si´ stosunkowo szybko i, choç Niemcy poczàtkowo nie zdawali sobie z te-
go sprawy74, ludnoÊç ˝ydowska by∏a dobrze poinformowana75. Wszystko to
stwarza∏o dogodne warunki do tajnych dzia∏aƒ jednostek wywiadowczych. 

Koniec getta

22 lipca 1942 r. Niemcy rozpocz´li tzw. Wielkà Akcj´. Przez nast´pne siedem
tygodni przetransportowali oko∏o 265 tys. ˚ydów z Warszawy do obozu zag∏a-
dy w Treblince. ˚ycie w getcie zosta∏o sparali˝owane. Blok Antyfaszystowski,
ca∏kowicie zaskoczony, nie stawi∏ czynnego oporu, mimo ˝e 27 lipca w specjal-
nym manifeÊcie opublikowanym po ˝ydowsku – Ruf fun ppr cu zelbszuc in geto
(Wezwanie PPR do samoobrony w gettcie) – PPR wezwa∏a ˚ydów, by odmówili
pójÊcia na Umschlagplatz i przystàpili do walki. „Bierna postawa nie ocali was”,
g∏osi∏ manifest, „musicie prowadziç aktywny opór; zorganizujcie grupy bojowe.
Wielu z was zginie, lecz niektórzy ocalejà. Spo∏ecznoÊç polska ma obowiàzek po-
móc wam, poniewa˝ jest to nasza wspólna walka z niemieckim okupantem”76.
Podczas Wielkiej Akcji PPR w getcie straci∏a oko∏o po∏owy cz∏onków, z których
wszystkich – w∏àczajàc Lewartowskiego i kilku innych przywódców – zabili
Niemcy. Partia zosta∏a odbudowana w getcie warszawskim w paêdzierniku
1942 r. Utworzono nowy Komitet Dzielnicowy, który pomóg∏ sformowaç ˚y-
dowskà Organizacj´ Bojowà77. W tym czasie getto by∏o ju˝ jednak tylko wielkim
obozem pracy, co utrudnia∏o dzia∏alnoÊç podziemnà. 

Podczas Wielkiej Akcji wielu komunistów ˝ydowskich uciek∏o z getta. Niektó-
rych PPR w∏àczy∏a do warszawskiej GL. 20 stycznia 1943 r. zostali oni zmobili-
zowani do ataku na niemieckie i ∏otewskie jednostki operujàce przeciwko gettu.
Akcja ta zosta∏a szybko zawieszona, ale GL przemyci∏a do getta niewielkà iloÊç
broni. Póêniej GL mia∏a wziàç udzia∏ w powstaniu w getcie warszawskim, ale do
realizacji tych planów jednak nie dosz∏o. Jednostki GL urzàdzi∏y tylko trzy

73 „G∏os Pracy”, wydanie A, nr 102 (2259), 30 IV 1958, s. 3. 
74 Archiwum m.st. Warszawy, Der Komissar, t. 1, Verschiedene Berichte (m.in. dotyczàce getta spra-
wozdanie dwuletnie) 1941–1942, Zweijahrebericht (Raport dwuletni), 23 IX 1943 r., s. 2 („Die all-
gemeine lage im jüdischen Wohnbezirk in Warschau hat bisher noch nie Anlass zur Beunruhigung
gegeben. Auch der Kriegsbeginn mit Russland und die Einfürung des Verdunkelung haben hierin
nichts geändert”. „Ogólne po∏o˝enie w ˝ydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Warszawie nigdy do-
tàd nie dostarczy∏o powodów do zaniepokojenia. Tak˝e poczàtek wojny z Rosjà i wprowadzenie za-
ciemnienia nic dotàd nie zmieni∏o”).
75 Archiwum m.st. Warszawy, Der Komissar, t. 2, Sprawozdania tygodniowe z sytuacji w getcie,
24 III–19 V 1942 r., s. 13, 40, 72; A˚IH, Archiwum Ringelbluma, t. I/732, „WieÊci ze Êwiata” nr 43,
49, 55; ibidem, t. I/717, „Do Zwyci´stwa. Organ Przyjació∏ ZSRR”, nr 1, 14 VIII 1941. 
76 A˚IH, Zespó∏ Bernarda Marka, t. 450, Wezwanie Komitetu Warszawskiego PPR do samoobrony
w getcie, 27 VII 1942 r., s. 1.
77 A˚IH, Pami´tniki ˚ydów, t. 302/208, Józef Gitler-Barski, s. 20; B. Hillebrandt, J. Jakubowski,
Warszawska organizacja..., s. 59–72; W. Jab∏oƒski, Wspomnienie o towarzyszu…, s. 163–164;
S. Zachariasz, Józef Lewartowski – dzia∏acz KPP i PPR, organizator ruchu oporu w getcie warszaw-
skim, „Biuletyn ˚IH” 1954, nr 9/10, s. 156; AAN, SpuÊcizna Szymona Zachariasza, t. 476/18,
s. 27–28. 
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„zbrojne demonstracje” w okolicach muru getta 23 kwietnia78, zniszczy∏y tor ko-
lejowy ∏àczàcy Dworzec Wschodni i Zachodni, podpali∏y pociàg i zaatakowa∏y
kilku niemieckich stra˝ników w okolicach getta79.

Podczas powstania w kwietniu 1943 r. przywódcy PPR stracili kontakt
z cz∏onkami partii walczàcymi w getcie80. Ca∏à PPR znacznie os∏abi∏a likwidacja
warszawskiego getta81. Jej warszawska organizacja, ∏àcznie z GL, zosta∏a ca∏ko-
wicie zreorganizowana. Okr´g Getto, który od stycznia 1943 r. nie przysy∏a∏ ju˝
˝adnych informacji do Komitetu Centralnego, podzielono pomi´dzy okr´gi Wola
i ÂródmieÊcie82. W po∏owie 1943 r. w dokumentach AK pojawi∏y si´ nowe infor-
macje o rezydenturze NKWD. Obejmowa∏a ona grupk´ ocala∏ych ˚ydów, ale
dzia∏a∏a g∏ównie na przedmieÊciach Warszawy i by∏a zdominowana przez Rosjan
i Polaków83. Od koƒca 1943 r. Wydzia∏ „R” cz´sto informowa∏ o dzia∏alnoÊci
NKWD w Warszawie i okolicach84.

Wnioski

Charakter êróde∏ dotychczas opublikowanych oraz przechowywanych w war-
szawskim Archiwum Akt Nowych nie pozwala na pewny i precyzyjny opis dzia-
∏alnoÊci NKWD w Warszawie w czasie II wojny Êwiatowej. Z pewnoÊcià mo˝na
jednak stwierdziç, ˝e hipoteza o istnieniu placówki NKWD getcie warszawskim
nie jest ani absurdalna, ani obraêliwa. Wr´cz przeciwnie: bioràc pod uwag´
wszystkie elementy po∏o˝enia Warszawy w latach 1940 i 1941, wydaje si´ praw-
dopodobne, i˝ agenci NKWD operowali w getcie. Jak w wielu przypadkach do-
tyczàcych historii wywiadu, nie mo˝na tego dowieÊç ponad wszelkà wàtpliwoÊç,
ale jednoczeÊnie kategoryczne zaprzeczenia, takie jak komentarze Ryszarda Na-
zarewicza o nieistnieniu jakichkolwiek „przedstawicieli sowieckich” w getcie, sà
nieuzasadnione85. Trudno te˝ si´ zgodziç z historykami z przeciwnego ni˝ Naza-
rewicz bieguna ideologicznego, ˝e NKWD by∏o odpowiedzialne za wszelkie pod-
ziemne komunistyczne przedsi´wzi´cia w Polsce podczas II wojny Êwiatowej. Dzia-
∏ania wywiadów w gettach stanowià problem wart g∏´bszych studiów. Na razie
jest to temat wyjàtkowo zaniedbany. Wi´kszoÊç naukowców badajàcych opór
w getcie warszawskim skupia si´ na ˚ydowskiej Organizacji Bojowej i na okre-
sie rozpoczynajàcym si´ latem 1942 r. Antyniemiecki ˝ydowski ruch oporu dzia-

78 A˚IH, Zespó∏ Bernarda Marka, t. 463, Relacja Romana ¸àczyƒskiego, s. 1–2; ibidem, t. 453, Di
folkksgvardie cu hilf di geto ojfsztender. Raport „Gwardia Ludowa z pomocà powstaƒcom w getcie”,

s. 1; W. Poteraƒski, Walka w gettach, 1940–1944, Warszawa 1972, s. 12. 
79 A˚IH, Zespó∏ Bernarda Marka, t. 418, Stosunek PPR i AL do ˚ydów, s. 1.
80 AAN, Gwardia Ludowa, t. 1919/XII-3, Dowództwo G∏ówne, s. 260. 
81 AAN, „Antyk”, t. 228/15-2, Raporty starszego inspektora Korpusu Bezpieczeƒstwa, 6 X 1943 r.;

M.K. Dziewanowski, The Communist Party of Poland, Cambridge 1976, s. 169. 
82 AAN, „Antyk”, t. 228/5-t. 2, s. 11; AAN, Gwardia Ludowa, t. 191/XXI-1, Obwód I, s. 12, 66–67;

ibidem, t. 191/XXI-2, Obwód I, s. 1–2. 
83 AAN, „Antyk”, t. 228/17-7, Informacje o dzia∏alnoÊci Gwardii Ludowej na terenie Warszawy, s. 1–7.
84 AAN, „Antyk”, t. 228/33-t. 7, Wykaz dzia∏aczy PPR z terenu Warszawy, s. 53; ibidem, t. 228/5-

-t. 2, Raporty, s. 10–128; ibidem, t. 228/17-6, t. 2, Raporty, s. 145; ibidem, t. 228/17-6, t. 3, Mel-

dunki dotyczàce ruchu robotniczego, s. 19–23. 
85 R. Nazarewicz, Armii Ludowej..., s. 116.
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∏a∏ jednak od pierwszych miesi´cy okupacji, a fakt, i˝ poczàtkowo by∏ on zdomi-
nowany przez grupy lewicowe, nie powinien powstrzymywaç nas od badaƒ nad
nim. Systematyczne poszukiwania w archiwach rosyjskich mogà doprowadziç do
sformu∏owania zupe∏nie nowej interpretacji historii ˝ydowskiego komunistycz-
nego ruchu oporu w Polsce i innych krajach okupowanej Europy.

PIOTR WRÓBEL (ur. 1953) – historyk, doktor nauk humanistycznych, Associa-
te Professor na Uniwersytecie Torontoƒskim w Kanadzie, jest kierownikiem
Katedry Historii Polski im. Konstantego Reynerta na tamtejszym Wydziale Hi-
storycznym. Specjalizuje si´ w najnowszej historii Polski i Europy Ârodkowo-
-Wschodniej. WÊród jego najwa˝niejszych prac sà: Droga powrotna. Niemiec-
ki ruch kombatancki po I wojnie Êwiatowej (1989) i Historical Dictionary of
Poland, 1945–1996 (1998).

On the problem of an NKVD residentura (residency) in the Ghetto of Warsaw, 1941–1942

One of the most surprising aspects of the history of the Ghetto of Warsaw was that it
constituted for some time a relatively safe refuge for anti-German conspiracies. By the end of
1941, a rumor appeared that the Ghetto had become a seat of the NKVD. Historians hot-
ly debate this information. This article, an extension of a paper given during the 2003 con-
ference on “The Holocaust and Intelligence” and a part of a larger project on “The Holo-
caust, Communism, and the Jews of Warsaw,” examines the issue of the Ghetto residentura.

From the beginning of the war, the Jews participated in numerous underground orga-
nizations in Poland. Almost all leftist conspiracies created their centers in Warsaw and had
their cells in its Ghetto. After the German attack against the Soviet Union, Polish commu-
nists intensified their activities. In January 1942, they were invited to the newly establi-
shed Polish Workers’ Party, which also grew quickly in the Ghetto of Warsaw. 

The resistance led by the Polish Government-in-Exile kept an eye on the leftist groups.
In 1943, it established the Civic Anticommunist Committee (Spo∏eczny Komitet Antyko-
munistyczny). Its archive includes documents produced by Polish underground intelligen-
ce institutions active from 1939. The earliest report, from October 13, 1941, describes the
activities of Colonel Glebov in the Ghetto of Warsaw. Previously, on September 6, 1941,
General Stefan Grot-Rowecki, Commander-in-Chief of the Home Army, informed his su-
pervisors in London that a number of Soviet parachutists were spotted in German-occu-
pied Poland and that an NKVD Major Klebov hid in the Ghetto. Another document from
the “strictly confidential personal papers” of Stanis∏aw Miko∏ajczyk, a Deputy Prime
Minister of the Government-in-Exile, from September 20, 1941, describes “the activities
of the Comintern’s agents on the Polish territories,” including a certain “Klebow/Cle-
bow/Glebow.” In May 1942, Polish resistance reported on a Red Army Commissar Klim-
kov working in Warsaw. After the destruction of the Ghetto of Warsaw in May 1943, new
information about an NKVD residentura appeared. It included Jewish survivors but ope-
rated mostly on the outskirts of Warsaw and was dominated by Russians and Poles.

Considering all the contextual elements of Warsaw’s situation in 1940 and 1941, it is
likely that NKVD agents operated in the Ghetto. The intelligence operations in the Ghetto
of Warsaw constitute a legitimate issue worthy of further study. Systematic research in the
Russian archives can present a completely new picture of the Jewish communist resistance
in Warsaw only sketched in this article.
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Martin Lacko

Masakra katyƒska a S∏owacja.
Obraz tragedii w prasie

s∏owackiej wiosnà 1943 roku
Problematyka tragedii w Katyniu, jednej z najwi´kszych masakr XX w., sta∏a

si´ po 1989 r. przedmiotem szerokiego zainteresowania, zw∏aszcza w spo∏eczeƒ-
stwie polskim, którego te˝ bezpoÊrednio dotyczy∏a. Prawda o niej wysz∏a w pe∏-
ni na jaw dopiero na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych, kiedy to do odpowiedzial-
noÊci za masakr´ przyznali si´ sami Sowieci. Problematyki tej nie nale˝y
analizowaç wy∏àcznie w kontekÊcie stosunków polsko-sowieckich lub polsko-ro-
syjskich. Ta tragedia o niespotykanej skali wstrzàsn´∏a tak˝e innymi narodami
i paƒstwami ówczesnej Europy. Jednym z ubocznych aspektów, który warto
w zwiàzku z tym poddaç analizie, jest obraz sprawy katyƒskiej w poszczególnych
krajach europejskich. Przyk∏adem mo˝e byç w∏aÊnie S∏owacja, zajmujàca specy-
ficznà pozycj´ w kontrolowanej przez nazistów Europie. Problematyka katyƒska
odnoÊnie do S∏owacji nie zosta∏a jednak do dziÊ wcià˝ szczegó∏owo opracowa-
na1. Jednà z przyczyn tego stanu jest pewna obawa historiografii s∏owackiej
przed wspominaniem zbrodni komunizmu sprzed 1948 r.2 Pierwsze próby tego
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1 W historiografii s∏owackiej nie ma dotychczas ˝adnej publikacji omawiajàcej stosunek S∏owacji
wobec wydarzeƒ w Katyniu. Wzmianki o tej problematyce pojawiajà si´ jedynie w artyku∏ach pu-
blicystycznych dotyczàcych postaci Andreja Žarnova (w∏aÊc. František Šubík), zw∏aszcza w czasopi-
smach „Kultúra” i „Literárny ty∂ždenník” oraz w podr´cznikach literatury (Biele miesta v slovenskej
literatúre, Bratislava 1991, s. 135–136 i n.). Swoje has∏o Šubík ma te˝ w niektórych leksykonach,
np. Reprezentačny∂ biograficky∂ lexikón Slovenska, red. A. Mat’ovčik i in., Martin 1999; Slovník slo-
vensky∂ch spisovatel’ov, Praha 1999. W Polsce zob. A. Kantorowicz, Andrej Žarnov [w:] Literatury
zachodnios∏owiaƒskie czasu prze∏omów 1890–1990, red. H. Janaszek-Ivaničkova, t. 1: Literatura
∏u˝ycka i s∏owacka, Katowice 1994, s. 538–540. Biogram Šubíka, którego autorem jest historyk
M. Gniazdowski, znajduje si´ te˝ w publikacji: S∏ownik biograficzny Europy Ârodkowo-Wschodniej
XX wieku, red. W. Roszkowski, J. Kofman, Warszawa 2004.
2 Tak˝e pod tym wzgl´dem sytuacja we wspó∏czesnej S∏owacji jest odmienna ni˝ w Polsce. W ofi-
cjalnej historiografii s∏owackiej niewskazane jest kwestionowanie pozytywnego obrazu ruchu party-
zanckiego lub Armii Czerwonej. Publikacje pracowników Instytutu Historycznego S∏owackiej Aka-
demii Nauk (Historicky∂ ústav Slovenskej akadémie vied) lub Wojskowego Instytutu Historycznego
(Vojensky∂ historicky∂ ústav) po 1990 r. w ogóle nie wspominajà o zbrodniach sowieckich we
wschodniej Polsce, których Êwiadkami by∏y tysiàce s∏owackich ˝o∏nierzy. O tendencji ca∏kowitego
przemilczania sowieckich zbrodni wojennych, które dotkn´∏y równie˝ S∏owacj´, Êwiadczà te˝ naj-
nowsze sztandarowe publikacje. Wydarzenia II wojny Êwiatowej na S∏owacji sà w nich opisywane
przewa˝nie w starym duchu marksistowskim. Dlatego nie dziwi, ˝e poszukiwanie w tych opracowa-
niach bardziej szczegó∏owych informacji o zbrodniczoÊci systemu sowieckiego lub „s∏owackim”
kontekÊcie wydarzeƒ w Katyniu jest daremne. Nie wspominajà o nim nawet autorzy dwutomowej 



rodzaju podj´∏a natomiast historiografia czeska3. Dlatego celem niniejszego arty-
ku∏u jest próba przedstawienia pokrótce obrazu wydarzeƒ katyƒskich w prasie
s∏owackiej. W przysz∏oÊci przed naukà s∏owackà stoi jednak zadanie opracowa-
nia bardziej szczegó∏owej analizy tej problematyki.

W czasie II wojny Êwiatowej wyrazisty podzia∏ Êwiata nie sprzyja∏ obiektyw-
nemu spojrzeniu na ówczesne wydarzenia oraz ich bezstronnej ocenie. Jakiekol-
wiek, nawet oparte na dowodach, twierdzenia jednej strony by∏y automatycznie
kwestionowane przez stron´ drugà. Nie inaczej by∏o z tragedià katyƒskà. Polity-
cy Zachodu wówczas w nià nie wierzyli – a bardziej precyzyjnie, nie chcieli uwie-
rzyç – ZSRR natomiast oficjalnie wypiera∏ si´ jej przez d∏ugie dziesi´ciolecia. 

Do której ze stron podzielonego na dwa obozy Êwiata zaliczyç jednak ówcze-
snà S∏owacj´? Mimo pozornie prostej odpowiedzi – w latach 1939–1944 kraj
stanowi∏ przecie˝ sta∏y element nazistowskiej maszynerii wojennej – sytuacja S∏o-
waków by∏a bardziej z∏o˝ona. Wynika∏o to z kilku czynników. Republika S∏owac-
ka (Slovenská republika) w latach 1939–1945 zajmowa∏a w okupowanej przez
nazistów Europie specyficznà pozycj´. Nie chodzi tu tylko o form´ organizacji
polityczno-paƒstwowej. Historycznym paradoksem jest ju˝ fakt, ˝e S∏owacy uzy-
skali swojà paƒstwowoÊç w czasie, kiedy wi´kszoÊç narodów europejskich jà
utraci∏a – podczas ekspansji nazistowskiej w 1939 r., wskutek rozbicia Czecho-
s∏owacji. Swoje paƒstwo, na którego czele jako prezydent oraz szef monopartii
– Hlinkowej S∏owackiej Partii Ludowej (HSL’S, Hlinkova slovenská l’udová stra-
na) – sta∏ ksiàdz katolicki, S∏owacy budowali w cieniu Hitlera, g∏ównego przed-
stawiciela nowopogaƒskiej Europy. 

Choç pod wzgl´dem politycznym, ekonomicznym i wojskowym kraj by∏ moc-
no zwiàzany z Hitlerem, to niebagatelnà rol´ odgrywa∏y tak˝e jego s∏owiaƒski
charakter oraz doÊwiadczenia historyczne. Polityka antys∏owiaƒska prowadzona
przez nazistów natrafia∏a w kraju na ukryty opór. S∏owacy mieli bardzo szczegól-
ny stosunek zw∏aszcza wobec narodów znajdujàcych si´ za ich wschodnià grani-
cà. By∏ on spowodowany nie tylko s∏owiaƒskà bliskoÊcià j´zykowà lub mentalnà,
ale zosta∏ te˝ zaszczepiony w czasie ponadstuletniego ucisku w´gierskiego.
Mieszkaƒców dawnego imperium carskiego, a póêniej bolszewickiego, ludzie go-
rzej wykszta∏ceni przez lata uwa˝ali po prostu za „Rosjan”. W swojej historii S∏o-
wacy nie prowadzili z Rosjanami i Ukraiƒcami sporów politycznych ani teryto-
rialnych, a ich stosunki nie by∏y obcià˝one ˝adnymi antagonizmami. Z kolei
S∏owaków – np. w odró˝nieniu od Czechów – od dawna uwa˝ano za naród pro-
sty, gorzej wykszta∏cony, ale za to g∏´boko religijny. 
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publikacji Zločiny komunizmu na Slovensku 1948–1989 (Prešov 2001). Reprezentatywna Kronika
Slovenska II (Bratislava 1999, s. 277) lub Kronika druhej svetovej vojny (Bratislava 2000, s. 240)
poÊwi´cajà tej kwestii tylko drobnà wzmiank´. Co jednak jest jeszcze bardziej zaskakujàce, ca∏kowi-
cie zignorowali jà autorzy ksià˝ek, w których mo˝na by si´ spodziewaç choçby wzmianki o Katy-
niu. W pierwszym rz´dzie mowa tu o monografii: D. Čierna-Lantayová, Pohl’ady na vy∂chod. (Po-
stoje k Rusku v slovenskej politike 1934–1944), Bratislava 2000, ale tak˝e innych, poÊwi´conych
sytuacji na S∏owacji w okresie II wojny Êwiatowej, np. M.S. Ďurica, Dejiny Slovenska a Slovákov,
Bratislava 1996; I. Kamenec, Slovensky∂ stát, Praha 1992 i in. 
3 Zob. T. Brod, Československo a Sovětsky∂ svaz 1939–1945, Praha 1992, zw∏aszcza jednak:
M. Borák, Zločin v Katyni a jeho české a slovenské souvislosti [w:] Evropa mezi Německem a Ru-
skem, red. M. Šesták, E. Voráček, Praha 2000. 



Te dwie wspó∏rz´dne okreÊlajàce pojmowanie Rosji – s∏owiaƒskie pokrewieƒ-
stwo oraz dawna sympatia wobec silniejszego „brata”, nawet pomimo koszmar-
nych wiadomoÊci o ekscesach w∏adzy bolszewickiej (zw∏aszcza wobec KoÊcio∏a),
które w okresie mi´dzywojennym szerzyli niektórzy weterani frontu rosyjskiego
oraz kr´gi koÊcielne – stwarza∏y w ÊwiadomoÊci S∏owaków trudny do rozstrzyg-
ni´cia dylemat, z którym nawet w cz´Êci nie uporali si´ w okresie mi´dzywojen-
nym. Przeciwnie, w krótkim okresie przyjaêni mi´dzy ZSRR a Niemcami w la-
tach 1939–1941 na S∏owacji ponownie o˝y∏a bardzo silna idea s∏owiaƒska,
przybierajàca cz´sto postaç rusofilstwa. Wypowiedzenie wojny imperium Stalina,
choç oficjalnie zaprezentowane jako nowo˝ytna wyprawa krzy˝owa przeciwko
niewiernym, nie znalaz∏o poczàtkowo szerszego odzewu. Wr´cz przeciwnie, lud-
noÊç potraktowa∏a rozpocz´cie wojny jako kolejny krok Niemiec na drodze do
opanowania reszty Êwiata. Niebawem jednak pe∏ne naiwnoÊci pojmowanie Rosji
uleg∏o znacznej komplikacji. 

Latem 1941 r. na obszar dawnej Polski – do Galicji – wys∏ano a˝ 50 tys. ˝o∏-
nierzy s∏owackich. Choç nie przebywali tam d∏ugo – ju˝ w sierpniu wi´kszoÊç
z nich zosta∏a zdemobilizowana – to przynosili oni lub te˝ potwierdzali wstrzà-
sajàce informacje o masakrach sowieckich w tym regionie, które publikowa∏a
ówczesna prasa. Latem 1941 r. dosz∏o zatem do podobnej sytuacji jak w latach
1918–1919, kiedy to byli jeƒcy lub legioniÊci przynosili do swoich domów i ro-
dzin w∏asne Êwiadectwa o okrucieƒstwie rodzàcej si´ w∏adzy bolszewickiej. Tym
razem ponadto, w duchu propagandy nazistowskiej, do sprawców zbrodni zali-
czano te˝ ˚ydów. Kszta∏towa∏ si´ budzàcy groz´ obraz „˝ydobolszewika”. S∏o-
wackich ˝o∏nierzy zaszokowa∏a tak˝e ogólna sytuacja spo∏eczno-gospodarcza na
Ukrainie sowieckiej. W ÊwiadomoÊci wielu ludzi powsta∏ chaos. Idea dobrego
Rosjanina Iwana, po 1917 r. powiàzana na dodatek z rewolucjà proletariackà,
by∏a trudna do pogodzenia z zas∏yszanymi informacjami o jego zbrodniach. 

Po 1941 r. propaganda antykomunistyczna partii ludackiej mia∏a bardzo sze-
rokie pole dzia∏ania i osiàgn´∏a znaczne sukcesy. Nie mo˝na jednak powiedzieç,
by przekona∏a ca∏e spo∏eczeƒstwo. Niewàtpliwie zakwestionowa∏a ów silny
w ÊwiadomoÊci ludzi idealistyczny obraz Rosji i Rosjan. W wypadku wielu bez-
poÊrednich uczestników wojny ich dotychczasowe wyobra˝enia run´∏y bezpo-
wrotnie wskutek kontaktu z rzeczywistoÊcià sowieckà4. 

O tych wszystkich kwestiach nale˝y przypomnieç, nim przedstawimy obraz
sprawy katyƒskiej w prasie s∏owackiej. Nierozwiàzana sprzecznoÊç mi´dzy trady-
cyjnie pozytywnym wizerunkiem Rosjan a propagandà wojennà ujawni∏a si´ bo-
wiem ponownie wiosnà 1943 r. przy okazji wiadomoÊci o zbrodni w Katyniu.
Szok by∏ tym wi´kszy, ˝e morderstw mieli dokonaç cz∏onkowie jednego narodu
„s∏owiaƒskiego” na przedstawicielach drugiego, mniejszego. 
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4 Drastyczne prze˝ycia z frontu, które wp∏ywa∏y na zmian´ wizerunku ZSRR, ˝o∏nierze opisywali
przede wszystkim w listach do domu: „Widzia∏em na w∏asne oczy, co potrafi zrobiç re˝im komuni-
styczny. ˚yczy∏bym wszystkim naszym komunistom, ˝eby przyjechali si´ przekonaç, ˝eby na w∏asne
oczy zobaczyli, w co wierzyli” pisa∏ jeden z nich („Hlas frontu” 1941, nr 6, s. 4). Z kolei inny, pod
wra˝eniem odkrycia masowych zbrodni, relacjonowa∏: „Niech ju˝ nikt teraz nie mówi, ˝e walczymy
przeciwko S∏owianom! Nie! Wprost przeciwnie. Walczymy, by wyzwoliç narody s∏owiaƒskie z nie-
woli” („Hlas frontu” 1941, nr 5, s. 4). Mo˝na by przytoczyç jeszcze wiele podobnych fragmentów.



W dalszej cz´Êci artyku∏u skoncentruj´ si´ na tym, jak o ujawnieniu tragedii
katyƒskiej informowa∏y najwa˝niejsze dzienniki s∏owackie lat 1938–1945, mia-
nowicie: „Slovák”, „Gardista” i „Slovenská pravda”5. 

Pierwszy etap informacji w prasie codziennej – przejmowanie 
wiadomoÊci z Niemiec

Pierwsza informacja o Katyniu pojawi∏a si´ w prasie s∏owackiej 14 kwietnia.
By∏a to tylko krótka wiadomoÊç niemieckiej agencji prasowej EP, ˝e w okolicach
Smoleƒska ˝o∏nierze niemieccy znaleêli zw∏oki ok. 10 tys. polskich oficerów.
W notatce podkreÊlono, ˝e zabici nie pochodzili z zaanektowanych obszarów, ale
z Warszawy i Krakowa; rzekomo najlepiej dowodzi to tego, co sta∏oby si´ z resz-
tà Europy, gdyby znalaz∏a si´ pod panowaniem bolszewików6. TreÊç wiadomoÊci
jest identyczna we wszystkich trzech dziennikach. W czwartek 15 kwietnia rzà-
dowy „Slovák” opublikowa∏ na stronie tytu∏owej artyku∏ Hromadné hroby pri
Smolensku vydávajú svoje obete (Masowe groby pod Smoleƒskiem ujawniajà
swoje ofiary), przej´ty przez S∏owackà Agencj´ Prasowà (STK, Slovenská tlačová
kancelária) z Berlina. Wspomina si´ tu o kontynuowaniu prac ekshumacyjnych
i identyfikacyjnych. Bardziej szczegó∏owy artyku∏, zajmujàcy po∏ow´ strony ty-
tu∏owej i opracowany na podstawie wiadomoÊci z agencji EP, odnajdujemy
w dzienniku „Gardista”. Krótka informacja w podobnym duchu pojawi∏a si´ we
wszystkich dziennikach tak˝e 16 kwietnia. Najbardziej atrakcyjnie – na Êrodku
strony tytu∏owej – tekst o Katyniu umieÊci∏ „Gardista”. Zatytu∏owano go Zdese-
nie w Gubernáte (Przera˝enie w Gubernatorstwie) i uzupe∏niono podtytu∏em
Spravili to Židia (Uczynili to ˚ydzi). Jego autorem jest berliƒski korespondent
gazety, który opracowa∏ swój artyku∏ na podstawie informacji tamtejszych dzien-
ników7. Przytacza te˝ cytat z fiƒskiego dziennika „Uusi Suomi”, podkreÊlajàcy
ciàg∏oÊç mi´dzy masowymi zbrodniami w krajach nadba∏tyckich, które miejsco-
wa ludnoÊç ma Êwie˝o w pami´ci, a Katyniem8.

Dwa dni póêniej, w sobot´ 18 kwietnia, we wszystkich dziennikach znów poja-
wi∏y si´ wielkie tytu∏y. Impulsem do nich by∏y: stanowisko ZSRR, przedstawione
przez radio moskiewskie, oraz pierwsza reakcja Brytyjczyków opublikowana przez
agencj´ Reuters. Wiadomo, ˝e Sowieci wyparli si´ ca∏ego incydentu, okreÊlajàc
miejsce odkrycia masowych grobów jako „obszar wykopalisk archeologicznych”.
Do tej deklaracji zosta∏ do∏àczony ironiczny komentarz niemieckiej agencji9. S∏o-
wacka prasa ponownie opublikowa∏a jednak na swoich ∏amach wy∏àcznie opini´
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5 „Slovák” by∏ oficjalnym organem prasowym rzàdzàcej HSL’S. Reprezentowa∏ postawy wi´kszo-
Êciowego, tzn. umiarkowanego skrzyd∏a tej partii. Oprócz tego tytu∏u wydawnictwo Slovák wyda-
wa∏o te˝ dzienniki „Slovenská pravda” i „Slovenská politika”. Z kolei „Gardista” stanowi∏ trybun´
Gwardii Hlinki (Hlinkova garda) – radykalnej, proniemieckiej organizacji o charakterze zbrojnym,
która prezentowa∏a poglàdy grupy tzw. radyka∏ów w HSL’S.
6 „Gardista”, 14 IV 1943, s. 2. W dzienniku „Slovenská politika” (s. 2) artyku∏ nosi tytu∏ To, čo sa sta-
lo pri Smolensku, čakalo by celú Europu (To, co sta∏o si´ pod Smoleƒskiem, czeka∏oby ca∏à Europ´).
7 Podobnie „Slovenská pravda” w wydaniu z 17 IV 1943 r. nada∏a artyku∏owi na s. 1 podtytu∏ Vraždy
dirigovali židovskí funkcionári GPU (Morderstwami dyrygowali ˝ydowscy funkcjonariusze GRU). 
8 „Gardista”, 18 IV 1943, s. 1–2. 
9 „Slovák”, 18 IV 1943, s. 2; „Gardista”, 18 IV 1943, s. 2.



Berlina, bez w∏asnych komentarzy10. 20 kwietnia odnajdujemy informacj´ tylko
w dzienniku „Gardista”. Odnotowuje on przede wszystkim usilnà proÊb´ rzàdu
polskiego o wyjaÊnienie sprawy. W Êrod´ 21 kwietnia na stronie tytu∏owej tego
dziennika pojawi∏ si´ z kolei pierwszy w∏asny komentarz w sprawie Katynia. Jego
autor podpisa∏ si´ jako „R”-Žilina, a tekst nosi tytu∏ Katynské hroby žalujú (Groby
katyƒskie oskar˝ajà). Stanowi on prób´ wyprowadzenia z tej sprawy wniosków dla
S∏owacji. Autor postrzega masakr´ jako jasny dowód na to, ˝e wojna nie zmieni∏a
charakteru paƒstwa sowieckiego. Poglàd, ˝e w ZSRR nastàpi∏o jakieÊ odrodzenie
religijne lub „renesans s∏owiaƒstwa”, co podobno by∏oby na r´k´ tak˝e niektórym
osobom na S∏owacji, uzna∏ za mistyfikacj´. „Zw∏aszcza jeÊli chodzi o S∏owiaƒstwo,
ta tragedia jest jednoznacznie widoczna”, pisa∏. Bolszewicy nie szukali sposobu, by
„zbudowaç most ku Polakom” i pozyskaç ich poczucie s∏owiaƒskie, ale za swój naj-
wa˝niejszy obowiàzek uznawali umocnienie bolszewizmu. „I umacniali go tak, ˝e
w jednym miejscu wymordowali 10 tys. polskich oficerów, kwiat polskiej inteligen-
cji”, koƒczy swoje rozwa˝ania autor tekstu. Od poczàtku drugiej dekady kwietnia
prasa zaczyna zauwa˝aç – naturalnie zgodnie z intencjami Berlina – przede wszyst-
kim echa i konflikty dyplomatyczne wokó∏ sprawy Katynia11. 

W nast´pnych dniach (22–27 kwietnia) nastàpi∏o pewne uspokojenie, spowo-
dowane m.in. okresem Êwiàt wielkanocnych oraz zwiàzanym z tym rzadszym
ukazywaniem si´ prasy. Pojawia∏y si´ tylko krótkie artyku∏y i komentarze, przej-
mowane znów ze êróde∏ niemieckich. I tak np. 22 kwietnia „Slovák”, piszàc
o politycznych skutkach afery, opublikowa∏ krótkà informacj´ o wypowiedzi
polskiego Niemca Stillera, który znalaz∏ si´ wÊród wzi´tych do niewoli ˝o∏nierzy
polskich. Podobnie „Gardista” tego samego dnia w artykule Svetu sa otvoria
oči (Âwiat otworzy oczy) przedrukowa∏ fragmenty niektórych tekstów poÊwi´co-
nych sprawie Katynia z zagranicznej prasy codziennej (Turcja, Portugalia, Japo-
nia, Rumunia). Dzieƒ póêniej z kolei g∏ównà uwag´ poÊwi´ci∏ wahaniom genew-
skiego Czerwonego Krzy˝a, który w ogóle nie zareagowa∏ na wniosek Niemiec
o zbadanie grobów12. W numerze wielkanocnym jeden z redaktorów dziennika
opublikowa∏ obszerny artyku∏, na prawie ca∏à stron´, Osudy Pol’ska (Losy Pol-
ski), z podtytu∏em Tragické následky nešt’astnej politiky – poučenie pre iny∂ch
(Tragiczne skutki nieszcz´Êliwej polityki – wnioski dla innych). Polska stanowi
podobno przyk∏ad paƒstwa, które w swojej nowo˝ytnej historii ulega nieustan-
nemu rozk∏adowi wewn´trznemu, co potwierdzi∏o si´ te˝ w 1939 r., kiedy to Po-
lacy szukali ratunku w Anglii – która ich w koƒcu zdradzi∏a – zamiast jasno opo-
wiedzieç si´ po stronie jednego ze swoich silnych sàsiadów. 

Po Wielkanocy i chwilowym zastoju sprawa katyƒska znowu zacz´∏a trafiaç
na pierwsze strony gazet. Impuls do o˝ywienia w mediach stanowi∏ konflikt dy-
plomatyczny i zerwanie wzajemnych kontaktów przez rzàdy Polski i ZSRR.
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10 Podczas gdy oba g∏ówne dzienniki – „Slovák” i „Gardista” – umieÊci∏y informacj´ na s. 2, „Slo-
venská pravda” nada∏a jej bardziej demonstracyjny charakter i wielki tytu∏ Masové hroby svedčia
(Âwiadectwo masowych grobów) opublikowa∏a od razu na pierwszej stronie.
11 Usvedčená Moskva (Udowodniono Moskwie), „Gardista”, 21 IV 1943, s. 1–2; wielki artyku∏
Nad mr∂tvolami kamarátov (Nad zw∏okami kolegów), „Slovenská pravda”, 20 IV 1943. 
12 Obszerny artyku∏ Váhajúca Ženeva (Genewa si´ waha), „Gardista”, 23 IV 1943, opublikowany
na s. 2.



28 kwietnia by∏a to g∏ówna informacja we wszystkich trzech dziennikach. „Slo-
venská pravda” da∏a wielki tytu∏ Konflikt sovietsko-pol’sky∂ (Konflikt sowiecko-
-polski), podobnie uczyni∏ te˝ „Gardista”13. W „Slováku” oprócz tego znalaz∏a
si´ wa˝na informacja STK o tym, ˝e szef s∏owackiej s∏u˝by zdrowia, prof. dr
František Šubík, zosta∏ zaproszony do udzia∏u w pracach komisji do sprawy iden-
tyfikacji ofiar. Nast´pnego dnia, 29 kwietnia, prasa ludacka otrzyma∏a nowy bo-
dziec – stanowisko Watykanu wobec tragedii w Katyniu. W artykule Vatikánske
kruhy o nehoráznom zločine w Katynskom lese (Kr´gi watykaƒskie o skandalicz-
nej zbrodni w Lesie Katyƒskim) opublikowa∏a ona komentarz Stolicy Apostol-
skiej w sprawie odkrycia grobów i zacytowa∏a nast´pujàcà opini´: „Odkrycie jest
straszne i jednoczeÊnie skandaliczne. Nawet najbardziej makabryczna fantazja nie
potrafi∏aby sobie wyobraziç czegoÊ podobnego. Ta sprawa na nowo potwierdza,
˝e ciemi´˝ona jest idea Boga i kultury chrzeÊcijaƒskiej, skoro mo˝liwa jest taka
zbrodnia”. Stanowisko Watykanu, zw∏aszcza w tak delikatnych kwestiach poli-
tycznych, mia∏o dla ludaków – i nie tylko dla nich – ogromne znaczenie14.

Prze∏om kwietnia i maja up∏ynà∏ pod znakiem komentarzy do konfliktu dy-
plomatycznego mi´dzy Polskà a ZSRR. Nie zaglàdano jednak wy∏àcznie – oczy-
wiÊcie, wed∏ug wzoru niemieckiego – za jego kulisy15, ale pojawi∏y si´ te˝ w∏asne
komentarze16. Na jego przyk∏adzie demonstrowano nikczemnoÊç i zdradliwoÊç
polityki brytyjskiej wobec Polaków, a tak˝e brak jednoÊci wÊród aliantów. Idea
tzw. jednoÊci s∏owiaƒskiej, tradycyjnie silna na S∏owacji, na tle tej tragedii znów
jawi si´ jako mrzonka. JednoczeÊnie potwierdza si´ bezpodstawnoÊç cz´stego za-
rzutu, ˝e wypowiadajàc wojn´ ZSRR, S∏owacy „zdradzili wzajemnoÊç s∏owiaƒ-
skà”. „Slovenská pravda” w artykule wst´pnym z 29 kwietnia Dva rozhodné po-
znatky (Dwa rozstrzygajàce ustalenia) stwierdza: „Znowu mamy okazj´, by
zastanowiç si´ nad tzw. solidarnoÊcià s∏owiaƒskà, o której z jednej strony mówià
fantaÊci, a z drugiej z∏oÊliwcy, którzy chcà nam szkodziç. Mamy mo˝liwoÊç zno-
wu skonstatowaç, ˝e przynajmniej nie zgrzeszyliÊmy – jak twierdzà to nasi wro-
gowie – kiedy rozpocz´liÊmy walk´ z bolszewizmem. Nie zgrzeszyliÊmy wobec
tzw. mi∏oÊci s∏owiaƒskiej. W∏aÊnie zerwanie kontaktów polsko-sowieckich ze
strony Moskwy Êwiadczy o tym, ˝e w Moskwie nie s∏ychaç ani nie widaç ˝adnej
mi∏oÊci i solidarnoÊci s∏owiaƒskiej”17.
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13 Z kolei „Slovák” opublikowa∏ t´ informacj´ dopiero na s. 2.
14 Propaganda ludacka uznawa∏a paƒstwo s∏owackie za katolickie – taka by∏a w tym czasie te˝ opi-
nia szerokich warstw ludnoÊci, co stanowi∏o kolejny powód, dlaczego z uwagà traktowano opinie
Watykanu. Podobnie jak wzmiank´ o Katyniu, kilka dni wczeÊniej prasa mocno podkreÊla∏a kryty-
k´ ZSRR przez Stolic´ Apostolskà. W zwiàzku z odmowà udzielania jakichkolwiek informacji o jeƒ-
cach wojennych ZSRR zosta∏ uznany za kraj, „który wyklucza si´ z grona paƒstw cywilizowanych”
(np. „Slovenská pravda”, 18 IV 1943, s. 1).
15 Rozruch v Londy∂ne (Poruszenie w Londynie), „Slovenská pravda”, 29 IV 1943, s. 1; Pol’ská pro-
tivláda v Moskve? (Polski antyrzàd w Moskwie?), ibidem, 30 IV 1943, s. 1; Zákulisie sovietsko-
-pol’skej roztržky (Kulisy konfliktu polsko-sowieckiego), „Slovák”, 30 IV 1943, s. 2 i in. Komentu-
jàcy konflikt artyku∏ w dzienniku „Gardista” z 28 kwietnia wykracza∏ swojà obj´toÊcià poza ca∏à
stron´ tytu∏owà.
16 Np. w obszernym artykule wst´pnym w dzienniku „Slovenská pravda” z 29 kwietnia mówi si´
o konflikcie jako o „sensacji tych dni”.
17 Z kolei „Slovák” z 28 kwietnia wspomina w artykule wst´pnym, ˝e „jeÊli chodzi o panslawizm,
to potwornoÊç odkrycia katyƒskiego doskonale ods∏oni∏a »s∏owiaƒskie poczucie« Moskwy. Skoro



Otworzy∏o si´ tak˝e nowe pole do ataków na Edvarda Beneša. Jego emigra-
cyjny rzàd opowiedzia∏ si´ bowiem otwarcie po stronie bolszewików. Ludacy, od
d∏u˝szego czasu prowadzàcy poÊrednie i bezpoÊrednie pojedynki s∏owne z pro-
pagandà czechos∏owackà w Londynie, otrzymali nowy argument na rzecz tego,
˝e Beneš jest zale˝ny od Stalina. 

4 maja dziennik „Gardista” na podstawie informacji swojej korespondentki
w Berlinie poda∏ pierwsze wiadomoÊci o ustaleniach mi´dzynarodowej komisji
lekarskiej. Jej dwunastu cz∏onków zaprezentowa∏o w Berlinie protokó∏, w któ-
rym stwierdzajà, ˝e na podstawie sekcji prawie tysiàca zw∏ok mo˝na niepodwa-
˝alnie okreÊliç nie tylko przyczyn´ Êmierci – strza∏ od ty∏u, ale tak˝e jej dat´: ma-
rzec–kwiecieƒ 1940 r. Jeszcze bardziej szczegó∏owo o oÊwiadczeniu i ustaleniach
naukowców patologów donosi∏ 5 maja „Slovák”, który poÊwi´ci∏ temu wydarze-
niu ca∏à stron´ i zamieÊci∏ zdj´cia z ekshumacji18.

Na temat masakry w Katyniu wypowiedzia∏y si´ najwa˝niejsze osoby
w kraju. 5 maja oba g∏ówne dzienniki „Slovák” i „Gardista” opublikowa∏y ob-
szerne przemówienie prezydenta dr. Josefa Tiso, wyg∏oszone 14 maja w Aka-
demii Wojskowej (Vojenská akadémia) w Bratys∏awie. Opublikowano je pt.
Pomer Slavjanstva k bol’ševizmu (Stosunek S∏owiaƒstwa wobec bolszewizmu).
Do zakwestionowania tzw. idei s∏owiaƒskiej, ciàgle obecnej w spo∏eczeƒstwie
s∏owackim, Tiso wykorzysta∏ tak˝e spraw´ katyƒskà. Ide´ t´ uzna∏ za „wyrafi-
nowany, zamaskowany napór kampanii bolszewickiej”, która poprzez szerze-
nie idei wyzwolenia chce tylko zakamuflowaç swoje plany panowania nad
Êwiatem. Przypomnia∏, co bolszewizm uczyni∏ z Ukraiƒcami, Bia∏orusinami
i Polakami. Oceni∏, ˝e istotà tej ideologii sà tylko „bestialstwo, grabie˝e, nisz-
czenie wartoÊci kulturowych, religii i moralnoÊci”. Dlatego dla S∏owaków ja-
ko S∏owian nie by∏o ˝adnà haƒbà ani zdradà, ale przeciwnie „sprawà szczegól-
nego honoru, by swoim udzia∏em w walce z bolszewizmem zmazaç z imienia
s∏owiaƒskiego plam´ i wstyd sadyzmu bolszewików”, a tak˝e „pomóc nie-
szcz´Êliwym braciom s∏owiaƒskim, by znowu znaleêli si´ w europejskiej spo-
∏ecznoÊci narodów”. 

Do niedzieli 9 maja sytuacj´ w prasie mo˝na okreÊliç jako wyciszenie infor-
macji o ustaleniach komisji mi´dzynarodowej. Omawiano obszerne przemó-
wienie prezydenta Tiso, a tak˝e reakcje zagranicy, zw∏aszcza Anglii, na spraw´
katyƒskà19. W prasie odnajdujemy ju˝ nie tylko wiadomoÊci pochodzàce z Ber-
lina, ale równie˝ wiele bardzo interesujàcych i oryginalnych komentarzy. Oma-
wia si´ np. wp∏yw afery na polityk´ mi´dzynarodowà oraz stosunki polsko-
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zatem ju˝ sami Polacy odwracajà si´ od bolszewickiego potwora, to tylko t´py pó∏g∏ówek mo˝e
uznaç, ˝e rozsàdni ludzie uwierzà w bajki o panslawizmie S∏owaków”.
18 Artyku∏ nosi∏ tytu∏ Pôvodca katynsky∂ch hrobov mohol sa stat’ vrahom europsky∂ch národov
(Sprawca grobów katyƒskich móg∏ staç si´ mordercà narodów europejskich), 5 V 1943, s. 5. Podob-
nie „Slovenská pravda” opublikowa∏a tego samego dnia mniejszy tekst, choç na stronie tytu∏owej,
pt. Svedectvo europsky∂ch vedátorov (Âwiadectwo europejskich uczonych) poÊwi´cony wystàpieniu
cz∏onków komisji.
19 Zob. m.in.: Medzi Sovietmi a Poliakmi. Komédia s Pol’skom (Mi´dzy Sowietami a Polakami, Ko-
media z Polskà), „Gardista”, 7 V 1943, s. 1; Roosevelt Sikorskému, Sikorski Stalinovi (Roosevelt do
Sikorskiego, Sikorski do Stalina), ibidem, 8 V 1943, s. 1; Strhnutá maska (Zerwana maska),
„Slovák”, 6 V 1943, s. 1; Edenove absurdnosti (AbsurdalnoÊci Edena), ibidem. 



-sowieckie20, a tak˝e zauwa˝a mo˝liwe skutki lub „wnioski” wyp∏ywajàce z tych
wydarzeƒ dla S∏owacji. Dominuje znów próba zakwestionowania idei s∏owiaƒ-
skiej, czemu sprawa Katynia bez wàtpienia sprzyja∏a. 

Z tych artyku∏ów, refleksji i rozwa˝aƒ nale˝y przybli˝yç przynajmniej niektó-
re. I tak np. znany i lubiany dziennikarz Konštantín Čulen w artykule wst´pnym
w dzienniku „Slovenská pravda” z 6 maja zatytu∏owanym po prostu Katynsky∂ les
(Las Katyƒski) napisa∏: „Las Katyƒski – to nie jest ju˝ tylko poszerzenie naszych
wiadomoÊci geograficznych, to ju˝ coÊ wi´cej, to droga do najstraszliwszej ludz-
kiej przepaÊci, z której cz∏owiek daremnie poszukuje jakiegoÊ punktu wyjÊcia. Co
ci ludzie zrobili? […] Nie byli to Germanie, byli to S∏owianie i zgin´li z ràk s∏o-
wiaƒskich. Czy˝by z tych, które organizujà kongresy s∏owiaƒskie, podczas któ-
rych wyg∏aszane sà pi´kne mowy o solidarnoÊci s∏owiaƒskiej? […] Nie byli to ka-
pitaliÊci. Nie byli to potomkowie uprzywilejowanych klas arystokratycznych,
a jednak musieli zginàç. Proletariusze z ràk proletariuszy… Gdzie skoƒczy Êwiat,
jeÊli trafi w r´ce panów z Katynia? Który naród, lub lepiej inteligencja którego
narodu, znajdzie ∏ask´? Gdzie skoƒczy si´ ta krwawa ∏aênia? A chyba jeszcze
straszliwszà spraw´ stanowi, ˝e dziÊ nie pozwalajà Polakom nawet zaprotestowaç
przeciwko takim zbrodniom. Atakujà ich i nie pozwalajà im p∏akaç… Lasek Ka-
tyƒski przeszed∏ z geografii do historii”. 

Równie sugestywne komentarze, choç ju˝ nie w tak literackim stylu, odnaj-
dujemy tak˝e w innych miejscach. I tak kanonik bratys∏awski Karol Korper
w tekÊcie Odkaz z Katyna (Przes∏anie z Katynia) otwarcie nazwa∏ t´ masakr´ lu-
dobójstwem narodu polskiego. „W narodzie dobrze wychowywana, inteligentna
warstwa przekazuje panujàce prawdy i idee pospolitemu ludowi. Kiedy trzeba
przekonaç lud do innych idei i sprowadziç go na inne drogi, to wed∏ug tego sys-
temu czyni si´ tak, ˝e wybija si´ warstw´ inteligentnà, by nowoÊci mia∏y swobod-
ny dost´p do szerokich mas. Przygotowuje si´ szeroki ugór, by przyj´∏y si´ chwa-
sty i trujàce roÊliny. W Katyniu podobno te˝ nie chodzi∏o o nic innego. Sowieci,
chcàc rozpropagowaç ide´ bolszewickà wÊród Polaków, wykorzystali okazj´ i po
prostu usun´li 10 tys. inteligentów. Zgodnie z has∏em »Jak Polak, to katolik« mu-
sia∏o zginàç 10 000 katolików, przedstawicieli tego KoÊcio∏a, który ostro wyst´-
powa∏ przeciwko ideologii komunistycznej”21.

Na scen´ wkracza dr Šubík-Žarnov 

W Polsce ma∏o znany jest fakt, ˝e wÊród cz∏onków mi´dzynarodowej komisji
patologów badajàcej w dniach 29 i 30 kwietnia 1943 r. masowe groby w Katy-
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20 Np. „Slovenská pravda” w komentarzu z 8 V 1943 zatytu∏owanym Pol’sko a ZSSR (Polska
a ZSRR) napisa∏a, ˝e obecny spór polsko-sowiecki stanowi∏ w∏aÊciwie dla Stalina wygodny pretekst,
by „nadaç konkretniejszy charakter swoim ˝àdaniom terytorialnym wobec Polski”.
21 „Slovák”, 9 V 1943, s. 3. Inny z publicystów przekonywa∏, ˝e S∏owiaƒstwo jako rasa „nigdy w hi-
storii nie wyst´powa∏a wspólnie pod wzgl´dem politycznym, próby w tym zakresie zawsze koƒczy-
∏y si´ niepowodzeniem”, a decydujàce by∏y zawsze interesy polityczne, nic innego; My, Slovanstvo
a bol’ševizmus (My, S∏owiaƒstwo a bolszewizm), „Gardista”, 8 V 1943, s. 1. Z kolei znany krytyk
literacki dr Stanislav Mečiar w artykule Bol’ševizmus, panslavizmus a Slovensko (Bolszewizm, pan-
slawizm a S∏owacja) przekonywa∏, ˝e „tylko z∏oÊliwcy i wrogowie narodu s∏owackiego mogà ∏àczyç
ze sobà panslawizm i bolszewizm” („Gardista”, 9 V 1943, s. 4).



niu znajdowa∏ si´ tak˝e S∏owak, prof. František Šubík, pos∏ugujàcy si´ poetyckim
przydomkiem Andrej Žarnov22. Šubík by∏ w tym czasie profesorem zwyczajnym
anatomii patologicznej na Uniwersytecie S∏owackim (Slovenská univerzita, wcze-
Êniej i obecnie Uniwersytet Komeƒskiego) w Bratys∏awie oraz szefem paƒstwo-
wej s∏u˝by zdrowia na S∏owacji. Jako ogólnie szanowany autorytet w swojej
dziedzinie otrzyma∏ on zaproszenie radcy ds. zdrowia Rzeszy, dr. Contiego, do
udzia∏u w komisji lekarskiej. Przyjà∏ je i w poniedzia∏ek, 26 kwietnia, wyjecha∏
do Berlina23. Groby badano w dniach 29–30 kwietnia, nast´pnie cz∏onkowie ko-
misji powrócili do Berlina, gdzie wydali wspólne oÊwiadczenie stwierdzajàce jed-
noznacznà odpowiedzialnoÊç ZSRR za dokonanie zbrodni. 

Jako pierwszy fragmenty informacji od Žarnova opublikowa∏ 5 maja „Slovák”.
„Wiosnà 1942 ciàgn´∏y na wschód drogà Miƒsk–Smoleƒsk niemieckie jednost-
ki wojskowe, do których zosta∏y przydzielone tak˝e robocze jednostki cywilne,
a wÊród nich kilku Polaków. Polacy nawiàzali kontakt z ludnoÊcià rosyjskà wsi
Katyƒ […], która zwróci∏a uwag´ Polaków, ˝e wiosnà 1940 niedaleko w lesie
strzelano do polskich oficerów”. To by∏y pierwsze s∏owa Šubíka, które dotar∏y
do s∏owackich czytelników. Ju˝ nast´pnego dnia, 6 maja, mogli si´ oni zapo-
znaç z ca∏ym wywiadem opublikowanym w prasie24. Šubík zreferowa∏ w nim
swoje prze˝ycia z badaƒ, mówi∏ te˝ o tym, dlaczego groby nie zosta∏y wczeÊniej
odkryte. Potwierdzi∏, ˝e komisja pracowa∏a niezale˝nie i bez jakichkolwiek
nacisków ze strony Niemiec. Ostro brzmi zw∏aszcza poni˝szy fragment jego
pierwszej oficjalnej rozmowy: „Na czaszkach trupów i szkieletach wsz´dzie
z ca∏à pewnoÊcià stwierdzono ten sam sposób zastrzelenia: strza∏ w ty∏ g∏owy,
kula przesz∏a przez mózg i wysz∏a czo∏em. Taki sposób strzelania wybrali So-
wieci chyba dlatego, ˝e w ZSRR strzela∏o si´ masowo i co roku ofiarami pada-
∏o kilkaset tysi´cy osób. Robiono to w taki sposób, by egzekucje by∏y szybsze,
taƒsze i bardziej pewne. Lasek Katyƒski s∏u˝y∏ cz∏onkom GRU za letnisko. Kie-
dy za∏atwili swój »obowiàzek«, zabawiali si´ w lasku albo p∏ywali w pobli˝u
∏ódkà, albo weso∏o popijali”. Šubík wyrazi∏ tu te˝ swojà osobistà opini´, ˝e
„Sowietom chodzi∏o przede wszystkim o to, by usunàç polskà inteligencj´.
Chodzi tu przede wszystkim o oficerów rezerwy” i doda∏, ˝e „najbardziej
wstrzàsajàce jest, ˝e w tak okrutny sposób nastaje si´ w∏aÊnie na ˝ycie S∏owian.
Trudno tu mówiç o jakimÊ s∏owiaƒstwie Sowietów. Nie, o tym w ogóle nie
mo˝na mówiç”25.

U˝ywajàc wspó∏czesnego j´zyka, mo˝na by powiedzieç, ˝e bomba medialna
wybuch∏a jednak dopiero 11 maja. W ten wtorek (w poniedzia∏ek gazety na S∏o-
wacji si´ nie ukazywa∏y) wszystkie dzienniki opublikowa∏y bowiem na stronach
tytu∏owych szczegó∏owà informacj´ o wystàpieniu Šubíka-Žarnova w Bratys∏awie
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22 František Šubík (ur. 1903 w miejscowoÊci Kuklov, zm. 1982 w Poughkeeps ko∏o Nowego Jorku),
by∏ krótko w seminarium, ostatecznie jednak ukoƒczy∏ studia medyczne. Jako poeta zadebiutowa∏
w 1925 r. tomem Stráž pri Morave (Stra˝ przy Morawie), którego nak∏ad zosta∏ skonfiskowany
przez w∏adze, poniewa˝ uznano go za nacjonalistyczny. Ksià˝ka by∏a póêniej dystrybuowana niele-
galnie, faktycznie zatem Žarnov sta∏ si´ pierwszym s∏owackim autorem samizdatowym. Oprócz
praktyki lekarskiej i pisania poezji zajmowa∏ si´ tak˝e t∏umaczeniem literatury polskiej. 
23 „Slovák”, 28 IV 1943, s. 3.
24 Vraždy v Katynskom lese (Morderstwa w Lesie Katyƒskim), „Slovenská pravda”, 6 V 1943, s. 2.
25 Ibidem.



w niedziel´ 9 maja, które by∏o równie˝ transmitowane na ˝ywo w radio. O nie-
zwyk∏ej delikatnoÊci tematu Êwiadczy∏y ju˝ same tytu∏y. Przyk∏adowo dziennik
„Gardista” opublikowa∏ na Êrodku strony artyku∏ Katyn strašlivy∂m mementom!
(Katyƒ straszliwym memento!)26, w którym przedstawiono g∏ówne idee niedziel-
nego wyk∏adu. „Slovenská pravda” wydrukowa∏a treÊç wystàpienia Šubíka w od-
cinkach, w trzech kolejnych numerach od 12 do 14 maja, pt. Svedectvo o Katyn-
skom lese (Âwiadectwo o Lesie Katyƒskim). „Slovák” opublikowa∏ je 11 maja pt.
Ešte rozhodnejšie proti židobol’ševizmu (Jeszcze bardziej zdecydowanie przeciw-
ko ˝ydobolszewizmowi)27. 

Publiczny odczyt dr. Šubíka z 9 maja 1943 roku

Prelekcja odby∏a si´ w budynku Domu Hlinki (Hlinkov dom) w centrum Bra-
tys∏awy w niedziel´ 9 maja przed po∏udniem w ramach uroczystej zbiórki Gwar-
dii Hlinki. W spotkaniu udzia∏ wzi´li minister spraw wewn´trznych Alexander
Mach, ambasador Chorwacji na S∏owacji oraz inni wa˝ni goÊcie. Po przemarszu
Gwardii Hlinki nastàpi∏a recytacja wiersza Katynsky∂ les (Las Katyƒski), autor-
stwa jednego z czo∏owych przedstawicieli moderny katolickiej i jednoczeÊnie
osobistego przyjaciela Šubíka, m∏odziutkiego Karola Strmeňa28: 

Ako tak stáli w rade, načo gáni, Jak tak stali w szeregu, na co ∏ypie,

nič nečítali z jeho pohl’adu, nic nie odczytywali z jego spojrzenia,

len kôstka sa mu pohla na grgáni poruszy∏a si´ tylko kostka na jego grdyce

ruka sa striel’at’ mykla odzadu r´ka zatrz´s∏a si´ strzelajàc od ty∏u

zmätené hlavy, aby gul’ka cez ne w bezw∏adne g∏owy, by kulka przez nie

ako voš ostro štípajúca šla, jak wesz ostro gryzàca przesz∏a,

až každy∂ hltal vlastnú krv. Tak presne a˝ ka˝dy po∏yka∏ w∏asnà krew. Wysz∏a 

sa vynašla, tak dok∏adnie,

že natrafila w srdci Orlicu ˝e trafi∏a w serce Orze∏ka

a čo ich prišlo, padli dolu nosom. a ilu ich przysz∏o, padali na twarz.

Tak sa tá ruka vynašla, ˝e siala, R´ka tak si´ unosi∏a, ˝e sia∏a,

aby si teraz vedel, kto som, čo som, byÊ teraz wiedzia∏, kim jestem, czym jestem,

keì praskla zem a z útrob vyvrhala, gdy p´k∏a ziemia i z wn´trza wyrzuca∏a,

čím kr∂mil som ju jak prasnicu. czym tuczy∏em jà jak macior´.
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26 Oprócz tego artyku∏u „Gardista” opublikowa∏ 11 maja kolejny pt. Šubík-Žarnov o katynsky∂ch
obetiach (Šubík-Žarnov o ofiarach katyƒskich) na s. 3, wraz z wierszem Karola Strmeňa Katynsky∂
les. Tekst odczytu zosta∏ te˝ opublikowany 12 maja pt. Pravda o Katynskom lese (Prawda o Lesie
Katyƒskim).
27 Najzwi´êlej o odczycie napisa∏a „Slovenská politika”, która 11 maja poÊwi´ci∏a mu zaledwie pó∏
strony. 
28 Karol Strmeň (1921–1996) by∏ wybitnym poetà i t∏umaczem, jednym z przedstawicieli ruchu tzw.
moderny katolickiej. W 1945 r. zosta∏ zmuszony do emigracji, na S∏owacj´ móg∏ powróciç dopiero
po 1989 r. 



Póêniej rozpoczà∏ si´ w∏aÊciwy odczyt. Na wst´pie Šubík przypomnia∏ znane
fakty – odkrycie grobów, medialnà wrzaw´, ale te˝ poczàtkowe niedowierzanie
wobec tak potwornego zdarzenia. Sam bowiem, s∏uchajàc pierwszych informacji
o tej sprawie, by∏ sceptyczny, ba∏ si´ w nie uwierzyç, bo nie potrafi∏ sobie wy-
obraziç okrucieƒstwa na takà skal´. Prawda o Katyniu wkrótce spowodowa∏a
kontrowersyjne interpretacje – Moskwa wykpi∏a spraw´ i uzna∏a groby za odkry-
cia archeologiczne. Czerwony Krzy˝ umy∏ r´ce, odmówi∏ zbadania grobów, co
Šubík okreÊli∏ jako „wyrafinowane wymiganie si´” i jednoczeÊnie bardzo smutne
Êwiadectwo o tej organizacji. Opowiedzia∏ o zaproszeniu, swoim udziale w ko-
misji, a tak˝e przebiegu jej prac. W ten sposób nie tylko s∏uchaczom w Bratys∏a-
wie, ale tak˝e ca∏ej S∏owacji potwierdzi∏, ˝e prasowe publikacje o Katyniu to nie
˝adne wymys∏y, ale potwierdzony naukowo fakt. 

„Z ca∏ego znajdujàcego si´ do dyspozycji materia∏u dowodowego – mówi∏
Šubík – da∏o si´ z ca∏kowità pewnoÊcià wywnioskowaç, ˝e chodzi o zastrzelonych
oficerów polskich”. Jeƒcy zostali zlikwidowani wiosnà 1940 r., w marcu i kwiet-
niu. Dat´ Êmierci niezaprzeczalnie potwierdza∏y te˝ inne êród∏a – wypowiedzi
miejscowej ludnoÊci, wiek porostu leÊnego na grobach, przedmioty osobiste za-
mordowanych, a tak˝e zapiski mjr. Solskiego, które odnaleziono w grobie. „JeÊli
Moskwa twierdzi∏a – mówi∏ zapewne nie bez ironii bezpoÊredni Êwiadek – ˝e sà
to odkrycia archeologiczne, to musimy jej przypomnieç, ˝e nieznany jest przypa-
dek odnalezienia na prastarych szkieletach starych z´bów”29. Tak˝e zarzut propa-
gandy angielskiej, ˝e nie mo˝na naukowo okreÊliç wieku zw∏ok, czo∏owy s∏owac-
ki specjalista uzna∏ za „naiwny”. Dok∏adnà liczb´ pochowanych osób mo˝na
jedynie szacowaç – liczba 10 tys. podawana przez pras´ jest jednak uzasadniona.
Komisja stwierdzi∏a, ˝e przyczynà Êmierci wszystkich dotychczas wykopanych
zw∏ok, na których przeprowadzono sekcje, by∏y strza∏y od ty∏u. Wszystkie wy˝ej
wymienione okolicznoÊci wskazujà zatem niezaprzeczalnie, ˝e za masowà zbrod-
nià stoi tajna policja Stalina. Rezultat ustaleƒ komisji stanowi protokó∏ podpisa-
ny bez jakichkolwiek nacisków lub manipulacji przez wszystkich jej cz∏onków.
Šubík potwierdzi∏ to powagà swojego autorytetu. „To jest prawda o masowych
grobach w Lesie Katyƒskim pod Smoleƒskiem. Tej prawdy nie waha∏ si´ podpi-
saç ˝aden z cz∏onków komisji. Jest to w∏asne opracowanie, nic podrzuconego”.
Komisja pracowa∏a bez nacisków lub interwencji ze strony w∏adz nazistowskich.
„JeÊli w Lesie Katyƒskim prawda by∏aby inna, to nie zawaha∏bym si´ tego powie-
dzieç ca∏kiem otwarcie lub zdecydowanie nie podpisa∏bym protoko∏u. Nie jestem
cz∏owiekiem, który zostawia sobie furtk´ do odwrotu, ani cz∏owiekiem, którego
mo˝na przekupiç lub nawet zmusiç do podpisania nieprawdy”. Na marginesie
wypowiedzia∏ si´ o pozosta∏ych cz∏onkach komisji, których mia∏ okazj´ poznaç
podczas pracy. Stwierdzi∏, ˝e ˝aden z nich nie by∏ germanofilem, a kilku mia∏o na-
wet zdecydowanie antynazistowskie przekonania”30. 

Najbardziej osobiste prze˝ycia przekaza∏ jednak w prawie poetyckiej formie:
„Wra˝enia, które mieliÊmy podczas przyjazdu komisji do Lasu Katyƒskiego, by∏y
straszne”, mówi∏. Straszniejsze, ni˝ opisywa∏a je prasa codzienna, bo ˝adnymi
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29 „Slovenská pravda”, 14 V 1943, s. 3.
30 Ibidem. 



s∏owami nie mo˝na opisaç leÊnego terenu z siedmioma wielkimi do∏ami ze zw∏o-
kami. „Chodzi∏em od zw∏ok do zw∏ok wÊród ostrego, kwaÊnawego smrodu i pa-
li∏em papierosa za papierosem. Nie mam s∏abego charakteru, wiele znios´, sam
jestem patologiem, 12 lat ju˝ dzieƒ w dzieƒ spotykam si´ w swoim instytucie ze
zw∏okami. Za mojej kadencji przez instytut patologii przesz∏o ju˝ do dziesi´ciu
tysi´cy zw∏ok, w wi´kszoÊci sam osobiÊcie dokonywa∏em sekcji, ale nasze zw∏o-
ki wywo∏ujà inne wra˝enia”. Zw∏oki w Katyniu budzi∏y przera˝enie nawet pato-
loga. By∏y to szczàtki cia∏ w polskich mundurach. „Tu le˝y g∏owa bez w∏aÊcicie-
la, bez oczu, z resztkà pi´knych czarnych w∏osów i dwoma z∏otymi z´bami
w szcz´ce. Mog∏a nale˝eç do urz´dnika, lekarza, adwokata, byç mo˝e by∏ to
przyjaciel poeta, którego tak kocha∏em i t∏umaczy∏em na s∏owacki jego wspania-
∏e wiersze o pi´knie ˝ycia. Tu le˝y noga, tam przy tu∏owiu oderwana r´ka, jak
wios∏o obok rozbitej ∏odzi. Tu otwarte szcz´ki, jakby zamar∏y podczas ostatnie-
go okrzyku »Ojczyzno moja!«. Tu r´ka zwrócona jakby do przysi´gi. I tak tu le˝à
wszyscy, le˝y tak gen. Smorawiƒski w czerwonych lampasach i gen. Bohatyrewicz
obok podporucznika, majora, kapelana, le˝à tu tak po kolei, w kolejnych rz´-
dach, jakby w krótkim odpoczynku przed ostatnià defiladà, oskar˝ajàcy swojà
martwà ciszà w lesie sosnowym, naruszanà tylko przez skrzyd∏a krà˝àcych nad
nimi wron”. Swoje sugestywne prze˝ycia z Katynia ten znawca literatury polskiej
koƒczy we wzruszajàcy sposób: „Stoj´ tu jak przyjaciel poÊród przyjació∏, któ-
rych literatur´ tak ch´tnie t∏umaczy∏em. Mo˝e wÊród tych setek le˝y te˝ kolega,
który przes∏a∏ mi przed laty srebrny wawrzyn Akademii Literackiej z Warszawy.
Szkoda, ˝e moja ojczyzna jest tak daleko. Jak ch´tnie przypià∏bym na piersi któ-
regokolwiek z nich to swoje wyró˝nienie!”31.

Ca∏y odczyt zakoƒczy∏ si´ zdecydowanym akcentem politycznym. Sprawa ka-
tyƒska obna˝y∏a „sadyzm, perwersyjnoÊç i azjatyzm w swojej najstraszliwszej po-
staci”, pokaza∏a, ˝e „w Rosji sowieckiej metody terrorystyczne nie zmieni∏y si´
ani na jot´, ˝e tam nie ma nacjonalizmu, s∏owianofilstwa, ale, jak mia∏em mo˝li-
woÊç zobaczyç w Smoleƒsku, jest tam ubóstwo spo∏eczne”. Z tego faktu wyp∏y-
wajà te˝ jednak wnioski dla S∏owacji, gdzie sympatie do bolszewizmu nasila∏y si´
wraz ze zmianà sytuacji na froncie. Šubík przemówi∏ tu do rozumu zw∏aszcza s∏o-
wackim „teoretykom” bolszewizmu: „JeÊli ktoÊ u nas twierdzi, a czyni tak pew-
na cz´Êç inteligencji s∏owackiej, ˝e naszym zbawieniem jest jedynie Rosja sowiec-
ka i ˝e w Rosji sowieckiej nie ma ju˝ ˝àdnego krwi bolszewizmu, ale nacjonalizm,
to potwornie si´ myli lub ca∏kiem Êwiadomie, pod wp∏ywem zagranicznego ra-
dia, szerzy nieprawd´. […] JeÊli komuÊ podoba si´ sowiecki raj, to z∏ó˝my si´ dla
niego na spadochron i zrzuçmy go do tego raju, niech na w∏asnej skórze przeko-
na si´ o dobrodziejstwie uwielbianych przez siebie rzàdów”32. Dlatego nazywa-
nie walki armii s∏owackiej w ZSRR, jak to robi cz´Êç inteligencji, walkà ze s∏o-
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31 „Slovák”, 11 V 1943, s. 1. Jako ciekawostk´ mo˝na podaç, ˝e Žarnov t∏umaczy∏ g∏ównie litera-
tur´ polskà. Opracowa∏ antologi´ poezji polskiej U pol’sky∂ch básnikov (U polskich poetów, 1937),
w której znajdujà si´ utwory dwunastu poetów polskich od romantyzmu po wspó∏czesnoÊç (m.in.
Mickiewicza i Tuwima). Przet∏umaczy∏ te˝ dramat Lato w Nohant Jaros∏awa Iwaszkiewicza, Nie-bo-
skà komedi´ Zygmunta Krasiƒskiego (1944), Hymny Jana Kasprowicza (1949), a na emigracji po-
ezj´ Karola Wojty∏y, opublikowanà w 1979 r. pt. Profily (Profile). 
32 Te bezpoÊrednie s∏owa wzbudzi∏y niezwyk∏à owacj´ publicznoÊci. 



wiaƒskim bratem – jest tylko màceniem wody. „Po drugiej stronie to nie sà S∏o-
wianie, ale bolszewickie hordy” – oÊwiadczy∏ Šubík na zakoƒczenie33.

Wygasanie zainteresowania prasy codziennej

Po wystàpieniu Šubíka oraz opublikowaniu jego odczytu w drugiej po∏owie
maja ju˝ rzadziej spotykamy si´ z artyku∏ami poÊwi´conymi sprawie Katynia. Przez
pewien czas rezonowa∏y jednak echa odczytu, który – emitowany tak˝e przez ra-
dio – wywo∏a∏ na S∏owacji wielki oddêwi´k34. Pod koniec maja pojawi∏a si´ infor-
macja o kontynuowanych ekshumacjach, dzi´ki którym uda∏o si´ zidentyfikowaç
3 tys. cia∏35. Ukaza∏o si´ jeszcze jedno, szczególnie istotne i cenne, zw∏aszcza dla
S∏owaków, Êwiadectwo. By∏a to relacja by∏ego polskiego oficera Andrzeja Pardela,
z pochodzenia S∏owaka ze wsi Chy˝ne na Orawie. Wraz z innymi oficerami trafi∏
do niewoli sowieckiej we W∏odzimierzu. Przed pewnà Êmiercià uratowa∏o go to,
˝e podczas transportu na wschód wyskoczy∏ z pociàgu i po wielu trudach dotar∏ a˝
do rodzinnej wsi, w tym czasie przy∏àczonej do paƒstwa s∏owackiego36.

Oprócz tego gazety publikowa∏y reakcje na marginesie konfliktu polsko-so-
wieckiego oraz jego zwiàzku z politykà emigracyjnà Beneša. Przyk∏adowo w ar-
tykule Beneš Stalinovy∂m lokajom (Beneš lokajem Stalina) oceniono spraw´ ka-
tyƒskà w kontekÊcie polityki Beneša. Kampania antypolska rzekomo by∏a bardzo
na r´k´ temu samozwaƒczemu prezydentowi, przede wszystkim dlatego, ˝e móg∏
podczas niej okazaç swe oddanie Stalinowi i w ten sposób umocniç swojà pozy-
cj´ za granicà, os∏abionà zw∏aszcza po utracie obu s∏owackich przywódców emi-
gracyjnych – Hodžy i Osuskiego37. 

Wzmianki o Katyniu w innych czasopismach

Choç prasa s∏owacka w latach wojny podlega∏a cenzurze Urz´du Propagandy
(Úrad propagandy), nie stworzy∏a nigdy monolitu. W redakcjach poszczególnych
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33 Udzia∏ Šubíka w pracach komisji oraz jego publiczne antybolszewickie wypowiedzi mia∏y dla nie-
go fatalne skutki. W kwietniu 1945 r. uciek∏ na Zachód wraz z przedstawicielami rzàdu paƒstwa
s∏owackiego. To uratowa∏o mu ˝ycie, NKWD wytrwale go bowiem poszukiwa∏o. Z niemieckiego
Altoting zosta∏ jednak po trzech miesiàcach deportowany na S∏owacj´, gdzie stanà∏ przed sàdem.
Sp´dzi∏ 33 miesiàce w areszcie Êledczym. Jak wi´kszoÊç innych cz∏onków komisji, którzy po wojnie
stali si´ obywatelami paƒstw komunistycznych, tak˝e Šubík pod wp∏ywem nacisków odwo∏a∏ swo-
je wypowiedzi z 1943 r. Przed sàdem zezna∏, ˝e lekarze w Katyniu zostali zastraszeni i przymusze-
ni do podpisania protoko∏u oraz ˝e nie mia∏ kompetencji do oceny sprawy, poniewa˝ nie jest le-
karzem sàdowym, ale patologiem (Slovensky∂ národny∂ archív, spis Tnlud 5/46). Pozbawiono go
profesury i publicznie pot´piono. Šubík pracowa∏ póêniej jako lekarz w Trnawie. ˚y∏ jednak pod
nieustannym nadzorem policji, szykanowano nawet jego pacjentów i znajomych. W 1952 r., próbu-
jàc zmieniç trudnà do zniesienia sytuacj´ ˝yciowà, uda∏ si´ na emigracj´. Osiad∏ na sta∏e w USA,
gdzie zmar∏ w 1982 r. Ten s∏owacki patriota nigdy jednak nie przywyk∏ do ˝ycia za granicà i cier-
pia∏ psychicznie wskutek odizolowania od ojczyzny, której nie dane mu ju˝ by∏o wi´cej zobaczyç. 
34 „Gardista”, 16 V 1943, s. 1.
35 „Slovák”, 29 V 1943, s. 2.
36 „Gardista”, 13 V 1943, s. 1–2. 
37 „Slovák”, 16 V 1941, s. 1. Serwilizm emigracji czechos∏owackiej wobec ZSRR przejawi∏ si´ te˝
w zerwaniu przez nià stosunków dyplomatycznych z rzàdem polskim („Slovák”, 21 V 1943, s. 2 oraz
artyku∏ Beneš apoštolom bol’ševizmu (Beneš aposto∏em bolszewizmu), „Slovák”, 22 V 1943, s. 2).



gazet i czasopism istnia∏o zawsze – choç w niewielkim stopniu – miejsce na au-
tonomicznà prac´. Ambicj´ niezale˝noÊci wobec oficjalnej linii partyjno-politycz-
nej mia∏y zw∏aszcza redakcje czasopism ewangelickich38 oraz tych, w których
ewangelicy przewa˝ali, jak np. „Národné noviny” z Martina, a tak˝e niektóre
czasopisma intelektualistów katolickich („Kultúra”, „Tvorba”), niezadowolo-
nych z nadmiernych powiàzaƒ kleru z politykà. Sytuacja w prasie s∏owackiej by-
∏a zatem zdecydowanie lepsza ni˝ np. w Protektoracie Czech i Moraw, gdzie
dziennikarze poruszajàcy zagadnienia polityczne nie mieli nawet najmniejszej
swobody, a sposób pisania wiadomoÊci i komentarzy by∏ z góry ÊciÊle okreÊlony
przez propagand´ nazistowskà. Porównujàc ówczesne dzienniki „czeskie”, mo˝-
na stwierdziç, ˝e mi´dzy poszczególnymi tekstami cz´sto nie ma nawet najmniej-
szych odchyleƒ stylistycznych, ale we wszystkich gazetach stosowany jest jeden
i ten sam szablon, tyle ˝e pod ró˝nymi tytu∏ami39.

Dalej skoncentruj´ si´ na trzech najwa˝niejszych czasopismach ukazujàcych
si´ na S∏owacji – oficjalnym organie KoÊcio∏a katolickiego, dwutygodniku „Ka-
tolícke noviny”, piÊmie „Národné noviny” oraz czasopiÊmie wojskowym „Slo-
vensky∂ vojak”. 

Pewnym zaskoczeniem jest, ˝e w dwutygodniku „Katolícke noviny” o Katy-
niu odnajdujemy jedynie drobne wzmianki. Fakt ten dziwi tym bardziej, ˝e i kler,
i episkopat katolicki by∏y ÊciÊle zwiàzane z rzàdzàcym re˝imem ludackim40. Wy-
darzeniom w Lasku Katyƒskim pismo poÊwi´ci∏o zaledwie dwie ledwo dostrze-
galne, a ponadto poÊrednie, wzmianki. W wydaniu z 2 maja w rubryce Čo sa stalo
za ty∂ždeň (Co przyniós∏ tydzieƒ) opublikowano informacj´ o zakazie opuszcza-
nia przez Polaków ZSRR w nast´pujàcym brzmieniu: „Po zerwaniu stosunków
dyplomatycznych mi´dzy ZSRR a polskim rzàdem emigracyjnym w Londynie
z powodu stanowiska tego˝ wobec masowej zbrodni w lesie katyƒskim rzàd
Zwiàzku Radzieckiego zakaza∏ wyjazdów Polakom ze ZSRR”41. Druga i ostatnia
wzmianka o Katyniu pojawi∏a si´ w tej samej rubryce trzy tygodnie póêniej. Opi-
sano w niej krótko treÊç odczytu Františka Šubíka – Andreja Žarnova w Braty-
s∏awie. Obj´toÊç obu notatek by∏a mniej wi´cej porównywalna z informacjà opu-
blikowanà w tej samej rubryce 15 sierpnia, poÊwi´conà wynalezieniu nowych
granatów r´cznych oraz sposobowi ich ∏adowania42. 

Tygodnik „Slovensky∂ vojak” stanowi∏ organ prasowy armii s∏owackiej. Na te-
mat wydarzeƒ katyƒskich opublikowano w nim zaledwie jednà wzmiank´. W nu-
merze z 22 kwietnia na stronie tytu∏owej stwierdzono, ˝e „dotychczasowe Êledz-
two dowodzi, ˝e Sowieci sà winni najstraszliwszej masakry w historii ludzkoÊci
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38 Np. „Cirkevné listy”, „Stráž na Sione” i in. 
39 P. Suk, SNP a protektorátní tisk [w:] Slovenská republika 1939–1945 očami mlady∂ch historikov.
(Povstanie roku 1944), red. M. Lacko, Bratislava 2004; zob. artyku∏ Pavla Suka Odkrycie masowych
grobów w Katyniu oraz problematyka polska w prasie Protektoratu Czech i Moraw w okresie od
kwietnia do czerwca 1943 roku w tym numerze „Pami´ci i SprawiedliwoÊci”. 
40 Wielu ksi´˝y by∏o przewodniczàcymi lub dzia∏aczami organizacji wiejskich, miejskich lub regio-
nalnych (˝upnych) partii. W parlamencie ksi´˝a stanowili oko∏o 20 proc. wszystkich pos∏ów, a bp
Vojtaššák by∏ nawet cz∏onkiem jednego z najwa˝niejszych organów politycznych – Rady Paƒstwa
(Štátna rada).
41 „Katolícke noviny” 1943, nr 18, s. 7.
42 Ibidem, nr 25, s. 3.



– zamordowania 10 000 Polaków”43. Nie zaj´to si´ jednak bli˝ej wydarzeniami
w Katyniu ani ich konsekwencjami. Naj∏atwiej mo˝na to chyba wyt∏umaczyç
tym, ˝e gazety wojskowe stara∏y si´ byç „apolityczne”, co wynika∏o z ogólnej
koncepcji armii s∏owackiej i jej pozycji w spo∏eczeƒstwie44. Podobnie te˝ w 1941 r.,
przy okazji odkrycia masowych zbrodni NKWD w wi´zieniach na obszarze
dawnej Polski wschodniej, prasa wojskowa zajmowa∏a si´ tym tematem w sto-
sunkowo niewielkim stopniu, a wszystkie informacje koncentrowa∏y si´ w prasie
codziennej. 

Prawdopodobnie najwi´kszy dystans wobec propagandy ludackiej starali si´
zachowywaç redaktorzy pisma „Národné novíny”45. Przyczynà tego stanu rze-
czy by∏ w pierwszym rz´dzie tradycyjny opór ewangelików s∏owackich wobec
wszystkiego, co publikowa∏ rzàd katolicki i jego Êrodki przekazu. Swój dystans
wobec propagandy ludackiej i nazistowskiej redakcja wyra˝a∏a m.in. w ten spo-
sób, ˝e konsekwentnie oddziela∏a w artyku∏ach obowiàzkowe êród∏a wiadomo-
Êci od swojego stanowiska. Uwa˝ny czytelnik móg∏ zatem ∏atwo rozró˝niç obo-
wiàzkowe klisze propagandowe oraz poglàdy redakcji, a tym samym ∏atwiej
czytaç „mi´dzy wierszami”.

Wzmianka o Katyniu pojawi∏a si´ w tej gazecie po raz pierwszy 1 maja. W ar-
tykule 36 vy∂chodnej šírky (36 szerokoÊci wschodniej) pisano o nowym sporze
polsko-sowieckim, przy czym stwierdzono m.in.: „Spór nabra∏ nowego zabar-
wienia wskutek tego, ˝e Niemcy poinformowa∏y Êwiat o ujawnieniu masowych
grobów oficerów polskich w Lesie Katyƒskim pod Smoleƒskiem. OÊwiadczy∏y, ˝e
sà to polscy oficerowie, którzy podczas 18-dniowej wojny trafili do niewoli So-
wietów i miano ich zbiorowo zastrzeliç wiosnà 1940. […] Sikorski nie zadowo-
li∏ si´ sowieckim stwierdzeniem, ˝e jest to propaganda niemiecka, ale szuka∏ spo-
sobu, by wyjaÊniç spraw´. […] I tak dosz∏o do pogmatwanej sytuacji, poniewa˝
w kwestii wyjaÊnienia tajemnicy Polacy na emigracji znaleêli si´ w opozycji do
Sowietów, z którymi jako sojusznicy mieliby walczyç rami´ w rami´”. W powy˝-
szym fragmencie ju˝ na pierwszy rzut oka zauwa˝alny jest ca∏kiem odmienny ton
ni˝ w dziennikach ludackich, które nawet mimochodem nie dopuszcza∏y, by mo-
g∏o chodziç o oszustwo ze strony Niemiec, i nie pisa∏y o tragedii w tonie speku-
lacji, ale jako o rozstrzygni´tej sprawie, którà bolszewicy majà na sumieniu. 

Tydzieƒ póêniej w artykule Gordicky∂ uzol (W´ze∏ gordyjski), poÊwi´conym
dalszemu rozwojowi konfliktu, redaktorzy przemycili tak˝e cz´Êç stanowiska
Moskwy, w którym nazywa ona rzàd polski „zgromadzeniem zbankrutowanych
obszarników”, a tak˝e wysokà ocen´ Polaków przez Churchilla – s∏owa o „mà-
drym przywódcy Sikorskim” oraz o „ci´˝kich ofiarach, jakie Polacy ponieÊli
w interesie wspólnej sprawy i które zostanà ukoronowane wskrzeszeniem wiel-
kiej i niepodleg∏ej Polski”46. Równie˝ w odmiennym duchu „Národné noviny”
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43 „Slovensky∂ vojak”, 22 IV 1943, s. 1.
44 ApolitycznoÊç wojska stanowi∏a jednà z tradycji Republiki Czechos∏owackiej. Minister obrony
narodowej by∏ bezpartyjny – jako jedyny cz∏onek rzàdu – i w takim duchu mia∏a te˝ byç budowana
ca∏a armia. 
45 „Národné noviny” ukazywa∏y si´ dwa razy w tygodniu. Redakcja pisma mia∏a siedzib´ w mieÊcie
Turčiansky Sväty∂ Martin. 
46 „Národné noviny”, 8 V 1943, s. 1.



donoszà o ustaleniach komisji mi´dzynarodowej. Ponownie informacje agencyj-
ne podkreÊlane sà jako opinia Berlina47.

Wp∏yw tragedii katyƒskiej na spo∏eczeƒstwo s∏owackie

Informacje o sprawie katyƒskiej mia∏y niezwyk∏à rang´ dla propagandy ludac-
kiej. Z politycznego punktu widzenia potwierdza∏y poÊrednio s∏usznoÊç celu
wojennego g∏oszonego przez propagand´ – kl´sk´ ZSRR. Opisywane odkrycia,
potwierdzone przez wybitnego i wiarygodnego specjalist´ ze S∏owacji, mia∏y
stanowiç moralne wsparcie dla tysi´cy ˝o∏nierzy, którzy ju˝ od trzech lat uczest-
niczyli w narzuconej wojnie. Kwestionowa∏y tak˝e wiarygodnoÊç propagandy
komunistycznej i jej idei, które zawsze by∏y popularne, zw∏aszcza wÊród biedniej-
szych warstw ludnoÊci. Oprócz tego nowy impuls otrzyma∏a te˝ propaganda anty-
˝ydowska, skoro wykonawcy egzekucji – funkcjonariusze NKWD lub GRU – byli
prezentowani bez wyjàtku jako ˚ydzi.

Zarazem nie mo˝na jednak twierdziç, by odkrycia katyƒskie stanowi∏y abso-
lutnà sensacj´ lub nowoÊç. WiadomoÊci o budzàcych groz´ czynach bolszewików
pojawia∏y si´ bowiem w s∏owackiej prasie ju˝ od czerwca 1941 r. Potwierdza∏ to
tak˝e artyku∏ wst´pny towarzyszàcy pierwszej rozmowie z dr. Šubíkiem w maju
1943 r. Stwierdzono w nim, ˝e wprawdzie sprawa katyƒska „wstrzàsn´∏a ca∏ym
Êwiatem”, ale „nie by∏a zaskakujàca, poniewa˝ przywykliÊmy ju˝ do podobnych
informacji o tym, jak Sowieci likwidujà setki tysi´cy niewinnych ludzi”. Potwier-
dza∏y to te˝ informacje naocznych Êwiadków – ˝o∏nierzy s∏owackich, którzy la-
tem 1941 r. znaleêli si´ w Galicji48. 

Dlatego odpowiedê na pytanie, jaki by∏ wp∏yw sprawy katyƒskiej na ówcze-
sne spo∏eczeƒstwo s∏owackie, jest bardzo trudna. W ówczesnej S∏owacji istnia∏a
bez wàtpienia silna propaganda antykomunistyczna. Tysiàce ˝o∏nierzy s∏owac-
kich wynios∏o z frontu wschodniego w∏asnà opini´ o tyranii komunistycznej,
która od 25 lat dr´czy∏a narody ZSRR. W wielu przypadkach te doÊwiadczenia
wywiera∏y na nich wp∏yw do koƒca ˝ycia, a poÊrednio tak˝e na ich bliskich przy-
jació∏ lub krewnych, którzy darzyli ich zaufaniem. Pod tym wzgl´dem byli ˝o∏-
nierze armii s∏owackiej stanowili swoistà awangard´ ówczesnego spo∏eczeƒstwa
– mieli w∏asne doÊwiadczenia z imperium komunistycznym, podobnie jak z po-
litykà nazistowskà na wschodzie. Silna propaganda antykomunistyczna oddzia-
∏ywa∏a przez pras´, radio i kazania ksi´˝y, organizowano te˝ objazdowe wystawy
„antybolszewickie”, nie dziwi zatem, ˝e ludzie cz´sto jej ulegali. Na przyk∏ad po-
pierajàcy ludaków Josef Vicen, w czasie wojny student w Bratys∏awie, napisa∏
w obszernych wspomnieniach: „WiedzieliÊmy o masowych grobach z Lasu Ka-
tyƒskiego i w∏aÊciwie przypisywaliÊmy je brutalnoÊci sowieckich tajnych s∏u˝b,
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47 „Wed∏ug orzeczenia komisji mi´dzynarodowej do zbrodni dosz∏o na rok przed wybuchem woj-
ny. […] Prasa niemiecka powita∏a decyzj´ komisji i publikuje jà na pierwszym miejscu” (ibidem).
O odczycie dr. Šubíka poinformowano zwi´êle na oko∏o po∏owie strony tytu∏owej w Êrod´
12 maja.
48 Na temat zbrodni sowieckich latem 1941 r. oraz ich wp∏ywu na spo∏eczeƒstwo s∏owackie zob.
M. Lacko, Armia s∏owacka we wschodniej Polsce w 1941 roku, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003,
nr 1 (3), s. 217–234.



nie mieliÊmy jednak realnego wyobra˝enia, ˝e tak˝e po niemieckich interwen-
cjach wojennych pozostawa∏o wiele masowych grobów”49. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e nie wszyscy wierzyli w propagand´ antykomunistycznà.
JeÊli chcemy byç obiektywni i jednoczeÊnie wyrozumiali, to nie mo˝emy si´ te-
mu dziwiç. Bardziej obyty cz∏owiek, wychowany w dwudziestoleciu I Republiki
Czechos∏owackiej, gdzie panowa∏a wolnoÊç poglàdów i swoboda polityczna,
zdawa∏ sobie spraw´, ˝e na S∏owacji czasu wojny propaganda, która oddzia∏uje
na niego z radia i prasy, jest jednostronna. Permanentnie oczernia ZSRR, ale mil-
czy o zbrodniach nazistowskich. WiadomoÊci o nich stopniowo przedostawa∏y
si´ ju˝ w tym czasie do spo∏eczeƒstwa, nie by∏y jednak powszechnie znane. Ich
êród∏o stanowi∏y zagraniczne radiostacje50, doÊwiadczenia ˝o∏nierzy z frontu
wschodniego, zw∏aszcza z Bia∏orusi, a tak˝e inne kana∏y. Wielu osobom wydawa-
∏o si´ zatem co najmniej podejrzane, ˝e prasa z jednej strony atakuje ˝àdnych
krwi bolszewików, a z drugiej strony wstydliwie milczy o zbrodniach nazistow-
skich. Tak˝e z tego powodu wielu s∏uchaczy lub czytelników ostro˝nie podcho-
dzi∏o do informacji bratys∏awskich mediów. 

Stan nieobiektywnego informowania, lub ÊciÊlej mówiàc, zdecydowanie od-
miennej propagandy obu stron konfliktu wojennego, wnosi∏ w umys∏y wielu lu-
dzi kompletny chaos. Co jednak jest istotne, bolszewickie has∏a o równoÊci
i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej brzmia∏y dla S∏owaków bardzo kuszàco. Trudno za-
tem si´ dziwiç, ˝e wielu z nich wzbrania∏o si´ przed uwierzeniem w propagand´
antysowieckà. Jak mo˝na wnioskowaç na podstawie ró˝nych ataków lub pole-
mik publikowanych przez ówczesnà pras´, zdawali sobie z tego spraw´ tak˝e
ludzie re˝imu. W swoim odczycie przyznawa∏ to te˝ sam Šubík, czyniàc wielo-
krotnie aluzje pod adresem cz´Êci inteligencji, która „propaguje k∏amstwa”,
a w ZSRR widzi „zbawienie”. Przyzna∏ nawet wprost, ˝e osobiÊcie wie o tym, i˝
wiele osób nie wierzy w spraw´ katyƒskà51. 

Iluzje o ZSRR panowa∏y jednak nie tylko wÊród warstw ubo˝szych, ale tak˝e
wÊród cz´Êci inteligencji, co potwierdzajà ataki prasy. Równie˝ przyjaciel Šubíka,
pisarz Mikuláš Gacek, który w czasie wojny pracowa∏ w Ministerstwie Obro-
ny Narodowej (Ministerstvo národnej obrany) w Bratys∏awie, pozostawi∏ nam
w swoim dzienniku na pozór niewiarygodne, ale w ka˝dym razie autentyczne
Êwiadectwo o „niewiernych Tomaszach” w szeregach inteligencji. Na przyk∏ad
11 listopada 1943 r. podczas wzajemnej dyskusji kolegów pad∏a nast´pujàca opi-
nia: „Zauwa˝cie panowie, jak u nas szerzy si´ komunizm. Lud Êlepo wierzy w je-
dyne zbawienie – Rosj´ Sowieckà. Lud i nasza bur˝uazyjna inteligencja”. Podczas
innego spotkania odnotowa∏ on z kolei nast´pujàcy poglàd redaktora Valacha:
„Rosjanie nie zdradzili ani jednego swojego sojusznika. To jest imponujàce! Prowa-
dzà prostolinijnà polityk´. Stanowià jedyne oparcie dla takich Serbów, Chorwatów,
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49 J. Vicen, Vo víroch rokov 1938–1988, Bratislava 1999, s. 39.
50 Przypomnijmy, ˝e podczas wojny na S∏owacji stosunkowo swobodnie mo˝na by∏o s∏uchaç radia
moskiewskiego, a przede wszystkim londyƒskiego. W odró˝nieniu np. od Protektoratu, gdzie za s∏u-
chanie obcych radiostacji grozi∏a kara Êmierci, w∏adze S∏owacji wymierza∏y tylko symboliczne kary.
51 „Slovenská pravda”, 14 V 1943, s. 4. Inny dziennikarz „Gardisty” przytakiwa∏ mu poÊrednio, pi-
szàc na marginesie Katynia, ˝e „choç o metodach bolszewickich s∏yszeliÊmy ju˝ wiele, to dotychczas
by∏y one dla nas jakieÊ dalekie, obce” („Gardista”, 21 IV 1943, s. 1).



Polaków, Czechów!”. W Bratys∏awie mo˝na te˝ by∏o us∏yszeç: „Przecie˝ ci Rosja-
nie to ca∏kiem porzàdni ludzie. Walczà jak m´˝czyzna z m´˝czyznà, zgodnie z re-
gu∏ami wojny. Oni nie bombardujà nam miast”52.

By∏ to dok∏adnie przyk∏ad teoretycznego charakteru „bolszewizmu” na S∏owa-
cji, o którym w swoim wystàpieniu wspomina∏ Šubík. Z czerwonymi ideami sym-
patyzowali cz´sto ludzie siedzàcy wygodnie w urz´dach paƒstwowych i bankach
oraz wykonujàcy dobrze p∏atne zawody, których nie pociàga∏a ku tej ideologii
obietnica zmian spo∏ecznych. Ludzie, którzy nie mieli osobistych doÊwiadczeƒ
z okrucieƒstwami bolszewizmu, nie mogli lub nie chcieli uwierzyç w okropne wie-
Êci docierajàce z wielu stron. Bardziej przyjemne i wygodne by∏o oddawanie si´
z∏udzeniom o s∏owiaƒskim mocarstwie ze wschodu, które niebawem nas wyzwo-
li, a oprócz tego zlikwiduje stary system nierównoÊci majàtkowej53. 

NaiwnoÊç ludzkà pod tym wzgl´dem najlepiej uchwyci∏ chorwacki jezuita
i podró˝nik Tomislav Kolakovič, który pod koniec wojny przebywa∏ tak˝e na
S∏owacji. Podobnie jak wielu S∏owaków równie˝ on ˝y∏ z∏udzeniami o zmianach
w ZSRR podczas wojny oraz o mo˝liwej chrystianizacji. Otrzeêwia∏ dopiero
w 1945 r., kiedy powróci∏ z podró˝y do Moskwy. Powiedzia∏ wtedy biskupowi
Baƒskiej Bystrzycy Andrejowi Škrábikowi: „KomuniÊci, z którymi rozmawiali-
Êmy tu podczas powstania, rosyjscy lub nasi, to sà marzyciele wypowiadajàcy
o komunizmie tylko ˝yczenia i osobiste wyobra˝enia. Rosyjski komunizm to coÊ
zupe∏nie innego. To Azja odleg∏a od naszej cywilizacji”54.

Cz´Êç ludnoÊci, która nie wierzy∏a ówczesnej propagandzie lub te˝ by∏a wobec
niej sceptyczna, zacz´∏a pozbywaç si´ z∏udzeƒ dopiero kilka miesi´cy póêniej, po
wkroczeniu partyzantów sowieckich z ich brutalnym terrorem albo te˝ wskutek
doÊwiadczeƒ z przedstawicielami Armii Czerwonej i NKWD. Po uprowadzeniu ty-
si´cy S∏owaków do ZSRR dotychczasowe z∏udzenia wielu osób stopnia∏y jak Ênieg
na wiosn´. Kolejnych przekona∏a dopiero tyrania stalinizmu w latach 1948–1953,
niektórzy zawzi´ci komuniÊci po raz pierwszy p∏akali i wyrzucali legitymacje do-
piero w sierpniu 1968 r., podczas inwazji sowieckiej na Czechos∏owacj´. 

Pod ka˝dym wzgl´dem sytuacja w zakresie postrzegania rzeczywistoÊci wojen-
nej, a tak˝e zbrodni sowieckich, by∏a na S∏owacji bardziej ró˝norodna i obiek-
tywna ni˝ w sàsiednich Czechach. Stopieƒ autonomii dziennikarskiej na S∏owa-
cji, która stanowi∏a wprawdzie protektorat Hitlera, ale nie znajdowa∏a si´
bezpoÊrednio pod okupacjà, by∏ o wiele wi´kszy ni˝ u jej zachodniego sàsiada.
Tam ponadto tradycyjna rywalizacja z Niemcami, która po 1938 r. przerodzi∏a
si´ w nienawiÊç – choç ukrytà – faktycznie uniemo˝liwia∏a bardziej obiektywnà
ocen´ wydarzeƒ wojennych. LudnoÊç czeska od poczàtku ulega∏a z∏udzeniom
o niezrealizowanej pomocy Stalina dla Czechos∏owacji w 1938 r., choç Stalin ni-
gdy powa˝nie nie zastanawia∏ si´ nad takà interwencjà. W Protektoracie istnia∏
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52 Dlatego Gacek musia∏ westchnàç: „I tak szerzy si´ psychoza… ZaÊmia∏bym si´, jakby niektórzy
nasi rzecznicy ZSRR rozdziawili usta, gdyby przysz∏o im poznaç metody bolszewickie!” (M. Gacek,
Surová by∂va vše pravda života, Dolny∂ Kubín 1996, s. 146, 237).
53 Dok∏adnie tak, jak Êpiewano w ówczesnej piosence: „Kto má peniaze, ide do Londy∂na, kto
ich nemá, čaká na Stalina!” (Kto ma pieniàdze, jedzie do Londynu, kto ich nie ma, czeka na Sta-
lina).
54 V. Vaško, Profesor Kolakovič, Bratislava 1993, s. 38.



mit o „no˝u w plecy ze strony S∏owaków w marcu 1939 r.”, a po zdradzie Za-
chodu w 1938/1939 r. Czesi zwiàzali swoje wszystkie nadzieje z nadejÊciem Ar-
mii Czerwonej. Przyczyn, dla których Czesi nie wierzyli w informacje o Katyniu,
jest zatem kilka: ogromne z∏udzenia o wyzwolicielskiej misji ZSRR zwiàzane
z nienawiÊcià do Niemców, okrutne represje w∏adz okupacyjnych oraz brak oso-
bistych doÊwiadczeƒ mieszkaƒców Czech dotyczàcych sytuacji w ZSRR. Z tych
powodów jakiekolwiek informacje o „bestialstwach bolszewików” spo∏eczeƒ-
stwo czeskie odbiera∏o wy∏àcznie jako triki niemieckiej propagandy55. Tak˝e dla-
tego utrata z∏udzeƒ o komunizmie trwa∏a w Czechach d∏u˝ej ni˝ na S∏owacji.
Znalaz∏o to odzwierciedlenie równie˝ podczas pierwszych powojennych wybo-
rów w 1946 r., kiedy to w Czechach zdecydowanie zwyci´˝yli komuniÊci, a na
S∏owacji doznali oni druzgocàcej pora˝ki.

T∏umaczenie Tomasz Grabiƒski

MARTIN LACKO (ur. 1976) – historyk, doktor filozofii, asystent w Katedrze Hi-
storii Uniwersytetu Âw. Cyryla i Metodego w Trnawie. Zajmuje si´ okresem
I Republiki S∏owackiej (1939–1945), zw∏aszcza kwestià udzia∏u S∏owaków
w wojnie przeciw ZSRR (1941–1945). Jest autorem licznych studiów i arty-
ku∏ów na ten temat, a tak˝e redaktorem kilku publikacji zbiorowych poÊwi´-
conych historii S∏owacji w latach 1939–1945.

Katyn massacre and Slovakia

The tragedy of Katyn had repercussions not only in Poland but also in other Europe-
an countries. One of them was Slovakia which at the time of war was an independent
country of Hitler’s “New Europe.” The situation of this country was very specific. As
a German ally it was under its constant control, but culture and tradition bound it to the
Slavic world, of which Russia had been considered the most important representative.

After news about the massacre reached Slovak public opinion, an idealized notion of
Russian politics was called into question. The media reported on the sensational discove-
ry almost immediately – on the 14th of April 1943. However, since the first news was sup-
plied only by German sources, it sounded suspicious and was believed to be a part of war
propaganda. This attitude changed as soon as the results of analyses, carried out by a wi-
dely respected pathologist – Prof. Frantisek Subik, were published. Not only was he the on-
ly Slovak who witnessed the exhumations, but also a member of the international com-
mission examining the gravesite. Soon after his return from the USSR he shared his
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55 „Nikt wtedy w to nie wierzy∏... Nadzieje na wyzwolenie z okupacji niemieckiej w czasie II woj-
ny Êwiatowej zwiàzane z »owym pot´˝nym d´biskiem na wschodzie« [...], skàd mia∏a nadejÊç nasza
wolnoÊç, oszukiwa∏y nasze serce i z triumfalnym upojeniem nadchodzàcego frontu okrywa∏y sztan-
darem zwyci´stwa krwawà zbrodni´ w mi∏osierne zapomnienie” napisa∏ pi´knie w pos∏owiu do
ksià˝ki Gerda Keisera Katyň – státní zločin – státní tajemství (Katyƒ – zbrodnia paƒstwa – tajemni-
ca paƒstwa), wydanej w Pradze w 2003 r., jej t∏umacz na j´zyk czeski René J. Tesař.



impressions and gave a detailed account of his findings during a lecture he held on the 9th

of May 1943. 
Almost all the important newspapers (“Slovak,” “Gardista,” “Slovenska Pravda,” “Slo-

venska Politika”) wrote about the lecture in a politically correct way. Nazi propaganda in
Slovakia also exploited the facts fittingly.
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Pavel Suk

Odkrycie masowych grobów
w Katyniu oraz problematyka
polska w prasie Protektoratu
Czech i Moraw w okresie

od kwietnia do czerwca 1943 roku
Problematyka dziennikarstwa w okresie Protektoratu Czech i Moraw nie zo-

sta∏a dotychczas w pe∏ni opracowana z wyjàtkiem próby komunistycznego dzien-
nikarza Vojtěcha Dolejšiego1. Ksià˝ka zawiera w sumie obiektywnà faktografi´
wymieszanà z komunistycznà interpretacjà historii prasy czechos∏owackiej do
1948 r. Od lat szeÊçdziesiàtych XX w. niektórymi wydarzeniami dotyczàcymi
legalnej prasy zajmowa∏ si´ historyk Tomáš Pasák2. Dopiero w 2003 r. ukaza∏a
si´ jedna z podstawowych publikacji3 umo˝liwiajàcych analiz´ wp∏ywu okupan-
tów niemieckich na legalnà pras´ czeskà na obszarze Protektoratu Czech i Mo-
raw, która zawiera protoko∏y odpraw prasowych Wolframa von Wolmara z lat
1939–1941. 

Na ogó∏ liberalne Êrodowisko czechos∏owackiego dziennikarstwa zacz´∏o
si´ wyraênie zmieniaç po Monachium 1938 r. Pod naciskiem nazistowskich
Niemiec stopniowo wprowadzono cenzur´. Po powstaniu Protektoratu Czech
i Moraw (oficjalnie nastàpi∏o to dzieƒ po zaj´ciu resztek obszaru Republiki
Czecho-S∏owackiej, 16 marca 1939 r.) okupanci pozostawili dotychczasowe
prawodawstwo, w∏àcznie z ustawami, które regulowa∏y funkcjonowanie pra-
sy. Funkcje cenzorskie pe∏ni∏a Centrala S∏u˝by Nadzoru nad Prasà (Ústředí ti-
skové dozorčí služby, ÚTDS), która wydawa∏a swoim pracownikom (cenzo-
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1 V. Dolejší, Noviny a novináři, Praha 1963.
2 Zob. T. Pasák, Česky∂ periodicky∂ tisk na počátku okupace ve světle censury a jejích opatření [w:]
Z pomocny∂ch věd historicky∂ch III, „Acta universitatis Carolinae. Philosophica et historica” 1975,
nr 8, Praha 1975, s. 147–178; idem, Problematika protektorátního tisku a formování tzv. skupiny
aktivisticky∂ch novinářu° na počátku okupace [w:] „Příspěvky k dějinám KSČ” 1967, nr 1, s. 52–80.
Szczegó∏owe opracowanie na temat sterowania prasà w Protektoracie we wst´pie do ksià˝ki Pasá-
ka: Soupis legálních novin, časopisu° a úředních věstníku° v česky∂ch zemích z let 1939–1945, Praha
1980 [dalej: Soupis legálních novin].
3 J. Končelík, B. Köpplová, J. Kryšpínová, Česky∂ tisk pod vládou Wolfanga Wolframa von Wolma-
ra. Stenografické zápisy Antonína Fingera z protektorátních tiskovy∂ch porad 1939–1941, Praha
2003 [Dalej: Česky∂ tisk].



rom) regularne i szczegó∏owe instrukcje4. 17 marca 1939 r. niemieccy naziÊci
wydali zarzàdzenie o nowej organizacji s∏u˝by prasowej i uregulowali pozycj´
ÚTDS5. W póêniejszym okresie funkcjonowanie prasy Protektoratu by∏o kil-
kakrotnie zmieniane w wyniku wydawanych zarzàdzeƒ oraz innych przepisów
prawnych6.

Decydujàcà pozycj´ w prasie Protektoratu zajmowa∏ wydzia∏ kulturalno-poli-
tyczny Urz´du Protektora Rzeszy (Kulturně politické oddělení Úřadu říšského
protektora). Na czele grupy Prasa od 12 czerwca 1939 r. sta∏ Wolfgang Wolfram
von Wolmar. Zaczà∏ on organizowaç cotygodniowe odprawy dla redaktorów na-
czelnych i redaktorów dzia∏ów politycznych ze wszystkich gazet i czasopism,
którzy otrzymywali instrukcje dotyczàce formu∏owania artyku∏ów oraz orienta-
cji poszczególnych tytu∏ów. Z kolei po up∏ywie tygodnia naziÊci informowali
dziennikarzy, w jakim stopniu sà zadowoleni z ich pracy7. Oprócz tego redakto-
rzy naczelni otrzymywali codzienne instrukcje dotyczàce komentowania bie˝à-
cych wydarzeƒ8. 17 wrzeÊnia 1939 r. zaczà∏ obowiàzywaç Souborny∂ přehled po-
kynu° pro tiskovou přehlídku (Kompletny przeglàd instrukcji w zakresie kontroli
prasy), który regulowa∏ funkcjonowanie legalnej prasy a˝ do upadku Protektora-
tu. NaziÊci ograniczali te˝ liczb´ wydawanych gazet i czasopism. W latach
1939–1945 znikn´∏o 1887 tytu∏ów9.

W Êwiadczenie us∏ug na rzecz nowego re˝imu zaanga˝owa∏o si´ stopniowo
kilku redaktorów naczelnych. W 1940 r. powsta∏a tzw. aktivistická sedmička
(siódemka aktywistów), którà tworzyli: Vladimír Krychtálek, Emanuel Vajtauer,
Vladimír Ryba, Jaroslav Křemen, Václav Crha, Karel Werner i Karel Lažno-
vsky∂10. Z pe∏nà ÊwiadomoÊcià na rzecz nowego re˝imu zaczà∏ pracowaç Emanu-
el Rudolf Moravec, by∏y oficer i dziennikarz, a od stycznia 1942 r. minister
szkolnictwa i oÊwiaty narodowej. Przez ca∏y okres Protektoratu stara∏ si´ kszta∏-
towaç poglàdy jego mieszkaƒców w cotygodniowych wystàpieniach radiowych
oraz artyku∏ach wst´pnych publikowanych (od 1943 r. co niedziel´) w dzienni-
ku „Lidové noviny”. Wp∏yw na m∏odzie˝ mia∏a wywieraç nowo powsta∏a orga-
nizacja Kuratorium ds. Wychowania M∏odzie˝y w Czechach i na Morawach (Ku-
ratorium pro vy∂chovu mládeže v Čechách a na Moravě). 

W badaniach nad obrazem masakry katyƒskiej w prasie Protektoratu wyko-
rzysta∏em nast´pujàce dzienniki z okresu od po∏owy kwietnia do koƒca czerwca
1943 r.: wydawane przez Melantrich „České slovo”11, „Večerní České slovo”
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4 Soupis legálních novin, s. 45.
5 Ibidem, s. 44.
6 Ibidem, s. 48–53.
7 Wst´p w: Česky∂ tisk.
8 Soupis legálních novin, s. 54, 61.
9 Ibidem, s. 61, 64, 78.
10 T. Pasák, Pod ochranou Říše, Praha 1998, s. 270–271.
11 „České slovo” i jego niedzielne wydanie („Nedělní České slovo”) ukaza∏o si´ po raz pierwszy
1 III 1907 r. Pierwszym wydawcà i redaktorem by∏ Václav Jaroslav Klofáč, za∏o˝yciel i jedna z naj-
wybitniejszych postaci partii socjalistyczno-narodowej. Od 1940 r. funkcj´ redaktora naczelnego
objà∏ przedstawiciel aktywistów Karel Lažnovsky∂, a po jego Êmierci František Jaroslav Prokop.
„České slovo” (oprócz wydania niedzielnego) zosta∏o zawieszone 1 IX 1944 r. w zwiàzku z tzw.
ostrymi ograniczeniami wojennymi (totální válečné nasazení).



(mutacja Pilzno)12 i „A-Zet”13; pierwotnie zwiàzane z partià agrarnà „Venkov”14

i „Večer”15, a ponadto: „Lidové noviny”16, „Národní politika”17, „Národní práce”18,
„Národní střed”19, „Polední list”20 oraz wydawane w Pilznie: „Česky∂ deník”21
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12 Koncern prasowy Melantrich zaczà∏ wydawaç „Večerní České slovo” w 1919 r. Mia∏o ono ambi-
cje funkcjonowania jako gazeta bezpartyjna i stopniowo sta∏o si´ najbardziej popularnym dzienni-
kiem w kraju. W marcu 1941 r. jego redaktorem naczelnym mianowano Emanuela Vajtauera, od
sierpnia do kwietnia 1943 r. funkcj´ t´ pe∏ni∏ Jindřich Bartoš, a nast´pnie Karel Werner. Dziennik
przesta∏ si´ ukazywaç 5 V 1945 r., w dniu wybuchu powstania praskiego. 
13 „A-Zet” ukazywa∏ si´ od 1936 r. pod tytu∏em „Ranní A-Zet” oraz „Večerní A-Zet”. Redaktorem
naczelnym od marca 1941 r. a˝ do zawieszenia gazety 1 IX 1944 r. by∏ Jaroslav Křemen.
14 „Venkov” za∏o˝ony przez Antonína Švehl´ stanowi∏ centralny dziennik nieistniejàcej ju˝ wtedy
partii agrarnej. Ukazywa∏ si´ od 1 IV 1906 r. Od 1938 r. jego redaktorem naczelnym by∏ Rudolf
Halík, który utrzyma∏ si´ na tym stanowisku a˝ do koƒca sierpnia 1944 r. Od 1 IX 1944 r. redak-
torem naczelnym mianowano Vladimíra Krychtálka, który przeszed∏ z zawieszonego tytu∏u „Večer”.
Dziennik przesta∏ si´ ukazywaç 5 V 1945 r. 
15 „Večer” stanowi∏ pierwotnie, zgodnie ze swojà nazwà, wieczorne wydanie centralnego dziennika
„Venkov” i stopniowo przybra∏ charakter gazety raczej bulwarowej. Ukazywa∏ si´ od 1914 r. Pod-
czas okupacji a˝ do jego zawieszenia 1 IX 1944 r. stanowisko redaktora naczelnego pe∏ni∏ Vla-
dimír Krychtálek, przewodniczàcy dzia∏ajàcego w Protektoracie Narodowego Zwiàzku Dziennika-
rzy (Národní svaz novinářu°).
16 „Lidové noviny” ukaza∏y si´ po raz pierwszy 16 XII 1893 r. i jako jedyny dziennik centralny
w Czechos∏owacji nie ukazywa∏y si´ w stolicy, ale w Brnie. Jego za∏o˝ycielem i w∏aÊcicielem by∏
Adolf Stránsky∂. Do gazety pisywali znani pisarze, m.in. Karel Čapek, Karel Poláček i Eduard Bass
(redaktor naczelny do 1938 r.). Ju˝ w latach trzydziestych publikowa∏ tutaj Emanuel Moravec, któ-
ry na ∏amach gazety pos∏ugiwa∏ si´, oprócz swojego nazwiska, tak˝e pseudonimem Stanislav Yester.
Po aresztowaniu redaktora naczelnego Šelepy zastàpi∏ go Leopold Zeman, który pozostawa∏ na tym
stanowisku od 1 VII 1941 r. a˝ do ostatniego wydania dziennika 5 V 1945 r. Pod koniec Protekto-
ratu, ze wzgl´du na zbli˝ajàcy si´ front, gazeta by∏a wydawana w Pradze. 
17 Dziennik „Národní politika” zaczà∏ wydawaç w 1883 r. Zak∏ad Drukarsko-Wydawniczy (Ti-
skařsky∂ a vydavatelsky∂ závod) Politika. Ju˝ od poczàtku zaliczany by∏ do prasy konserwatywnej. Po
upadku popieranej przez gazet´ partii tzw. staroczechów „Národní politika” zacz´∏a budowaç swo-
jà ponadpartyjnoÊç. Zapewni∏o to jej pozycj´ najpoczytniejszego dziennika w Czechos∏owacji. Od
1938 r. gazetà kierowa∏ Václav Crha, 1 V 1943 r. zastàpi∏ go Jan Scheinost, który utrzyma∏ si´ na
tym stanowisku do 5 V 1945 r. Dziennik przesta∏ si´ ukazywaç 11 V 1945 r. 
18 „Národní práce” zacz´∏a ukazywaç si´ 1 I 1939 r. jako nast´pczyni socjaldemokratycznej gazety
„Právo lidu”, która dobrowolnie przesta∏a wychodziç pod koniec 1938 r. Poczàtkowo stanowi∏a
centralny dziennik nowo powsta∏ej Narodowej Partii Pracy (Národní strana práce), a po 15 III
1939 r. g∏ówny organ Narodowej Centrali Zwiàzków Zawodowych (Národní odborová ústředna
zaměstnanecká). Przez ca∏y okres okupacji funkcj´ redaktora naczelnego pe∏ni∏ Vladimír Ryba, któ-
ry w dzienniku „Právo lidu” w drugiej po∏owie lat trzydziestych pracowa∏ jako kierownik dzia∏u nie-
politycznego.
19 „Národní střed” zaczà∏ ukazywaç si´ jako dziennik partii rzemieÊlniczej w 1932 r. Od 1939 r.
jako jedyny dziennik w Protektoracie mia∏ dwóch redaktorów naczelnych – in˝. Jana Vrb´ oraz Kar-
la Chalup´. Zosta∏ zawieszony 1 IX 1944 r. w zwiàzku z tzw. ostrymi ograniczeniami wojennymi.
20 „Polední list” wydawa∏ od 1928 r. koncern Tempo, którego za∏o˝ycielem i w∏aÊcicielem by∏ by∏y
minister z partii socjalistyczno-narodowej Jiří Stříbrny∂ wspólnie ze swoim bratem Františkiem.
W niedziel´ ukazywa∏ si´ pod tytu∏em „Nedělní list”, a w poniedzia∏ek jako „Pondělní list”. W okre-
sie Protektoratu na jego czele stali František Paulus (1939–1941), Karel Werner (1941–1943), a od
1 V 1943 r. a˝ do zawieszenia tytu∏u Antonín Jaromil Kožíšek. Dziennik przesta∏ istnieç 6 V 1945 r.
21 „Česky∂ deník” by∏ pierwotnie dziennikiem partii narodowo-demokratycznej na zachodnie Cze-
chy i mia∏ swojà drukarni´ w Pilznie. Zaczà∏ ukazywaç si´ w 1912 r. Podczas okupacji na jego cze-
le sta∏ Antonín Bouchal, który pracowa∏ te˝ jako redaktor w dzienniku „Polední list”, a po zawie-
szeniu gazety „Česky∂ deník” 1 IX 1944 r. publikowa∏ do maja 1945 r. swoje artyku∏y w piÊmie
„Večerní České slovo”.



i „Nová doba”22. Z tygodników przejrzano „Svět”23 i „Ty∂den rozhlasu”24, a z mie-
si´czników: „Přítomnost”25, „Vládní vojsko”26 i „Znova”27. 

Podczas studiów nad omawianà prasà korzysta∏em ze swoich zbiorów prywat-
nych, kolekcji Biblioteki Naukowej Województwa Pilzneƒskiego (Studijní
a vědecká knihovna Plzeňského kraje) oraz Biblioteki Narodowej (Národní kni-
hovna) w Pradze. Kopie wszystkich artyku∏ów przechowuj´ w swoim osobistym
archiwum. Tylko w jednym analizowanym tytule, miesi´czniku „Vládní vojsko”,
nie znalaz∏em ˝adnego artyku∏u dotyczàcego Katynia. Interesujàce by∏o równie˝
stwierdzenie, ˝e przez kilka dni w maju 1943 r. „Nová doba” i „Česky∂ deník”
mia∏y ca∏kowicie identyczne wydania.

1 maja 1943 r. dosz∏o do wymiany kilku redaktorów naczelnych. Doktor
Václav Crha (dotychczas redaktor naczelny dziennika „Národní politika”) objà∏
dziennik „České slovo” (w∏àcznie z wydaniem „Nedělní České slovo”), František
Jaroslav Prokop (dotychczas „České slovo” i „Nedělní České slovo”) przeszed∏
do gazety „Lidové listy”, a Jan Scheinost (dotychczas „Lidové listy”) do dzienni-
ka „Národní politika”, nast´pnie Karel Werner (dotychczas „Polední list”, „Ne-
dělní list” i „Pondělní list”) przeszed∏ do dziennika „Večerní České slovo”, a An-
tonín Jaromil Kožíšek (dotychczas „Moravské noviny”) do gazety „Polední list”.
W pozosta∏ych omawianych dziennikach nie by∏o ˝adnych zmian w kierownic-
twie redakcji. Do ostatniej wymiany redaktorów naczelnych dosz∏o dopiero
1 wrzeÊnia 1944 r. w zwiàzku z zawieszeniem tytu∏ów: „Národní střed”, „A-Zet”,
„Večer”, „České slovo” (w dalszym ciàgu ukazywa∏o si´ raz w tygodniu „Nedělní
České slovo”) oraz „Česky∂ deník”. Dzienniki te zosta∏y zawieszone wskutek tzw.
ostrych ograniczeƒ wojennych (totální válečné nasazení).
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22 „Nová doba” zacz´∏a ukazywaç si´ w 1898 r. w Pilznie jako zachodnioczeski dziennik socjalde-
mokratyczny. W 1943 r. na jego czele stanà∏ red. Jiří Kutvirt, który prowadzi∏ go a˝ do ostatniego
wydania 5 V 1945 r. Od po∏owy kwietnia 1945 r. w dzienniku tym nie pojawia∏y si´ ju˝ ˝adne ko-
mentarze jego redaktorów, lecz przedrukowywano jedynie komentarze oficjalnych agencji, najcz´-
Êciej „Prager Zeitungs Dienst”. 
23 „Svět” wyszed∏ po raz pierwszy w Zlínie w 1942 r. i nawiàzywa∏ do ukazujàcego si´ wczeÊniej
tygodnika „Zlín”, czasopisma dla wspó∏pracowników zak∏adów Bat’a. Nale˝a∏ do najpopular-
niejszych tygodników w Protektoracie. Na jego czele sta∏ przedstawiciel aktywistów Jaroslav
Pelíšek.
24 „Ty∂den rozhlasu” stanowi∏ tygodnik programowy Radia Czechos∏owackiego (Československy∂
rozhlas), ukazywa∏ si´ od 1934 r. Przeznaczony by∏ dla mniej zamo˝nych odbiorców. Poczàtkowo
wydawano go równolegle z bardziej obszernym oraz lepszym jakoÊciowo tygodnikiem „Náš roz-
hlas” (wczeÊniej „Radiojournal”), który zosta∏ zawieszony w 1941 r. Ostatni numer pisma ukaza∏ si´
5 V 1945 r.
25 „Přítomnost” by∏a zwiàzana przed wojnà z nazwiskiem redaktora naczelnego Ferdinanda Perout-
ki. Tytu∏ zawieszono w 1939 r. Minister Emanuel Moravec przywróci∏ go w paêdzierniku 1942 r.
i na czele miesi´cznika postawi∏ Emanuela Vajtauera, odwo∏anego redaktora naczelnego dziennika
„Večerní České slovo”. Ostatni numer pisma ukaza∏ si´ 1 V 1945 r. 
26 „Vládní vojsko” by∏ to poczàtkowo miesi´cznik przeznaczony dla „˝o∏nierzy” nowo utworzone-
go Wojska Rzàdowego (Vládní vojsko). Zaczà∏ ukazywaç si´ w 1939 r., pod koniec Protektoratu
przekszta∏ci∏ si´ w dwutygodnik.
27 „Znova” za∏o˝ony po Monachium 1938 r. tygodnik, a od poczàtku lat czterdziestych miesi´cz-
nik, który by∏ wydawany i kierowany przez s∏ynnego oszusta (na poczàtku lat trzydziestych XX w.
uda∏o si´ mu „sprzedaç” zabytek narodowy – zamek Karlštejn) oraz skrajnie prawicowego dzienni-
karza Harry’ego Josefa Jelínka. Pismo przesta∏o istnieç w 1944 r.



Legalna prasa Protektoratu publikowa∏a przewa˝nie urz´dowe wiadomoÊci
niemieckie oraz komentarze „Prager Zeitungs Dienst”28. Informowa∏a nie tylko
o samej masakrze w Katyniu, ale tak˝e o konflikcie mi´dzy emigracjà polskà
w Londynie a przywództwem sowieckim. Cz´sto te˝ wykorzystywa∏a spraw´
Katynia do propagandy przeciwko czechos∏owackiemu rzàdowi emigracyjnemu
w Londynie. 

Obraz problematyki katyƒskiej w prasie Protektoratu podzieli∏em na nast´pu-
jàce cz´Êci: niemieckie instrukcje dla prasy, przeglàd dokumentów i artyku∏ów
w prasie codziennej, przeglàd tygodników i miesi´czników, a na zakoƒczenie wy-
kaz najwa˝niejszych opinii pojawiajàcych si´ w komentarzach poszczególnych
dziennikarzy i redaktorów naczelnych.

W zachowanych protoko∏ach z „regularnych cotygodniowych odpraw redak-
torów naczelnych czeskiej prasy codziennej” z 1943 r. nie odnalaz∏em zapisu od-
prawy, podczas której Wolfram von Wolmar poinformowa∏by redaktorów naczel-
nych o odkryciu masowych grobów w Katyniu. Mo˝liwe, ˝e nastàpi∏o to za
poÊrednictwem wspominanych ju˝ codziennych instrukcji dla prasy, zapewne jesz-
cze przed 13 kwietnia 1943 r., poniewa˝ tego dnia w czasie spotkania z redakto-
rami naczelnymi von Wolmar mówi∏ o „Katyniu” jako o znanej ju˝ sprawie. 

Obecnym na odprawie redaktorom naczelnym wydano instrukcj´, która
uznawa∏a za bezwzgl´dnie „konieczne – i jest to ÊciÊle tajne – ukierunkowanie
prasy czeskiej w sposób jasny i jednoznaczny jako narz´dzia antysemickiego. To
znaczy, ˝e na przysz∏oÊç w interesie nowej i antysemickiej Europy b´dzie bezwa-
runkowo konieczne, by prasa czeska ka˝demu [...] nieustannie i w przekonujàcy
sposób opisywa∏a niebezpieczeƒstwo ˝ydostwa. Nie b´dzie si´ to jednak odby-
waç w formie artyku∏ów ociekajàcych krwià [...], ale na powa˝nie, z wykorzysta-
niem przyk∏adów z przesz∏oÊci i teraêniejszoÊci. [...] Szczególnie jasno nale˝y [...]
nieustannie opisywaç w formie powa˝nej i dokumentalnej bolszewizm, który
przejawi∏ si´ zbrodnià w Katyniu”29.

16 kwietnia Wolfram von Wolmar przedstawi∏ w obszernym referacie polece-
nia dotyczàce treÊci artyku∏ów na temat Katynia: „podkreÊliç ˝ydowskie pocho-
dzenie tej okrutnej zbrodni [...], dowodu na to [...] zaleca si´ szukaç w tych wy-
darzeniach [...], które wià˝à si´ z powstaniem mi´dzynarodowego marksizmu
i komunizmu [...], w zwiàzku z masowà zbrodnià katyƒskà podkreÊlaç jej ˝ydow-
skie êród∏o oraz przywódczà rol´ ˚ydów w bolszewizmie i plutokracji [...], zale-
cam, byÊcie w swoich rozprawach [...] porównali zwi´êle sposób tego mordowa-
nia (strza∏ w ty∏ g∏owy) ze sposobem, w jaki zosta∏y dokonane w Protektoracie
oba zabójstwa GRU, o których niedawno pisano obszernie w prasie czeskiej”30.

29 kwietnia Wolfram von Wolmar poinformowa∏ obecnych, ˝e „jutro praw-
dopodobnie o godz. 20.45 w radiu czeskim przemówi na temat swoich wra˝eƒ
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28 „Prager Zeitungs Dienst” („PZD”) by∏ to powielany dziennik ukazujàcy si´ w Pradze w latach
1939–1945, przeznaczony dla redakcji prasy Protektoratu. Wydawano go w wersji niemieckiej i cze-
skiej. Okupanci niemieccy publikowali w nim artyku∏y dotyczàce aktualnej sytuacji politycznej i mi-
litarnej, przedrukowywane w wi´kszoÊci nast´pnego dnia przez pras´ codziennà. Ostatni numer
czeskiego wydania „PZD” ukaza∏ si´ 4 V 1945 r.
29 Státní ústřední archiv [dalej: SÚA], fond Patzak, AMV 5, 5-69-8, k. 70.
30 Ibidem.



z Katynia pisarz František Kožík”. JednoczeÊnie nakaza∏ redaktorom, „by odstà-
pili od publikowania kolejnych uwag o zbiorowym grobie pod Odessà31. Ze-
zwoliliÊmy wprawdzie na publikacj´ drobnych sugestii, jednak obecnie nale˝y
najpierw poczekaç na informacje urz´dowe, nim przystàpi si´ do kolejnych pu-
blikacji”32.

Tydzieƒ póêniej, 6 maja, Wolfram von Wolmar skrytykowa∏ redaktora „wa˝nej
praskiej gazety”, który w artykule poÊwi´conym Êwiadectwu dr. Hájka napisa∏
m.in.: „Sowietom nie op∏aca∏o si´ deportowaç oficerów polskich w g∏àb kraju,
kiedy wojsko niemieckie zbli˝a∏o si´ do Smoleƒska. Feralny kwiecieƒ 1940...”
itd.33 W kwietniu 1940 r. Niemcy i Rosja Radziecka nie znajdowa∏y si´ jeszcze
w ogóle w stanie wojny. „Co ma powiedzieç czytelnik, który sam dostrze˝e, ˝e to,
co zosta∏o tu napisane, to wymys∏? Nie mówiàc o tym, ˝e w tym szczególnym
przypadku mo˝na by stosownie do okolicznoÊci dostrzec bardzo paskudny i nie-
dobry zamiar, który jest ca∏kowicie w myÊl agitacji sowieckiej. Mówi ona bowiem
o tym, ˝e tych polskich oficerów zabili Niemcy. W∏aÊnie dlatego zosta∏a tam za-
proszona komisja mi´dzynarodowa, by ustaliç termin masowej zbrodni, a jedno-
znaczne stwierdzenia ekspertów mi´dzynarodowych, którzy przedstawili swojà
opini´, sà podawane przez wielu czytelników w wàtpliwoÊç wskutek lekkomyÊl-
nego i niezr´cznego sposobu, w jaki redaktor napisa∏ o sprawie”. Wolfram von
Wolmar kara∏ i ostrzega∏: „Jestem zmuszony udzieliç w∏aÊciwemu redaktorowi
ostrej nagany i niech przyjmie do wiadomoÊci, jeÊli dojdzie do tego raz jeszcze, to
zostanie usuni´ty z zawodu dziennikarskiego. Ostrzegam przed takimi przypad-
kami”34. Póêniej tematyka Katynia nie pojawi∏a si´ ju˝ w protoko∏ach z odpraw.

Pewnego rodzaju przygotowanie czytelników na zbli˝ajàcà si´ dominacj´
w prasie Protektoratu problematyki polskiej stanowi∏ dzieƒ 11 kwietnia 1943 r.,
kiedy to „Nedělní list” oraz pilzneƒski „Česky∂ deník” opublikowa∏y niepodpisa-
ny artyku∏ Zrazeni a prodáni (Zdradzeni i sprzedani)35. Stwierdzono w nim, ˝e od
powstania emigracyjnego rzàdu polskiego w Londynie jego stosunki z Rosjà Ra-
dzieckà znajdujà si´ w nieustannym kryzysie. Stalin nie tylko odmawia informa-
cji, gdzie znajduje si´ 1,8 mln deportowanych Polaków, ale przede wszystkim od-
mawia gwarancji odnowienia paƒstwa polskiego w dotychczasowych granicach. 

Czytelnicy prasy dowiedzieli si´ o odkryciu masowych grobów zamordowa-
nych Polaków z informacji niemieckiej agencji prasowej DNB opublikowanej ju˝
14 kwietnia 1943 r. w dzienniku „Večerní České slovo” oraz wydaniu trzecim (pra-
skim) gazety „Polední list”36. Pozosta∏e dzienniki przedrukowa∏y nast´pnego dnia
obszernà depesz´ agencyjnà w tym samym brzmieniu, lecz pod innymi tytu∏ami.
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31 Np. Ing. J. Vrba, Katynské hroby žalují (Groby katyƒskie oskar˝ajà), „Národní střed”, 29 IV
1943, s. 1.
32 SÚA, fond Patzak, AMV 5, 5-69-8, k. 70.
33 Mowa tu o artykule F. Frolíka Po českém básníku česky∂ učenec (Po czeskim poecie czeski nauko-
wiec), „Polední list”, 5 V 1943, s. 1.
34 SÚA, fond Patzak, AMV 5, 5-69-8, k. 70.
35 Zrazeni a prodáni, „Česky∂ deník”, 11 IV 1943, s. 1–2.
36 Les vydal strašlivé tajemství (Las wyda∏ straszliwà tajemnic´), „Večerní České slovo”, 14 IV 1943,
s. 1–2; Hromadné popraviště 10.000 polsky∂ch du°stojníku°. Bolševická bestialita v plné hru°ze (Zbio-
rowe miejsce straceƒ 10 000 polskich oficerów. Koszmar bolszewickiego bestialstwa), „Polední list”,
14 IV 1943, s. 1, 3.



16 kwietnia prasa opublikowa∏a z kolei fragmenty artyku∏ów z gazet europej-
skich o orientacji proniemieckiej37, a tak˝e informacje o zeznaniach robotnika
Aleksieja Sladkowa, Iwana Andriejewa i Parfeona Kiesielowa, rzekomych Êwiad-
ków wydarzeƒ w Katyniu38. Nast´pnie wydrukowano Êwiadectwo polskiego pi-
sarza Emila Skiwskiego, który odwiedzi∏ miejsce odnalezienia grobów39, oraz
pod ró˝nymi tytu∏ami ten sam artyku∏ G. Slovenckoika40.

W póêniejszych dniach czytelnicy zostali poinformowani o wizycie w Katyniu
delegacji oficerów polskich wzi´tych do niewoli w Niemczech41, o liÊcie zidenty-
fikowanych dotychczas ofiar42, oÊwiadczeniu Polskiego Czerwonego Krzy˝a43,
zerwaniu stosunków dyplomatycznych mi´dzy Zwiàzkiem Radzieckim a polskim
rzàdem emigracyjnym w Londynie44 oraz odzewie tego zdarzenia w proniemiec-
kiej prasie europejskiej45. Na ludziach wierzàcych najwi´ksze wra˝enie mia∏a zro-
biç wiadomoÊç o zamordowanym kapelanie Janie Zió∏kowskim z Jaros∏awia46.

O planach rzàdu sowieckiego wobec emigracji polskiej w Moskwie, w szcze-
gólnoÊci zwiàzanych z osobà Wandy Wasilewskiej, prasa poinformowa∏a pod ko-
niec kwietnia47 i w po∏owie maja48. Ironizowano, ˝e armi´ polskà w ZSRR zor-
ganizowano pod patronatem wroga Rosjan, KoÊciuszki49.
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37 Hru°zné tajemství katynského lesa: vražda dílem „zhovadily∂ch method vládcu° Kremlu, kteří touto
bartolomějskou noc chystali pro celou Evropu” (Straszna tajemnica lasu katyƒskiego: zbrodnia dzie-
∏em „bestialskich metod w∏adców Kremla, którzy t´ noc Êw. Bart∏omieja szykowali dla ca∏ej Euro-
py”), „Národní politika”, 17 IV 1943, s. 2.
38 čt, Svědectví o příšerném zločinu. Vy∂povědi domácích lidí o zavraždění polsky∂ch du°stojníku°. Od-
porné zprávy o nestoudnosti a zvrhlosti židovsky∂ch katu° (Âwiadectwo potwornej zbrodni. Zeznania
miejscowych osób o zamordowaniu polskich oficerów. Ohydne wiadomoÊci o bezwstydnoÊci i zwy-
rodnieniu ˝ydowskich katów), „Venkov”, 16 IV 1943, s. 1–2.
39 Doklad nesly∂chané surovosti židovsky∂ch vražedny∂ch čet (Dowód nies∏ychanej brutalnoÊci ˝y-
dowskich plutonów egzekucyjnych), „Národní práce”, 18 IV 1943, s. 3.
40 G. Slovenckoik, Hranice mezi člověkem – a zvířetem (Granica mi´dzy cz∏owiekiem – a zwierz´-
ciem), „Národní práce”, 27 IV 1943, s. 2.
41 Vyšetřování strašlivého zločinu bolševiku° u Katynu (WyjaÊnianie straszliwej zbrodni bolszewików
pod Katyniem), „Pondělní Národní politika”, 19 IV 1943, s. 1–2.
42 Vrahové v Kremlu netušili, že jejich čin bude jednou objeven. Padělané seznamy, které Stalin ode-
vzdal Sikorskému (Mordercy na Kremlu nie sàdzili, ˝e ich czyn zostanie kiedyÊ ujawniony. Sfa∏szo-
wane listy, które Stalin przekaza∏ Sikorskiemu), „Národní střed”, 19 IV 1943, s. 2.
43 Polské svědectví o hru°ze u Katynu. Přípis ústředního vy∂boru Polského Červeného kříže (Polskie
Êwiadectwo o zgrozie pod Katyniem. Pismo Komitetu Centralnego Polskiego Czerwonego Krzy˝a),
„Večerní České slovo”, 22 IV 1943, s. 1.
44 Sověty přerušily styky s polskou emigrantskou organisací v Londy∂ně (Sowieci zerwali kontakty
z polskà organizacjà emigracyjnà w Londynie), „Národní politika”, 29 IV 1943, s. 1–2.
45 Veliky∂ ohlas roztržky mezi Sověty a Poláky v tisku (Wielki odzew konfliktu mi´dzy Sowietami
i Polakami w prasie), „Národní politika”, 30 IV 1943, s. 1.
46 Duchovní mezi obětmi v katynském lese (Duchowny wÊród ofiar w lesie katyƒskim), „Večerní
České slovo”, 28 IV 1943, s. 2.
47 Poláci škemrají u vrat vrahu° z Kremlu (Polacy ˝ebrzà pod bramami morderców z Kremla),
„Večerní České slovo”, 30 IV 1943, s. 2.
48 vl, Polská komedie na pokračování. Bolševici zneužívají i jména Kosciuzskova (Polska komedia
w odcinkach. Bolszewicy nadu˝ywajà tak˝e nazwiska KoÊciuszki), „Národní politika”, 15 V 1943,
s. 2; ka, Přestávka v polsko-sovětském sporu. Kariéra Wasilevské a Berlinga (Przerwa w konflikcie
polsko-sowieckim. Kariera Wasilewskiej i Berlinga), „Národní politika”, 23 V 1943, s. 2.
49 vl, Polská komedie na pokračování. Bolševici zneužívají i jména Kosciuzskova, „Národní politi-
ka”, 15 V 1943, s. 2.



Ekspertyza lekarzy sàdowych i kryminologów zaproszonych przez Niemców do
Katynia zosta∏a opublikowana we wszystkich dziennikach, w gazetach „Večer”
i „Večerní České slovo” jeszcze 4 maja 1943 r., a w pozosta∏ych nast´pnego dnia50.

Spory artyku∏ zosta∏ tak˝e poÊwi´cony konferencji prasowej Andrieja Wy-
szyƒskiego, którà zorganizowa∏ w Moskwie dla dziennikarzy zagranicznych. Na
niej, wedle stwierdzenia propagandy Protektoratu, przyzna∏ si´ do odpowiedzial-
noÊci sowieckiej za zbrodni´ w Katyniu51.

Oryginalna informacja prasowa52 zawierajàca apel Timoszenki do ˝o∏nierzy
polskich z 1939 r., by pozbyli si´ swoich dowódców, zosta∏a po kilku dniach po-
twierdzona przez opublikowanie zdj´cia orygina∏u tego dokumentu53. Od 16 kwiet-
nia do 8 maja przedrukowano tak˝e pi´ç artyku∏ów „PZD” dotyczàcych proble-
matyki katyƒskiej54.

Oficjalnie Katyƒ odwiedzili dwaj obywatele Protektoratu: prof. dr František
Hájek jako uznawany autorytet czeskiej medycyny sàdowej (bra∏ udzia∏ w pra-
cach mi´dzynarodowej komisji lekarzy sàdowych i kryminologów) oraz wybitny
pisarz dr František Kožík. Obaj wskutek swoich Êwiadectw, które prezentowali
w radiu i prasie, mieli po 1945 r. problemy z re˝imem komunistycznym.

O Františku Kožíku wspomina∏y dwa typy publikacji55. Sam Kožík wystàpi∏
nast´pnie 30 kwietnia 1943 r. o godz. 20.45 w radiu56, a dla tygodnika „Svět”
napisa∏ dokumentalnà, czy raczej reporta˝owà, relacj´ z wizyty w Katyniu, za-
koƒczonà swoistà w∏asnà modlitwà: „A oprócz wra˝eƒ gorzkich i wstrzàsajà-
cych, pozwol´ sobie na wyra˝enie przekonania, jak pi´knà mo˝liwoÊç tym, któ-
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50 Mezinárodní zjištění o Katynu. Posudek soudních lékařu° z 12 evropsky∂ch zemí (Mi´dzynarodowe
ustalenia o Katyniu. Opinia lekarzy sàdowych z 12 krajów Europy), „Národní politika”, 5 V 1943,
s. 1–2.
51 Sověty zakrytě doznávají Katyn. Překvapení zahraničních novinářu° v Moskvě (Sowieci potajem-
nie przyznajà si´ do Katynia. Zaskoczenie dziennikarzy zagranicznych w Moskwie), „Česky∂ deník”,
10 V 1943, s. 1.
52 Timošenkovo krvavé provolání (Krwawy apel Timoszenki), „Večerní České slovo”, 4 V 1943, s. 2.
53 Timošenkova vy∂zva k vraždě (Timoszenko zach´ca do morderstw), „Večerní České slovo”, 29 V
1943, s. 1.
54 Světová bestie v pancéři (Âwiatowa bestia w pancerzu), „Pondělní Národní práce”, 19 IV 1943,
s. 1; Manévr s Katynem (Manewr z Katyniem), „Nová doba”, 23 IV 1943, s. 1–2; Spojení Anglie
s Moskvou. Poučení z katynského případu (Sojusz Anglii z Moskwà. Wnioski ze sprawy katyƒskiej),
„Večer”, 4 V 1943, s. 2; Katyn a svědomí světa (Katyƒ a sumienie Êwiata), „Česky∂ deník”, 6 V 1943,
s. 2; Benešova cesta do severní Ameriky. Finanční transakce a osobní zajištění jedním z hlavních
du°vodu° (Podró˝ Beneša do Ameryki Pó∏nocnej. Transakcje finansowe i gwarancje osobiste jednym
z g∏ównych powodów), „Nová doba”, 8 V 1943, s. 2.
55 Pierwszy typ artyku∏ów: To je náš svět, ktery∂ hájíme! Evropští básníci v Katyni (To jest nasz
Êwiat, którego bronimy! Poeci europejscy w Katyniu), „Nová doba”, 27 IV 1943, s. 1. Drugi typ re-
prezentujà: Evropští spisovatelé v Katynu. Byli očity∂mi svědky exhumací a identifikace mrtvol obětí
(Pisarze europejscy w Katyniu. Byli naocznymi Êwiadkami ekshumacji i identyfikacji ofiar), „Večerní
České slovo”, 29 IV 1943, s. 2; Česky∂ spisovatel svědkem zvěrstev bolševiku°. Nález u Katynu otřásl
svědomím Evropy (Czeski pisarz Êwiadkiem bestialstw bolszewików. Odkrycie pod Katyniem
wstrzàsn´∏o sumieniem Europy), „Nová doba”, 29 IV 1943, s. 1.
56 Ca∏y tekst zob. np.: Cesta do Katynu. Česky∂ spisovatel dr. Kožík líčí cestu na místo strašného
zločinu GPU (Podró˝ do Katynia. Czeski pisarz dr Kožík opisuje podró˝ na miejsce strasznej zbrod-
ni GRU), „Polední list”, 1 V 1943, wyd. 3, s. 1–2; Česky∂ básník u hrobu zavražděny∂ch polsky∂ch
du°stojníku°. František Kožík: Cesta do Katynu (Czeski poeta przy grobie zamordowanych polskich
oficerów. František Kožík: Podró˝ do Katynia), „A-Zet Pondělník ranní”, 3 V 1943, s. 2.



rzy us∏yszeli wezwanie czasu, daje zjednoczona Europa, ocalona przez wojsko
niemieckie... Losie, pozwól, niech mój naród wyciàgnie nauk´ z tych okrutnych
doÊwiadczeƒ, które zosta∏y mu oszcz´dzone, i pozwól, by tak˝e bez nich znalaz∏
w swojej integralnoÊci prostà drog´ do prawdy, do prawdy, która stanowi jego
nowà histori´, przysz∏oÊç, jego dzieci, jego ˝ycie”57.

Rozmow´ z prof. Františkiem Hájkiem opublikowa∏ redaktor dziennika
„Večerní České slovo” Bohuslav Arnold58. Jej fragmenty zosta∏y przedrukowane
nast´pnego dnia w wi´kszoÊci dzienników. Sam Hájek opublikowa∏ nast´pnie
swoje dokumentalne Êwiadectwo w miesi´czniku „Přítomnost”59. Tylko jeden
czeski dziennik i tylko w jednym przypadku opublikowa∏ reakcj´ obywateli cze-
skich na odkrycie masowych grobów pod Katyniem60. Zbrodnia katyƒska poja-
wi∏a si´ te˝ w oficjalnej kronice filmowej Protektoratu „Aktualita”, wyÊwietlanej
w kinach od 7 maja 1943 r.61

W czerwcu sprawa katyƒska znika stopniowo z ∏amów prasy, mimo to czytel-
nicy mogli si´ jednak zapoznaç z opisem traktowania Polaków wzi´tych do nie-
woli w Zwiàzku Radzieckim zawartym w Êwiadectwie dziennikarza rosyjskiego
Siergieja Szyrokowa62. Propaganda niemiecka opublikowa∏a te˝ niektóre frag-
menty z zarekwirowanych archiwów GRU63. Pod koniec czerwca prasa przynio-
s∏a z kolei Êwiadectwa Iwana Gonczorowa, Richarda Linkego, Antonína Lange-
go, Franza Felskowskiego i Ernsta Jansena64. 

Tygodnik programowy radia „Ty∂den rozhlasu” opublikowa∏ na temat zbrod-
ni katyƒskiej dwa komentarze oraz dwie fotografie.

Antysemita Pachmayer w obszernym artykule opisa∏ najpierw odkrycie gro-
bów, a nast´pnie zajà∏ si´ g∏ównie „zwiàzkami” Katynia z mi´dzynarodowym ˝y-
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57 Co jsem viděl v Katynu. Pro „Svět” napsal dr. František Kožík (Co widzia∏em w Katyniu. Dla
„Světa” napisa∏ dr František Kožík), „Svět” 1943, nr 18, s. 3.
58 Co viděl, poznal a zjistil při pitvě v Katynu? Nejhroznější dojem v myslích všech kulturních lidi.
Rozhovor s prof. dr. Hájkem (Co widzia∏, pozna∏ i ustali∏ podczas sekcji w Katyniu? Najstraszniejsze
wra˝enie w umys∏ach wszystkich kulturalnych ludzi. Rozmowa z prof. dr. Hájkiem), „Večerní České
slovo”, 5 V 1943, s. 1–2.
59 Prof. dr. F. Hájek, Cesta do Katynu (Podró˝ do Katynia), „Přítomnost” 1943, nr 9, s. 3–4.
60 Prostí i vzdělaní hovoří o Katynu. Dělník i učenec na jedné frontě proti bolševiku°m. Jak
čtenáři sledují a posuzují bolševické zločiny (ProÊci i wykszta∏ceni mówià o Katyniu. Robotnik i na-
ukowiec na jednym froncie przeciwko bolszewikom. Jak czytelnicy obserwujà i oceniajà zbrodnie
bolszewickie), „Večerní České slovo”, 7 V 1943, s. 2.
61 Nad obrazy hru°zy i vy∂strahy. Ani u nás by bolševici a sovětská GPU nejednali jinak. Filmové
snímky z děsivy∂ch hromadny∂ch katynsky∂ch šachet (Nad obrazami przera˝enia i przestrogi. Tak˝e
u nas bolszewicy i sowiecka GRU nie post´powaliby inaczej. Zdj´cia filmowe z przera˝ajàcych ka-
tyƒskich grobów masowych), „Večerní České slovo”, 7 V 1943, s. 3.
62 els, Očima Nové Evropy: Svědectví ruského novináře o zacházení s Poláky v SSSR (Oczami Nowej
Europy: Âwiadectwo dziennikarza rosyjskiego o traktowaniu Polaków w ZSRR), „Národní politika”,
9 VI 1943, s. 2.
63 Písmeno „K” značilo popravu. Špiclové posílali kamarády na smrt. Ukořistěné archivy GPU vydá-
vají svědectví (Litera „K” oznacza∏a egzekucj´. Szpicle wysy∏ali kolegów na Êmierç. Zdobyte archi-
wa GRU wydajà Êwiadectwa), „Večerní České slovo”, 10 VI 1943, s. 1.
64 els, Nová svědectví o katynsky∂ch zločinech. Také polští vojenští lékaři mezi obětmi. Nelidské
zacházení se zajatci. Pěstěné ruce a upravené hlavy poukázkou na smrt. Neznámy∂ osud česky∂ch ro-
din z okolí Dubna (Nowe Êwiadectwa o zbrodniach katyƒskich. Polscy lekarze wojskowi równie˝
wÊród ofiar. Nieludzkie traktowanie jeƒców. Piel´gnowane d∏onie i zadbane g∏owy skierowaniem
na Êmierç. Nieznany los rodzin czeskich z okolic Dubna), „Národní politika”, 23 VI 1943, s. 1.



dostwem, poniewa˝ zbrodnia „zosta∏a pope∏niona w pe∏ni zgodnie z ˝ydowskà
receptà. [...] ˚ydzi, rzàdzàcy ca∏ym imperium sowieckim, zarzàdzili i przygoto-
wali t´ krwawà ∏aêni´”65. Wyrazi∏ nadziej´, ˝e ostatnie wydarzenia otworzy∏y
oczy równie˝ „ostatnim durniom wierzàcym w demokratyczne metody Sowie-
tów” i ostrzeg∏ naród czeski przed podobnym losem, w którym „˝ydobolszewic-
cy wilko∏acy potrafiliby wymordowaç ca∏e narody, których siedziby zatopi∏yby
hordy stepowe Stalina”. Jedynà obron´ wed∏ug autora stanowi armia niemiecka
oraz uczciwa praca wszystkich Czechów na rzecz wojny totalnej.

Z kolei Bedřich Vít w artykule z okazji 1 maja 1943 r. stwierdza∏, ˝e nie ma ju˝
wàtpliwoÊci, i˝ zbrodni w Katyniu dokona∏ bolszewizm, szczególnie kiedy zosta∏o
udowodnione, ˝e Polacy zostali podst´pnie zastrzeleni od ty∏u. Anglia b´dzie pra-
cowaç na rzecz pacyfikacji Polaków, by zadowoliç roszczenia sowieckie. Swoje
wywody zakoƒczy∏ apelem do Czechów: „Przeciwko bolszewizmowi i przeciwko
plutokracji tak˝e czeskie osiàgni´cia, najwy˝szy wysi∏ek czeskiego cz∏owieka, m´˝-
czyzn i kobiet, oto nasze majowe has∏o, nasz cel!”66. W tym samym numerze tygo-
dnika opublikowano zdj´cie Františka Kožíka w grupie poetów i pisarzy w Katy-
niu67. František Kožík pojawi∏ si´ na zdj´ciu w tygodniku „Ty∂den rozhlasu” raz
jeszcze, wspólnie z prof. Hájkiem, z okazji ich dyskusji z dziennikarzami prasy Pro-
tektoratu68. Póêniej ju˝ tematyka Katynia nie by∏a poruszana w tym piÊmie.

Tygodnik „Svět” po raz pierwszy zajà∏ si´ odkryciem katyƒskim w numerze
szesnastym. Na stronie pierwszej zamieÊci∏ artyku∏ wst´pny redaktora naczelne-
go Jaroslava Pelíška69. Zgodnie z linià niemieckà stwierdzi∏ on, ˝e bolszewizm
pozostaje ciàgle taki sam, co potwierdza jego „zwierz´cy wyczyn” w Katyniu,
i podkreÊli∏, ˝e „bolszewicy to bezwzgl´dna, kierowana przez ˚ydów warstwa
narodu rosyjskiego”. O udziale ˝ydowskim oraz dotychczasowych ustaleniach
informowa∏ póêniej artyku∏ redaktora publikujàcego pod kryptonimem „-afk”70.
Ten sam autor zajà∏ si´ tak˝e aktualnà problematykà polskà71 w numerze osiem-
nastym, w którym ponadto zamieszczono Êwiadectwo pisarza Kožíka72.

Sprawa katyƒska pojawi∏a si´ jeszcze w numerze dziewi´tnastym, w którym opu-
blikowano artyku∏ wst´pny redaktora naczelnego73. Zawiera∏ on ostrze˝enie dla cze-
skich „patriotów” wierzàcych w ide´ s∏owiaƒskà, ˝e komisarzy z GRU z rewolwe-
rem w r´ce nie b´dzie interesowaç, czy Czesi wierzà w ide´ s∏owiaƒskà i nienawidzà
Niemców. W tym samym numerze „Světa” na stronie siódmej wydrukowano frag-
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65 J.P. [J. Pachmayer], Krvavá židobolševická lázeň u Smolenska. GPU povraždila 12 000 by∂valy∂ch
polsky∂ch du°stojníku° (Krwawa ˝ydobolszewicka ∏aênia pod Smoleƒskiem. GRU zamordowa∏o
12 000 by∏ych polskich oficerów), „Ty∂den rozhlasu” 1943, nr 17, s. 2.
66 B. Vít, Vy∂kon pro válku a novou budoucnost naší ctí! Jarní heslo evropsky∂ch národu° (Wysi∏ek na
rzecz wojny i nowej przysz∏oÊci naszym honorem! Wiosenne has∏o narodów Europy), „Ty∂den roz-
hlasu” 1943, nr 19, s. 2.
67 Ibidem, s. 5.
68 „Ty∂den rozhlasu” 1943, nr 21, s. 5.
69 J. Pelíšek, Slovanští bratři (Bracia s∏owiaƒscy), „Svět” 1943, nr 16, s. 1.
70 -afk, Tragicky∂ konec ilusí. Hru°zné svědectví katynské (Tragiczny koniec z∏udzeƒ. Przera˝ajàce
Êwiadectwo katyƒskie), „Svět” 1943, nr 16, s. 7.
71 -afk, Vy∂stražny∂ polsky∂ případ. Otázka stále stejně palčivá: tonáž (Polski przypadek stanowi
ostrze˝enie. Ciàgle palàca kwestia: tona˝), „Svět” 1943, nr 18, s. 1.
72 Co jsem viděl v Katynu. Pro „Svět” napsal dr. František Kožík, ibidem, s. 3.
73 J. Pelíšek, My jsme musili... (MyÊmy musieli…), „Svět” 1943, nr 19, s. 1.



menty ksià˝ki w∏oskiego dziennikarza Mario Appelio Třicetidenní válka – Tragédie
Polska (Wojna trzydziestodniowa – Tragedia Polski) o wojnie polsko-niemieckiej
w 1939 r.74 W póêniejszych numerach tematyka katyƒska, pomijajàc nieznaczne
wzmianki w niektórych komentarzach, nie pojawi∏a si´ ju˝ wi´cej w tym tygodniku.

Miesi´cznik „Znova” poÊwi´ci∏ uwag´ problematyce zbrodni katyƒskiej tylko
w numerze lipcowym. Interesujàce jest, ˝e pismo, które od momentu powstania
jesienià 1938 r. mia∏o jednoznacznie antysemicki charakter, nie wykorzysta∏o
okazji odkrycia masowych grobów zamordowanych Polaków do kampanii anty-
˝ydowskiej. Oprócz nieudanego wiersza Quido Papeža75 w miesi´czniku opubli-
kowano artyku∏ Katynsky∂ případ ve světle historicky∂ch fakt (Sprawa katyƒska
w Êwietle faktów historycznych)76, który jednak w 90 proc. w kontekÊcie grobów
katyƒskich „fachowo” opisuje proces rozk∏adu cia∏a na przyk∏adach podobnych
odkryç z Czech i Moraw.

Miesi´cznik „Přítomnost” w swoim numerze czerwcowym opublikowa∏ su-
chy opis dokumentalny prof. Hájka poÊwi´cony jego pracy podczas ogl´dzin
zw∏ok odnalezionych w Katyniu77, a w kolejnym numerze z lipca pojedynczy ko-
mentarz, w którym Antonín Mareš rozwinà∏ tez´ Raschofera o „polskim Mona-
chium”, opisa∏ sytuacj´ emigracji polskiej w Londynie i wiele miejsca poÊwi´ci∏
stosunkowi dr. Beneša do Polaków, szczególnie jego nag∏emu odstàpieniu od ich
rzàdu emigracyjnego, oraz projektowi konfederacji polsko-czechos∏owackiej.
Opublikowano te˝ „tajnà cz´Êç rosyjsko-angielskiego paktu o sojuszu z 26 maja
1942”, na podstawie którego przysz∏a Czechos∏owacja znalaz∏a si´ w sowieckiej
strefie wp∏ywów78. W kolejnych numerach miesi´cznika „Přítomnost” nie poja-
wi∏y si´ ju˝ komentarze dotyczàce sprawy Katynia.

Zdecydowanie najbardziej aktywnym dziennikarzem, pod wzgl´dem wykorzy-
stywania tematyki Katynia w swoich komentarzach i artyku∏ach wst´pnych, by∏
Karel Werner, który uczyni∏ to jedenastokrotnie. Kilka miesi´cy póêniej Werner
wzià∏ aktywny udzia∏ w powstaniu Czeskiej Ligi Antybolszewickiej (Česká liga pro-
ti bolševismu), a po wojnie za swojà dobrowolnà i szczerà dzia∏alnoÊç zosta∏ ska-
zany na kar´ Êmierci i stracony. W∏aÊnie w czerwcu 1943 r. po powrocie z „mi´-
dzynarodowego” zjazdu dziennikarzy w Wiedniu ponownie sformu∏owa∏ zadania
czeskich aktywistów: „Tak zwani czescy aktywiÊci nie sà sami. Tak˝e wÊród wszyst-
kich pozosta∏ych narodów europejskich rosnà silne grupy aktywistów, które pra-
cujà na rzecz tego samego celu, majà ten sam program i t´ samà misj´: wybudowa-
nia nowej Europy. Ten program i misja sà tak wielkie i tak pi´kne, ˝e warto dla
nich ˝yç, pracowaç, biç si´ choçby i z przewa˝ajàcà si∏à oraz ponosiç ofiary”79.

Pod wzgl´dem cz´stotliwoÊci poruszania tematyki katyƒskiej mo˝emy po Wer-
nerze wymieniç in˝. Jana Vrb´ oraz Antonína Bouchala z Pilzna (obaj „tylko” po
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74 jd, Polsky∂ epilog. Časová vzpomínka na sovětskou okupaci (Epilog polski. Aktualne wspomnie-
nie okupacji sowieckiej), ibidem.
75 Q. Papež, Katyn (Katyƒ), „Znova” 1943, nr 7, s. 99.
76 J. Terringer, Katynsky∂ případ ve světle historicky∂ch fakt (Sprawa katyƒska w Êwietle faktów hi-
storycznych), ibidem, s. 99–104.
77 F. Hájek, Cesta do Katynu (Podró˝ do Katynia) „Přítomnost” 1943, nr 9, s. 3–4.
78 A. Mareš, Cesta k třetímu Mnichovu (Droga do trzeciego Monachium) „Přítomnost” 1943,
nr 10, s. 8–10.
79 K. Werner, Nejsme sami (Nie jesteÊmy sami), „Večerní České slovo”, 29 VI 1943, s. 1.



szeÊç komentarzy). Interesujàce, ˝e jedynym spoÊród redaktorów naczelnych na-
le˝àcych do tzw. siódemki aktywistów, który w omawianym okresie ani razu nie
poruszy∏ w swoich komentarzach sprawy Katynia, by∏ Emanuel Vajtauer.

Analizowane artyku∏y wst´pne i komentarze ró˝nià si´ tak˝e pod wzgl´dem
Êrodków stylistycznych zastosowanych przez autorów. U dziennikarzy, którzy
w latach 1918–1939 pracowali w renomowanych dziennikach, takich jak:
„Národní politika”, „Lidové noviny”, „České slovo” lub „Venkov”, nie pojawia-
jà si´ zwroty tego rodzaju, ˝e zbrodnia w Katyniu to zwierz´cy wyczyn80 gang-
sterów81, oprawców ˝ydowskich82 lub bestii bolszewizmu83. Pos∏ugiwali si´ nimi
przede wszystkim dziennikarze, którzy jeszcze przed 1938 r. pracowali w redak-
cjach gazet o charakterze raczej bulwarowym, jak np. „Polední list” i „Národní
střed”. Najwi´cej artyku∏ów antysemickich wychodzi∏o spod pióra dawnych re-
daktorów pisma „Vlajka” – Pachmayera i Šourka oraz programowego antysemi-
ty Rudolfa Nováka. Jego „Arijsky∂ boj”84 pominà∏em w niniejszym opracowaniu
ze wzgl´du na jednostronnà orientacj´ tego pisma.

Najwi´cej komentarzy na temat Katynia jednego dnia pojawi∏o si´ 5 maja
1943 r., z tego dwa w dzienniku „Národní politika”85.

Omawiajàc najwa˝niejsze opinie prezentowane w artyku∏ach wst´pnych i ko-
mentarzach, nale˝y podkreÊliç, ˝e najcz´Êciej – 27 razy – pojawi∏ si´ poglàd, i˝
bolszewizm w Rosji nie zmieni∏ si´ od 1917 r. i ciàgle jest taki sam. Cz´sto tak-
˝e wyst´powa∏y opinie, ˝e Wielka Brytania zdradzi Polaków, poniewa˝ wa˝niej-
sze dla niej jest utrzymanie sojuszu z Moskwà (21 razy). Na trzecim miejscu zna-
laz∏o si´ ostrze˝enie dla narodu czeskiego, ˝e Katyƒ stanowi lekcj´ tego, co
czeka∏oby Czechy pod rzàdami bolszewickimi (17 razy), wreszcie czternastokrot-
nie pojawi∏o si´ stwierdzenie, ˝e armia niemiecka na froncie wschodnim broni
i chroni Europ´ przed rozprzestrzenieniem si´ bolszewizmu. Ze wzgl´du na
ograniczonà obj´toÊç niniejszego artyku∏u w poni˝szym wykazie najwa˝niejszych
opinii zawartych w artyku∏ach wst´pnych i komentarzach b´d´ cytowaç zawsze
pierwszy tekst, w którym pojawi∏ si´ dany poglàd.
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80 J. Pelíšek, Slovanští bratři, „Svět” 1943, nr 16, s. 1.
81 A. Bouchal, Emigranti nemají nic k očekávání (Emigranci nie majà czego oczekiwaç), „Česky∂
deník”, 30 IV 1943, s. 1.
82 F. Petrovicky∂, Katyn otřásl svědomím světa (Katyƒ wstrzàsnà∏ sumieniem Êwiata), „Polední list”,
6 V 1943, wyd. 3, s. 1.
83 Ing. Jan Vrba, Stalin – velmistr lži (Stalin – arcymistrz k∏amstwa), „Národní střed”, 7 V 1943, s. 1.
84 Tygodnik „Arijsky∂ boj” ukazywa∏ si´ w latach 1940–1945, ostatni numer wyszed∏ w dniu wybu-
chu powstania praskiego 5 V 1945 r. By∏ doskona∏à analogià pisma „Der Stürmer” Streichera, a je-
go jedynà zawartoÊç stanowi∏ najbardziej ordynarny i wulgarny antysemityzm. 
85 els, Židovská snaha umlčet katynsky∂ zločin (˚ydowska próba przemilczenia zbrodni katyƒskiej),
„Národní politika”, 5 V 1943, s. 2; vl, Všichni jsme svědky a soudci (Wszyscy jesteÊmy Êwiadkami
i s´dziami), „Národní politika”, 5 V 1943, s. 2; J. Bartoš, Evropští vědci usvědčují Stalina (Na-
ukowcy europejscy dowodzà Stalinowi), „Večerní České slovo”, 5 V 1943, s. 1; A. Bouchal, Katyn
není vy∂jimkou (Katyƒ nie jest wyjàtkiem), „Česky∂ deník”, 5 V 1943, s. 1; G. Pergl, Zrada vedle zra-
dy (Zdrada za zdradà), „České slovo”, 5 V 1943, s. 1; F. Frolík, Po českém básníku česky∂ učenec,
„Polední list”, 5 V 1943, s. 1; K. Chalupa, Velké svědectví před očima celé Evropy (Wielkie Êwia-
dectwo na oczach ca∏ej Europy), „Národní střed”, 5 V 1943, s. 1; -afk, Vy∂stražny∂ polsky∂ případ.
Otázka stále stejně palčivá: tonáž, „Svět” 1943, nr 18, s. 1; Co jsem viděl v Katynu. Pro „Svět” na-
psal dr. František Kožík, „Svět” 1943, nr 18, s. 3.



W analizowanej prasie nie spotka∏em si´ z tak cynicznym wyrazem niemal ra-
doÊci wobec losu Polski, jak w przypadku g∏ównego redaktora naczelnego dzien-
nika „Národní střed” Karla Chalupy, który uto˝sami∏ postaw´ rzàdu polskiego
jesienià 1938 r. z ca∏ym narodem: „Powiedzmy sobie wprost, ˝e my jako Czesi
nie mamy szczególnych powodów, by w chwili, kiedy dope∏nia si´ zas∏u˝ony los
Polaków, byç tym losem jakoÊ szczególnie dotkni´ci. Nie mamy i nie mo˝emy
mieç owych powodów dlatego, poniewa˝ cz∏owiek czeski i ogólnie naród czeski
dozna∏ na w∏asnej skórze, jaka jest polska megalomania, dokàd prowadzi i jakie
sà Êrodki, którymi jest w stanie si´ pos∏ugiwaç. JeÊli kiedykolwiek potwierdzi∏o
si´ prastare powiedzenie, ˝e »pycha chodzi przed upadkiem«, to na sto procent
sprawdzi∏o si´ ono w przypadku dawnej Polski i w ogóle Polaków. Wszystkie
brutalnoÊci i krzywdy, których w przesz∏oÊci dopuÊcili si´ na Czechach i sprawie
czeskiej, sà zbyt ˝ywe, by mo˝na ich by∏o nie dostrzegaç w ca∏ej ich wywrotowej
prawdzie historycznej”86.

Po odkryciu masowych grobów w Katyniu Polacy wiedzà obecnie, co sta∏o si´
z ich ˝o∏nierzami wzi´tymi do niewoli87, którzy zostali zamordowani w czasie
pokoju, a nie wojny88, przez agentów GRU strzelajàcych do nich od ty∏u89. Ma-
sakra katyƒska jest porównywalna z „barbarzyƒstwem” lotników anglo-amery-
kaƒskich, zrzucajàcych z samolotów o∏ówki i wieczne pióra, w których znajdujà
si´ materia∏y wybuchowe, mordujàce dzieci90. Dziennikarze zwracali uwag´ na
absurdalne twierdzenia sowieckie o rzekomym porozumieniu Niemców i Pola-
ków z kr´gu rzàdu emigracyjnego w Londynie, którzy wspó∏pracujà przy anty-
sowieckiej kampanii prasowej91. Szczególnie oÊmieszane by∏o twierdzenie so-
wieckie, ˝e w Katyniu odkryto wykopaliska z epoki kamiennej, co przypomina
znane powiedzenie o z∏odzieju, który krzyczy: „¸apcie z∏odzieja!”92.

Wydarzenia katyƒskie to symbol systemu, który od przej´cia w∏adzy w Rosji
w 1917 r. pozostaje ciàgle taki sam – bolszewizmu93. Stanowi on wykrystalizo-
wanà form´ ˝ydowskiego dà˝enia do panowania nad Êwiatem94, a towarzyszà mu
masowe zbrodnie95, podobnie te˝ mo˝na przyrównaç bolszewizm do terroru96.
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86 K. Chalupa, Maly∂ pohled nazpět (Ma∏e spojrzenie wstecz), „Národní střed”, 30 IV 1943, s. 1.
87 Sovětské „slovanství” a skutky. Konce polské víry v „bratry” (Sowieckie „s∏owiaƒstwo” a czyny.
Koniec polskiej wiary w „braci”), „Večerní České slovo”, 15 IV 1943, s. 1; l.n., Katynské hroby
(Groby katyƒskie), „Lidové noviny”, 15 IV 1943, s. 1.
88 G., Katynsky∂ hrob (Grób katyƒski), „A-Zet ranní”, 17 IV 1943, s. 1.
89 K. Chalupa, Velké svědectví před očima celé Evropy, „Národní střed”, 5 V 1943, s. 1.
90 E. Šourek, Katynsky∂ les – vykřičníkem židovské mstivosti (Las katyƒski – przestrogà ˝ydowskiej
mÊciwoÊci) „Lidové listy”, 21 IV 1943, s. 1.
91 J. Kohlík, Trapné konce emigrantské politiky. Po bolševickém kopanci Poláku°m (˚enujàcy koniec
polityki emigracyjnej. Po bolszewickim kopniaku wobec Polaków), „A-Zet ranní”, 29 IV 1943, s. 1.
92 V. Brejník, Tak by GPU vraždilo v Evropě! (Tak GRU mordowa∏oby w Europie!), „Večerní České
slovo”, 17 IV 1943, s. 1–2.
93 A. Bouchal, Katyn není vy∂jimkou, „Česky∂ deník”, 5 V 1943, s. 1.
94 J. Bartoš, Evropští vědci usvědčují Stalina, „Večerní České slovo”, 5 V 1943, s. 1.
95 Hromadné vraždy pru°vodním zjevem bolševismu. Katynské hromadné hroby dávají nahlédnout
do osudu 1 480 000 bolševiky odvlečeny∂ch Poláku°, dosud nezvěstny∂ch. Všemi silami proti bolševi-
smu (Masowe zbrodnie zjawiskiem towarzyszàcym bolszewizmu. Katyƒskie groby masowe pozwa-
lajà zrozumieç los 1 480 000 Polaków uprowadzonych przez bolszewików, dotychczas zaginionych
bez wieÊci. Wszystkimi si∏ami przeciwko bolszewizmowi), „Národní střed”, 23 IV 1943, s. 1–2.
96 A. Sedláček, Vy∂znamné datum (Wa˝na data), „Večer”, 22 VI 1943, s. 1–2.



Zbrodnia w Katyniu, ten zwierz´cy wyczyn97, mog∏a narodziç si´ jedynie w g∏o-
wach bolszewików98, gangsterów99, którzy stanowià „bezwzgl´dnà, kierowanà
przez ˚ydów warstw´ narodu rosyjskiego”100. Na przyk∏adzie tej zbrodni widaç,
co spowodujà „bestie bolszewizmu wsz´dzie, gdzie si´ pojawià”101. Redaktor
dziennika „Polední list” Frolík w dwóch komentarzach zaprzecza∏ sobie, twier-
dzàc w pierwszym z nich, ˝e Katyƒ to tylko epizod bolszewizmu102, a kilka dni
póêniej z kolei, ˝e „Katyƒ to nie epizod, stanowi nieodzowny element systemu,
którego droga jest naznaczona krwià”103.

Po opublikowaniu protoko∏u lekarzy sàdowych i kryminologów zawierajàce-
go wyniki badaƒ grobów masowych z 30 kwietnia 1943 r. nie znajdzie si´ ju˝
chyba nikt, kto nie b´dzie wierzyç w to, ˝e bolszewizm jest zbrodniczym re˝i-
mem104. Temu re˝imowi pomaga teraz z emigracji w Ameryce tak˝e by∏y premier
Rzàdu Tymczasowego z 1917 r. Aleksander Kiereƒski105.

˚ydzi najbardziej nienawidzà S∏owian, obecnie bolszewicy wraz z ˚ydami
próbujà na nowo wzbudziç ich zaufanie za poÊrednictwem moskiewskiego Zjaz-
du S∏owiaƒskiego106. Bolszewizm, ten najwi´kszy morderca S∏owiaƒstwa, okaza∏
braterskà mi∏oÊç w Katyniu107.

Rozwiàzanie Mi´dzynarodówki Komunistycznej w maju 1943 r. stanowi∏o
tylko pozorne dzia∏anie, które mia∏o odwróciç uwag´ od zbrodni katyƒskiej108.
Do jej likwidacji przyczyni∏ si´ te˝ sukces propagandowy rosyjskich jednostek
ochotniczych w Niemczech pod dowództwem genera∏a W∏asowa109.

I wojna Êwiatowa, podobnie jak obecna, stanowi∏a dzie∏o ˚ydów110, którym
nowoczesnà nauk´ stworzyli ˚ydzi Lassalle i Marks111. Zawsze przejawiali ˝àdz´
krwi i mordowania112, od nich wywodzà si´ te˝ terroryzm i barbarzyƒstwo113.
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97 J. Pelíšek, Slovanští bratři, „Svět” 1943, nr 16, s. 1.
98 Ing. J. Vrba, Vu°dce (Przywódca), „Národní střed”, 20 IV 1943, s. 1.
99 A. Bouchal, Emigranti nemají nic k očekávání, „Česky∂ deník”, 30 IV 1943, s. 1.
100 J. Pelíšek, Slovanští bratři, „Svět” 1943, nr 16, s. 1.
101 Ing. J. Vrba, Stalin – velmistr lži, „Národní střed”, 7 V 1943, s. 1.
102 F. Frolík, Vítali je s květinami (Witali ich kwiatami), „Polední list”, 23 IV 1943, wyd. 3, s. 1.
103 Idem, Po českém básníku česky∂ učenec, „Polední list”, 5 V 1943, s. 1.
104 J. Šticha, České svědectví katynského zločinu (Czeskie Êwiadectwo zbrodni katyƒskiej), „Pondělní
list”, 10 V 1943, wyd. 2, s. 1.
105 els, Ohlas dne: Kerensky∂ marně omy∂vá bolševiky (Echo dnia: Kiereƒski na pró˝no oczyszcza bol-
szewików), „Národní politika”, 9 V 1943, s. 2.
106 J. Bartoš, Židovská komedie se Slovany (˚ydowska komedia ze S∏owianami), „Večerní České slo-
vo”, 14 V 1943, s. 1.
107 Dr. V. Hloch, Katynská kultura (Kultura katyƒska), „Venkov”, 23 IV 1943, s. 1.
108 K. Werner, Dimitrov to říkal dávno (Dymitrow mówi∏ to od dawna), „Večerní České slovo”, 24 V
1943, s. 1.
109 G. Pergl, Panama sovětské politiky (Panama polityki sowieckiej), „České slovo”, 29 V 1943,
s. 1–2.
110 lš, Gangsterská soustava světového Židovstva. Židé rozpoutali první světovou válku a také nynější
konflikt je jejich dílem (Gangsterski system Êwiatowego ˝ydostwa. ˚ydzi rozp´tali I wojn´ Êwiato-
wà, tak˝e obecny konflikt jest ich dzie∏em), „Národní politika”, 16 V 1943, s. 2.
111 V. Brejník, Tak by GPU vraždilo v Evropě!, „Večerní České slovo”, 17 IV 1943, s. 1–2.
112 J. Pachmayer, Židu°v nu°ž nebude na hrdle Evropy (Nó˝ ˚ydów nie b´dzie na gardle Europy), „Li-
dové listy”, 18 IV 1943, s. 1.
113 J. Danda, Vzkříšení Evropy (Zmartwychwstanie Europy), „České slovo”, 25 IV 1943, s. 1.



„Sadyzm, z jakim [zbrodnia] zosta∏a dokonana, stanowi niezawodny wskaênik,
˝e ˚ydzi maczajà w niej palce”114. W sprawie grobów katyƒskich, w których nie
le˝y ani jeden ˚yd115, g∏ównà rol´ odegrali ˚ydzi z GRU116, których agenci za-
strzelili od ty∏u swoje ofiary117, a w∏aÊnie „strza∏ w potylic´ jasno wskazuje, ˝e
morderstwa dokonali ˝ydowscy oprawcy”118.

Komentatorzy oraz redaktorzy naczelni zwracali uwag´ na ksià˝k´ Ilji Eren-
burga Trust D.E.: Dzieje zag∏ady Europy, z której np. Antonín Bouchal przyto-
czy∏ poni˝szy cytat: „Wystarczy jeden rok, by zosta∏ zniszczony kontynent ze
swoimi 350 mln ludzi. Resztki narodów europejskich – które usz∏y przed naszy-
mi czo∏gami, naszym gazem i naszymi miotaczami ognia – i to nie tylko Niemcy
– zostanà wys∏ane na Syberi´ jako niewolnicy do kopalni”119.

Genera∏ Sikorski, dla którego konflikt z Moskwà stanowi∏ wielki cios120, zna-
laz∏ si´ w niewoli swojej polityki i b´dzie musia∏ ustàpiç121. Re˝yserem wydarzeƒ,
nie tylko w ZSRR, ale tak˝e w Wielkiej Brytanii i USA, jest ˝ydostwo122. Jego ce-
lem jest powalenie Polaków na kolana oraz wymiana polskiego rzàdu emigracyj-
nego w Londynie zgodnie z potrzebami Moskwy123. Na Wielkiej Brytanii Polacy
nie mogà polegaç, poniewa˝ dla niej wa˝niejsze jest nadskakiwanie Moskwie
i przestrzeganie zawartej z nià umowy sojuszniczej124. Dotyczy to tak˝e Stanów
Zjednoczonych125.

Polacy zostali zdradzeni i wyrzuceni za burt´ przez Wielkà Brytani´ (i ˚ydów)
ju˝ w 1939 r., kiedy to zostali przez nià wciàgni´ci w wojn´ z Niemcami, a na-
st´pnie porzuceni. To by∏a pierwsza zdrada, teraz ze strony Anglików jest to dru-
ga zdrada126. Anglicy poÊwi´cili Polaków, tak samo jak tak˝e nas [Czechów] sk∏a-
dajà w ofierze127.

W tym kontekÊcie w czerwcu 1943 r. kilkakrotnie w prasie w stosunku do po-
lityki Wielkiej Brytanii i USA wobec polskiego rzàdu emigracyjnego w Londynie
pojawi∏ si´ termin „Polskie Monachium”. Porównania z wydarzeniami monachij-
skimi 30 wrzeÊnia 1938 r. u˝yto ju˝ w dwóch komentarzach w kwietniu128. Sam
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114 -afk, Tragicky∂ konec ilusí. Hru°zné svědectví katynské, „Svět” 1943, nr 16, s. 7.
115 I. Lugovoj, Kolem katynsky∂ch hrobu° (Wokó∏ grobów katyƒskich), „České slovo”, 12 V 1943, s. 1.
116 vk [V. Krychtálek], Vražda (Zabójstwo), „Večer”, 16 IV 1943, s. 1; Ing. J. Vrba, Garantované hro-
by (Gwarantowane groby), „Národní střed”, 16 IV 1943, s. 1.
117 K. Chalupa, Velké svědectví před očima celé Evropy, „Národní střed”, 5 V 1943, s. 1.
118 F. Petrovicky∂, Katyn otřásl svědomím světa, „Polední list”, 6 V 1943, s. 1.
119 A. Bouchal, Evropské probuzení (Europejskie przebudzenie), „Česky∂ deník”, 25 IV 1943, s. 1–2;
Ing. J. Vrba, Garantované hroby, „Národní střed”, 16 IV 1943, s. 1.
120 J. Kohlík, Trapné konce emigrantské politiky. Po bolševickém kopanci Poláku°m, „A-Zet ranní”,
29 IV 1943, s. 1.
121 A. Bouchal, Emigranti nemají nic k očekávání, „Česky∂ deník”, 30 IV 1943, s. 1.
122 F. Peiger, Bolševické „spojenectví na případě Poláku°” (Bolszewicki „sojusz na przyk∏adzie Pola-
ków”), „České slovo”, 15 IV 1943, s. 1–2.
123 J. Albéř, Zakryté ultimatum Moskvy (Ukryte ultimatum Moskwy), „Venkov”, 30 IV 1943, s. 1.
124 l.n., Katynské hroby, „Lidové noviny”, 15 IV 1943, s. 1; F. Peiger, Bolševické „spojenectví na
případě Poláku°”, „České slovo”, 15 IV 1943, s. 1–2.
125 K. Chalupa, Maly∂ pohled nazpět, „Národní střed”, 30 IV 1943, s. 1.
126 Ing. J. Vrba, Garantované hroby, „Národní střed”, 16 IV 1943, s. 1.
127 J.F. Vondráček, Du°razná vy∂straha (Dobitna przestroga), „Národní politika”, 29 IV 1943, s. 1.
128 K. Werner, Je konec, pane Sikorski (To koniec, panie Sikorski), „Nedělní list”, 18 IV 1943, wyd. 3,
s. 1; K. Chalupa, Maly∂ pohled nazpět, „Národní střed”, 30 IV 1943, s. 1.



termin zastosowa∏ po raz pierwszy prof. dr Hermann Raschhofer129 w czerwcowym
podwójnym numerze miesi´cznika „Böhmen und Mähren”130. Termin ten nast´p-
nie wykorzysta∏o w swoich komentarzach tak˝e trzech redaktorów naczelnych131.

Dla Czechów odkrycie grobów katyƒskich stanowi lekcj´ tego, co czeka∏oby
ich pod rzàdami bolszewizmu132. Katyƒ to prototyp czeskiego cmentarza133. Idea-
liÊci, którzy znali bolszewizm tylko z broszur, dzi´ki temu odkryciu zostali za-
pewne wyleczeni134, poniewa˝ zobaczyli, ˝e bolszewizm najszybciej likwiduje
inteligencj´ oraz kwiat narodu135. Âwiadectwo protoko∏u lekarzy sàdowych i kry-
minologów z 30 kwietnia 1943 r. stanowi cios dla resztek szeptanej propagan-
dy136 w Protektoracie. Tak˝e pozostali „wierzàcy Czesi” powinni zastanowiç si´
nad masakrà katyƒskà137. A tych, którzy nadal wierzà w bolszewizm, „da∏oby si´
wyleczyç tylko poprzez doÊwiadczenie. Mo˝liwe jednak, ˝e póêniej nie byliby ju˝
Êwiadkami. Albowiem martwi nie mówià”138. Tak˝e wierni katoliccy muszà si´
zjednoczyç po ujawnieniu losu ksi´˝y polskich i rosyjskich pod rzàdami bolsze-
wizmu139. Dzisiaj zasadnicza kwestia dla Czechów brzmi: jesteÊ z mordercami
albo przeciwko nim140.

Dzi´ki wypowiedzeniu przez Niemcy wojny Rosji Radzieckiej w 1941 r. od
Europy zosta∏a oddalona groêba kolejnego Katynia141. Europa musi zewrzeç si∏y
przeciwko bolszewizmowi pod przywództwem Niemiec142, których „bohater-
ska” armia wybije plutokratycznych sadystów i zbrodniarzy bolszewickich143

oraz powstrzyma bolszewizm i nas ochroni144.

Pavel Suk

252

129 lš, Polsky∂ „Mnichov” (Polskie „Monachium”), „České slovo”, 23 VI 1943, s. 2.
130 „Böhmen und Mähren” by∏ to niemiecki miesi´cznik, wydawany od 1940 r. przez niemieckiego

sekretarza stanu (Německy∂ státní tajemník), a od 1943 r. niemieckiego ministra stanu ds. Czech

i Moraw (Německy∂ státní ministr pro Čechy a Moravu) Karla Hermanna Franka. By∏ luksusowo

wydawany na papierze kredowym; od 1942 r. cz´Êciej ukazywa∏ si´ w formie podwójnych nume-

rów; przesta∏ istnieç w 1945 r.
131 J. Scheinost, Reprisa Mnichova (Powtórka Monachium), „Národní politika”, 22 VI 1943, s. 1;

K. Werner, Bolševici chtějí nejen Polsko (Bolszewicy chcà nie tylko Polski), „Večerní České slovo”,

26 VI 1943, s. 1; V. Krychtálek, Anglické úvahy nad Sověty (Angielskie rozwa˝ania nad Sowietami),

„Večer”, 23 VI 1943, s. 1–2.
132 G, Katynsky∂ hrob, „A-Zet ranní”, 17 IV 1943, s. 1.
133 J. Scheinost, Katyn mluví k našemu národu (Katyƒ mówi do naszego narodu), „Národní politi-

ka”, 9 V 1943, s. 1.
134 F. Frolík, Vítali je s květinami, „Polední list”, 23 IV 1943, wyd. 3, s. 1.
135 vk [V. Krychtálek], Vražda, „Večer”, 16 IV 1943, s. 1.
136 gep, Nezvratné svědectví o Katynu (Niepodwa˝alne Êwiadectwo o Katyniu), „Česky∂ deník”,

7 V 1943, s. 3.
137 K. Werner, Je konec, pane Sikorski, „Nedělní list”, 18 IV 1943, wyd. 3, s. 1.
138 F. Frolík, Vítali je s květinami, „Polední list”, 23 IV 1943, wyd. 3, s. 1.
139 J. Scheinost, Katynsky∂ zločin očima katolíku° (Zbrodnia katyƒska oczami katolików), „Lidové li-

sty”, 28 IV 1943, s. 1.
140 vk [V. Krychtálek], Vražda, „Večer”, 16 IV 1943, s. 1.
141 A. Bouchal, Tak bolševici připravovali Evropě Katyn (Tak bolszewicy przygotowywali Europie

Katyƒ), „Česky∂ deník”, 21 VI 1943, s. 1, 4.
142 J. Bartoš, Evropští vědci usvědčují Stalina, „Večerní České slovo”, 5 V 1943, s. 1.
143 Ing. J. Vrba, Sadisté a vrazi (SadyÊci i mordercy), „Národní střed”, 24 IV 1943, s. 1.
144 V. Brejník, Moskva zavrhuje emigranty. Konec podvodu „vlád” v Londy∂ně (Moskwa porzuca emi-

grantów. Koniec oszustwa „rzàdów” w Londynie), „Večerní České slovo”, 16 IV 1943, s. 1–2.



Emigracja londyƒska, te figury i figurki w r´kach ˝ydostwa145, b´dzie tolero-
wana, dopóki b´dzie uleg∏a146. Edvard Beneš, który za poÊrednictwem ˚yda Ja-
roslava Stránskiego przekazywa∏ Czechom, ˝e b´dzie propagowaç bolszewizm
tylko „duchem”147, podpisa∏ wprawdzie konfederacj´ polsko-czechos∏owackà,
ale z powodu sporu o Âlàsk Cieszyƒski jego podpis ma takie samo znaczenie jak
na umowie pittsburskiej. Zresztà Beneš prowadzi wszystkie rozmowy tylko pod
kàtem przyjacielskich stosunków ze Zwiàzkiem Radzieckim148. Ale chocia˝ jako
pierwszy wyrzuci∏ Polaków za burt´ i zdradzi∏ ich149, jest ju˝ pewne, ˝e dziÊ ko-
lej na Sikorskiego, a jutro na Beneša150. Wielka Brytania uwa˝a go bowiem za
niebezpiecznego panslawist´ i rusofila, który czasami mo˝e si´ dobrze przys∏u-
˝yç, ale nigdy nie puÊci go do Pragi151. Jan Masaryk, z racji swojego alkoholizmu
podobny do Ilji Erenburga, jest znanà postacià w praskich barach i londyƒskich
klubach nocnych152.

Na zakoƒczenie powy˝szego podsumowania najwa˝niejszych opinii legalnej
prasy Protektoratu przytaczam cytat z interesujàcych rozwa˝aƒ redaktora naczel-
nego Krychtálka, który niestety prawdziwie przewiduje los Rusi Podkarpackiej,
od 1918 r. najbardziej wysuni´tej na wschód cz´Êci terytorium Republiki Cze-
chos∏owackiej: „Kiedy bowiem tylko Sowieci mieliby by∏à Polsk´ wschodnià
i dzi´ki temu staliby si´ sàsiadami by∏ej Rusi Podkarpackiej, to w imi´ »pokre-
wieƒstwa krwi« dowodziliby przede wszystkim praw do tego obszaru. Dlatego
kryzys polsko-sowiecki nale˝y postrzegaç jako swoisty kamieƒ probierczy, na
którym bolszewicy chcà przekonaç si´ o sta∏oÊci umów, podpisanych przez »so-
juszników«, a szczególnie Angli´, a tak˝e o mo˝liwoÊciach Anglii w kwestii za-
chowania równowagi si∏ w Europie”153.

Obywatele Protektoratu w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci nie wierzyli zasadniczo
w publikowane dokumenty lub przytoczone wy˝ej poglàdy dziennikarzy nale˝à-
cych do grona aktywistów. Dotyczy to nie tylko okresu od kwietnia do czerwca
1943 r., ale ca∏ego istnienia Protektoratu Czech i Moraw. W niektórych rozwa-
˝aniach mo˝emy odnaleêç, z dzisiejszej perspektywy, mniej lub bardziej prawdzi-
we twierdzenia i prognozy, ale jednoczeÊnie musimy sobie zdawaç spraw´, ˝e ci
czescy dziennikarze Êwiadomie i dobrowolnie s∏u˝yli re˝imowi, który stosowa∏
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takie same metody jak pot´piany przez nich re˝im stalinowskiej Rosji. Z bezsku-
tecznoÊci swoich staraƒ w zakresie oddzia∏ywania propagandowego na miesz-
kaƒców Protektoratu niektórzy aktywiÊci nie zdawali sobie jednak zapewne spra-
wy nawet w czasie upadku niemieckiego re˝imu faszystowskiego w Czechach
i na Morawach w maju 1945 r.

T∏umaczenie Tomasz Grabiƒski

PAVEL SUK (ur. 1970) – historyk, w 1994 r. ukoƒczy∏ studia na kierunku j´zyk
czeski – historia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Zachodnioczeskie-
go w Pilznie, od 1994 r. burmistrz Manětína, zajmuje si´ okresem Protektora-
tu Czech i Moraw, przede wszystkim postacià prezydenta dr. Emila Háchy, po-
litykami tego okresu oraz oficjalnà prasà.

The disclosure of mass graves in Katyn and the Polish question in press of the Protecto-
rate of Bohemia and Moravia between April and June 1943

After the Protectorate of Bohemia and Moravia was established, official press was di-
rectly subordinated to the Office of the Reich Protector, the head of which for a long time
was Wolfgang Wolfram von Wolmar. During weekly briefings editors-in chief were told
what information ought to be published and what kind of a comment on current political
events was required.

The author has studied all the Prague newspapers and some of the magazines which ca-
me out from mid-April till the end of June 1943. The Protectorate press mostly published
official German documents, among which there was also information about the discove-
ry of mass graves in Katyn, provided by the DNB on the 14th of April 1943. The report
prepared by the pathologists and criminologists who worked there appeared in the begin-
ning of May. The readers could read the testimony of a Polish writer Emil Skiwski and,
above all, testimonies of two witnesses from the Protectorate, a pathologist Frantisek Ha-
jek and an eminent writer Frantisek Kozik. 

Hajek as a member of the international group of physicians participated in the autop-
sy, Kozik visited Katyn together with other European writers. Their testimonies were pu-
blished and, on the 30th of April, Kozik gave a speech on the radio. 

The press was occupied mainly with commentating on the relationship between the Po-
lish emigrants in London and the Soviet government, who exploited the Katyn issue to put
the London emigrants in the shade and rolled out the Moscow emigrants under Wanda Wa-
silewska’s leadership. The most involved commentator was Karel Werner, the redactor-in-
-chief of the “Poledni list” magazine and later the “Vecerni Ceske Slovo” daily paper. 

The editorial articles and commentaries differentiate as the employed figures of speech
are considered. Journalists who worked in reputable newspapers, while reporting on the fe-
lony, did not use expressions like “an animal excess of the gangsters,” “Jewish torturers”
or “the beast of Bolshevism.” Those phrases were employed by journalists who had wor-
ked as editorial staff for the tabloid press before 1938. The anti-Semitic articles were writ-
ten mostly by editors who had previously worked for the “Vlajka” magazine – Pachmayer,
Sourek and a keynoter, anti-Semite Rudolf Novak. 

Frequently given opinion (27 times) was that Bolshevism had not changed since 1917
and was still the same. Not so rare (21 times) were presumptions that Great Britain would
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betray the Poles because it is far more important for her to maintain the alliance with
Moscow. A warning that Katyn is a lesson of what would happen to the Czechs under the
Bolshevik rule was mentioned 17 times. And finally, it was stated 14 times that the Ger-
man army on the Eastern front protected Europe from spreading of Bolshevism.
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Jean-Louis Panné

Francuscy i polscy jeƒcy wojenni.
Braterstwo doÊwiadczeƒ

i Êwiadectwa1

Wystàpienie moje ma specyficzny charakter. Interesuje mnie bowiem zagad-
nienie pojawiajàce si´ niejako na marginesie historii losów francuskich jeƒców
wojennych (Kriegsgefangenn, KG) w czasie II wojny Êwiatowej; chodzi mianowi-
cie o kwesti´ ich kontaktów z Polakami (czy by∏y, a jeÊli tak, to jakie), zarówno
˝o∏nierzami kampanii 1939 r., jak i cywilami. Kwestia ta jest jedynie sporadycz-
nie poruszana w obszernych pracach na temat francuskich jeƒców wojennych,
dlatego u˝y∏em okreÊlenia „na marginesie”. Wystarczy jednak zmieniç punkt wi-
dzenia czy podejÊcie, by stwierdziç, ˝e chodzi tu o fragment wi´kszej historii,
czyli o histori´ stosunków francusko-polskich, a jeszcze ÊciÊlej, histori´ relacji
spo∏eczeƒstwo–spo∏eczeƒstwo.

W okresie po II wojnie Êwiatowej uczucia Francuzów w stosunku do Polaków
kszta∏towane by∏y w du˝ej mierze przez to konkretne doÊwiadczenie, przez owo
spotkanie wymuszone braterstwem broni i wspólnà kl´skà. Pami´tam list, który
jeden z by∏ych francuskich jeƒców napisa∏ po 13 grudnia 1981 r.2 Przypomina
w nim solidarnoÊç, jakà okazali mu Polacy w czasie jego niewoli, i wyjaÊnia, ˝e
teraz on pragnie okazaç solidarnoÊç z tymi, którym jego los nie by∏ oboj´tny. Ten
zwiàzek mi´dzy dwoma epokami oraz wspomnienie historycznych doÊwiadczeƒ
wywo∏ujàce naturalnà sympati´ do Polaków sà dla mnie frapujàce.

16 czerwca 1940 r. marsz. Pétain poprosi∏ Niemcy o pokój. Od rozpocz´cia
ofensywy niemieckiej 10 maja 1940 r. francuskie si∏y nie zdo∏a∏y powstrzymaç

257
1 W oryginalnej wersji francuskoj´zycznej tekst Prisonnier de guerre fran˜ais et polonais. Fraternité,
expérience, témoignage ukaza∏ si´ w „Revue d’Etudes Slaves” (Paris) 2004, t. 75/2, s. 271–284.
2 List L. Jaya z Taverny: „Jako by∏y jeniec wojenny, przebywajàcy w Polsce od 1940 (wrzesieƒ) do
1945 roku najpierw w Toruniu, póêniej zaÊ w Tczewie i w koƒcu w Gdaƒsku, gdzie pracowa∏em
w stoczni im. Lenina, wtedy Danziger Werk, produkujàcej ∏odzie podwodne dla Kriegsmarine, a˝ do
kapitulacji niemieckiej w maju 1945, w czasie tego d∏ugiego pobytu, a zw∏aszcza na samym jego po-
czàtku, doznawa∏em wielu odruchów solidarnoÊci ze strony Polaków, ja i inni wi´êniowie KG ze sta-
lagu XX B. Uczestniczàc ostatnio w przygotowywaniu konwoju dla Polski organizowanego przez ko-
biety z Val d’Oise, wsunà∏em kartk´ z podzi´kowaniami dla tego dzielnego narodu. Jakie˝ by∏o moje
zaskoczenie, gdy otrzyma∏em list podpisany przez Lecha Wa∏´s´, który dzi´kowa∏ mi za kartk´ napi-
sanà w imieniu by∏ych jeƒców wojennych w Polsce. Na ile pozwala∏y mi moje skromne Êrodki, na ty-
le uczestniczy∏em w pomocy dla tego walecznego narodu, który [...] z dobrego serca solidaryzowa∏
si´ z nami, to by∏a SolidarnoÊç ju˝ w roku 1940! Jestem g∏´boko wdzi´czny za ten »kawa∏ek chleba«,
który podarowali mi, gdy – jak Êpiewa w Piosence dla starego wieÊniaka Georges Brassens – »g∏odno
by∏o w ˝yciu mym...«” („Solidarité avec SolidarnoÊç” (SolidarnoÊç z SolidarnoÊcià) 1982, nr 5).



marszu niemieckich czo∏gów. Zaskoczona armia francuska zosta∏a rozbita3.
I chocia˝ walki zakoƒczy∏y si´ dopiero 24 czerwca w Wogezach, to ju˝ 16 czerw-
ca setki tysi´cy ˝o∏nierzy wszelkich stopni dosta∏y si´ do niewoli. Ocenia si´, ˝e
w r´ce Niemców wpad∏o wtedy 1 850 tys. ˝o∏nierzy i oficerów. 1 575 tys. z nich
zosta∏o póêniej zarejestrowanych w obozach, a ró˝nic´ w obu liczbach t∏umaczyç
mo˝na ucieczkami, zw∏aszcza w pierwszych tygodniach niewoli, oraz incydental-
nymi zwolnieniami. 950 tys. jeƒców pozostanie w niewoli a˝ do 1945 r. 

Po przegrupowaniach w zaimprowizowanych napr´dce obozach – najcz´Êciej
nieposiadajàcych infrastruktury sanitarnej ani wystarczajàcej aprowizacji – po
morderczych marszach i kolejnych selekcjach, ca∏à t´ mas´ ludzkà przewieziono
w wagonach towarowych do niemieckich obozów. Wi´kszoÊç z nich znajdowa∏a
si´ w granicach III Rzeszy sprzed 1938 r., ale niektóre le˝a∏y na terytorium oku-
powanej Polski. W regionach ponumerowanych od I do XX znajdowa∏y si´ wiel-
kie obozy oznaczone literami. Istnia∏a wi´c nomenklatura typu I A, I B, II A,
II B etc. Wokó∏ tych obozów powsta∏y tysiàce komand – grup roboczych z∏o˝o-
nych z jeƒców. Na poczàtku 1941 r. by∏o ich 82 tys. o ró˝nej wielkoÊci. Zgodnie
z konwencjà genewskà pracowali w nich szeregowi ˝o∏nierze. Po okresie przej-
Êciowym i dotarciu do obozu g∏ównego ˝o∏nierze trafiali do tych w∏aÊnie ko-
mand jako mniejszych jednostek, umiejscowionych na przyk∏ad przy drobnych
zak∏adach przemys∏owych, a najcz´Êciej przy gospodarstwach rolnych, w których
zatrudniona by∏a ponad po∏owa francuskich jeƒców. Ich praca mia∏a zmniejszyç
negatywne skutki mobilizacji do armii niemieckiej. 

Stalag I B, który mieÊci∏ si´ w Hohenstein – dziÊ Olsztynek – znajdowa∏ si´ nie-
opodal pomnika upami´tniajàcego zwyci´stwo pod Tannenbergiem, odniesione
w lecie 1914 r. nad wojskami rosyjskimi przez marsz. Hindenburga. We wrzeÊniu
1941 r. obóz liczy∏ 33 798 uwi´zionych, z których jedynie 924 przebywa∏o na sta-
∏e na jego terenie. W marcu 1943 r. z ogólnej liczby 28 7724 jeƒców jedynie 477
pozostawa∏o w obozie. Liczby te pokazujà, ˝e chocia˝ w∏adze niemieckie dà˝y∏y
do pe∏nej kontroli nad jeƒcami, to warunki wojenne, a dok∏adnie koniecznoÊç
zwi´kszenia produkcji, pociàga∏y za sobà pewne ich rozproszenie, sprzeczne
zresztà z za∏o˝eniem ca∏kowitego wyizolowania, nawet jeÊli ludnoÊç niemieckà
obowiàzywa∏ ca∏kowity zakaz kontaktów z wi´êniami poza kontaktem czysto za-
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3 M. Bloch, l’Etrange défaite (Dziwna kl´ska), Paris 1990, s. 67: „Niemcy pod znakiem szybkoÊci
prowadzili nowoczesnà wojn´. My natomiast nawet nie usi∏owaliÊmy prowadziç wojny, ˝adnej, ani
przesz∏ej, ani zaprzesz∏ej. W chwili gdy Niemcy szli na wojn´, my nie potrafiliÊmy albo wr´cz na-
wet nie chcieliÊmy zrozumieç jej rytmu wyznaczanego przyspieszonymi wibracjami nowej ery”
[t∏um. U.P.P.].
4 Y. Durand, La vie quotidienne des prisonniers de guerre dans les stalags, les oflags et les comman-
dos, 1939–1945 (˚ycie codzienne jeƒców wojennych w stalagach, oflagach i komandach,
1939–1945), Paris 1987, s. 299. W 1960 r. w∏adze polskie ufundowa∏y tam obelisk ku czci jeƒców
zmar∏ych w niewoli. Czytamy na nim: „Tu zosta∏y z∏o˝one prochy ponad 55 tys. pomordowanych
przez hitlerowców obywateli ZSRR, Polski, Francji, Belgii i W∏och. Zw∏oki Francuzów i W∏ochów
zosta∏y ekshumowane. CzeÊç ich pami´ci”. Oryginalny tekst inskrypcji ró˝ni si´ nieco od wersji po-
danej przez autora w tekÊcie francuskim: „A la mémoire des hommes qui ont souffert ici de quelqu-
es nationalités qu’ils soient, victimes de la barbarie hitlérienne” (Pami´ci ludzi, którzy cierpieli tu
bez wzgl´du na ich narodowoÊç, ofiarom hitlerowskiego barbarzyƒstwa). Niniejszym dzi´kuj´ Pani
Monice Szulc z Zespo∏u ds. Promocji, Turystyki i Wspó∏pracy Zagranicznej Urz´du Miejskiego
w Olsztynku za pomoc w ustaleniu oryginalnej wersji napisu (przyp. t∏um.).



wodowym. Zamierzona pe∏na izolacja w rzeczywistoÊci okaza∏a si´ wi´c niewy-
konalna. Po pierwsze dlatego, ˝e przed Francuzami w stalagach znalaz∏o si´ ju˝
400 tys. wi´êniów polskich. Po drugie, oprócz Francuzów w tym samym czasie do
obozów przybyli Belgowie, Holendrzy i przedstawiciele innych narodowoÊci.

Pierwsi jeƒcy francuscy trafili do obozów, w których ju˝ przebywali wzi´ci do
niewoli na jesieni 1939 r. ˝o∏nierze polscy. Powa˝nà przeszkod´ stanowi∏a barie-
ra j´zykowa. Pokonywano jà dzi´ki temu, ˝e wielu Polaków zna∏o troch´ francu-
ski. Do problemów z komunikacjà do∏àcza∏a si´ tak˝e wzajemna nieufnoÊç. Fran-
cuzi ˝ywili jà z powodu ca∏kowitej kl´ski Polaków, niech´ç Polaków wynika∏a
z rozczarowania brakiem aktywnoÊci wielkiego sojusznika we wrzeÊniu 1939 r.
Jeniec stalagu XII A, Raymond Plaa, tak opowiada: „Do niewoli dosta∏em si´
27 listopada 1939. [...] Stamtàd przewieziono nas do stalagu w Limburgu, który
wtedy nazywa∏ si´ XII A. Wi´kszoÊç ˝o∏nierzy polskich przetrzymywano w tym
w∏aÊnie satalagu. W zwiàzku z tym, ˝e Francuzów by∏o niewielu, pomieszano nas
z innymi. […] Posadzili nas z Polakami, którzy okazali si´ bardzo w porzàdku.
SpotkaliÊmy tam nawet pewnego Polaka, który studiowa∏ prawo i doskonale mó-
wi∏ po francusku. [...] To on nam powiedzia∏: »Nas ju˝ pokonali, a Francja pad-
nie za miesiàc, najdalej za 45 dni«. UÊmiechn´liÊmy si´ pod nosem, mówiàc mu,
˝e Francja to nie Polska. Póêniej jednak przekonaliÊmy si´, ˝e to on mia∏ racj´.
Spotka∏em go zresztà wiele lat póêniej”5.

Rozproszenie francuskich jeƒców zwi´kszy∏o mo˝liwoÊç spotkaƒ i kontaktów
nie tylko z ich polskimi wspó∏braçmi w niewoli, ale równie˝ z ludnoÊcià cywil-
nà. Ju˝ w czasie transportu Francuzi odczuli wspó∏czucie p∏ynàce ze strony Pola-
ków. Armand Porte zosta∏ schwytany i wzi´ty do niewoli w Donon, nast´pnie
odes∏ano go do obozu w Hohenstein: „Nazwy niemieckich miast, które pami´-
ta∏em jeszcze ze szko∏y, uzmys∏awia∏y mi drog´, jakà przeby∏ nasz weso∏y pociàg.
PrzejechaliÊmy Niemcy i ich stolic´, póêniej ca∏à Polsk´ i wcià˝ jeszcze jechaliÊmy
i jechali, zupe∏nie bez koƒca. Po drodze nasi przyjaciele Polacy dawali nam dys-
kretne znaki, które zbli˝a∏y nas do siebie we wspólnym nieszcz´Êciu tak, ˝e ogar-
nia∏o nas wzruszenie. To wspania∏e, jak zwyk∏y gest przyjaêni mo˝e byç w podob-
nej chwili pomocny. Eylau [I∏awa]. DojechaliÊmy do Prus Wschodnich, ale
pociàg, z przerwami na krótkie przystanki, jecha∏ wcià˝ dalej tà piekielnà drogà.
[...] DojechaliÊmy nocà. [...] Dworzec by∏ rz´siÊcie oÊwietlony. ByliÊmy w Hohen-
stein [...], gdzie mieliÊmy podzieliç los polskich m´czenników”6.
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5 Les KG parlent (KG opowiadajà), Paris 1965, s. 176; Êwiadectwo Raymonda Plaa, s. 12–19.
6 A. Porte, Ceux du Donon et du I B (Ci z Donon i z I B), Paris 1964. Gérard Jannet podaje, ˝e
4 sierpnia po przybyciu na dworzec w Poznaniu jeƒcy byli zaskoczeni, gdy zobaczyli, ˝e kolejarze
odnoszà si´ do nich z wielkà ˝yczliwoÊcià, a nieraz nawet im salutujà. W drodze z dworca w Toru-
niu do fortu XI ludnoÊç rzuca∏a im chleb: „Dzieci, których nasi stra˝nicy nie Êmieli brutalnie odpy-
chaç, wchodzi∏y mi´dzy szeregi i podawa∏y nam ˝ywnoÊç, czasem wr´cz wciska∏y jà nam do kiesze-
ni, chlebaków czy toreb” (S. Ok´cki, L’aide des Polonais apportée aux prisonniers de guerre fran˜ais
(Pomoc Polaków dla francuskich jeƒców wojennych) [w:] La coopération polono-fran˜aise dans la
lutte contre l’envahisseur hitlérien et ses références aux temps contemporains: matériels du colloque
scientifique polono-fran˜ais de recherche historique, Varsovie, les 24 et 25 mai 1977 (Wspó∏praca
polsko-francuska w walce z hitlerowskim najeêdêcà i jej odniesienia do czasów wspó∏czesnych: ma-
teria∏y z polsko-francuskiej konferencji naukowej historyków), red. J. Nadzieja, t∏um. tekstów pol-
skich R. Glanowski, Varsovie 1979).



W okupowanej, podzielonej i zreorganizowanej Polsce znajdowa∏o si´ wiele
obozów i wi´zieƒ: wi´zienie w Grudziàdzu (Graudenz); obóz XXI D w Pozna-
niu (Posen); na peryferiach Stalagu XX B w Malborku (Marienburg) istnia∏o wie-
le komand, m.in. grupa nr 96 w Gdaƒsku, gdzie wi´êniowie francuscy spo˝ywa-
li posi∏ki w towarzystwie polskich cywilów.

Stalag I B w Prusach Wschodnich, o którym ju˝ wspomina∏em, zas∏uguje na
szczególnà uwag´: jego komanda rozrzucone by∏y po okolicznych wioskach,
wi´êniowie cz´sto pracowali bowiem w du˝ych pruskich gospodarstwach rol-
nych. Ponadto na tym obszarze nie mieszka∏a ludnoÊç wy∏àcznie niemiecka,
by∏o tam te˝ wielu wi´êniów polskich i cywilów wywiezionych na przymuso-
we roboty7.

Dzielenie wspólnego losu sprawi∏o, ˝e mi´dzy Francuzami i Polakami bardzo
szybko zawiàza∏a si´ niç szczerej sympatii. W swoich wspomnieniach Philippe
Valat, któremu po pobycie w sowieckich wi´zieniach uda∏o si´ dostaç do francu-
skiej wolnej strefy, opowiada, jak dzi´ki pomocy Polaków uciek∏ i dosta∏ si´ na
okupowanà przez Sowietów Litw´: „Przez miesiàc rozmawialiÊmy o tym, a ka˝-
dy znosi∏ informacje, które us∏ysza∏ u Niemców albo zebra∏ od polskich wi´ê-
niów. Polacy zresztà odradzali nam ucieczk´ przez Litw´, mówiàc, ˝e Litw´ oku-
pujà Rosjanie i ˝e oddajà oni Niemcom schwytanych uciekinierów. Niemcy
z kolei rozpuszczali pog∏oski, ˝e Sowieci rozstrzeliwujà ka˝dego, kto wtargnie na
ich terytorium”8.

W tym czasie policyjna wspó∏praca w∏adz niemieckich i sowieckich funkcjo-
nowa∏a znakomicie. Valat opowiada dalej: „W czasie tych pruskich galer za to-
warzyszy mia∏em dwóch Polaków, Kazimierza i Janka, i jednà Polk´, Stanis∏aw´
G∏ogowskà. Od miesi´cy pracujàc u Kollwittzów, zupe∏nie pogodzili si´ oni ze
swoim losem. Stracili nadziej´, bo nie by∏o ju˝ Polski. Ucieczka oznacza∏a dla
nich tyle, co zmieniç panów niemieckich na panów rosyjskich – jednakowo znie-
nawidzonych. Biedni ludzie. Przyj´li mnie bardzo ˝yczliwie. Wprowadzali mnie
we wszelkie zaj´cia gospodarskie, a gdy zostawaliÊmy sami, nawet pomagali mi
w najci´˝szych pracach. Id´ do Polaków, nios´ im wszystko, czego nie mog´ ze
sobà zabraç, wol´, ˝eby to oni z tego skorzystali, a nie te kutwy Kollwittze.
Mówi´ im, ˝e uciekam. Robi im si´ smutno [...] Janek proponuje: – Weêmiemy
ze sobà psa, ˝eby nie szczeka∏. Nawet nie pomyÊla∏em o tym kundlu: w nocy na-
robi ha∏asu jak wszyscy diabli, niech no tylko liÊç zadr˝y”.

Bardziej na wschód, w Galicji, jakieÊ 100 km od Lwowa (Lemberg) w kierun-
ku na ZamoÊç, znajdowa∏ si´ obóz karny w Rawie Ruskiej, do którego od kwiet-
nia 1942 r. wysy∏ano wi´êniów po nieudanych próbach ucieczki. Warunki byto-
we by∏y tam wyjàtkowo surowe. W sierpniu 1942 r. w obozie przebywa∏o 13 tys.
wi´êniów, w tym 3243 Francuzów. Niektórzy z nich ponownie próbowali ucie-
kaç, korzystajàc przy tym z pomocy Polaków zamieszkujàcych w tym regionie.
12 sierpnia 1942 r. podkopem d∏ugoÊci ok. 20 m uciek∏o 93 wi´êniów z koman-
da w Zwierzynku. Jedynie dwóm uda∏o si´ zbiec, czternastu zosta∏o zabitych
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7 W powieÊci Arno Surminskiego Jokehnem, chronique d’un village des confins allemands (Jokeh-
nem, kronika pewnej wsi na niemieckich kresach) (Montricher 2002) polscy cywile pojawiajà si´
w tle ˝ycia tej wioski po∏o˝onej w Prusach Wschodnich. 
8 P. Valat, Les labyrinthes de la liberté (Labirynty wolnoÊci), Paris 2000.



podczas ucieczki, a 66 uznano za zaginionych. Charles Gardon, który szcz´Êliwie
przedosta∏ si´ do Budapesztu, opowiada: „Po wielu dniach w´drówki dotar∏em
wreszcie w okolice ujÊcia Sanu do Wis∏y. Prawie ka˝dego dnia polscy ch∏opi po-
magali mi, nara˝ajàc przy tym ˝ycie; najbardziej jednak pomóg∏ mi pewien pi´t-
nastoletni ch∏opiec, który zgodzi∏ si´ przewieêç mnie w swojej ∏ódce na drugi
brzeg Sanu”9. Z pomocy skorzysta∏ te˝ doktor Lanussé, który we wrzeÊniu 1942 r.
uciek∏ z obozu Fliegerhorst pod Krakowem (innego komanda obozu w Rawie
Ruskiej): „Po ca∏onocnej w´drówce zostaliÊmy przyj´ci przez polskich ch∏opów.
Nigdy tego nie zapomn´. Ryzykowali ˝ycie, by nam pomóc, a podejmowali to ry-
zyko, bo tak wielkà estymà obdarzali Francj´. Póêniej skontaktowali nas z jakàÊ
komórkà ruchu oporu”.

W wyniku reorganizacji poszczególnych obozów powstawa∏y sytuacje nie-
zwykle znaczàce z punktu widzenia relacji polsko-francuskich. Roger Ikor
w swojej ksià˝ce Pour une fois écoute, mon enfant (Raz pos∏uchaj, moje dziecko)
opowiada epizod, którego by∏ Êwiadkiem i uczestnikiem w 1942 r. Admini-
stracja niemiecka podj´∏a wtedy decyzj´ o przeniesieniu Francuzów z obozu
w Grossborn na miejsce Polaków przetrzymywanych w Arnswalde (Choszczno),
i odwrotnie. Zamiana miejsc odbywa∏a si´ etapami, co dawa∏o jeƒcom obu na-
rodowoÊci okazj´ do okazania sobie wzajemnego wsparcia: „MieliÊmy zajàç
miejsce polskich oficerów, jeƒców z 1939. Byli prawie tak liczni jak my. Opera-
cj´ przeprowadzono wi´c w nast´pujàcy sposób: w naszym obozie wepchni´to
nas wszystkich do dwu bloków, IV i I; sprowadzono po∏ow´ Polaków, aby zaj´li
dwa puste bloki, II i III, a wtedy po∏owa z nas przesz∏a do na pó∏ opró˝nionego
obozu polskiego. Tak samo zrobiono z pozosta∏ymi. OczywiÊcie zostawiliÊmy Po-
lakom puste cele pokryte napisami »Vive la Pologne« [Niech ˝yje Polska] i »Ils
sont foutus« [Ju˝ przegrali]. Podobne my znaleêliÊmy w Arnswalde. Ale tak na-
prawd´ to chc´ opowiedzieç o tym, jak ich powitaliÊmy. OczywiÊcie wszelkie
kontakty z Polakami by∏y streng verboten. [...] Tak wi´c Polacy przyje˝d˝ajà, gru-
pujà si´. W baraku naprzeciwko dworca komitet powitalny wywiesi∏ dwa koce:
czerwony i bia∏y, takie nawiàzanie do polskiej flagi. Gdy Polacy zbli˝yli si´ do
nas, wybuch∏y gromkie brawa”.

Szczególnie ciekawy jest dla nas fragment dotyczàcy wyobra˝enia, jakie jedni
wi´êniowie mieli o drugich: „Nie bez powodu tak bardzo nalegam na nasze kon-
takty ze wspó∏towarzyszami zza Wis∏y. I na nich, i na nas niemiecka propaganda
wywar∏a pewien wp∏yw, który jednak samo ju˝ spotkanie obróci∏o w niwecz. Pra-
wie ju˝ bowiem uwierzyliÊmy, ˝e polityka kolaboracji oraz Pétain i Scapin10 sprawi-
li, i˝ traktowano nas w sposób wyjàtkowy w porównaniu z Polakami, S∏owianami,
czyli podludêmi chronionymi jedynie przez Czerwony Krzy˝. ZorientowaliÊmy
si´ szybko, ˝e to oni [Polacy] byli lepiej ubrani, ˝e dostawali wi´cej paczek, i ˝e
traktowano ich równie dobrze. By∏ to bezpoÊredni, a nierzadko decydujàcy, cios
dla tych zwolenników Pétaina, którzy wychodzili z za∏o˝enia, ˝e to w∏aÊnie on
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9 Obóz w Rawie Ruskiej ma swojà stron´ internetowà za∏o˝onà przez Pierre’a Grandeta. Z niej za-
czerpnà∏em informacje o uciekinierach z komanda w Zwierzynku; zob. te˝ S. Ok´cki, L’aide des Po-
lonais...
10 Scapin to Georges Scapini (1893–1976), inwalida wojenny (niewidomy), reprezentowa∏ francu-
skich jeƒców wojennych wobec w∏adz niemieckich.



oszcz´dzi∏ najgorszego zarówno nam, jak i Francji. JeÊli zaÊ idzie o Polaków, to
wszyscy oni uwa˝ali nas za skoƒczonych kolaborantów. Strasznie zdziwili si´ tym
przyj´ciem i ostrzegli nas, ˝e ich pozostali w Arnswalde koledzy mogà przyjàç
nas nieco ch∏odniej. OczywiÊcie te˝ umówili si´ i jak jeden mà˝ zakrzykn´li »Vi-
ve le général de Gaulle« [Niech ˝yje genera∏ de Gaulle]. A okrzyk ten rzucony jak
wyzwanie szybko sta∏ si´ raczej zach´tà do dyskusji politycznych, po których nie
tylko oni lepiej nas rozumieli, ale te˝ i my lepiej poznaliÊmy ich ogromne zaufa-
nie do de Gaulle’a. [...] I my, i Polacy dzi´ki wzajemnym kontaktom jaÊniej wi-
dzieliÊmy pewne sprawy, a prawda i rzeczywistoÊç otaczajàcego nas Êwiata wy-
raêniej odcina∏y si´ dla nas od pok∏adów k∏amstw”11.

Z kolei w Arnswalde Polacy powitali francuskich KG, Êpiewajàc im La Made-
lon i Sambre-et-Meuse12, wyci´li te˝ z papieru litery i ustawili si´ kolejno w gi-
gantyczny napis „Vive la France!”.

Zacytujmy tu jeszcze inne Êwiadectwo, zw∏aszcza ˝e odbi∏o si´ ono szerokim
echem w powojennej ju˝ Francji. Chodzi o Francisa Ambri¯re’a (1907–1998)
i jego ksià˝k´ Les Grandes Vacances 1939–1945 (Wielkie wakacje 1939–1945),
za którà w 1946 r. dosta∏ nagrod´ Goncourtów13. Internowany w obozie w Ko-
bierzynie, 3 km od Krakowa – zgrupowano tam podoficerów, którzy odmówili
pracy na rzecz Niemców – Ambri¯re sta∏ si´ jednym z „zaufanych” dla 2–3 tys.
wi´êniów. Mia∏ on pozwolenie na wyjazdy do Krakowa w celu zakupu zarówno
artyku∏ów pierwszej potrzeby dla wspó∏wi´êniów, jak i rzeczy niezb´dnych do
dzia∏alnoÊci kulturalnej w obozie. W nast´pujàcy sposób opisuje stan ducha Po-
laków i przytacza reakcje swoich kolegów na zachowanie cywilów z Krakowa:
„Spytajcie któregokolwiek z trzydziestu tysi´cy Francuzów, wi´êniów z Rawy
Ruskiej, Lwowa czy Kobierzyna, ˝aden z nich nigdy nie kry∏ swojego podziwu
ani swojej wdzi´cznoÊci dla Polaków. Bezustannie dawali nam oni odczuç bojo-
wego ducha i wspierali naszà walecznoÊç swojà nieustajàcà sympatià. [...] Kalwa,
Wojniakowski, Kar∏owicz, Lipiƒski, Matejko, Nowak, pami´tam wcià˝ wasze
twarze i ten ogieƒ, który mieliÊcie w oczach, gdy wzajemnie przekonywaliÊmy
si´, ˝e nawet na dnie nocy trzeba mieç nadziej´ [...]. W pami´ci mojej na zawsze
zachowam te˝ wspomnienie owego starca, który w czasie mojego pierwszego po-
bytu w Krakowie zagadnà∏ mnie, nie zwa˝ajàc zupe∏nie na dwóch pilnujàcych
mnie Niemców. Zaintrygowany moim mundurem patrzy∏, jak szed∏em w stron´
Rynku, a gdy znalaz∏em si´ obok niego, spyta∏ mnie, czy jestem Francuzem. Gdy
to potwierdzi∏em, powiedzia∏ do mnie »Vive la France« i na oczach moich zaka-
zanych zbirów zdjà∏ z g∏owy czapk´. 

Bracia Polacy, wcià˝ widz´, jak 14 lipca 1942 roku stoicie wszyscy nieopodal
naszych drutów i Êpiewacie z nami Marsyliank´, by uczciç dzieƒ naszego naro-
dowego Êwi´ta. Widz´ wcià˝ t´ staruszk´, która przynosi∏a kwiaty na groby na-
szych zmar∏ych, pochowanych na ma∏ym cmentarzu nieopodal obozu [...]. Widz´,
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11 R. Ikor, Pour une fois écoute, mon enfant (Raz pos∏uchaj, moje dziecko), Paris 1975.
12 La Madelon: Quand Madelon – francuska piosenka wojskowa z czasów I wojny Êwiatowej, Sam-
bre-et-Meuse: Le Régiement de Sambre et Meuse – jeden z najbardziej znanych francuskich marszów
wojskowych, pieÊƒ-hymn z czasów wojny 1870 r. (przyp. t∏um.).
13 Nagroda Goncourtów (Prix Goncourt) – nagroda w dziedzinie literatury najbardziej znana po li-
terackim Noblu, przyznawana jest we Francji od 1903 r. (przyp. t∏um.).



jak wyciàgacie ku nam r´ce – o ile czasem stra˝nik na to pozwala∏ – a w nich
papierosy, chleb, owoce i ciàgle, ciàgle to Êwiat∏o w waszych oczach, które na-
wet wbrew temu, co si´ dzia∏o, dawa∏o wiar´ w zwyci´stwo naszej sprawy. [...]
Mówi∏em o Kochiƒskim [w∏aÊciciel najwi´kszej perfumerii w Krakowie], móg∏-
bym wymieniaç i innych, nikt jednak bardziej ni˝ on nie rozwinà∏ zwodniczego
geniuszu tak, by za jego pomocà wyra˝aç uczucia najg∏´bsze. To on bowiem,
wprowadzajàc na rynek z okazji Bo˝ego Narodzenia 1943 nowà wod´ koloƒ-
skà, bezczelnie nazwa∏ jà »Coeur de France« [Serce Francji], a ka˝dy flakonik
mia∏ przyczepionà trójkolorowà etykietk´, w ten sposób witryny sklepów,
a wi´c i ca∏e ulice, dos∏ownie mieni∏y si´ od maleƒkich francuskich flag. Po po-
wrocie do Kobierzyna opowiada∏em zawsze o wszystkich takich znakach przy-
wiàzania, o tych cichych prowokacjach i drwinach. Na trzymanych w zamkni´-
ciu wspó∏wi´êniów dzia∏a∏o to lepiej ni˝ opowiadanie budujàcych przypowieÊci,
obóz stawa∏ si´ mniej wyobcowany. Dobrze by∏o wiedzieç, ˝e gdzieÊ tam za dru-
tami ca∏y naród jest po naszej stronie, ˝e myÊli jak my, czuje jak my, ˝e jak my
d∏awi w sobie ten sam gniew i ˝ywi te same nadzieje. To w zasadzie pomaga∏o
nam ˝yç. I to jest w∏aÊnie to niewys∏owione dobrodziejstwo, którego doÊwiad-
czyliÊmy ze strony Polski”14.

Francis Ambri¯re nawiàza∏ z pewnoÊcià kontakty, które umo˝liwia∏y mu
ucieczk´ w czasie nadejÊcia Armii Czerwonej, niemniej jednak zdecydowa∏ si´
pozostaç z kolegami przeniesionymi na Zachód. Nie wszyscy tak zrobili. Niektó-
rzy z uciekinierów przy∏àczyli si´ do polskiego ruchu oporu, wielu z nich walczy-
∏o w powstaniu warszawskim (1 sierpnia–2 paêdziernika 1944 r.). Niewiele jed-
nak wiadomo na ich temat15.

Emile Légé, jeden z uciekinierów z komanda w Rawie Ruskiej, w 1953 r.
opublikowa∏ wspomnienia poprzedzone wst´pem genera∏a Andersa. Jako cz∏o-
nek Okr´gu AK Lwów uczestniczy∏ w wyzwoleniu miasta w 1944 r. By∏ Êwiad-
kiem post´pujàcej sowietyzacji regionu oraz likwidacji polskiego ruchu oporu
przez sowieckie s∏u˝by: „W ciàgu kilku miesi´cy mia∏em dostatecznie du˝o cza-
su, by zaobserwowaç metody stosowane przez stalinowców w celu utrzymania
si´ u w∏adzy i ca∏kowitego podporzàdkowania ludnoÊci ich tyranii. Zacz´li od
zatrzymywania i likwidowania tak zwanych wrogów klasowych: oficerów, ad-
wokatów i wszelkich przedstawicieli wolnych zawodów, cz∏onków stowarzy-
szeƒ patriotycznych i religijnych, urz´dników paƒstwowych, w koƒcu wszyst-
kich tych, których podejrzewali o bycie niekomunistami. Nikogo owe czystki
nie oszcz´dza∏y: ani biednych, ani bogatych, ani robotników, ani intelektuali-
stów, ani m∏odych, ani starych. Szli bowiem etapami, grupa po grupie, dzielni-
ca po dzielnicy, z zadziwiajàcà metodycznoÊcià. Ka˝dy wiedzia∏, ˝e wczeÊniej
czy póêniej przyjdzie i na niego kolej. Wieczorem k∏ad∏eÊ si´ w domu wolny,
a nazajutrz by∏eÊ ju˝ w wi´zieniu, by zresztà nied∏ugo potem w ogóle zniknàç
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14 F. Ambri¯re, Les Grandes Vacances 1939–1945 (Wielkie wakacje 1939–1940), Paris 1946.
15 Po moim wystàpieniu jedna z obecnych osób poda∏a nazwisko francuskiego uczestnika po-
wstania: by∏ to Jean Gasparoux. Gérard Jannet wspomina o Camille Machot, który do∏àczy∏ do
partyzantów z regionu Starogardu, a schwytany przez Niemców i skazany na trzy lata wi´zienia,
zosta∏ ostatecznie uniewinniony przez rad´ wojennà w Gdaƒsku (S. Ok´cki, L’aide des Polo-
nais...).



z grona ˝ywych. Wystarczy∏o cokolwiek: poskar˝yç si´ na zaopatrzenie, na n´-
dz´, poskar˝yç si´ na system”16. 

N´kany przez NKWD Emile Légé zdecydowa∏ si´ poprosiç o repatriacj´; do
Francji wróci∏ 25 sierpnia 1945 r. Pobyt w sowieckiej strefie okupacyjnej stano-
wi jeszcze jeden aspekt wspólnego losu, albo raczej jest to ju˝ drugie wspólne do-
Êwiadczenie, jakie Francuzi dzielili z ludnoÊcià polskà w wojennej zawierusze.
Z wyzwolenia, o którym wielu z nich mówi, u˝ywajàc cudzys∏owu, wi´kszoÊç za-
pami´ta∏a wszechobecnà nieuzasadnionà przemoc wobec uciekinierów, przemoc,
która nie oszcz´dza∏a ani starców, ani dzieci, a ju˝ zw∏aszcza kobiet – ofiar ma-
sowych gwa∏tów i dzikich mordów.

W pami´ci Francuzów repatriowanych na podstawie francusko-sowieckiego
porozumienia z 29 czerwca 1945 r. na trwa∏e zachowa∏y si´ straszliwe sceny, któ-
rych byli Êwiadkami. Wspomnienia, które na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych na-
pisa∏ Louis Suarez, sà bardzo charakterystyczne dla tego typu relacji17. Wzi´ty do
niewoli 2 lipca 1940 r. i osadzony w Stalagu I B Louis Suarez zosta∏ odes∏any do
gospodarstwa rolnego niedaleko K´trzyna (Rastenburg). Po wkroczeniu do Prus
Wschodnich Armii Czerwonej Francuzi szybko stracili wszelkie z∏udzenia doty-
czàce tak wyczekiwanych „wyzwolicieli”: „Mieszkanie zosta∏o dok∏adnie splàdro-
wane, meble powywracali do góry nogami, bielizn´ wyrzucili przez okno, jedze-
nie, a zw∏aszcza alkohol bàdê cokolwiek, co go przypomina∏o, natychmiast
zabrali. ˚àdni ∏upu, ci ludzie [...] zabierali dos∏ownie wszystko, co im wpad∏o
w r´ce. Na pierwszy rzut oka armià tà nikt nie dowodzi∏ [...]. WidzieliÊmy nieste-
ty, jak kobiety w wieku od 15 do 70 lat brano si∏à, by zaspokoi∏y bestialskie chu-
cie tych rozpasanych ˝o∏daków. S∏yszeliÊmy, jak wyjàc, wykrzykiwa∏y one imiona
tych, którzy stali si´ dla nich kimÊ wi´cej ni˝ tylko towarzyszami niedoli, ale krzy-
cza∏y te˝ do nas, do tych, obok których po prostu sp´dzi∏y te pi´ç lat. Jeden po
drugim ka˝dy z tych Êmierdzàcych i zaroÊni´tych m´˝czyzn szed∏ po swoje, nie ba-
czàc na j´ki bezskutecznie wo∏ajàcych o pomoc kobiet. Nic nie mogliÊmy zrobiç,
ka˝da próba oporu, ka˝da oznaka sprzeciwu czy próba ucieczki z góry oznacza∏y
Êmierç z ràk tych Mongo∏ów dysponujàcych wszystkim wedle w∏asnego uznania,
˝yciem i Êmiercià innych tak˝e. Taki przeraêliwy spektakl przemocy i zbrodni wi-
dzieliÊmy na w∏asne oczy... [...] Kompletnie sparali˝owani i z zimna, i ze strachu
staliÊmy w milczeniu. [...] I tak ca∏y ranek, sceny grabie˝y i obraz rozpaczy: po-
rozrzucane trupy, p∏acz zgwa∏conych kobiet na widok dzieci – rannych bàdê zabi-
tych – które w∏asnymi cia∏ami usi∏owa∏y zas∏oniç matki przed agresjà. WidzieliÊ-
my, jak zjawi∏ si´ starszy rangà oficer. Z absolutnà oboj´tnoÊcià patrzy∏ na sytuacj´
dooko∏a, zapewne dla niego ca∏kowicie normalnà i cz´stà”.

MyÊl´, ˝e w∏aÊnie to doÊwiadczenie spowodowa∏o utrzymujàce si´ jeszcze po
wojnie g∏´bokie zrozumienie, a nawet wspó∏czucie dla Polski i dla Polaków. Za-
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16 E. Légé, J’étais un partisan (By∏em partyzantem), wst´p gen. W. Anders, Menton 1953. W 1972 r.
Emile Légé w∏asnym nak∏adem opublikowa∏ drugà wersj´ swoich wspomnieƒ Zonne mortelle:
mémoires (Strefa Êmierci: wspomnienia), Payzac.
17 L. Suarez, 1939–1945: sept années volées ∫ ma jeunesse (avec les hordes de l’Armée Rouge en
Prusse-Orientale) (1939–1945: siedem lat skradzionych mojej m∏odoÊci przez hordy Armii Czerwo-
nej w Prusach Wschodnich), Castres. Louis Suarez za∏o˝y∏ w∏asnà stron´ internetowà, na której upu-
bliczni∏ swoje Êwiadectwo.



zwyczaj wi´êniowie zachowali bowiem ogromnà sympati´ wobec narodu zza ˝e-
laznej kurtyny. List, który ostatnio dosta∏em od jednego z nich – chodzi o R. Poin-
teaux de Sarreguemines – zdaje si´ t´ intuicj´ potwierdzaç. W czasie wojny pra-
cowa∏ on w piekarni w Neuhausen niedaleko Królewca, a po zakoƒczeniu
dzia∏aƒ wojennych podjà∏ poszukiwania zarówno swoich by∏ych niemieckich
pracodawców, jak i Polaków i Polek, z którymi sp´dzi∏ kilka lat swojego ˝ycia:
„To dzi´ki poÊrednictwu Annelisy [...] skontaktowa∏em si´ z Danutà Chilanew-
skà, Polkà, która by∏a sprzedawczynià w piekarni Schulzów, tam gdzie ja sam
– zresztà tak jak i ona – pracowa∏em jako piekarz a˝ do 27 stycznia 1945 r. To
w∏aÊnie tego dnia przybyli do Neuhausen nasi »wyzwoliciele«, a personel piekar-
ni rozproszy∏ si´. Dla nas wygnaƒców (Francuzów, Belgów, Polaków, bia∏ych Ro-
sjan) by∏a to prawdziwa tragedia. Ale to kobiety (Polki i Niemki) przesz∏y praw-
dziwe piek∏o w r´kach tych szturmujàcych Mongo∏ów”18. 

Pozostaje nam teraz rozwa˝yç, jaki by∏ wp∏yw tych opowieÊci na spo∏eczeƒ-
stwo francuskie po powrocie jeƒców do domu. Historie te opowiadali oni naj-
pierw w gronie rodzinnym. Jak wi´c ich Êwiadectwa mog∏y wp∏ywaç na sfer´
polityki? Odnios´ si´ tu do tragicznego doÊwiadczenia „˝o∏nierzy mimo woli”
– Alzatczyków i mieszkaƒców regionu Mozeli – nietrudno domyÊliç si´, ˝e nie
wzbudzi∏o to w nich najmniejszego nawet entuzjazmu wobec Zwiàzku Radziec-
kiego i komunizmu. W wypadku setek tysi´cy tych ludzi nie dysponujemy ˝ad-
nym systematycznym studium, w archiwach zachowa∏y si´ jednak wzmianki, ˝e
publiczne wystàpienia by∏ych wi´êniów stalagów, Êwiadków wkroczenia od-
dzia∏ów sowieckich, wywo∏ywa∏y pewne echo. Raporty tajnych s∏u˝b, do któ-
rych dotar∏ niedawno Laurent Doussin, ukazujà jasno stan ducha by∏ych wi´ê-
niów oraz reakcje komunistów: „8 czerwca 1945. Pog∏oski rozg∏aszane przez
repatriowanych wi´êniów wyzwolonych przez Rosjan. Pewna liczba wi´êniów
ostatnio repatriowanych z Niemiec i dostarczonych nam przez oddzia∏y ra-
dzieckie jest oburzona postawà tych ostatnich. JeÊli uwierzyç w to, co mówià,
pozbawiono ich wszystkiego, co posiadali, a mianowicie sygnetów, obràczek
i zegarków. Jeƒcy uwolnieni spod nazistowskiego jarzma nie zostali te˝ bezpo-
Êrednio skierowani do odpowiednich punktów repatriacyjnych, ale zatrzymani
w celu wymiany w systemie jeden do jednego za ˝o∏nierzy rosyjskich dostar-
czonych przez wojska amerykaƒskie. To w∏aÊnie [Amerykanie] wielokrotnie
proponowali repatriacj´ wi´êniom francuskim i belgijskim, co jednak spotka∏o
si´ z ostrym sprzeciwem Rosjan, którzy kategorycznie odmówili ich wydania,
nie mogliby bowiem w ten sposób kontynuowaç swojej »wymiany« za ˝o∏nie-
rzy Armii Czerwonej. Wi´kszoÊç repatriantów zachowa∏a bardzo z∏e wspo-
mnienie o Armii Czerwonej, nie ukrywajà te˝ oni, ˝e to w∏aÊnie nie zach´ca
ich do g∏osowania na skrajnà lewic´ w przysz∏ych wyborach. Partia komuni-
styczna oblepi∏a plakatami tablice wyborcze w gminie Langeac (departament
Haute-Loire). Plakaty te [...] pi´tnujà oskar˝enia by∏ych wi´êniów, wedle któ-
rych cz´Êç z nich zosta∏a pozbawiona obràczek i innych wartoÊciowych przed-
miotów przez ˝o∏nierzy armii radzieckiej. Partia utrzymuje, ˝e sà to kalumnie

Francuscy i polscy jeƒcy wojenni. Braterstwo doÊwiadczeƒ i Êwiadectwa

265

18 List R. Pointeaux, 22 XII 2002 r. W tym miejscu dzi´kuj´ M. France Souloumiacowi, który
w biuletynie stowarzyszenia by∏ych wi´êniów Stalagów I B i I A „Toujours l∫” (Wcià˝ tutaj) opubli-
kowa∏ mój apel o poszukiwanie Êwiadectw z tamtych czasów.



rzucane przez faszystów i spisek wielkiego biznesu w celu zdyskredytowania
Armii Czerwonej”19. 

W wyzwalanej Francji kwestia francuskich wi´êniów pozostajàcych pod kon-
trolà w∏adz sowieckich bardzo szybko sta∏a si´ argumentem przetargowym w re-
lacjach mi´dzy Rzàdem Tymczasowym Republiki a rzàdem ZSRR. Wiele mówi
na ten temat relacja Francisa Hurégo20, cz∏onka delegacji Francuskiego Komite-
tu Wyzwolenia Narodowego, która przyby∏a do Moskwy w 1943 r. Bo kiedy
w grudniu 1944 r. genera∏ de Gaulle udaje si´ do Moskwy celem podpisania pak-
tu ze Zwiàzkiem Radzieckim, to dla Francisa Hurégo jasnym jest, ˝e uznanie de
iure lubelskiego PKWN by∏o obiektem pertraktacji: „JeÊli bowiem genera∏ de
Gaulle ˝yczy∏ sobie ugody ze Wschodem, aby potwierdziç niepodleg∏oÊç Francji
i postawiç [Republik´] w rz´dzie zwyci´skich pot´g, to Stalin kaza∏ mu za to za-
p∏aciç. Cenà by∏o zaÊ uznanie jego w∏adzy nad Polskà w zmienionych zresztà gra-
nicach”. Wed∏ug Hurégo, de Gaulle wys∏a∏ do Polski jego i Christiana Foucheta
po to tylko, by „z w∏adzami zainstalowanymi w Lublinie omówiç kwesti´ wy-
zwolonych francuskich wi´êniów, którzy tam przebywali”.

W rzeczywistoÊci ju˝ od 7 wrzeÊnia Roger Garreau reprezentujàcy w Mo-
skwie Wolnà Francj´ sugerowa∏ Georges’owi Bidault, ˝eby wys∏aç do Lublina
kpt. Foucheta. Garreau wielokrotnie rozmawia∏ o tym ze Stefanem J´drychow-
skim, cz∏onkiem Zwiàzku Patriotów Polskich i przysz∏ym delegatem PKWN we
Francji (przyby∏ do Pary˝a 17 grudnia). 14 listopada genera∏ de Gaulle otrzyma∏
z Kremla oficjalne zaproszenie do Moskwy, które przyjà∏. Do Moskwy zabra∏ ze
sobà Foucheta. MyÊla∏ te˝ o tym, by przyjàç w Pary˝u delegata PKWN. Chocia˝
ju˝ 20 wrzeÊnia Garreau ostrzega∏, ˝e pojawienie si´ Christiana Foucheta w mun-
durze wojskowym „nie powinno wyglàdaç na oficjalne uznanie”, de facto by∏ to
pierwszy krok ku temu.

Po przyjeêdzie do Lublina Francis Huré i Christian Fouchet usi∏owali skon-
taktowaç si´ z by∏ymi wi´êniami, ale napotkali opór i manipulacje PKWN.
Szybko zrozumieli, ˝e wytyczne w sprawie reakcji na ich dzia∏ania przychodzà
a˝ z Moskwy. W ten sposób ponad 300 tys. Francuzów sta∏o si´ kartà przetar-
gowà w stosunkach francusko-sowieckich, a ich los by∏ ÊciÊle zwiàzany z ewo-
lucjà sytuacji w Polsce oraz z ust´pstwami, na jakie gotowy by∏ pójÊç rzàd fran-
cuski.

W konkluzji tego szkicu nale˝y stwierdziç, ˝e mimo ogromnej liczby relacji
i Êwiadectw by∏ych francuskich jeƒców wojennych brak jest dog∏´bnego studium
traktujàcego o wyobra˝eniach na temat Polski sprzed 1939 r., Polski w latach
1939 i 1940, nast´pnie w okresie 1940–1945, w koƒcu po II wojnie Êwiatowej21.
I tak Jean-Louis Crémieux-Brilhac w swojej analizie zachowaƒ i postaw Francu-
zów w 1940 r. nie wspomina nawet o tym, w jaki sposób ró˝ne kategorie Fran-
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19 Archiwa Departamentu Puy-de-Dôme, 120 W 54 i 120 W 55, cytowane przez Laurenta Dous-
sina w: „Gavroche” 2000, nr 110. 
20 F. Huré, Pologne 1944 (Polska 1944), „Espoir” grudzieƒ 1983; numer poÊwi´cony Christianowi
Fouchetowi (1911–1974). Pragn´ niniejszym podzi´kowaç pani Céline Gervais, która zwróci∏a mo-
jà uwag´ na to wa˝ne Êwiadectwo.
21 Pragn´ wspomnieç w tym miejscu o pracy Agn¯s Márton, L’ Image de la Pologne dans la grande
presse fran˜aise de 1919 ∫ 1939 (Wizja Polski w prasie francuskiej w latach 1919–1939), która 



cuzów postrzega∏y wtedy Polsk´. Warto pami´taç, ˝e w 1939 r. Polska znalaz∏a
si´ w samym sercu debat i dyskusji. Wystarczy przypomnieç s∏ynny artyku∏ Mar-
cela Déata, opublikowany w „L’Oeuvre” 4 maja 1939 r. pod znamiennym tytu-
∏em Faut-il mourir pour Dantzig? (Umieraç za Gdaƒsk?), który na trwa∏e wpisa∏
si´ w pami´ç.

Wydaje si´, ˝e doÊwiadczenie wojny odnowi∏o i zmodyfikowa∏o polonofilskie
uczucia Francuzów. Dobrowolne, czy jak kto woli, przymusowe spotkanie Pola-
ków i pokonanych w 1940 r. Francuzów mia∏o niezaprzeczalny wp∏yw na sto-
sunki mi´dzy dwoma narodami, co wi´cej, stworzy∏o podstaw´ do realnej sym-
patii, nawet jeÊli pozostawa∏a ona dyskretna, a niekiedy wr´cz ukryta.

Komunistyczna Partia Francji zdawa∏a sobie spraw´, ˝e opinia wi´êniów prze-
bywajàcych w sowieckiej strefie okupacyjnej mo˝e zagroziç idealnym wyobra˝e-
niom o Zwiàzku Radzieckim. Partia ta zrobi∏a wystarczajàco du˝o, by na d∏ugo
powstrzymaç powa˝ne badania nad tym aspektem historii wi´êniów, a dotyczy
to tak˝e badaƒ uniwersyteckich22.

T∏umaczenie Urszula Paprocka-Piotrowska
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French prisoners of war and the Polish people. Brotherhood, experience, testimonies

In 1940, a significant number of French prisoners got in touch with Polish soldiers,
themselves prisoners, or with Polish civilians with whom they mixed in the “kommandos”
to which score of them were dispersed. Those forced encounters influenced the way the
two nationalities perceived each other, and the spiritual brotherhood, born under arms, la-
sted after the defeat. With the advance of the Soviet army, French and Polish prisoners had
shared common experience. If the stories of the ex-POWs returning to France were igno-
red, contained or scorned owing to the political and social strength of the French Commu-
nist Party, the fact remains, nevertheless, that this moment of shared history Polish and
French provided a basis for the profound sympathy that links the two nations.
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Aleksandra Pietrowicz

Sekcja Zachodnia Departamentu
Informacji i Prasy Delegatury
Rzàdu RP – zarys struktury
organizacyjnej i dzia∏alnoÊci

(wrzesieƒ 1942–lipiec 1944 r.)
Korzenie

Sekcja Zachodnia, wyspecjalizowana komórka Departamentu Informacji
i Prasy Delegatury Rzàdu, zosta∏a utworzona na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia
1942 r. w wyniku spotkania ust´pujàcego g∏ównego delegata rzàdu dla General-
nego Gubernatorstwa, Cyryla Ratajskiego „Wartskiego”, ze Stanis∏awem Kauzi-
kiem „Do∏´gà”, dyrektorem DI, oraz Kiry∏em Sosnowskim „Konradem”, dzia∏a-
czem podziemnej organizacji „Ojczyzna”, który do stycznia 1941 r. pe∏ni∏
kierownicze funkcje w poznaƒskim Biurze G∏ównej Delegatury Rzàdu dla ziem
wcielonych do III Rzeszy, a nast´pnie – po wysiedleniu do GG – kierowa∏ zespo-
∏em informacyjno-propagandowym dzia∏ajàcym przy biurze przedstawiciela
GDZW w Warszawie (póêniejszym Biurze Zachodnim)1.

Zespó∏ ten zosta∏ stworzony przez „Ojczyzn´” w GG ju˝ na poczàtku 1940 r.
Kierownictwo organizacji przywiàzywa∏o szczególnà wag´ do dzia∏alnoÊci doku-
mentacyjnej, informacyjnej i propagandowej2. Organizator zespo∏u, Edmund
M´clewski „Andrzej”, tak okreÊli∏ jego cele: „Prasa podziemna wydawana
w [Warszawie] […] oglàda∏a okupacj´ oczyma warszawskimi i patrzy∏a na nià
przez rzeczywistoÊç „warszawsko-gubernialnà” [...]. Okupant na ziemiach wcie-
lonych […] prowadzi∏ […] inny styl i typ okupacji, [...] zupe∏nie inne stosowa∏
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1 Biblioteka Kórnicka [dalej: BK], SpuÊcizna K. Sosnowskiego, 11 299/2, K. Sosnowski, Notatki,
rkps, b.d., b.p.; Sprawozdanie z okresu pierwszego rozwoju „Ojczyzny” [w:] „Ojczyzna” 1939–
–1945. Dokumenty. Wspomnienia. Publicystyka, red. Z. Mazur, A. Pietrowicz, Poznaƒ 2004, s. 177.
Szerzej o Biurze Zachodnim zob. G. Górski, Ziemie zachodnie i pó∏nocne w planach KG ZWZ-AK
i Delegatury Rzàdu na Kraj. Dzieje Biura Zachodniego i Wojskowej Administracji Ziem Nowych
w latach 1940–1944, „Sobótka” 1989, nr 3, s. 383–393; W. Grabowski, Polska tajna administracja
cywilna 1940–1945, Warszawa 2003, s. 188–190, 226–229.
2 J.J. Nikisch, Organizacja „Ojczyzna” w latach 1939–1945, „Wi´ê” 1985, nr 10/12, s. 191, 192,
194, 197–199; E. M´clewski, Kierunek Odra i Nysa, „Kronika Wielkopolska” 1975, nr 2/3, s. 39,
42–45; Sprawozdanie z okresu pierwszego rozwoju „O” [w:] „Ojczyzna”..., s. 176; Dzia∏alnoÊç 



metody. Trzeba wi´c by∏o informowaç spo∏eczeƒstwo Polski centralnej o tych zie-
miach, ich losie, walce i m´czeƒstwie. Trzeba by∏o równie˝ te ziemie informowaç
o ˝yciu, walce i m´czeƒstwie Polski centralnej, o sprawach wojny [...], o polityce
mi´dzynarodowej, dzia∏aniach bojowych ˝o∏nierza polskiego, dzia∏aniach emigra-
cyjnego rzàdu polskiego. [...] Przez informacj´ odtwarzaç chcieliÊmy wi´ê naro-
dowà przeci´tà granicà, przez propagand´ zaÊ wyjaÊniaç cele okupanta, jego per-
fidne metody i metod´ walki tamtej, odci´tej cz´Êci organizmu narodowego”3.

Od 1942 r., wobec rozbicia kierowniczych struktur GDZW przez gestapo, na
Biuro Zachodnie spad∏o zadanie odtwarzania siatki administracji paƒstwowej
w Poznaƒskim i kierowania nià. JednoczeÊnie biuro koordynowa∏o dzia∏alnoÊç
delegatów okr´gowych z ziem wcielonych do Rzeszy, pomaga∏o w organizowa-
niu dla nich ∏àcznoÊci i s∏u˝by informacyjnej. Warunki stworzone przez okupan-
ta sprawi∏y bowiem, ˝e delegaci ci przenosili si´ do Warszawy, gdzie mieli – mi-
mo wszystko – lepsze warunki pracy konspiracyjnej4.

Wzros∏a w zwiàzku z tym rola zespo∏u informacyjno-propagandowego, które-
go kierownictwo objà∏ w lutym 1941 r. Sosnowski. Dzia∏alnoÊç nabiera∏a rozma-
chu, powi´ksza∏a si´ liczba wspó∏pracowników. Znaleêli si´ wÊród nich: Stanis∏aw
Roskosz „Franek”, Alojzy M´clewski „Wiktor”, Zbigniew Sadkowski „Zbyszek”,
Tadeusz Kraszewski „Marek”, Alojzy Targ „Marcin”, Zbyszko Bednorz „Józek”,
Teodor BiniaÊ „Florek”, Maria B∏a˝owska „Maryca”, Marian Ewert-Krzemieniew-
ski „S∏awek”, Mieczys∏aw Kolbusz „Mietek”, Józef Ryszka „Szczepon”, Irena K´-
dzierska „Wanda”, W∏odzimierz Wnuk „Wacek”, Franciszek Myszkowski „Okuli-
sta”, Roman Stefaƒski „Roch”, Antoni Spandowski „Micha∏”, Dionizy Weso∏ek
„Sm´tek”, Edward Serwaƒski „Mietek”, Aleksander Rogalski „Remigiusz”5.

W chwili powstania SZ DI do pracy stanà∏ wi´c spory zespó∏ ludzi z niema-
∏ym doÊwiadczeniem w dzia∏alnoÊci konspiracyjnej, ale przede wszystkim dobrze
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Omegi poza ramami organizacyjnymi [w:] „Ojczyzna”..., s. 182–186. Szerzej o dzia∏alnoÊci infor-
macyjno-dokumentacyjnej „O” zob. A. Pietrowicz, Dzia∏alnoÊç informacyjna i dokumentacyjna
G∏ównej Delegatury Rzàdu RP dla ziem polskich wcielonych do Rzeszy (1940–1941) [w:] Dzia∏al-
noÊç informacyjna Polskiego Paƒstwa Podziemnego, red. W. Grabowski, Warszawa 2003, s. 42–57.
3 E. M´clewski, Kierunek Odra..., s. 44.
4 Pismo S. Tabaczyƒskiego do Ministra Spraw Wewn´trznych [w:] „Ojczyzna”..., s. 62–63; W. Gra-
bowski, Polska tajna administracja..., s. 106–108, 188, 189, 292, 314, 315, 320; K. Przybyszewski,
A. Zakrzewska, Antczak Antoni [w:] S∏ownik biograficzny konspiracji pomorskiej 1939–1945, t. 3,
red. A. Zakrzewska, E. Zawacka, Toruƒ 1997, s. 26–27; B. Chrzanowski, Cywilne struktury Pol-
skiego Paƒstwa Podziemnego na Pomorzu w latach 1939–1945 [w:] Terenowe struktury Delegatury
Rzàdu Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj 1939–1945. Materia∏y XI sesji naukowej w Toruniu w dniu
17 listopada 2001 r., red. G. Górski, Toruƒ 2002, s. 132, 133; M. Starczewski, Polskie Paƒstwo Pod-
ziemne na Âlàsku w latach 1939–1945 [w:] Górny Âlàsk i GórnoÊlàzacy w II wojnie Êwiatowej, red.
W. Wrzesiƒski, Bytom 1997, s. 18, 19; W. Brenda, Delegatura Rzàdu na Kraj na pó∏nocnym Mazow-
szu [w:] Terenowe struktury..., s. 168, 169; E. Serwaƒski, W kr´gu myÊli zachodniej. Wspomnienia
i zapiski Wielkopolanina, Poznaƒ 2003, s. 102–114.
5 BK, SpuÊcizna K. Sosnowskiego, 11299/2, K. Sosnowski, Notatki, rkps, b.d., b.p.; Z. Bednorz,
Lata krecie i or∏owe, Warszawa 1987; S. Roskosz, O ksià˝ce dajàcej Êwiadectwo prawdzie [w:] „Oj-
czyzna”..., s. 304–308; W. Wnuk, By∏em z Wami, Warszawa 1985, s. 163–165, 169, 170; A. Rogal-
ski, Fragmenty wspomnieƒ z lat okupacji [w:] „Ojczyzna”..., s. 298–300; T. Kraszewski, Wspomnie-
nia z dzia∏alnoÊci w „Ojczyênie” [w:] „Ojczyzna”..., s. 254–257; E. Serwaƒski, W kr´gu..., s. 100,
101; A. Spandowska, Wojna i okolice, Warszawa 2003, s. 74, 241; E. M´clewski, Kierunek Odra...,
s. 44–47; Relacje: T. Biniasia, H. Górnej, M. Kolbusza, A. M´clewskiego, w zbiorach autorki.



przygotowanych merytorycznie, posiadajàcych szerokà wiedz´ o specyficznych
zagadnieniach ziem wcielonych, a jednoczeÊnie osobiÊcie g∏´boko zaanga˝owa-
nych w ich sprawy6.

Struktura organizacyjna i podstawowe zadania

Sekcja Zachodnia by∏a dzia∏em Paƒstwowej S∏u˝by Cywilnej. Praca w niej
mia∏a „charakter ideowej s∏u˝by ˝o∏nierskiej”. Zadaniem sekcji by∏o: „Informo-
wanie Centrali i kraju o sytuacji na terenie Z[iem] Z[achodnich] i Z[iem] P[ostu-
lowanych], prowadzenie propagandy bie˝àcej na terenach ZZ i ZP oraz o ZZ
i ZP na terenie reszty kraju, przygotowanie organizacyjne i merytoryczne propa-
gandy dla ZZ i ZP na okres prze∏omu i odbudowy paƒstwa”. Szefa SZ mianowa∏
i odwo∏ywa∏ dyrektor DI. Z kolei szef SZ mianowa∏ i odwo∏ywa∏ kierowników
wydzia∏ów7. Na czele sekcji stali kolejno: Sosnowski (do sierpnia 1943 r.) i Ed-
mund M´clewski (do lipca 1945 r.). Na u˝ytek zewn´trzny stosowano krypto-
nim „Piast-Antena”, „6006”, na wewn´trzny – „Chrobry”8.

Jesienià 1942 r. SZ zatrudnia∏a tylko szeÊç osób. W lutym roku nast´pnego
w pi´ciu wydzia∏ach pracowa∏y 44 osoby (17 na etatach i 27 honorowo)9. Wi´k-
szoÊç z nich nie przekroczy∏a 35. roku ˝ycia. Pod wzgl´dem terytorialnym najlicz-
niej reprezentowana by∏a Wielkopolska i Âlàsk. Typowy pracownik SZ „z uwagi na
swoje pochodzenie nie posiada oparcia nawet w jakiejÊ choçby najdalszej rodzinie.
Nie ma domu, cz´sto ca∏y majàtek ogranicza si´ do rzeczy, jakie ma na sobie”10.

W poczàtkach 1943 r. wykszta∏ci∏y si´ wszystkie wydzia∏y SZ. By∏y to: Wy-
dzia∏ Organizacyjny (Org., „100”), S∏u˝ba Informacyjna (Si, „200”), Wydzia∏
Prac Programowych (Pp, „300”), Wydzia∏ Propagandy Bie˝àcej (Pb, „400”), Wy-
dzia∏ Prawno-Mobilizacyjny (Mob., „500”)11.

Latem 1943 r. z cz´Êci Wydzia∏u Pb utworzona zosta∏a nowa komórka z zada-
niem wydawania ogólnopolskiej agencji informacyjno-problemowej „Kraj” (oficjal-
nego organu pe∏nomocnika rzàdu). Otrzyma∏a ona nazw´ Sekcja Informacyjno-Pro-
pagandowa12 i zosta∏a bezpoÊrednio podporzàdkowana dyrektorowi DI. Na czele
SIP stanà∏ dotychczasowy kierownik SZ, Sosnowski. Sekcja Zachodnia i SIP blisko

Sekcja Zachodnia Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rzàdu RP

2716 Por. B. Chrzanowski, Cywilne struktury..., s. 152.
7 AAN, Delegatura Rzàdu na Kraj [dalej: DR], 202/III-135, Regulamin SZ na okres konspiracyjny,
[przed 1 III 1943 r.], k. 116–118; Szerzej o DI zob. W. Grabowski, Polska tajna administracja...,
s. 215–236; idem, Departament Informacji i Dokumentacji Delegatury Rzàdu RP na Kraj [w:] Dzia-
∏alnoÊç informacyjna..., s. 13–41.
8 AIPN, Rzàd RP na emigracji [dalej: Rzàd RP], t. 344, Polecenie s∏u˝bowe podpisane przez sekre-
tarza SZ, b.d., k. 3.
9 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933
r. [1943 r.], k. 207; ibidem, 202/III-137, Preliminarz bud˝etowy SZ na grudzieƒ 1932 r. [1942 r.],
k. 9, 10; W. Grabowski, Polska tajna administracja..., s. 226.
10 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 207.
11 Ibidem, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.], k. 207.
12 AIPN, Rzàd RP, t. 338, Zarys dzia∏alnoÊci CINA (CINO – Centrala Informacyjno-Propagandowa),
b.d., b.p. Zadaniem SIP by∏o m.in. organizowanie sieci informacyjnej w GG i na Wschodzie, przygoto-
wywanie i rozpowszechnianie materia∏ów informacyjno-propagandowych oraz opracowywanie ró˝ne-
go rodzaju raportów sytuacyjnych dla w∏adz (W. Grabowski, Polska tajna administracja..., s. 219–222).



ze sobà wspó∏pracowa∏y13. Po wyodr´bnieniu si´ SIP w SZ pracowa∏o na etatach
25 osób14. W kwietniu 1944 r. SZ zatrudnia∏a 26 etatowych pracowników15.

Sekcja wspó∏pracowa∏a z szeregiem organizacji spo∏ecznych i politycznych, two-
rzàcych Polskie Paƒstwo Podziemne16. Wspiera∏a tak˝e i dotowa∏a instytucje kon-
spiracyjne, wykonujàce na jej rzecz ró˝ne prace koncepcyjne, np. Naukowy Insty-
tut Propagandy Polskiej kierowany przez prof. Tadeusza Szczurkiewicza, Studium
Etnograficzne Ziem Nowych, którym kierowa∏a przypuszczalnie dr Bo˝ena Stelma-
chowska, lub Zrzeszenie Dziennikarzy Ziem Zachodnich, na którego czele sta∏ Ed-
mund M´clewski17. Z SZ wià˝à si´ równie˝ konkretne projekty powo∏ania Instytu-
tu Zachodniego, Wydawnictwa Zachodniego oraz Zachodniej Agencji Prasowej18.

Wydzia∏ Organizacyjny

Zadaniem Wydzia∏u by∏o prowadzenie spraw personalnych, finansowych,
∏àcznoÊci, bezpieczeƒstwa, kierowanie s∏u˝bami technicznymi, archiwum i bi-
bliotekà oraz koordynowanie prac pozosta∏ych wydzia∏ów. W lutym 1943 r. pra-
cowa∏o w nim dwanaÊcie osób, z tego cztery zatrudnione na etatach19. Orgiem
kierowali Roskosz „Franek”, Stefania CieÊliƒska „Ró˝a” oraz N.N. „K∏os”20. 

W zakresie spraw personalnych zadaniem Orgu by∏o m.in. zaprzysi´ganie no-
wych pracowników, nadawanie kryptonimów, umieszczanie w ewidencji oraz
nadzorowanie karnoÊci wewn´trznej21.

Sprawy finansowe prowadzi∏a zawodowa ksi´gowa Wanda Rafalska „Nata”.
Opracowywa∏a preliminarze bud˝etowe, prowadzi∏a dzienne zapiski kasowe,
przygotowywa∏a rozliczenia okresowe oraz op∏aca∏a wydatki poszczególnych
wydzia∏ów, sprawdzajàc ich zgodnoÊç z preliminarzem22. Sprawy finansowe trak-
towane by∏y przez kierownictwo SZ z wielkà skrupulatnoÊcià. Wszelkie wydatki
musia∏y byç szczegó∏owo uzasadniane, a rozliczenia dok∏adne. Obowiàzywa∏a
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13 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252.
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dotyczàcych Agencji Prasowej dla Ziem Postulowanych zob. AAN, DR, 202/III-173, Pp.-IV.A, k. 84.
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[1943 r.], k. 207.
20 W. Grabowski, Polska tajna administracja..., s. 227.
21 AAN, DR, 202/III-135, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 116.
22 Ibidem; AAN, DR, 202/III-135, Uwagi do regulaminu wydzia∏u Org, [wrzesieƒ–paêdziernik
1943 r.], k. 28. Biogram Wandy Rafalskiej zob. B. Zió∏kowski, Batalion Armii Krajowej „¸ukasiƒ-
ski”, Warszawa 1998, s. 82.



„zasada jak najwi´kszych oszcz´dnoÊci”. Kierownik Orgu pisa∏: „Prosz´ specjal-
nie zwróciç uwag´ [...] podw∏adnym, ˝e pieniàdze, którymi rozporzàdzajà, sà
w∏asnoÊcià paƒstwa i szafowaç nimi nie mo˝na”23.

Org kierowa∏ s∏u˝bà ∏àcznoÊci oraz s∏u˝bami technicznymi, prowadzi∏ szkole-
nia, przydziela∏ do poszczególnych wydzia∏ów i odwo∏ywa∏ s∏u˝by techniczne
i ∏àczniczki oraz sprawowa∏ kontrol´ nad ich pracà24. Pierwszymi ∏àczniczkami
by∏y Stefania CieÊliƒska „Ró˝a”, Felicja Cichoszewska-Ja∏brzykowska „Heluta”
(od wiosny 1943 r. tak˝e archiwistka), Monika Kicmanowa „Staszka” oraz Sta-
nis∏awa Szenicówna-Wilczyƒska „Kasia”25.

Do s∏u˝b technicznych zaliczano maszynistki oraz pracowników komórek
Foto, Maszyny, Graf i Karto. W lutym 1943 r. w SZ pracowa∏a tylko jedna ma-
szynistka26, jesienià tego roku by∏o ich ju˝ kilka. Podlega∏y one personalnie kie-
rownikowi Orgu, a rzeczowo kierownikowi Wydzia∏u, do którego zosta∏y przy-
dzielone. Obowiàzywa∏a je praca oÊmiogodzinna, która w nag∏ych wypadkach
mog∏a byç dowolnie przed∏u˝ona. Przepisany materia∏ wraz z korektà musia∏ byç
bezwzgl´dnie gotowy w ustalonym terminie27.

W lutym 1943 r. bardzo dobrze funkcjonowa∏a ju˝ komórka Foto, prowadzo-
na przez Franciszka Myszkowskiego „Okulist´”. Wykonywa∏ on m.in. zdj´cia dla
wydawnictw SZ, fotografowa∏ instrukcje i raporty. Jego dzie∏em by∏o zmikrofilmo-
wanie ksià˝ki Z pierwszej linii frontu28. Z Orgiem wspó∏pracowa∏ tak˝e grafik29.

Maszyny to kryptonim powielarni SZ. Kierownikiem jej by∏ przypuszczalnie
Marian Ewert-Krzemieniewski30. Komórk´ Karto (kartograficznà) prowadzi∏a
prawdopodobnie Maria Kie∏czewska-Zaleska31.
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23 AAN, DR, 202/III-137, Do kierowników wszystkich wydzia∏ów, 22 VII 1943 r., k. 7.
24 AAN, DR, 202/III-135, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 116; ibi-
dem, Uwagi do regulaminu wydzia∏u Org, [wrzesieƒ–paêdziernik 1943 r.], k. 28.
25 BK, SpuÊcizna K. Sosnowskiego, 11299/2, Wspólne ustalenia K. Sosnowskiego, S. Roskosza
i S. CieÊliƒskiej, spisane przez S. Roskosza, mps, b.d. [po 1970 r.], b.p. W s∏u˝bie ∏àcznoÊci praco-
wa∏y m.in. siostry Lipskie: Wanda „Basia” i Halina „Ola”; siostry Imielanki: Maria „Marysia” i Cze-
s∏awa „S∏awka”, Czes∏awa Motzek-Trzciƒska „El˝unia”, Halina Beisertówna „Kasia”, Stefania Knia-
pel-Wróblowa „Bronka”, Zuzanna Nowacka-Kwiatkowska „Emilia”, Aniela Szenicówna-Gajewska
„Bo˝ena”, Krystyna Kowalska-M´clewska „Krystyna”, Monika Karkoszka-Targowa „Monika”, Ja-
nina Krawczyk-M´clewska „Marta”, Maria Aleksandrowicz „Ewa”, Ró˝a Wróblówna-Bednorz
„Iza”, Helena Hermanowa „Maria”. W tym gronie by∏ tylko jeden m´˝czyzna, Stanis∏aw Szab∏ow-
ski „BoguÊ” (Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 41–45).
26 By∏a nià Irena K´dzierska „Wanda”. W ciàgu 1943 r. do∏àczy∏y Monika Kicmanowa „Staszka”
(potem ∏àczniczka), S∏awomira Waltratus „Mi∏ka” i Krystyna Wizówna-¸yczywek „Iga”.
27 AAN, DR, 202/III-135, Okólnik nr 1, 3 X 1943 r., k. 29.
28 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 209, tam cyt.: „[Fotograf] prace wykonuje terminowo i starannie [...], [b´dàc] w nie-
najlepszych warunkach finansowych, nie tylko, ˝e prace wykonuje bezinteresownie, ale ponadto nie
wystawia rachunków za zu˝yty materia∏”; zob. te˝ S. Roskosz, O ksià˝ce..., s. 314.
29 Poczàtkowo prace graficzne wykonywa∏a Stanis∏awa WiÊniewska „Siasia”. Potem wspó∏pracowa∏
z SZ tak˝e Wit Gaw´cki (S. Roskosz, O ksià˝ce..., s. 315, 316).
30 Ksià˝nica Pomorska w Szczecinie [dalej: KP], SpuÊcizna E. M´clewskiego, S. Roskosz, Fragmen-
ty wspomnieƒ, b.p.; BK, SpuÊcizna K. Sosnowskiego, 11291/2, K. Sosnowski, Notatki, rkps, b.d.,
b.p.; R. Stefaƒski, Autoryzowana relacja [w:] „Ojczyzna”..., s. 345; Relacja A. M´clewskiego,
w zbiorach autorki.
31 M. Kie∏czewska-Zaleska, Wystàpienie w dyskusji na temat „Ojczyzny” [w:] „Ojczyzna”..., s. 244,
245.



W lutym 1943 r. archiwum SZ by∏o ju˝ uporzàdkowane i skatalogowane. Obej-
mowa∏o ponad pi´çset pozycji, w tym wiele oryginalnych dokumentów z ziem
wcielonych do III Rzeszy32. Archiwistka by∏a odpowiedzialna tak˝e za stan oraz
udost´pnianie zbiorów bibliotecznych. Z archiwum i biblioteki korzystaç mogli
wszyscy pracownicy SZ oraz „wspó∏pracujàce organizacje niepodleg∏oÊciowe”33.

Zadaniem Orgu by∏o tak˝e zapewnienie – w granicach mo˝liwoÊci – bezpie-
czeƒstwa pracy konspiracyjnej. W zwiàzku z tym dostarcza∏ on odpowiednich lo-
kali, schowków, dokumentów oraz „informacji w zakresie »K[omuny]«”34. Kwe-
stie zwiàzane z bezpieczeƒstwem pracy stanowi∏y przedmiot g∏´bokiej troski
kierownictwa SZ. W lutym 1943 r. alarmowa∏o ono, ˝e „bezpieczeƒstwo osobi-
ste ludzi (dowody osobiste, karty pracy) nie jest zapewnione [...]. Na 44 wspó∏-
pracowników 12 posiada pewniejsze oryginalne karty pracy, reszta bàdê wcale,
bàdê fa∏szywe. [...] Dotychczas wszystkie papiery otrzymujemy z ZWZ za po-
Êrednictwem jednej z organizacji niepodleg∏oÊciowych »O«”. Domagano si´ bez-
poÊredniego kontaktu z komórkà legalizacyjnà „wojska albo P[aƒstwowej] S[∏u˝-
by] C[ywilnej]”35.

W lutym 1943 r. SZ dysponowa∏a jedenastoma schowkami podr´cznymi
i dwiema kryjówkami trwa∏ymi. Problemem by∏o urzàdzanie schowków w poko-
jach sublokatorskich, a takie w wi´kszoÊci zajmowali pracownicy Sekcji. Nie roz-
wiàzano tak˝e zadowalajàco sprawy przenoszenia materia∏ów przez ∏àczniczki,
zw∏aszcza zaÊ przewo˝enia ich z komórek terenowych36. 

W ramach SZ istnia∏a komórka zajmujàca si´ ubezpieczaniem pracy. Prawdo-
podobnie kierowa∏ nià „Janusz” Chmielewski37.

S∏u˝ba Informacyjna

S∏u˝ba Informacyjna by∏a najbardziej rozbudowanym, zatrudniajàcym najwi´-
cej pracowników, Wydzia∏em SZ. Do jej zadaƒ nale˝a∏o zbieranie materia∏ów
i dokumentów dotyczàcych ziem zachodnich i ziem postulowanych, informowa-
nie rzàdu, w∏adz Polskiego Paƒstwa Podziemnego oraz spo∏eczeƒstwa o sytuacji
panujàcej na tamtych terenach, formu∏owanie postulatów w sprawie propagan-
dy bie˝àcej oraz prowadzenie jej przy pomocy aparatu terenowego38. Zadania te
mia∏y byç realizowane przez „opracowywanie raportów, meldunków i depesz dla
Centrali, opracowywanie sprawozdaƒ okresowych dla pe∏nomocnika i jego or-
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32 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 209, 210.
33 AAN, DR, 202/III-135, Uwagi do regulaminu wydzia∏u Org, [wrzesieƒ–paêdziernik 1943 r.], k. 28.
34 Ibidem, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.] k. 116; ibidem, Uwagi do re-
gulaminu wydzia∏u Org, [wrzesieƒ–paêdziernik 1943 r.], k. 28.
35 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 209; AAN, DR, 202/III-137, Do kierowników wszystkich wydzia∏ów, 22 VII 1943 r., k. 7.
36 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 209.
37 AAN, DR, 202/III-136, Schemat organizacyjny SZ, b.d., k. 7; Z. Nowacka-Kwiatkowska, Rela-
cja [w:] „Ojczyzna”..., s. 275; Relacja A. M´clewskiego, w zbiorach autorki; List Ireny Ostrowskiej-
-Wnukowej do autorki.
38 AAN, DR, 202/III-135, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 117.



ganów, oraz przez prac´ wydawniczà periodyków”39. Wyodr´bniono trzy zasad-
nicze formy opracowaƒ: informacje o wydarzeniach bie˝àcych (np. dzia∏aniach
okupanta, postawie spo∏eczeƒstwa polskiego i niemieckiego), charakteryzowanie
zagadnieƒ w∏aÊciwych dla danego terenu (np. problem niemieckiej listy narodo-
wej, przeobra˝enia gospodarcze), opracowywanie syntetycznych uj´ç danego za-
gadnienia za oznaczony okres okupacji (np. wysiedlanie, sytuacja KoÊcio∏a)40.

Kierownikami Wydzia∏u byli kolejno Edmund M´clewski „Andrzej” i Edward
Serwaƒski „Wojtek”, „Jacek”. Funkcj´ sekretarza pe∏nili m.in. Antoni Spandow-
ski „Micha∏” oraz Tadeusz Rajski „Radek”. Etatowymi pracownikami centrali Si
byli od czerwca 1943 r. Franciszek Pilarek „˚ó∏w” (t∏umacz prasy niemieckiej)
oraz Dionizy Weso∏ek „Sm´tek” (archiwariusz). Tak˝e w czerwcu utworzono re-
ferat gospodarczy, który prowadzi∏ Juliusz Kolipiƒski „Bartek”41.

W centrali Si utworzono referaty terytorialne dla poszczególnych obszarów.
Kierowa∏y nimi osoby dobrze znajàce dany teren, zorientowane w jego sytuacji
bie˝àcej. Referaty terytorialne na ziemiach wcielonych odpowiada∏y swoim za-
si´giem dzia∏ania w∏aÊciwym Okr´gowym Delegaturom Rzàdu. Utworzono ich
pi´ç, potocznie zwanych terami: I – Âlàsk, II – Wielkopolska, III – ¸ódzkie, IV – Po-
morze, V – okr´g ciechanowski. Na ziemiach postulowanych planowano zorga-
nizowanie szeÊciu referatów terenowych oznaczonych symbolami od VI A do
VI F42. Nie jest do koƒca wyjaÊnione, jakie tereny mia∏y obejmowaç poszczegól-
ne referaty. Z zachowanych materia∏ów mo˝na wywnioskowaç, ˝e symbolem
VI A oznaczono Dolny Âlàsk, a VI D Prusy Wschodnie43. Okr´gowy kierownik
propagandy i informacji nadzorowa∏ dzia∏alnoÊç informacyjnà i propagandowà
na swoim terenie. Podlega∏a mu rzeczowo i personalnie ca∏a siatka terenowa Si44.

Referentem terenowym Âlàska w centrali SZ by∏ Zbyszko Bednorz „Józek”,
a kierownikiem Êlàskiej komórki Pi Alfred Jesionowski „Szymon”, dzia∏ajàcy
w Krakowie. Siatkà terenowà Si na Âlàsku kierowa∏ por. Konstanty Kempa „Ta-
deusz”45. Sprawozdanie z 1 marca 1943 r. informuje, ˝e „kierownik Pi znajduje
si´ na terenie GG. Wspó∏pracowników etatowych Si jest w terenie dwóch”46.
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39 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 211.
40 AAN, DR, 202/III-135, Instrukcja Si, 1 XII 1942 r., k. 1.
41 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252; ibidem, Sprawozdanie Wy-
dzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306; E. Serwaƒski, W kr´gu..., s. 136–137; „Ojczyzna”...,
s. 162, 163.
42 AAN, DR, 202/III-136, Schemat Si, b.d., k. 4.
43 AAN, DR, 202/III-148, Meldunek z VI D, 10 VIII 1943 r., k. 268; AAN, DR, 202/III-137, Pi-
smo delegujàce emisariusza „Rudego” na teren VI A, 2 VII 1943 r., k. 2.
44 AAN, DR, 202/III-135, Instrukcja Si, 1 XII 1942 r., k. 2.
45 Wed∏ug E. Serwaƒskiego referentem teru I by∏ Jesionowski (E. Serwaƒski, W kr´gu..., s. 136);
tymczasem Z. Bednorz stwierdza, ˝e to on by∏ referentem Âlàska w SZ (Z. Bednorz, Lata krecie...,
s. 75, 163). Wed∏ug W. Grabowskiego Jesionowski by∏ referentem propagandy w Âlàskiej Delegatu-
rze Okr´gowej (W. Grabowski, Polska tajna administracja..., s. 323), M. Starczewski podaje nato-
miast, i˝ funkcj´ t´ sprawowa∏ Kempa (M. Starczewski, Polskie Paƒstwo Podziemne..., s. 19). We-
d∏ug krótkiego zarysu historycznego SZ Kempa by∏ referentem informacyjnym, a Jesionowski
propagandowym Âlàska (AIPN, Rzàd RP, t. 337).
46 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 211.



W pierwszej po∏owie 1943 r. dokonano w Sekcji Zachodniej podzia∏u teru I
(kryptonim „Skizet”) na dwie jednostki organizacyjno-terytorialne. Obszar przed-
wojennego województwa Êlàskiego (kryptonim „Wu-Skizet”) mia∏ nast´pujàce
podokr´gi: I – Âlàsk Pó∏nocny (powiaty: Blachownia, Lubliniec, Tarnowskie
Góry), II – Âlàsk Centralny–Przemys∏owy (powiaty: Katowice, Królewska Huta,
Âwi´toch∏owice, Mys∏owice, Rybnik, Chrzanów), III – Zag∏´bie Dàbrowskie (po-
wiaty: Sosnowiec, B´dzin, Olkusz i Zawiercie), IV – Âlàsk Po∏udniowy (powiaty
Bielsko-Bia∏a, Pszczyna, OÊwi´cim, Wadowice i ˚ywiec), V – Âlàsk Cieszyƒski
i Zaolziaƒski. Natomiast rejencja opolska (kryptonim „Er.Olskazet”) stanowi∏a
podokr´g VI, obejmujàcy powiaty Kluczbork, Olesno, Dobrodzieƒ, Niemodlin,
Opole, Strzelce, Nissa (Nysa), Prudnik, Koêle, Gliwice, Bytom, G∏ubczyce i Ra-
cibórz47. Nie wiadomo, czy wsz´dzie uda∏o si´ zorganizowaç komórki terenowe
oraz kto nimi kierowa∏.

Jak wynika ze sprawozdania Si za okres od poczàtku dzia∏alnoÊci, tj. od wrze-
Ênia 1942 r. do 10 sierpnia 1943 r., praca w terenie I rozwija∏a si´ dobrze, siat-
ka obj´∏a ca∏y obszar wcielony do III Rzeszy jako Ost-Oberschlesien. Raporty
przychodzi∏y regularnie, co miesiàc, ∏àcznoÊç dzia∏a∏a bez zarzutu. Raz w miesià-
cu wyje˝d˝a∏ na Âlàsk emisariusz Si, pe∏niàcy jednoczeÊnie funkcj´ emisariusza
Wydzia∏u Pb. W Krakowie zaÊ zorganizowano sta∏à, niemal cotygodniowà ∏àcz-
noÊç kurierskà ze Âlàskiem48.

Ter I nale˝a∏ do najlepiej zorganizowanych pod wzgl´dem informacyjno-propa-
gandowym. Decydowa∏o o tym kilka pr´˝nych, dobrze ze sobà wspó∏pracujàcych
zespo∏ów ludzi. Referat Êlàski Si blisko wspó∏dzia∏a∏ z Okr´gowà Delegaturà na
Âlàsk49 oraz ze Âlàskim Biurem Szkolnym kierowanym przez Kazimierza Popio∏ka
„Janika”50. Podstawowe znaczenie mia∏a dobrze zorganizowana ∏àcznoÊç mi´dzy
Âlàskiem a Krakowem i Warszawà, wykorzystujàca m.in. fakt zatrudnienia konspi-
ratorów w przedsi´biorstwach niemieckich51. WÊród wspó∏pracowników Si teru I
by∏o wielu ludzi wybitnych, dobrze zorientowanych w referowanej tematyce.
Oprócz ju˝ wymienionych wspomnieç wypada choçby bp. katowickiego Stanis∏a-
wa Adamskiego, pe∏nomocnika Delegatury ds. koÊcielnych na Opolszczyênie
ks. Boles∏awa Kominka, por. Wac∏awa Stacherskiego „Nowin´”, inspektora kato-
wickiej Armii Krajowej, por. W∏adys∏awa Kuboszka, inspektora rybnicko-racibor-
skiej AK, in˝. Miko∏aja Kotowicza „Mieczys∏awa” pracujàcego w hucie „Pokój”
w Bytomiu, Hilarego Hermana „Rechtora” prowadzàcego rejestr zbrodniarzy hi-
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47 AAN, DR, 202/III-150, Raport Si za maj 1933 r. [1943 r.], k. 2, 25.
48 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252; ibidem, Sprawozdanie Wy-
dzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 307.
49 Od lipca 1942 r. zast´pcà delegata Êlàskiego by∏ cz∏onek „O”, Alojzy Targ „Marcin”.
50 Wspó∏pracownikami SZ byli m.in. Artur ˚agan „Leszek” oraz Józef Norek (K. Popio∏ek, OÊwiata
na Âlàsku w czasie okupacji, „Przemiany” 1957, nr 12, s. 6; Alojzy Targ („Marcin”) list do Edmunda
M´clewskiego („Andrzeja”) [w:] „Ojczyzna”..., s. 348–351; Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 154–156).
51 W firmie Geppner zatrudnieni byli m.in. T. BiniaÊ (skrzynka kontaktowa w Warszawie), Marian
Brustman (skrzynka kontaktowa i przerzutowa w Krakowie), Eugenia Kolbuszówna, sekretarka Okr´-
gowej Delegatury Âlàskiej i jej brat Mieczys∏aw, kurier. Podobnà rol´ odgrywa∏a firma Fritz Steffko-
-Definitiv. W jej warszawskiej siedzibie mieÊci∏o si´ biuro Okr´gowej Delegatury Rzàdu na Âlàsk (Aloj-
zy Targ („Marcin”) list do Edmunda M´clewskiego („Andrzeja”) [w:] „Ojczyzna”..., s. 349; Z. Bednorz,
Lata krecie..., s. 102, 103, 107–109, 162; Relacje T. Biniasia i M. Kolbusza, w zbiorach autorki).



tlerowskich, Antoniego Sopickiego, Edwarda Maçkowa „Dolnego”, Herberta
Wernera, dr. Rudolfa Gaw∏owskiego, Stanis∏awa Ziemb´ „Ryszarda”, Józefa Ko-
kota „W∏asta”, Antoniego Wrzoska „Zaraƒskiego”, Rajmunda Bu∏awskiego, Jana
Klawittera „Klawisza”, Iren´ KuÊnierzewskà „Hank´” zatrudnionà w krakowskim
Patronacie, Adel´ Korczyƒskà „Lol´”, komendantk´ Wojskowej S∏u˝by Kobiet
w Okr´gu Âlàskim AK, in˝. Karola Musia∏a posiadajàcego wa˝ne kontakty na Âlà-
sku Cieszyƒskim, Tadeusza Gry∏k´ i Paw∏a Âcierskiego – dzia∏aczy Stronnictwa Pra-
cy. Znaczàcà rol´ w organizowaniu siatki Êlàskiej odegra∏y powiàzania „Tadeusza”
z organizacjà „Ku wolnoÊci”, w∏àczonà w 1942 r. do AK52. Wreszcie wspomnieç
trzeba o siatce informacyjnej przenikajàcej do obozu koncentracyjnego Auschwitz,
skàd centrala SZ otrzymywa∏a szczegó∏owe meldunki53. Najbli˝szymi wspó∏pra-
cownikami „Tadeusza” w tej siatce byli dr Boles∏aw Wiechu∏a „San”, Bernard
Âwierczyna „Maks” oraz siostry Alfreda Dylika – Renia i Maria54. 

Jeszcze 18 lutego 1944 r. Jesionowski napisa∏ do szefa Si, Serwaƒskiego: „Pra-
ca w wydziale i w terenie rozwija si´ ˝ywo, przybywa jej coraz wi´cej [...]. Na
ukoƒczeniu sà prace mobil[izacyjne] 4 referatów, przyby∏ nowy [...] (Instytut Za-
chodni – Oddzia∏ Âlàski)”55. W dziesi´ç dni póêniej aresztowany zosta∏ Kempa,
a w marcu Jesionowski. Ofiarami aresztowaƒ pad∏o wielu ich wspó∏pracowni-
ków, m.in. in˝. Kotowicz56.

Siatka informacyjna tworzona przez „Ojczyzn´” w Wielkopolsce od poczàtku
okupacji (od lata 1940 r. zwiàzana z GDZW) przetrwa∏a fal´ aresztowaƒ, która
rozbi∏a poznaƒskie Biuro G∏ównej Delegatury. W czerwcu 1942 r. z misjà odtwo-
rzenia komórek administracji rzàdowej oraz zebrania informacji o sytuacji w tere-
nie wyruszy∏ Serwaƒski57. Zosta∏ on pierwszym referentem terenowym Wielkopol-
ski w Wydziale Si. Po obj´ciu przez niego funkcji kierownika Wydzia∏u referentem
teru II zosta∏ Adam Pohl „Kuba”, kierujàcy jednoczeÊnie Wydzia∏em Pp58.
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52 AAN, DR, 202/III-151, Uwagi „Szymona”, b.d., k. 122; Z. Bednorz, Lata krecie...; idem, List do
Edmunda M´clewskiego („Andrzeja”) [w:] „Ojczyzna”..., s. 205–210; Alojzy Targ („Marcin”) list do
Edmunda M´clewskiego („Andrzeja”) [w:] „Ojczyzna”..., s. 348–351; Biskup Stanis∏aw Adamski,
duszpasterz czasu wojny i okupacji 1939–1945, red. J. Myszor, Katowice 1994, s. 35–37; A. Targ,
Tajny pe∏nomocnik do spraw koÊcielnych na Opolszczyênie [w:] Dei Virtus. Kardyna∏owi Boles∏awo-
wi Kominkowi w ho∏dzie, red. J. Krucina, Wroc∏aw 1974, s. 209–213; J. Niekrasz, Z dziejów AK na
Âlàsku, Katowice 1993; KP, SpuÊcizna E. M´clewskiego, Trzy listy Seweryna Walkowiaka do Edmun-
da M´clewskiego (za∏àcznikiem do drugiego listu jest Relacja w sprawie akcji propagandowej na
rzecz powrotu do Polski Ziem Zachodnich i Pó∏nocnych, prowadzonej przez grup´ konspiracyjnà
„Ku wolnoÊci” PZW w Chorzowie w okresie okupacji hitlerowskiej), 4 V 1972 r., 16 VIII 1972 r.,
4 XI 1975 r., b.p.; ibidem, List Boles∏awa Kempy do Edmunda M´clewskiego, 22 V 1972 r., b.p.
53 Meldunki oparte by∏y na urz´dowych danych niemieckich, a opracowywane przez Niemca o pseu-
donimie „Karol” (AAN, DR, 202/III-207, Meldunek w sprawie obozu oÊwi´cimskiego dla BBC
i „Âwitu”, 10 VII 1943 r., k. 95; ibidem, zachowane oryginalne meldunki niemieckie, k. 104–107).
54 J. Niekrasz, Z dziejów..., s. 31, 196, 304; Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 74–78; por. „Zeszyty
OÊwi´cimskie” 1968, nr 1 – jest to numer specjalny, opracowany przez Zak∏ad Historii Partii przy
KC PZPR we wspó∏pracy z Paƒstwowym Muzeum w OÊwi´cimiu.
55 AAN, DR, 202/III-150, Pismo „Szymona” do „Jacka”, 18 II 1944 r., k. 20–21.
56 Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 86, 87, 164, 165; J. Niekrasz, Z dziejów..., s. 154, 196, 304.
57 E. Serwaƒski, W kr´gu..., s. 99–136.
58 Wniosek odznaczeniowy dla pracowników Sekcji Zachodniej DI przedstawiony przez kierownika
Sekcji Edmunda M´clewskiego ps. „Maciejewski” Dowódcy Armii Krajowej gen. Leopoldowi Oku-
lickiemu (6 XI 1944) [w:] „Ojczyzna”..., s. 162; E. Serwaƒski, W kr´gu..., s. 136.



Do lata 1943 r. kierownik Pi teru II utrzymywa∏ cz´ste kontakty osobiste
z centralà. Sieç Si i Pb by∏a mocno rozbudowana. Raporty nap∏ywa∏y co mie-
siàc59. W ocenie centrali SZ „wspó∏pracownicy terenowi, a zw∏aszcza ich kierow-
nictwo stoi na wysokoÊci zadania”. Siatka terenowa ucierpia∏a powa˝nie w wy-
niku aresztowaƒ w maju i czerwcu 1943 r.60

Siatk´ Si teru II tworzy∏o pi´tnaÊcie oÊrodków oznaczonych kryptonimami61.
OÊrodek „¸okietek” (Konin, Ko∏o, Kalisz, Turek) kierowany by∏ przez Mariana
Sobczaka „Miko∏aja”. OÊrodek „Biskupin” (Ostrów Wielkopolski) nale˝a∏ do
najlepiej zorganizowanych. Na jego czele sta∏ Stefan Rowiƒski „Eryk”62, a wspó∏-
pracowali z nim m.in. Bogdan Hofmaƒski, Marian Magdaƒski, Narcyz Buch-
wald. OÊrodkiem „Zamek” (Krotoszyn) kierowa∏ Antoni Piaczyƒski „Grze-
byk”, któremu powierzono zorganizowanie siatki informacyjnej w powiatach
rawickim i gostyƒskim. Wspó∏pracowa∏ z nim m.in. W∏adys∏aw Krzak. W Lesz-
nie „Leszczyn´” i „Osik´” prowadzi∏ Adam Pankowski, który mia∏ tak˝e zorga-
nizowaç siatk´ w koÊciaƒskim i wolsztyƒskim. Jego wspó∏pracownikami byli
m.in. ks. Stolarek i W∏adys∏aw Rosochowicz. Na czele oÊrodka poznaƒskiego
„Przemys∏aw” sta∏ Jan Czapiewski „Konrad”, kierownik organizacyjny „O”
w Wielkopolsce. WÊród jego wspó∏pracowników byli m.in. Adam Pohl (od
czerwca 1943 r. w Warszawie w SZ), Kazimierz Lesiƒski, Bogdan Jab∏oƒski, Bo-
˝ena Osmólska, Irena Tarnowska, Adam Pluciƒski. Poznaƒski oÊrodek Si utrzy-
mywa∏ kontakt z przebywajàcym w areszcie domowym bp. Walentym Dymkiem.
Siatkà „D´bu” (w Jarocinie) kierowa∏ Józef Klinkowski „Adam”. Podlega∏ mu
oÊrodek w Pleszewie. Wspó∏pracownikiem Si by∏ tu Franciszek Bator. Na czele
oÊrodka inowroc∏awskiego o kryptonimie „Sól” i „Solanka” sta∏ Bernard Wysoc-
ki „Benon”. Wspó∏pracowali z nim m.in. Czes∏aw Pilichowski, Zenon Kopeç
i Ferdynanda Jackowska. Pracownikami Si w Mi´dzychodzie „Halszka I” byli
Leon Jankowski oraz Zbigniew Gracz. Nie wiadomo, kto kierowa∏ oÊrodkami
w Szamotu∏ach („Halszka II”), Nowym TomyÊlu („Halszka III”) i Gnieênie
(„Lech”). Prac´ ich koordynowa∏ z Poznania Czapiewski. We WrzeÊni kierowni-
kiem Si oÊrodka o kryptonimie „Wrzos” i „Kwiat” by∏ Norbert Sommerfeld, a po
jego aresztowaniu – w maju 1943 r. – prawdopodobnie Zbigniew Cieçkiewicz.
W Chodzie˝y („Pó∏noc I”) z siatkà wspó∏pracowa∏ Bronis∏aw Maron, utrzymujà-
cy kontakty organizacyjne w Wàgrowcu (z dr. Piotrem Kowalikiem) i Czarnko-
wie („Pó∏noc III”), oraz Edmund Henke63. Prac´ tych oÊrodków, jak równie˝
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59 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 212.
60 Ibidem, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 307; E. Serwaƒski, W kr´gu...,
s. 130–131.
61 AAN, DR, 202/III-156, Spis miejscowoÊci na ziemiach zachodnich, b.d., k. 58.
62 Poddelegat na po∏udniowà Wielkopolsk´, do sierpnia 1943 r. p.o. delegat okr´gowy.
63 E. Serwaƒski, W kr´gu..., s. 99–136; Protokó∏ dotyczàcy akcji tajnego nauczania w Wielkopolsce,
26 III 1946 r., k. 1–2 (kopia w zbiorach autorki); Archiwum Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Nauczy-
cielstwa Polskiego, t. 57, W. Rosochowicz, Tajne nauczanie w mieÊcie Lesznie podczas okupacji nie-
mieckiej, mps; ibidem, t. 56, I. Tarnowska, Przyczynki do historii okresu okupacji hitlerowskiej w Po-
znaniu, mps, k. 34–38; P. Bednarski, Konspiracja pod Gontyƒcem [w:] W konspiracji wielkopolskiej
1939–1945. Wybór wspomnieƒ, oprac. Z. Szymankiewicz, Poznaƒ 1993, s. 13–26; K. Kwiatek,
Wrzesiƒskie Szare Szeregi w okresie okupacji (1939–1945), „Kwartalnik Wrzesiƒski” 2001, nr 3, 



Obornik („Pó∏noc II”), nadzorowa∏ Czapiewski przy pomocy Miros∏awa Strze-
liƒskiego. Ze wzgl´du na panujàce na terenach anektowanych warunki, ogrom-
nie utrudniajàce prac´ konspiracyjnà, w wielu miejscowoÊciach dzia∏alnoÊç Si
z∏àczona by∏a personalnie z siatkà administracji paƒstwowej oraz Kuratorium
Wojennego64. W paêdzierniku 1943 r. Serwaƒski przekaza∏ ostatecznie swoje
kontakty w Wielkopolsce w r´ce Czapiewskiego. Pracownicy Si teru II wielo-
krotnie padali ofiarà aresztowaƒ. Zamordowani zostali m.in. Piaczyƒski, Mag-
daƒski, Pluciƒski, Maron, Gracz. 

Niewiele wiadomo o siatce Si w tej cz´Êci przedwojennego województwa ∏ódz-
kiego, która zosta∏a w∏àczona do Rzeszy (ter III). W sprawozdaniu z 1 marca
1943 r. czytamy: „Komórka Si funkcjonowa∏a do niedawna. [...] Dociera∏a zasad-
niczo do wszystkich powiatów swego terenu. Praca by∏a w stadium poczàtko-
wym”. Za bardzo pilne uznano w zwiàzku z tym „obsadzenie Si w III i punktu re-
ferenta terenowego III w Centrali”65. Postanowiono przy pomocy BZ nawiàzaç
wspó∏prac´ z delegatem okr´gowym66, nie da∏o to jednak zadowalajàcych rezulta-
tów. Sprawozdanie Si z 13 sierpnia 1943 r. podaje: „Kontakt spalony zupe∏nie od
kilku miesi´cy. Wszelkie próby nawiàzania go ponownie, podejmowane równie˝
przez delegata okr´gu i organizacje spo∏eczne, zawiod∏y zupe∏nie”67. Ostatecznie
referat Pi zosta∏ zorganizowany dopiero w czerwcu 1944 r., a „ca∏a jego praca
[ograniczy∏a si´] do wys∏ania paru meldunków informacyjnych do Centrali”68.

Niewiele wiadomo o organizacji Si teru IV (Pomorza). Ze sprawozdania
z 1 marca 1943 r. wynika, i˝ kierownik referatu przebywa∏ stale na Pomorzu, ale
„bez mo˝noÊci osobistego kontaktu z Centralà [...]. Raporty wskutek trudnoÊci
przerzutu s∏abe, przekazywane ustnie przez kuriera BZ69”. Zamierzano zorgani-
zowaç przerzuty materia∏ów z Pomorza do Warszawy przez teren V (rejencj´ cie-
chanowskà). Za pilnà spraw´ uznano te˝ wys∏anie emisariusza „celem nawià-
zania kontaktów w zakresie Pb oraz zdobycie uzupe∏niajàcych materia∏ów
informacyjnych i syntez o zakresie Si”70. Emisariusz Wies∏aw Jaroszewski „Wie-
s∏aw”, „Ignacy” odby∏ podró˝ po Pomorzu w dniach 9–17 kwietnia 1943 r.71
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s. 36–41; J. Pietrzak, Stefan Rowiƒski 1875–1943 [w:] Wielkopolanie XX wieku, red. A. Gulczyƒski,
Poznaƒ 2001, s. 409–417; Instytut Zachodni w Poznaniu [dalej: IZ], Dok III-71, Kazimierz Lesiƒski,
Kilka przyczynków do dziejów konspiracji w Poznaniu w latach 1934–1945, kwiecieƒ 1957 r., mps,
s. 1, 2; ibidem, Dok III-68, Delegatura Rzàdu Polskiego na Wielkopolsk´ w latach 1943–1945. Ze
wspomnieƒ Leona J´drowskiego, spisa∏ mgr Edward Serwaƒski, paêdziernik 1957 r., mps, s. 1–4; Re-
lacje: M. Bojarskiej, A. Pohla, F. Jackowskiej, A. Rogalskiego, J. Krzy˝aniaka, B. Osmólskiej, B. Ja-
b∏oƒskiego, W. Ferchmina, M. Sobczaka, B. Hofmaƒskiego, w zbiorach autorki.
64 W. Grabowski, Polska tajna administracja..., s. 318–320.
65 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 212, 213.
66 Od sierpnia 1942 r. by∏ nim ludowiec Piotr Rychlik „Wysocki” (W. Grabowski, Polska tajna ad-
ministracja..., s. 292; AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie za czerwiec [1943 r.], k. 252).
67 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 307.
68 W. Grabowski, Polska tajna administracja..., s. 294.
69 By∏ nim przypuszczalnie Stefan Brzeziƒski (B. Chrzanowski, Cywilne struktury..., s. 131).
70 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 212, 213.
71 Jego raport zosta∏ opublikowany w: Materia∏y do dziejów Pomorskiego Okr´gu ZWZ-AK, wybór
i oprac. K. Minczykowska, J. Sziling, Toruƒ 2000, s. 173–196. „Istniejàca od czasu utworzenia SZ 



Wydaje si´, ˝e nast´pnie (do aresztowania 13 wrzeÊnia 1943 r.) pe∏ni∏ funkcj´ re-
ferenta teru IV, wspó∏pracujàc z sekretarzem Si Spandowskim „Micha∏em” oraz
z Weso∏kiem „Sm´tkiem”, który objà∏ kierownictwo referatu po Jaroszewskim.
W sierpniu 1943 r. Spandowski zosta∏ referentem Pomorza w Wydziale Pb, na-
dal blisko wspó∏pracujàc z Wydzia∏em Si72. Latem 1943 r. w referacie spisywano
informacje od osób przyje˝d˝ajàcych z Pomorza, od w∏asnych kurierów i delega-
ta okr´gowego. Opracowano sprawozdanie na temat zniszczeƒ kulturalnych.
Przekazano na Pomorze instrukcje do raportu o niemieckiej liÊcie narodowej
oraz szereg poleceƒ szczegó∏owych73. Siatka terenowa, zmontowana z wielkim
trudem, zosta∏a rozbita w lecie 1943 r.74 Brak dok∏adniejszych informacji o jej
strukturze i wspó∏pracownikach. Wydzia∏ Prasy i Informacji Okr´gowej Delega-
tury Rzàdu zosta∏ zorganizowany dopiero na prze∏omie 1943/1944 r., a jego kie-
rownictwo w Centrali objà∏ Weso∏ek, a na Pomorzu Mieczys∏aw Bagiƒski
„Grzmociƒski”75. 

O siatce Si teru V (Ciechanowskie) w sprawozdaniu z 1 marca 1943 r. czyta-
my: „Kierownik [...] znajduje si´ przy Centrali Si. S∏u˝ba informacyjna w terenie
s∏abo zorganizowana [...]. Raporty [...] niedostateczne”76. Sytuacja pogorszy∏a si´
w po∏owie 1943 r. Sprawozdanie z 13 sierpnia podaje, i˝ „Kontakt z terenem
spali∏ si´ wraz z aparatem delegata okr´gu. Podejmowane sà próby odbudowy”77.
W czerwcu 1943 r. referentem terenu zosta∏ N.N. „Mieczys∏aw”78. Wiadomo, ˝e
Wydzia∏em Propagandy w podokr´gu kierowa∏ Józef St´pczyƒski „Czech”.
Wspó∏pracy mi´dzy obydwoma dzia∏ami chyba jednak nie by∏o79.

Referat terenowy Ziem Postulowanych (ter VI) zosta∏ zorganizowany w po-
czàtkach 1943 r. Nie wiadomo, kto nim kierowa∏. W planach, oprócz nawiàza-
nia sta∏ego kontaktu z terenem, by∏o te˝ przygotowanie raportu sytuacyjnego za
okres od wrzeÊnia 1939 r. do marca 1943 r.80

Na poczàtku 1943 r. zorganizowano „doraênà Si z zasi´giem informacyjnym
VI A”, a w lipcu tego roku wys∏ano na teren VI A emisariusza N.N. „Rudego”.
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[...] sieç s∏u˝by informacyjnej na terenie IV nie spe∏ni∏a swych zadaƒ [...], przed trzema miesiàcami
dokonano zupe∏nej zmiany aparatu informacyjno-propagandowego na tym terenie” (AAN, DR,
202/III-148, Sprawozdanie Wydzia∏u Si do 10 VIII 1943 r., k. 307).
72 AIPN, Rzàd RP, t. 337, Krótki rys historyczny SZ, 25 III 1945 r., b.p.; E. Serwaƒski, W kr´gu...,
s. 136.
73 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252.
74 AAN, DR, 202/III-135, Najpilniejsze sprawy SZ, k. 65.
75 B. Chrzanowski, S∏u˝by informacyjno-prasowe..., s. 93. Wiosnà 1944 r. referent Pomorza praco-
wa∏ na etacie SZ, choç powinien byç zatrudniony przez pomorskà Delegatur´ Okr´gowà (SPP, 4.1.5,
Sprawozdanie z kontroli 600/PP za dwa okresy: styczeƒ–luty i marzec–kwiecieƒ 1944 r., k. 5).
76 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 212, 213. Raport z terenu V za grudzieƒ 1942 r. sygnowany literà „M” figuruje w spi-
sie raportów archiwum Si (AAN, DR, 202/III-173, Si-I.Cd., k. 87).
77 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie Wydzia∏u Si do 10 VIII 1943 r., k. 308.
78 Ibidem, Sprawozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252.
79 W. Brenda, Delegatura Rzàdu..., s. 171–172. W po∏owie 1943 r. Okr´gowa Delegatura Rzàdu
Ciechanów zosta∏a podporzàdkowana Delegaturze Okr´gowej Warszawa-województwo (W. Gra-
bowski, Polska tajna administracja..., s. 289; AIPN, Rzàd RP, t. 337, Krótki rys historyczny SZ,
25 III 1945 r., b.p.).
80 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 211, 212, 213.



Mia∏ on przekazaç „oÊrodkom polskiego ˝ycia politycznego i spo∏ecznego [...]
charakterystyk´ i ocen´ bie˝àcej sytuacji politycznej i wojennej [...] [oraz] wska-
zówki [...] dzia∏ania propagandowego”. Zadaniem jego by∏o te˝ zapoznanie si´
z sytuacjà politycznà na tym terenie, z jego potrzebami w zakresie propagandy
oraz zorientowanie si´ w „mo˝liwoÊciach zorganizowania sta∏ego terenowego
oÊrodka Pi i sieci informacyjnej SZ”81. Siatka taka zosta∏a przez „Rudego” zorga-
nizowana i latem 1943 r. obejmowa∏a „trzech ludzi rozmieszczonych w ró˝nych
punktach terenu”82.

Na terenie VI B w tym czasie nie zdo∏ano jeszcze utworzyç sta∏ej siatki. Do-
ciera∏ tam emisariusz i niektórzy wspó∏pracownicy Si terenu I83.

W czerwcu 1943 r. referentem informacyjnym teru VI D w centrali zosta∏
Adam Ch´tnik „Kurpik”84. Opar∏ swojà prac´ w terenie na dzia∏aczach konspira-
cyjnego Zwiàzku Mazursko-Kurpiowskiego. Wspó∏pracowali z nim m.in. Emilia
Sukertowa-Biedrawina i Bohdan Wilamowski. Pierwszy meldunek sytuacyjny
dotar∏ do centrali Si na poczàtku sierpnia 1943 r.85

W planach Si by∏o uruchomienie referatów terenowych VI C, VI E i VI F. Nic
jednak o ich dzia∏alnoÊci nie wiadomo.

Pracownikom Wydzia∏u stawiano wysokie wymagania. Kierownik okr´gowy
Pi musia∏ mo˝liwie gruntownie „znaç swój teren, jego wydarzenia, przeobra˝e-
nia, nastroje i potrzeby”. Mia∏ byç „czujnym uchem, bystrym okiem i wra˝liwym
sumieniem terenu”. Obowiàzkiem terenowych komórek Pi by∏o dobre oriento-
wanie si´ we wszystkich istotnych zagadnieniach danego obszaru, znajomoÊç ce-
lów polityki okupanta, przewidywanie zagro˝eƒ, jakie ich realizacja nios∏a dla
polskoÊci, w tym wp∏ywu na nastroje i postaw´ spo∏eczeƒstwa. Komórki te orga-
nizowa∏y siatk´ informacyjnà na swoim terenie oraz s∏u˝b´ ∏àcznoÊci z centralà,
dbajàc o zapewnienie maksymalnego bezpieczeƒstwa pracy konspiracyjnej. Zale-
cano nawiàzywanie wspó∏pracy ze specjalistami – „bankowiec dla spraw finanso-
wych, rolnik agronom dla spraw rolnictwa” – oraz prowadzenie przez jednà oso-
b´ listy straconych, a przez innà „czarnej listy” okupantów. K∏adziono nacisk na
posiadanie informatorów w „czu∏ych punktach terenu” – w urz´dach, obozach,
wi´zieniach itp.86

Okr´gowy kierownik Pi wyznacza∏ swoim wspó∏pracownikom wià˝àcy ter-
min dor´czenia raportów. Ka˝dy raport mia∏ zawieraç kolejny numer, okres, jaki
obejmowa∏, oraz dat´ wys∏ania do centrali. WiadomoÊci o szczególnej wadze mia∏y
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81 Ibidem, Sprawozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252; AAN, DR, 202/III-137, Pismo kierownika
Wydzia∏u Si, 2 VII 1943 r. k. 2.
82 Ibidem, Sprawozdanie Wydzia∏u Si do 10 VIII 1943 r., k. 308.
83 Ibidem.
84 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252.
85 Ibidem, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 308, tam cyt.: „nawiàzano
kontakt z terenem przez [...] grup´ regionalno-spo∏ecznà. Trwa montowanie sieci informacyjnej”.
Zwiàzek Mazursko-Kurpiowski widnieje jako organizacja subwencjonowana w sprawozdaniu
z kontroli bud˝etowej SZ (SPP, 4.1.5, Sprawozdanie z kontroli 600/PP za dwa okresy: styczeƒ–luty
i marzec–kwiecieƒ 1944 r., k. 5; KP, SpuÊcizna E. M´clewskiego, Sekcja Zachodnia DI, Notatka,
[1972 r.?], b.p.; B. Wilamowski, Obj´cie Mazur i Warmii oraz Pomorza Gdaƒskiego [w:] Ziemie za-
chodnie w granicach macierzy. Drogi integracji, red. G. Labuda, Poznaƒ 1966, s. 147).
86 AAN, DR, 202/III-135, Instrukcja Si, 1 XII 1942 r., k. 1–2.



byç przekazywane poza ustalonymi terminami (raporty nadzwyczajne). Wymaga-
no, by podawane informacje by∏y Êcis∏e i sprawdzone (z takimi szczegó∏ami, jak
data wydarzenia, nazwiska osób, nazwy miejscowoÊci itp.), a raporty przedstawia-
∏y obiektywny, zgodny z prawdà stan rzeczy. „Nie wolno naÊwietlaç informacji
tendencyjnie, choçby z najlepszà [...] intencjà [...]. Informacje nale˝y oznaczaç we-
d∏ug stopnia ich ustalonej Êcis∏oÊci”. Informacje nienadajàce si´ do opublikowa-
nia (np. nazwiska, szczegó∏y polityczne itd.) mia∏y byç odpowiednio oznakowa-
ne. Zwracano uwag´ na koniecznoÊç zbierania dokumentów urz´dowych, listów,
og∏oszeƒ i obwieszczeƒ. Terenowy kierownik Pi mia∏ abonowaç ca∏à niemieckà
pras´ lokalnà oraz wykonywaç z niej wycinki wed∏ug ustalonych zagadnieƒ87. 

Rodzaje zbieranych informacji regulowa∏y szczegó∏owo tzw. schematy infor-
macyjne. Pierwszy znany schemat pochodzi z paêdziernika 1942 r.88 Z pewno-
Êcià wypracowano je jednak znacznie wczeÊniej w zespole informacyjno-propa-
gandowym „Ojczyzny”. Serwaƒski wspomina, i˝ przed wyruszeniem na swojà
pierwszà misj´ emisariusza by∏ instruowany przez Sosnowskiego i Edmunda
M´clewskiego w kwestii zasad i zakresu zbierania informacji. Dzia∏o si´ to przed
utworzeniem SZ89. Schemat z paêdziernika zosta∏ nieznacznie zmodyfikowany
w marcu 1943 r.90 Nieliczne zachowane raporty terenowe Êwiadczà o stosowa-
niu si´ do przygotowanych przez central´ schematów91.

Centrala Si opracowywa∏a tak˝e drobiazgowe instrukcje dotyczàce zbierania
informacji zwiàzanych ze szczegó∏owymi zagadnieniami okupacyjnymi. Mo˝na
tu wymieniç np. schemat informacyjny II/43 – „Instrukcja w sprawie badania na-
strojów ludnoÊci polskiej”92, ankiet´ w sprawie niemieckiej listy narodowej lub
te˝ dotyczàcà spraw gospodarczych93.

Indywidualizowano tematyk´ gromadzonych informacji zgodnie ze specyfikà
danego terenu. Pracownicy SZ doskonale orientowali si´ w odr´bnoÊciach po-
szczególnych obszarów wcielonych do III Rzeszy. PodkreÊlali, ˝e „Chocia˝ Z[ie-
mie] Z[achodnie] stanowià w zestawieniu z GG wyraênie odró˝niajàcà si´ ca∏oÊç,
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87 Ibidem, k. 2–4.
88 Schemat informacyjny opracowany przez Sekcj´ Zachodnià DI Delegatury Rzàdu na Kraj dla te-
renowej s∏u˝by informacyjnej (X 1942) [w:] „Ojczyzna”..., s. 69–71.
89 E. Serwaƒski, W kr´gu..., s. 99–100.
90 AAN, DR, 202/III-135, Schemat informacyjny III/43, k. 21–24.
91 AAN, DR, 202/III-156, Raport informacyjny (wg schematu informacyjnego X/32), 11 XI 1942 r.,
k. 31–36; ibidem, Raport informacyjny OÊrodka „Zamek”, [kwiecieƒ 1943 r.], k. 79–82.
92 AAN, DR, 202/III-135, Schemat informacyjny II/43, k. 7–13. Mia∏ byç dostarczony „informato-
rom w ró˝nych punktach terenu, z ró˝nych warstw, z poleceniem czynienia sta∏ych obserwacyj”. Ze-
brane wiadomoÊci systematyzowane by∏y w trzech blokach tematycznych: spo∏eczeƒstwo polskie
(jedenaÊcie szczegó∏owych zagadnieƒ), spo∏eczeƒstwo niemieckie oraz inne mniejszoÊci narodowe.
93 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306. Zacho-
wa∏y si´ nieliczne raporty szczegó∏owe, np. raport wys∏annika Wydzia∏u Pomorskiego Pi w sprawie
„akcji zniemczajàcej” (AAN, DR, 202/III-148, b.d., k. 400, 401); raporty nadzwyczajne, np. meldu-
nek ze Âlàska z 10 IX 1943 r. dotyczàcy m.in. wysiedlania ˚ydów (AAN, DR, 202/III-146,
k. 95–100). Poczta od „Tadeusza” z 18 IX 1943 r. zawiera∏a np. raport narodowoÊciowy z sierpnia
1943 r., odpowiedê na ankiet´ w sprawie niemieckiej listy narodowej, opis wi´zienia w Mys∏owi-
cach, odpowiedê na ankiet´ w sprawie wysiedleƒ, odpowiedê na ankiet´ w sprawie drukarƒ, szereg
niemieckich dokumentów urz´dowych, a nawet informacje o charakterze wywiadowczym, np. opis
rakietowych pocisków dalekonoÊnych czy plan huty „Pokój” (AAN, DR, 202/III-150, k. 42).



to jednak same w sobie nie stanowià bynajmniej jednolitego bloku. Stàd nie na-
le˝y generalizowaç zjawisk i wydarzeƒ odnoszàcych si´ do ZZ. [...] ZZ sà her-
metycznie zamkni´te nawet dla swych poszczególnych regionów. Dzieli je g´sta
sieç granic wewn´trznych (mi´dzy okr´gami, nawet powiatami [...])”94.

Na podstawie nap∏ywajàcych z terenu raportów, meldunków, ró˝nego ro-
dzaju materia∏ów informacyjnych, prasy i dokumentów referenci informacyjni
w centrali Si przygotowywali syntetyczne raporty bàdê opracowania, które
w ustalonych terminach przekazywali sekretarzowi Si. Przypuszczalnie on by∏ au-
torem roboczych wersji raportów dla w∏adz zwierzchnich95. Ostatecznie jednak
redagowali je kolejni kierownicy Sekcji, uzupe∏niajàc treÊç czasem w ostatniej
chwili96. O specyfice raportów do premiera Stanis∏awa Miko∏ajczyka pisa∏ Ed-
mund M´clewski: „Jako obecnie jedyna w aparacie paƒstwowym komórka ze
wzgl´dów resortowo-rzeczowych ogarniajàca swà pracà ca∏oÊç ziem wcielonych
do Rzeszy [...], Sekcja Zachodnia reprezentuje w aparacie rzàdowym poglàd na
ca∏oÊç problematyki ZZ. Serwis informacyjny dostarczany przez sekcj´ ró˝ni si´
w sposób zasadniczy od serwisu z reszty ziem Polski preponderancjà problema-
tyki politycznej nad informacjà bie˝àcà. Dzieje si´ tak, tym bardziej i˝ ˝ycie po-
wszednie na ziemiach zachodnich i warunki okupacji nabra∏y charakteru znor-
malizowania w swym instytucjonalnym barbarzyƒstwie [...], pozbawione sà cech
informacji aktualnej, zbli˝onej w typie do charakteru walki [w] Polsce Êrodko-
wej. [...] Nie zmienia to w niczym faktu, i˝ raporty te cechuje rzeczowoÊç i ˝e
wyczerpujà one ca∏oÊç zagadnieƒ ziem zachodnich”97.

Oprócz obszernych raportów sytuacyjnych SZ przygotowywa∏a krótkie depe-
sze, wysy∏ane do Londynu drogà radiowà nawet codziennie. Opracowywano
tak˝e meldunki specjalne o najwa˝niejszych wydarzeniach na ziemiach wcielo-
nych dla BBC i radiostacji „Âwit” (np. „meldunki w sprawie obozu oÊwi´cimskie-
go”) oraz tygodniowe depesze polityczne do Londynu „Rata”, na które z biegiem
czasu k∏adziono coraz wi´kszy nacisk98. Przekazywano równie˝ postulaty zg∏a-
szane pod adresem w∏adz przez komórki terenowe, np. „w sprawie specjalnych
audycji radiowych dla ziem zachodnich”99.
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94 AAN, DR, 202/III-169, Zasadnicze tezy dotyczàce sytuacji na Ziemiach Zachodnich, 11 I 1944 r.,
k. 592.
95 B. Chrzanowski, S∏u˝by informacyjno-prasowe..., s. 92.
96 E. Serwaƒski wspomina: „Nieraz si´ zdarza∏o, ˝e przyje˝d˝a∏em w chwili, kiedy [K. Sosnowski]
koƒczy∏ raport dla Rzàdu Polskiego w Londynie. Wówczas w nocy, na goràco, dyktowa∏em [...] naj-
cenniejsze informacje” (E. Serwaƒski, W kr´gu..., s. 119; zob. tak˝e S. Kauzik, Polskie Paƒstwo Pod-
ziemne, Londyn 1959, s. 83). Pierwszy raport SZ o sytuacji na ziemiach zachodnich by∏ gotowy na
poczàtku paêdziernika 1942 r.
97 Pismo cz∏onków „Ojczyzny” – pracowników Sekcji Zachodniej DI Delegatury Rzàdu na Kraj do
premiera Stanis∏awa Miko∏ajczyka (10 VII 1944) [w:] „Ojczyzna”..., s. 144, 145; zob. te˝ Raporty
z ziem wcielonych do III Rzeszy (1942–1944), red. Z. Mazur, A. Pietrowicz, M. Rutowska, Poznaƒ
2004.
98 AAN, DR, 202/III-135, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 117; AAN,
DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.],
k. 212; ibidem, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306; ibidem, Depesze,
k. 224, 225, 269–271, 302, 303; ibidem, Pismo 11 do 300, 11 V 1944 r., k. 251.
99 AAN, DR, 202/I-31, W sprawie specjalnych audycji radiowych dla ziem zachodnich, [paêdzier-
nik 1942 r.], k. 68–71.



Wiosnà 1943 r. Wydzia∏ Si przejà∏ – wydawany dotàd przez „O” pod redakcjà
Edmunda M´clewskiego – „Biuletyn Zachodni” (w skrócie „BeZet”). Pismo
otrzyma∏o podtytu∏ „Informacje z Ziem Zachodnich i Powracajàcych”. Ukazywa-
∏o si´ w formie powielanej mniej wi´cej co dwa miesiàce. Celem pisma by∏o in-
formowanie „czynników miarodajnych”, prasy podziemnej oraz spo∏eczeƒstwa
w GG o sytuacji panujàcej na ziemiach wcielonych, o zamiarach i metodach poli-
tyki okupanta oraz o formach walki podziemnej i oporu. Propagowano przesu-
ni´cie granicy zachodniej do linii Odry i Nysy ¸u˝yckiej jako zasadniczy polski cel
wojny. Obok cz´Êci informacyjnej biuletyn przynosi∏ sporà dawk´ publicystyki,
a nawet krótkie has∏a propagandowe. „BeZet” ukazywa∏ si´ do lipca 1944 r.100

Wydzia∏ Si opracowywa∏ tak˝e cz´Êç informacyjnà dla wydawanego przez
Wydzia∏ Pb czasopisma „Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej” oraz dla agencji
informacyjnej „Kraj”. „Rzeczpospolita Polska” – oficjalny organ Delegatury Rzà-
du na Kraj – otrzymywa∏a kroniki z ziem zachodnich101.

„Dla oÊrodków politycznych i prasowych w kraju” przeznaczony by∏ obszer-
ny (ka˝dy ok. trzydziestu stron maszynopisu), ukazujàcy si´ raz w miesiàcu, prze-
glàd „Ziemie zachodnie w prasie niemieckiej”102. Od 1943 r. opracowywano tak-
˝e „Przeglàd polityki zagranicznej”103.

Wydzia∏y Si i Pb bardzo blisko ze sobà wspó∏pracowa∏y. Wspólnie ustalano
postulaty dotyczàce propagandy na rzecz ziem zachodnich w GG oraz omawia-
no potrzeby propagandowo-informacyjne terenów anektowanych i postulowa-
nych104.

W lipcu 1944 r. kierownik Wydzia∏u Si otrzyma∏ zadanie przygotowania
„spraw mobilizacyjnych w dziedzinie informacji i propagandy na ZZ”. W tym
zakresie szczególnà pomocà s∏u˝yç mu mia∏ Wydzia∏ Pp105. Bieg wydarzeƒ, kl´-
ska powstania warszawskiego, cz´Êciowa dekompozycja oÊrodków politycznych
zwiàzanych z Delegaturà Rzàdu na Kraj, a przede wszystkim wkroczenie armii
radzieckiej i towarzyszàce temu zaprowadzanie „nowego ∏adu” pod egidà Rzàdu
Tymczasowego spowodowa∏y, ˝e zarysowane z rozmachem plany mobilizacyjne
pozosta∏y tylko na papierze.

Wydzia∏ Prac Programowych

Wydzia∏ Pp prowadzi∏ „prace przygotowawcze w zakresie organizacji i treÊci
propagandy na okres prze∏omu i odbudowy paƒstwa”, i w zwiàzku z tym opra-
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100 AAN, DR, 202/III-135, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 117; AAN,
DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.],
k. 213; ibidem, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306; „Biuletyn Zachod-
ni” (1941–1944) [w:] „Ojczyzna”..., s. 444–493.
101 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 212.
102 Ibidem, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306.
103 Zachowane numery „Przeglàdu”: AAN, 202/III-159.
104 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306; ibidem,
Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.], k. 213.
105 AAN, DR, 202/III-135, Sprawy organizacji pracy SZ na okres prze∏omowy, 17 VII 1944 r.,
k. 57–58.



cowywa∏ „programy propagandy polskiej, repolonizacyjnej i niemieckiej, pro-
gramy propagandy dla poszczególnych terenów oraz programy w zakresie ele-
mentów propagandy”. W lutym 1943 r. Wydzia∏ mia∏ dwóch pracowników
etatowych oraz czterech wspó∏pracowników106. Pierwszym kierownikiem by∏
przypuszczalnie Zbigniew Sadkowski. Po jego przejÊciu do SIP Wydzia∏ objà∏
Adam Pohl „Kuba”107.

SpoÊród wykonanych prac wymieniç mo˝na: wytyczne propagandy wobec
spo∏eczeƒstwa polskiego na okres okupacji, prze∏omu i odbudowy, wytyczne
propagandy wobec spo∏eczeƒstwa niemieckiego na okres bezpoÊrednio powojen-
ny – „propaganda terrorystyczna i represyjna” oraz póêniejszy – „d∏ugodystan-
sowa propaganda asymilacyjna”, a tak˝e wytyczne propagandy repolonizacyjnej
wobec ludnoÊci „polskiego pochodzenia i polskiej krwi” zamieszkujàcej ziemie
postulowane. W kwestii tej wspó∏pracowano blisko z Biurem OÊwiatowo-Szkol-
nym Ziem Zachodnich, uznajàc, ˝e „g∏ównym narz´dziem [akcji repolonizacyj-
nej] mo˝e byç tylko szko∏a”108.

W zakresie programów propagandy dla poszczególnych terenów opracowa-
no m.in. szczegó∏owe tezy dla Âlàska „wojewódzkiego i postulowanego” na
wszystkie trzy okresy, tj. okupacji, prze∏omu i bezpoÊrednio powojenny. By∏o to
dzie∏o „zespo∏u znajàcego dobrze Âlàsk i majàcego [...] z nim ˝ywe kontakty”.
Podobne tezy zamierzano opracowaç dla ka˝dego z pozosta∏ych terenów. Poza
tym przygotowano szczegó∏owe tezy dla „propagandy spo∏eczno-politycznej
i kulturalnej” w odniesieniu do ziem zachodnich jako ca∏oÊci109.

Programy w zakresie poszczególnych elementów propagandy opracowywane
by∏y przez specjalne zespo∏y tematyczne. Utworzono zespo∏y ds. ksià˝ki (kierow-
nik Antoni Bocheƒski „Marian”), filmu (Lech Jeszka), radia (Zbyszko Bednorz
„Józek”), prasy (Jan Kuglin i Stanis∏aw Ziemba „Ryszard”), propagandy wizual-
nej (kierownik N.N.)110. Wynikiem ich pracy by∏y memoria∏y „obejmujàce szcze-
gó∏owy program i dane organizacyjne propagandy polskiej w zakresie ka˝dego
z jej elementów-narz´dzi”. Chodzi∏o o „stworzenie podstaw do takiej organiza-
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106 Ibidem, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 118; AAN, DR, 202/III-
-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.], k. 214.
107 BK, SpuÊcizna K. Sosnowskiego, 11299/2, b.p.; Wniosek odznaczeniowy dla pracowników Sekcji
Zachodniej DI przedstawiony przez kierownika Sekcji Edmunda M´clewskiego ps. „Maciejewski”
Dowódcy Armii Krajowej gen. Leopoldowi Okulickiemu (6 XI 1944) [w:] „Ojczyzna”..., s. 161–163.
108 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 214; AAN, DR, 202/III-166, Za∏o˝enia propagandy polskiej, k. 609–618; ibidem, Za-
sady propagandy polskiej wobec ludnoÊci niemieckiej na Ziemiach Postulowanych, k. 656–666;
zob. M. Pollak, Dzia∏alnoÊç Biura Szkolnego Ziem Zachodnich w czasie okupacji hitlerowskiej, „Stu-
dia i Materia∏y do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1958, t. 4, z. 2, s. 300, 301, 305–307,
312–322, 326; por. Pismo kierownika Biura OÊwiatowo-Szkolnego Ziem Zachodnich ks. Dr. Mak-
symiliana Rodego i jego najbli˝szych wspó∏pracowników do Rady Ministrów i Rady Narodowej
w Londynie (15 IV 1943) [w:] „Ojczyzna”..., s. 100–101.
109 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 214; AAN, DR, 202/III-166, Uwagi dotyczàce propagandy na Âlàsku, k. 185–191.
110 AAN, DR, 202/III-135, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 118; AAN,
DR, 202/III-136, Schemat organizacyjny Wydzia∏u Pp, b.d., k. 3; E. M´clewski, Wystàpienie w dys-
kusji na temat „Ojczyzny” [w:] „Ojczyzna”..., s. 260–265; idem, Kierunek Odra..., s. 54; Z. Bed-
norz, Lata krecie..., s. 56–57.



cji i odbudowy wymienionych dziedzin ˝ycia [tzn. ksià˝ki, filmu, prasy itd.] [...],
by w jak najdalej idàcym stopniu u∏atwi∏y Paƒstwu Odrodzonemu spe∏nienie je-
go zadaƒ, zw∏aszcza [...] w bezpoÊrednio powojennym okresie”111.

Memoria∏ w sprawie prasy zawiera∏ m.in. projekt nowej ustawy dziennikar-
skiej, projekt organizacji wy˝szego szkolnictwa dziennikarskiego, a tak˝e okreÊla∏
„kwalifikacje fachowe i moralne redaktora i wydawcy”. OkreÊlono w nim równie˝
liczb´ i rodzaje gazet, jakie mia∏y ukazywaç si´ na ziemiach zachodnich i postulo-
wanych, organizacj´ kolporta˝u, liczb´ drukarƒ, ich wyposa˝enie itp. Memoria∏
przygotowano w Êcis∏ej wspó∏pracy z konspiracyjnym Zrzeszeniem Dziennikarzy
ziem zachodnich oraz w konsultacji z tajnym Zarzàdem Zwiàzku Dziennikarzy
RP112. Oprócz prac programowo-koncepcyjnych zespó∏ ds. prasy wspiera∏ szkole-
nie adeptów dziennikarstwa do przysz∏ej pracy na ziemiach zachodnich113.

Memoria∏ dotyczàcy radia odnosi∏ si´ do ogólnego projektu DI, uzupe∏niajàc
go o specyficznà problematyk´ ziem anektowanych i postulowanych114. W ze-
spole ds. radia przygotowano te˝ szereg audycji radiowych „o tematyce zachod-
niopolskiej przeznaczonych do programu mobowego stacji warszawskiej”. Ze
wzgl´du na brak instrukcji od kierownictwa DI nie podejmowano poczàtkowo
zagadnienia odbudowy radiofonii na ziemiach zachodnich, nie opracowywano
te˝ programów dla stacji regionalnych. Sytuacja uleg∏a zmianie wczesnà jesienià
1943 r. WÊród ok. trzydziestu przygotowanych audycji znalaz∏a si´ np. inaugu-
racyjna dla rozg∏oÊni Polskiego Radia w Katowicach115.

Zasadniczà treÊç memoria∏u w zakresie kina stanowi∏ projekt ustawy filmowej
oraz opracowanie dotyczàce reorganizacji i odbudowy ˝ycia filmowego na zie-
miach zachodnich. Do∏àczono doƒ postulaty m.in. uwzgl´dnienia w treÊci przy-
sz∏ych filmów konkretnych potrzeb polskiej ludnoÊci cywilnej, wojska, a tak˝e
ludnoÊci niemieckiej. Film uznano za „jedno z g∏ównych narz´dzi wychowania
narodowego mas”116.

Memoria∏ w sprawie ksià˝ki okreÊla∏ za∏o˝enia polityki kulturalnej w tym za-
kresie oraz „ramowy program prac w dziedzinie organizacji produkcji i konsump-
cji ksià˝ki polskiej w okresie powojennym”. Omówiono w nim potrzeby ziem
anektowanych i postulowanych, przedstawiono zalecanà literatur´ oraz podsta-
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286 111 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 214; zob. te˝ Pismo kierownika Sekcji Zachodniej DI Delegatury Rzàdu na Kraj Kiry∏a
Sosnowskiego do dyrektora DI Stanis∏awa Kauzika (IV lub V 1943) [w:] „Ojczyzna”..., s. 106–107.
112 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 215; AAN, DR, 202/III-164, Memoria∏ w sprawie reformy i odbudowy prasy na zie-
miach zachodnich i postulowanych, b.d., k. 40–50; E. M´clewski, Kierunek Odra..., s. 48, 49, 54–55;
idem, Wystàpienie w dyskusji..., s. 264; T. Kraszewski, Wspomnienia z dzia∏alnoÊci..., s. 255, 256.
113 Kierownikiem organizacyjnym tajnych Wy˝szych Kursów Dziennikarskich by∏ Henryk Âmigielski,
a programowym dla ziem postulowanych Tadeusz Kraszewski (T. Kraszewski, Szkolenie dziennikarzy
w konspiracji [w:] Wojna i konspiracja. Wspomnienia dziennikarzy polskich, red. E. Rudziƒski, Warsza-
wa 1987, s. 211–213; H. Âmigielski, Z prze˝yç okupacyjnych [w:] Wojna i konspiracja..., s. 259–261).
114 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 215; AAN, DR, 202/III-208, Projekt audycji radiowych, b.d., k. 45–51.
115 Pismo kierownika Sekcji Zachodniej DI Delegatury Rzàdu na Kraj Kiry∏a Sosnowskiego do dyrekto-
ra DI Stanis∏awa Kauzika (IV lub V 1943) [w:] „Ojczyzna”..., s. 107; Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 57.
116 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 215; AAN, DR, 202/III-168, Zagadnienie filmu i kina, b.d., k. 27–33.



wowà bibliografi´ prac informacyjno-politycznych o tych terenach. Zapropono-
wano powo∏anie w ramach Biblioteki Narodowej osobnej instytucji wydawniczej,
która troszczy∏aby si´ o zaspokojenie potrzeb ziem anektowanych i postulowa-
nych. Zaprojektowano przysz∏à sieç ksi´garƒ i czytelƒ, podejmujàc w zwiàzku
z tym tak˝e kwesti´ mienia poniemieckiego117. Zespó∏ konsultowa∏ swojà prac´
z kierownictwem konspiracyjnej Tymczasowej Rady Ksi´garstwa Polskiego118. 

Memoria∏ w zakresie propagandy bezpoÊredniej i wizualnej omawia∏ zasady
krótko- i d∏ugofalowego jej oddzia∏ywania oraz g∏ówne Êrodki wyrazu, przez
które ta dziedzina propagandy wywiera wp∏yw na ludzi, tj. afisze, uroczystoÊci
masowe, wystawy itp.119

Wydzia∏ Propagandy Bie˝àcej

Zadaniem Wydzia∏u Pb by∏o ustalanie wytycznych propagandy dla ziem wcie-
lonych i postulowanych na okres okupacji, przygotowywanie materia∏ów propa-
gandowych dla tych terenów oraz wydawnictw o tych ziemiach przeznaczonych
dla reszty kraju i zagranicy120. Organizacyjnie Wydzia∏ dzieli∏ si´ na referaty i ze-
spo∏y. Te ostatnie powo∏ywano do specjalnych zadaƒ wydawniczych lub redak-
cyjnych. Na poczàtku 1943 r. zakres prac poszerzono o propagand´ na rzecz
zbli˝enia polsko-czeskiego121. W lutym 1943 r. na etacie Wydzia∏u zatrudniona
by∏a tylko jedna osoba, a pi´ç osób wspó∏pracowa∏o122. Po utworzeniu SIP,
w sierpniu 1943 r. pracowa∏y w Wydziale Pb dwie osoby123.

W pracach koncepcyjnych SZ okreÊlono dwa podstawowe cele propagandy
o ziemiach zachodnich. Po pierwsze, mia∏a ona s∏u˝yç zacieraniu ró˝nic „w dzie-
dzinie Êwiatopoglàdu i postawy psychicznej mi´dzy spo∏eczeƒstwem zachodnim
a Êrodkowopolskim i wschodnim, oraz ró˝nic, jakie wytworzy∏y si´ pod wp∏y-
wem odmiennych stylów okupacji”. Po drugie, chodzi∏o o przekonanie „spo∏e-
czeƒstwa ogólnopolskiego o koniecznoÊci odegrania przez ZZ bardziej aktywnej
roli w ˝yciu paƒstwowym Polski powojennej”124.

Na czele Wydzia∏u Pb sta∏, jak si´ zdaje, Aleksander Rogalski „Remigiusz”125.
On tak˝e by∏ redaktorem naczelnym pisma „Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej”
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287117 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 215; AAN, DR, 202/III-164, Memoria∏ w sprawie reformy i odbudowy dziedziny wy-
dawniczej i ksi´garskiej na ziemiach zachodnich, b.d., k. 25–39; AAN, DR, 202/III-208, Za∏o˝enia
i podstawy propagandowe polskiej polityki kulturalnej w zakresie ksià˝ki, b.d., k. 73–86.
118 E. M´clewski, Wystàpienie w dyskusji..., s. 264.
119 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 215.
120 AAN, DR, 202/III-135, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 117–118.
121 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 216.
122 Ibidem, k. 207.
123 AIPN, Rzàd RP, t. 337, Krótki rys historyczny SZ, 25 III 1945 r., b.p.
124 AAN, DR, 202/III-165, Problemy ziem zachodnich w propagandzie polskiej, [poczàtek 1943 r.],
k. 453.
125 KP, SpuÊcizna E. M´clewskiego, Sekcja Zachodnia DI (od VIII/IX 1942 do VIII/IX 1943) [wspól-
ne ustalenia K. Sosnowskiego, S. Roskosza i S. CieÊliƒskiej, spisane przez S. Roskosza, mps, b.d. – po
1970 r.], b.p.



(popularnych „Ziemniaków”), dodatku miesi´cznego do „Rzeczypospolitej Pol-
skiej”. Pierwszy numer ukaza∏ si´ w listopadzie 1942 r., ostatni, trzynasty, w lipcu
1944 r. Ka˝dy sk∏ada∏ si´ z szesnastu stron wydawanych drukiem w nak∏adzie kil-
ku tysi´cy egzemplarzy i otrzymywa∏ starannà szat´ graficznà. Obaj kolejni kierow-
nicy SZ otaczali pismo szczególnà opiekà. Do „Ziemniaków” pisywa∏y nie tylko
osoby zwiàzane z SZ czy „O”. SpoÊród autorów wymieniç mo˝na m.in. Sos-
nowskiego, Edmunda M´clewskiego, Zygmunta Wojciechowskiego, Kraszewskie-
go, Henryka Âmigielskiego, Witolda M´˝nickiego, Wac∏awa Górnickiego. Pismo,
reprezentujàce wysoki poziom, kierowane by∏o przede wszystkim do Êrodowisk
opiniotwórczych w GG126. Lapidarnie i celnie scharakteryzowa∏ jego zadania Ed-
mund M´clewski, piszàc w pierwszym numerze: „Ziemie zachodnie Polski [...] zo-
sta∏y »w∏àczone« w organizm Rzeszy. [...] W rezultacie powsta∏y niemal dwa Êwia-
ty polskie. Cz´sto jeden niedu˝o wiedzia∏ o drugim, stàd rodzi∏y si´ fa∏szywe
zdania i sàdy. Zadaniem pisma [...] jest mówiç Polsce o ˝yciu, zmaganiach i proble-
mach jej ziem zachodnich. [...] Polska wraca na zachód po pe∏ni´ swoich ziem ma-
cierzystych. Droga ku temu wiedzie przez ziemie zachodnie. Meldunki wi´c z tej
pierwszej linii frontu naszej walki [...] znaç [...] powinien ca∏y Naród”127.

W lipcu 1943 r. Wydzia∏ Pb rozpoczà∏ wydawanie pisma przeznaczonego spe-
cjalnie do kolporta˝u na ziemiach anektowanych i postulowanych. Mia∏o ono
obok audycji radiowych, których mo˝liwoÊci oddzia∏ywania stawiano zdecydo-
wanie na pierwszym miejscu, byç narz´dziem aktywizacji propagandowej tych
ziem. Chodzi∏o m.in. o prze∏amanie doÊç powszechnej – zdaniem kierownictwa
SZ – niech´ci tamtejszego spo∏eczeƒstwa do „bibu∏y”, uwa˝anej „za ma∏o efek-
tywne, ale za to bardzo ryzykowne narz´dzie propagandy”128. Pismo otrzyma∏o
tytu∏ „Zachodnia Stra˝ Rzeczypospolitej”, jego redaktorem zosta∏ Bednorz. „Za-
chodnia Stra˝” ukazywa∏a si´ jako miesi´cznik do lutego 1944 r. (w sumie osiem
numerów). Niemal w ka˝dym numerze zamieszczano oficjalne enuncjacje w∏adz
Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Poza tym publikowano krótkie, ale treÊciwe ar-
tyku∏y, noÊne has∏a propagandowe oraz serwis informacyjny krajowy i zagranicz-
ny. „Zachodnia Stra˝” korzysta∏a z materia∏ów zamieszczanych w „BeZecie”,
a tak˝e z pomocy dziennikarzy piszàcych dla „ZZRP” i „Rzeczypospolitej Pol-
skiej”. Od wrzeÊnia 1943 r. towarzyszy∏ jej dodatek satyryczny „Luêna Kartka”,
równie˝ redagowany przez Bednorza. Wspó∏pracowali z nim Józef Ryszka
„Szczepon” i Franciszek Pilarek „˚ó∏w”129. Oba pisma dla u∏atwienia kolporta-
˝u ∏amane by∏y w d∏ugà, wàskà harmonijk´ na kszta∏t szkolnej Êciàgawki130. „Od-
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126 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 216; E. M´clewski, Kierunek Odra..., s. 46; Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 125–130;
A. Rogalski, Fragmenty wspomnieƒ..., s. 301; zob. tak˝e „Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej. Do-
datek miesi´czny Rzeczypospolitej Polskiej” (1943–1944) [w:] „Ojczyzna”..., s. 547–594.
127 „Ojczyzna”..., s. 549.
128 Pismo kierownika Sekcji Zachodniej DI Delegatury Rzàdu na Kraj Kiry∏a Sosnowskiego do dyrek-
tora DI Stanis∏awa Kauzika (IV lub V 1943) [w:] „Ojczyzna”..., s. 106.
129 Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 130–140; zob. te˝ „Ojczyzna”..., s. 595–628.
130 Wed∏ug K. Sosnowskiego autorem pomys∏u ∏amania pisma by∏ Z. Sadkowski (KP, SpuÊcizna
E. M´clewskiego, Sekcja Zachodnia DI (od VIII/IX 1942 do VIII/IX 1943) [wspólne ustalenia
K. Sosnowskiego, S. Roskosza i S. CieÊliƒskiej spisane przez S. Roskosza, mps, b.d. – po 1970 r.],
b.p.).



powiednio z∏o˝ony egzemplarz [...] gazetki, por´czny i podr´czny, mieÊci∏ si´
w kieszonkowym notesie, w bucie, czy pod wewn´trznà opaskà kapelusza”131.

Z myÊlà o ziemiach zachodnich opracowywano „Wytyczne propagandy”
w formie aktualnych krótkich sloganów bàdê lapidarnych sformu∏owaƒ. Groma-
dzono i przerzucano na ziemie zachodnie materia∏y majàce „u∏atwiç bezpoÊred-
nie poznanie Polski Walczàcej na obczyênie” (np. wycinki z prasy angielskiej, fo-
tografie z ˝ycia armii polskiej itp.). Cieszy∏y si´ one wielkim zainteresowaniem,
gdy˝ pozwala∏y „nawiàzaç kontakt z takimi elementami paƒstwa, jak rzàd i ar-
mia”. Opracowywano równie˝ i przerzucano tzw. bibu∏´ specjalnà – ulotki oraz
specjalne „ma∏e 12-stronicowe wydawnictwa popularne”132.

Przygotowywano tak˝e wydawnictwa obszerniejsze, np. liczàcà ponad 150
stron ksià˝k´ Honor i Ojczyzna. Z∏o˝y∏y si´ na nià krótkie reporta˝e, napisane
„ku pokrzepieniu serc”, przedstawiajàce walk´ ˝o∏nierza polskiego w kampanii
wrzeÊniowej i na froncie zachodnim, a tak˝e ró˝ne formy walki spo∏eczeƒstwa
polskiego w okupowanym kraju, martyrologi´ ludnoÊci oraz reakcje prasy Êwia-
towej na wydarzenia w Polsce. W ksià˝ce znalaz∏y si´ ponadto rozwa˝ania pro-
gramowe, dotyczàce np. charakteru odrodzonego po wojnie paƒstwa polskiego
lub te˝ przebiegu jego przysz∏ych zachodnich granic. „Nowa Polska b´dzie wi´c:
Polskà z Gdaƒskiem, Prusami Wschodnimi, Pomeranià, Âlàskiem Opolskim. [...]
B´dzie Polskà, w której zniknie zrównanie w dó∏, a zastàpi je podniesienie do-
chodów wszystkich obywateli. [...] B´dzie paƒstwem budowanym wspólnym,
zorganizowanym wysi∏kiem wszystkich Polaków”133. Publikacj´ przygotowa∏ Ta-
deusz Kraszewski „Marek”, a ostatecznie zredagowa∏ Zbigniew Sadkowski. Pro-
jekt ok∏adki sporzàdzi∏ Stanis∏aw Roskosz, a opracowanie graficzne Stanis∏awa
WiÊniewska. Fotografie wykona∏ Franciszek Myszkowski134.

Najwi´kszym przedsi´wzi´ciem wydawniczym zespo∏u, który utworzy∏ SZ,
by∏a ksià˝ka Z pierwszej linii frontu. Mia∏a ona ukazaç ludnoÊci polskiej w GG
i spo∏ecznoÊci wolnego Êwiata realia ˝ycia, martyrologii i oporu Polaków na
ziemiach anektowanych. Ksià˝ka przesz∏a przez trzy redakcje: Edwarda Ser-
waƒskiego, Karola Mariana Pospieszalskiego „Erazma” i Aleksandra Rogalskie-
go. Wykorzystano w niej bogaty materia∏ archiwalny, zebrany przez poznaƒskà
grup´ „O”, która utworzy∏a i w znacznej mierze obs∏ugiwa∏a Wydzia∏ Doku-
mentacji i Propagandy Biura G∏ównej Delegatury Rzàdu dla ziem wcielonych
do Rzeszy. Informacje bie˝àce otrzymywano poprzez siatk´ zespo∏u informa-
cyjno-propagandowego „O” w GG i na ziemiach anektowanych. TreÊç ksià˝ki
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131 Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 132.
132 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 216. „O zapotrzebowaniu na taki materia∏ [broszury] meldujà nam zw∏aszcza IV, VI a,
VI e” (Pismo kierownika Sekcji Zachodniej DI Delegatury Rzàdu na Kraj Kiry∏a Sosnowskiego do dy-
rektora DI Stanis∏awa Kauzika (IV lub V 1943) [w:] „Ojczyzna”..., s. 106).
133 „Honor i Ojczyzna” [w:] „Ojczyzna”..., s. 440.
134 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 216; Z. Sadkowski, Honor i ojczyzna, Warszawa 1943; KP, SpuÊcizna E. M´clewskie-
go, Sekcja Zachodnia DI (od VIII/IX 1942 do VIII/IX 1943) [wspólne ustalenia K. Sosnowskiego,
S. Roskosza i S. CieÊliƒskiej, spisane przez S. Roskosza, mps, b.d. – po 1970 r.], b.p.; zob. te˝ „Ho-
nor i Ojczyzna” [w:] „Ojczyzna”..., s. 428–441. Publikacj´ wys∏ano do Anglii w lipcu 1943 r. (AAN,
DR, 202/I-34, Pismo delegata rzàdu do premiera, 22 VII 1943 r., k. 53).



zamkni´to w dziewi´ciu rozdzia∏ach, których tytu∏y dobitnie mówi∏y, jakim
sprawom i wydarzeniom sà poÊwi´cone, np. Gwarantujemy wam ˝ycie i mienie
– Terror na ZZ, O przesuni´cie ruchomej linii ˝ycia – Wysiedlanie, osiedlanie,
germanizacja, czy Bez prawa do czci i wiary – Propaganda pogardy i nienawiÊci.
WÊród autorów znaleêli si´ m.in. Wnuk, Halina Sosnowska, ks. Czes∏aw Hey-
ducki, Edmund M´clewski, Leon Ca∏ka „Feliks”. Ksià˝k´ ukoƒczono w czerw-
cu 1942 r. Pierwsza próba wys∏ania jej w formie mikrofilmu do Londynu nie po-
wiod∏a si´. Tymczasem utworzono SZ. Kierownictwo DI, wysoko oceniajàc
walory Z pierwszej linii frontu, zleci∏o przygotowanie krajowej edycji, która
ukaza∏a si´ w Warszawie wiosnà 1943 r. Obszerna, liczàca prawie 250 stron pu-
blikacja zosta∏a wydana bardzo starannie. Szczególnie sugestywna by∏a ok∏adka
projektu Sosnowskiego, zrealizowana przez Wita Gaw´ckiego135. Pod koniec
1943 r. ukaza∏o si´ w Glasgow emigracyjne wydanie ksià˝ki. Sekcja Zachodnia
wys∏a∏a tak˝e do Anglii przet∏umaczonà na j´zyk angielski wersj´ Z pierwszej li-
nii frontu – The history without comparison136.

Wiosnà 1943 r. ukaza∏a si´ ksià˝ka Âlàsk wierny Ojczyênie. Jej autorem by∏
Bednorz. Publikacja ta mia∏a przybli˝yç spo∏ecznoÊci polskiej w GG i za granicà
sprawy Âlàska, ukazaç je w perspektywie historycznej z naciskiem na tragizm lo-
sów tej ziemi, skomplikowane kwestie kszta∏towania si´ ÊwiadomoÊci narodowej
i bolesny problem volkslisty137. Autorem wst´pu by∏ kierownik BZ Stanis∏aw Ta-
baczyƒski „Ryszard”138.

W ramach propagandy dla zagranicy wys∏ano do Londynu m.in. „zwi´z∏y [...]
informator, przeznaczony dla prasy anglo-amerykaƒskiej”, Odra–Nisa najlepsza
granica Polski autorstwa pracowników Studium Zachodniego „O”, Marii Kie∏-
czewskiej-Zaleskiej i Andrzeja Grodka139.

Do marca 1943 r. przygotowano: w ramach serii zagranicznej – Prusy
Wschodnie (podr´czny informator dla prasy anglo-amerykaƒskiej) oraz Oskar-
˝am mój naród... (wypowiedzi Niemców o zbrodniach pope∏nionych na Pola-
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135 Z pierwszej linii frontu, red. K.M. Pospieszalski, Warszawa 1943 („Biblioteka Wielkopolska”,
t. 3); AAN, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 216; BK, SpuÊcizna K. Sosnowskiego, 11299/2, K. Sosnowski, Z pierwszej linii fron-
tu. Nota bibliograficzna, 4 III 1963 r., mps, b.p. Proces powstawania ksià˝ki sugestywnie przedsta-
wi∏ w swoich wspomnieniach Roskosz (S. Roskosz, O ksià˝ce..., s. 304–318).
136 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 216; AAN, DR, 202/III-172, Wydawnictwa SZ, b.d., k. 1.
137 Z. Bednorz, Âlàsk wierny Ojczyênie, Warszawa 1943 („Biblioteka Ziem Zachodnich”, t. 6); AAN,
202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.],
k. 216; Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 145–151. Warto zauwa˝yç, ˝e „Biblioteka Ziem Zachodnich”,
podobnie jak „Biblioteka Wielkopolska”, by∏y seriami wydawniczymi „O”.
138 Pisa∏ on: „Âlàsk by∏ ziemià nieznanà, niedocenianà nale˝ycie i êle rozumianà. Nie przesta∏ nià byç
niestety i dzisiaj, kiedy prze˝ywa on najci´˝szy okres walki w obronie swego narodowego ducha,
walki, w której zarazem idzie o utrzymanie niezwykle wa˝nej, kluczowej pozycji dla Paƒstwa Pol-
skiego, w momencie, który zmusza ca∏y naród do wydania historycznej decyzji o przysz∏ych grani-
cach Rzeczypospolitej” („Âlàsk wierny Ojczyênie” [w:] „Ojczyzna”..., s. 424).
139 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 216; M. Kie∏czewska-Zaleska, Wystàpienie w dyskusji... [w:] „Ojczyzna”..., s. 245.
Opracowanie to by∏o podstawà ksià˝ki: A. Grodek, M. Kie∏czewska-Zaleska, Odra–Nisa: najlepsza
granica Polski, Poznaƒ 1945 („Prace Instytutu Zachodniego”, nr 1).



kach); w ramach serii „Mówià wieki” – cztery wydawnictwa êród∏owe o pol-
skoÊci „ziem powracajàcych” zaopatrzone w tablice chronologiczne i bibliogra-
fi´: Prusy Wschodnie, Gdaƒsk, Âlàsk, Pomorze Zachodnie; w serii „Ziemie Za-
chodnie w walce” – broszur´ o Pomorzu na wzór Âlàska wiernego Ojczyênie
oraz Ziemie Zachodnie, zwi´z∏y informator o ziemiach anektowanych; w ra-
mach serii „Ojczyzna” – broszur´ Idziem do Ciebie..., majàcà przygotowaç po-
wrót Opolszczyzny w granice Polski; wreszcie w dziale „Varia” przygotowano
Koniec Drang nach Osten, ukazujàcà „katastrof´ biologicznà niemieckiego na-
rodu”140.

Nieznane sà bli˝sze szczegó∏y pracy, a nawet osoba kierujàca powo∏anym
w lutym 1943 r. referatem „czeskim”. Planowano wydawanie i przerzucanie do
Czech specjalnego biuletynu oraz „kilku [...] sugestywnie uj´tych broszur”141.

Ró˝norodna i bogata dzia∏alnoÊç wydawnicza mo˝liwa by∏a dzi´ki bardzo do-
brze uk∏adajàcej si´ wspó∏pracy z kierujàcym podziemnà poligrafià DI Józefem
Wardasem „Doktorem Józkiem”142.

Wydzia∏ Mobilizacyjno-Prawny

Zadaniem tego Wydzia∏u by∏o przygotowanie placówek propagandy oraz
„czynników z nià wspó∏dzia∏ajàcych” na okres walki zbrojnej i opracowanie we
wspó∏pracy z Wydzia∏em Pp tzw. teki mob., w której znaleêç si´ mia∏y szczegó-
∏owe wytyczne, instrukcje i materia∏y propagandowe gotowe do wykorzystania
w okresie walki143. 

W lutym 1943 r. w wydziale pracowa∏a honorowo tylko jedna osoba, jego
kierownik Jan Zaborowski „Teofil”. W lecie tego roku dokooptowano Janusza
Barthel de Weydenthala „Janickiego” i Ann´ Szczepaƒskà-Maƒkowskà „Ha-
ni´”144. Z Wydzia∏em wspó∏pracowali m.in. Andrzej LeÊniewski i Jan Zaraƒski145.

W lutym 1943 r. na ukoƒczeniu by∏ projekt organizacji placówek propagan-
dy. JednoczeÊnie przygotowywano teki mob. dla „poszczególnych elementów
propagandy”. Gotowa by∏a teka dla prasy zawierajàca m.in. instrukcj´ o zajmo-
waniu i uruchomieniu zak∏adów drukarskich, schemat pracy i wykaz urzàdzeƒ
drukarni ruchomej, spis fabryk papieru na ziemiach zachodnich. W tece mob.
powiernika zak∏adu drukarskiego znajdowa∏ si´ np. wzór obliczenia liczby po-
trzebnego personelu technicznego, wzór obliczenia iloÊci potrzebnego papieru,
wzór obliczenia czasu pracy linotypisty i zecera r´cznego, kalendarzyk pracy
wydawnictwa. Po zamkni´ciu tek i zatwierdzeniu przez dyrektora DI projektu
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140 AAN, DR, 202/III-172, Wydawnictwa SZ, k. 1–2.
141 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 216.
142 Z. Bednorz, Lata krecie...; S. Roskosz, O ksià˝ce..., s. 316; E. M´clewski, Kierunek Odra..., s. 39,
46, 53.
143 AAN, DR, 202/III-135, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 118; ibi-
dem, Przekszta∏cenie si´ SZ okresu okupacji na SZ okresu walki, b.d., k. 91–98.
144 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 207; AIPN, Rzàd RP, t. 337, Krótki rys historyczny SZ, 25 III 1945 r., b.p.; KP, Spu-
Êcizna E. M´clewskiego, List J. Zaborowskiego do E. M´clewskiego, 12 II 1972 r., b.p.
145 E. M´clewski, Kierunek Odra..., s. 55.



organizacji placówek propagandowych na okres walki, Wydzia∏ planowa∏ ewi-
dencjonowanie oraz szkolenie ludzi do pracy w tych˝e placówkach146.

W ciàgu kolejnego roku wykonano w Wydziale wiele prac przede wszystkim
o charakterze organizacyjno-prawnym. Przygotowano m.in. projekt organizacji
i kompetencji Departamentu Zachodniego Ministerstwa Informacji, projekt Wo-
jewódzkich Urz´dów Informacyjnych i czo∏ówek propagandowych, projekt prze-
j´cia przez Ministerstwo Informacji niektórych kompetencji innych resortów
i w∏adz, projekt zarzàdu publicznego mienia kulturalnego podlegajàcego restytu-
cji i likwidacji. Zajmowano si´ tak˝e kwestià „samorzàdu zawodów kultural-
nych”. Gotowa by∏a pe∏na kodyfikacja prawodawstwa kulturalnego i dziedzin
pokrewnych wraz z omówieniem przepisów dotyczàcych filmu i kina, prasy,
ksi´garstwa, radia itp. oraz Êrodków przys∏ugujàcych paƒstwu na realizowanie
polityki kulturalnej i informacyjnej. Blisko wspó∏pracowano w tym zakresie z ze-
spo∏ami dzia∏ajàcymi w Wydziale Pp. Ca∏oÊç projektów prawnych, planów pro-
pagandowych i programów dzia∏ania uzgadniano z delegatami okr´gowymi
z ziem zachodnich.

Daleko posuni´te by∏y tak˝e konkretne prace mobilizacyjne na okres prze∏o-
mu. Przygotowujàc si´ do wznowienia dzia∏alnoÊci podstawowych dziedzin „go-
spodarczo-kulturalnych” zarówno na ziemiach zachodnich, jak i postulowanych,
nawiàzano „Êcis∏y kontakt ze Êwiatem prasy, ksià˝ki, filmu i kina, drukarstwa
itd.” Dynamik´ prac hamowa∏ brak analogicznej komórki na szczeblu centrali
DI, a wi´c niemo˝noÊç ustalenia odpowiednich projektów dla ca∏ego resortu147. 

Do istotnych opracowaƒ wykonanych w Wydziale nale˝a∏ projekt dekretu
o obywatelstwie volksdeutschów przygotowany przez Zaborowskiego po kon-
sultacjach z okr´gowymi delegatami z ziem zachodnich, bp. katowickim Stanis∏a-
wem Adamskim oraz cz∏onkami krakowskiej grupy „O”. Kierownik Wydzia∏u
by∏ te˝ autorem projektu dekretu o dokumentacji okreÊlajàcego m.in. kwestie za-
bezpieczenia i ochrony „dokumentów pami´ci narodowej”148.

Powstanie warszawskie i koƒcowy okres dzia∏alnoÊci SZ

W czasie powstania przebywajàcy w stolicy pracownicy Sekcji w∏àczyli si´
do bie˝àcej dzia∏alnoÊci informacyjno-propagandowej DI. Cz´Êç zespo∏u odci´-
ta w sierpniu na Starym MieÊcie wydawa∏a tam pismo „W walce”. Wed∏ug pre-
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146 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 217.
147 AAN, DR, 202/III-171, Memoria∏ w sprawie utworzenia Sekcji Prawno-Mobilizacyjnej Departa-
mentu Informacji, b.d., k. 37–38; ibidem, Memoria∏ w sprawie organizacji Departamentu Zachod-
niego Ministerstwa Informacji, b.d., k. 51–88; ibidem, Kompetencje Ministerstwa Informacji, b.d.,
k. 9–29; AAN, DR, 202/III-172, Terenowe Urz´dy Informacyjne i ich stosunek do administracji
ogólnej, b.d., k. 1–5; E. M´clewski, Kierunek Odra..., s. 55; KP, SpuÊcizna E. M´clewskiego, List
J. Zaborowskiego do E. M´clewskiego, 12 II 1972 r., b.p.
148 AAN, DR, 202/III-171, Projekt dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o dokumentacji, b.d.,
k. 44–51; AAN, DR, 202/III-164, Memoria∏ w sprawie VD, b.d., k. 81–109; ibidem, Rozwa˝ania
o projekcie ustawy o przywróceniu obywatelstwa polskiego osobom wpisanym na niemieckà list´
narodowà na ziemiach zachodnich, b.d., k. 350–356; KP, SpuÊcizna E. M´clewskiego, List J. Zabo-
rowskiego do E. M´clewskiego, 12 II 1972 r., b.p.; E. M´clewski, Kierunek Odra..., s. 55.



liminarza bud˝etowego DI na wrzesieƒ 1944 r. centrala SZ zatrudnia∏a na etat
szeÊç osób149.

Po powstaniu rozesz∏y si´ drogi pracowników SZ. Niektórzy wraz z ˝o∏nie-
rzami AK znaleêli si´ jako jeƒcy w niewoli niemieckiej. Inni zostali zdemobilizo-
wani w zwiàzku z redukcjà pracowników aparatu administracji paƒstwowej. Po-
zostali wznowili prac´, przygotowujàc serwisy informacyjne o sytuacji ziem
zachodnich oraz prowadzàc dzia∏alnoÊç propagandowà. W lutym 1945 r. w cen-
trali SZ na etacie zatrudniony by∏ kierownik Edmund M´clewski oraz oÊmiu pra-
cowników. Aparat terenowy znajdowa∏ si´ w stadium ponownej organizacji. Pra-
cowa∏o w nim pi´ç osób150. Kres dzia∏alnoÊci Sekcji po∏o˝y∏a likwidacja struktur
Polskiego Paƒstwa Podziemnego na prze∏omie czerwca i lipca 1945 r.

ALEKSANDRA PIETROWICZ (ur. 1956) – pracownik Oddzia∏owego Biura Edu-
kacji Publicznej IPN w Poznaniu. Zajmuje si´ dziejami okupacji 1939–1945
w Wielkopolsce oraz udzia∏em Wielkopolan w strukturach Polskiego Paƒstwa
Podziemnego. Opublikowa∏a m.in. Dzia∏alnoÊç informacyjna i dokumentacyj-
na G∏ównej Delegatury Rzàdu RP dla ziem polskich wcielonych do Rzeszy
(1940–1941) [w:] Dzia∏alnoÊç informacyjna Polskiego Paƒstwa Podziemnego,
red. W. Grabowski (2003); wspó∏redagowa∏a: „Ojczyzna” 1939–1945. Doku-
menty, wspomnienia, publicystyka (2004) (wraz z Z. Mazurem) oraz Raporty
z ziem wcielonych do III Rzeszy (1942–1944) (2004) (z M. Rutowskà i Z. Ma-
zurem).

The Western Section of the Department of Press and Information of so called Delegatu-
ra of the Polish Government in Exile (September 1942–July 1944)

The Western Section created in summer 1942 was a part of the Department of Press
and Information of so called Delegatura of the Polish Government in Exile. Its goal was
to perform as a news agency and the coordinator of propaganda in the territories incorpo-
rated to the Third Reich and in the western territories claimed in compensation for the
war. 

The section collected, studied and compiled information. In 12 comprehensive situ-
ational reports, a number of telegrams and special dispatches sent to London before
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149 AAN, DR, 202/III-1, Departament Informacji i Prasy w dobie powstania, b.d., k. 62–70; AAN,
DR, 202/III-4, Preliminarz bud˝etowy pracowników Departamentu Informacji i Prasy, wrzesieƒ
1944 r., k. 20; W. Woronowicz, Wspomnienia z okresu powstania warszawskiego [w:] „Ojczyzna”...,
s. 352–356; A. Pohl, Fragmenty dziennika [w:] „Ojczyzna”..., s. 286–288; W. Wnuk, By∏em z Wa-
mi..., s. 219–229; Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 57–62; K. Wizówna-¸yczywkowa, Relacja nr 179
[w:] ˚ycie w powstaƒczej Warszawie. Sierpieƒ–wrzesieƒ 1944 r. Relacje–dokumenty, oprac. E. Ser-
waƒski, Warszawa 1965, s. 271–282.
150 AAN, DR, 202/III-36, Raporty sytuacyjne, k. 67–200; AAN, DR, 202/III-35, t. 1, Koresponden-
cja, k. 104–105, 113–114; ibidem, 202/III-36, k. 128; AIPN, Rzàd RP, t. 337, Krótki rys historycz-
ny SZ, 25 III 1945 r., b.p.; AAN, DR, 202/III-1, DI w okresie popowstaniowym, b.d., k. 71–73.



August 1944 it informed the authorities about the situation. In cooperation with the un-
derground press it also educated the Polish society. The section issued three magazines,
a satiric supplement, several books, many leaflets and brochures. It also organized a base
to reconstruct the Department of Press and Information in Western Poland.
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Marcin Majewski

Przyczynek do wojennych dziejów
Ukraiƒskiego Legionu

Samoobrony (1943–1945)
Ukraiƒski Legion Samoobrony (ULS) zosta∏ utworzony w drugiej po∏owie

1943 r. w rejonie ¸ucka. Powsta∏ w wyniku porozumienia pomi´dzy funkcjo-
nariuszami SD (Sicherheitsdienst) Okr´gu Wo∏yƒ-Podole Komisariatu Rzeszy
„Ukraina” a ∏uckim Prowidem OUN-M (Organizacji Ukraiƒskich Nacjonalistów
frakcja melnykowska). W pierwszej fazie swoich dzia∏aƒ by∏ to typowy oddzia∏
partyzancki zwalczajàcy partyzantk´ sowieckà i polskà. W 1944 r. stanowi∏ ju˝
jednostk´ przeciwpartyzanckà o charakterze na wpó∏ policyjnym, niekiedy u˝y-
wanà przez dowództwo niemieckie do pospolitych pacyfikacji wsi na Wo∏yniu,
w okolicach Hrubieszowa, potem w Kieleckiem i Krakowskiem.

Poczàtkowo ULS wyst´powa∏ pod nazwà Rejdujuczyj Widdi∏, ale ju˝ wiosnà
1944 r. w meldunkach niemieckich pojawiajà si´ nazwy Kampfgruppe Assmuss
i Sonderheit Assmuss, a nawet Melnikkampfgruppe. Wed∏ug cz´Êci historyków
oddzia∏ nazywany by∏ równie˝ Legionem Wo∏yƒskim lub Wo∏yƒskim Legionem
Samoobrony. Trudno ustaliç, w którym momencie zacz´∏a obowiàzywaç nazwa
Ukraiƒski Legion Samoobrony, ale zapewne nastàpi∏o to nie póêniej ni˝ w czerw-
cu 1944 r. W tym okresie przede wszystkim Niemcy zacz´li stosowaç nazwy
Ukrainische Selbstschutz Legion oraz 31. SMdS Bataillon1. W literaturze spotyka
si´ ponadto nazw´ 31. batalion SD (u˝ywa jej Kost’ Bondarenko2) lub 31. Schu-
ma (Schutzmannschaft), którà odnotowujà êród∏a niemieckie3. 

Niema∏o trudnoÊci nastr´cza ustalenie podleg∏oÊci legionu niemieckiemu
sojusznikowi. Wed∏ug Andrija BolianowÊkiego ULS formalnie wchodzi∏ w sk∏ad
tzw. UWW (Ukrajinskie Wyzwolone Wojsko). Wydaje si´ to ma∏o prawdopo-
dobne, a na pewno wymaga wnikliwszych badaƒ4. Wed∏ug badacza hiszpaƒ-
skiego Carlosa Caballero Jurado ULS podlega∏ Orpo (Ordnungspolizei) i by∏

295

1 Skrót SMdS oznacza Schutzmannschafts der Sicherheitspolizei (Sipo). Wielu historyków ukraiƒ-

skich, w tym Andrij BolianowÊkyj, ale tak˝e Andrij Rukkas, interpretuje skrót SMdS jako Schutzmann-

schafts der SD (A. BolianowÊkyj, Ukrajinski Wijskowi formuwannja w zbrojnych sy∏ach Nimiecz-
cziny (1939–1945), Lwiw 2003, s. 263; A. Rukkas, Genera∏ Petro Diaczenko, wojak czetyroch armij,
„Mo∏oda Nacija” 2000, nr 1, s. 218). 
2 Por. K. Bondarenko, The history we don’t know. Or don’t care to know?, „Zerkalo nedeli” 2002,

nr 12 (on the web), tam pomy∏ka zamiast 31. – 34th Battalion SD („Volyn Legion”).
3 H. von Krannhals, Der Warschauer Aufstand 1944, Frankfurt am Main 1964, s. 400.
4 A. BolianowÊkyj, Ukrajinski Wijskowi..., s. 262.



batalionem pomocniczej policji ochronnej (Schuma)5. Bondarenko natomiast
wià˝e, moim zdaniem s∏usznie, ULS z Sicherheitsdienst. Jak si´ wydaje, od po-
czàtku by∏ to specjalny pododdzia∏ do zwalczania bolszewickiej partyzantki
podlegajàcy tylko i wy∏àcznie policji bezpieczeƒstwa. Trzeba pami´taç, ˝e le-
gion utworzono w wyniku rozmów z komendantem Sipo i SD Okr´gu Wo∏yƒ-
-Podole. W miar´ przesuwania si´ frontu by∏ on podporzàdkowany kolejno ko-
mendantom Sipo i SD w ¸ucku, potem w Lublinie, wreszcie Krakowie6. Dodaç
nale˝y, ˝e znakomita wi´kszoÊç s∏u˝àcych w legionie Niemców to funkcjonariu-
sze SD zwiàzani g∏ównie z sekcjà IV A (sprawy narodowoÊciowe) policji bez-
pieczeƒstwa.

Jak wiadomo, de facto podzia∏ OUN na dwa od∏amy nastàpi∏ pod koniec
1940 r. Po wkroczeniu armii niemieckiej na Ukrain´ obie istniejàce frakcje OUN:
melnykowcy (u˝ywajàcy wcià˝ nazwy OUN) i banderowcy (OUN-SD/OUN-R),
rozpocz´∏y zabiegi w celu utworzenia paƒstwa ukraiƒskiego. Jeszcze przed wy-
buchem wojny z ZSRR monitowano w∏adze niemieckie memorandami dotyczà-
cymi kszta∏tu przysz∏ego paƒstwa. Po 22 czerwca 1941 r. rywalizacja obu ugru-
powaƒ przekszta∏ci∏a si´ w bezpardonowy wyÊcig do w∏adzy. Tak zwane grupy
marszowe utworzone przez obydwie frakcje otrzyma∏y zadanie dotarcia do wi´k-
szych oÊrodków miejskich i ich opanowania przed konkurentami politycznymi.
Poczàtkowo banderowcy uzyskali przewag´, gdy˝ pierwsi wkroczyli do Lwowa,
ale dwa miesiàce póêniej melnykowcom uda∏o si´ ich wyprzedziç w wyÊcigu do
Kijowa. Wysi∏ki obu od∏amów OUN szybko zniweczyli Niemcy. W lipcu 1941 r.
aresztowano cz∏onków rzàdu Jaros∏awa Steçki, usytuowanego we Lwowie, a 17 li-
stopada 1941 r. komisarz Rzeszy na Ukrainie Erich Koch rozwiàza∏ dzia∏ajàcà
w Kijowie od 5 paêdziernika 1941 r., zainicjowanà przez OUN-M, Ukraiƒskà
Rad´ Narodowà. Wzajemne napi´cia pomi´dzy banderowcami a melnykowcami
nadal pozosta∏y. Obie frakcje oskar˝a∏y przeciwników o zamachy bàdê denuncja-
cje albo te˝ zbyt daleko posuni´tà uleg∏oÊç wobec niemieckiego sojusznika. Jesz-
cze w czerwcu 1941 r. jedna z grup marszowych OUN-M kierujàca si´ na Wo∏yƒ
zosta∏a napadni´ta w rejonie Sokala i zlikwidowana7. Niewykluczone, ˝e spraw-
ców nale˝a∏oby szukaç w OUN-B. 30 sierpnia 1941 r. w ˚ytomierzu „nieznani
sprawcy” zabili cz∏onków Prowidu Ukraiƒskich Nacjonalistów (PUN), Omelana
Senyka i Myko∏´ Âciborskiego, stojàcych na czele melnykowskich grup marszo-
wych. OUN-M oskar˝y∏ o ten czyn banderowców, ci stanowczo zaprzeczyli,
zrzucajàc win´ na Niemców. Melnykowców to jednak nie przekona∏o. Wed∏ug
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5 C. Caballero Jurado, Breaking the Chains, Halifax 1998, s. 160; moim zdaniem autor zasugero-
wa∏ si´ pracà Georga Tessina.
6 Niektórzy legioniÊci, zeznajàc po wojnie, utrzymywali, ˝e legion by∏ jednostkà specjalnà. Wyda-
je si´, ˝e po przybyciu do Bukowskiej Woli albo jeszcze wczeÊniej, w okolicach Hrubieszowa, legion
by∏ reorganizowany w oparciu o etat batalionu Schutzmannschaft (niemieckiej policji porzàdkowej).
Wskazywa∏oby na to umundurowanie (czarne), stopnie wojskowe u˝ywane w legionie i funkcja
führera batalionu. Po wymianie umundurowania pozosta∏y czarne naramienniki. Jednak˝e nie
wszystkie stopnie wojskowe u˝ywane w legionie stosowano w batalionach Schutzmannschaft
(G. Tessin, Die Stäbe und Truppeneinheiten der Ordnungspolizei [w:] H.J. Neufeldt, J. Huck, G. Tes-
sin, Zur Geschichte der Ordnungspolizei 1936–1945, s. 56–57). Podobnà jednostk´ wojskowà SD
sformowa∏a m.in. na Bia∏orusi.
7 W. Filar, Wo∏yƒ 1939–1944. Eksterminacja czy walki polsko-ukraiƒskie, Toruƒ 2003, s. 60.



raportów niemieckiej policji bezpieczeƒstwa OUN-B planowa∏a tak˝e eliminacj´
p∏k. Romana Szuszki, Jaros∏awa Hajwasa i Wo∏odymyra Kubyjowicza8. W tym
wypadku rywalizacja pomi´dzy frakcjami OUN przybra∏a najbardziej bezwzgl´d-
nà form´.

Niech´ç OUN-B wobec melnykowców pot´gowa∏y równie˝ próby dojÊcia do
porozumienia dzia∏aczy OUN-M z „Poleskà Siczà” Tarasa Borowca „Bulby”.
Prawdopodobnie na prze∏omie lipca i sierpnia 1941 r. we Lwowie dosz∏o do spo-
tkaƒ Borowca z Olehem Sztul-˚danowyczem, a nast´pnie do rozmów pomi´dzy
Borowcem a Senykiem i Âciborskim. Prawdopodobnie 5 sierpnia zawarto poro-
zumienie dotyczàce spraw wojskowych i wkrótce w sk∏adzie „Poleskiej Siczy”
znaleêli si´ ponoç cz∏onkowie OUN-M. Zdaniem obecnego podczas niektórych
spotkaƒ Jaros∏awa Hajwasa ˝adnych pisemnych porozumieƒ jednak nie podpisy-
wano, a jedynie przydzielono „Bulbie” dwóch oficerów9.

Jesienià 1941 r. niemieckie si∏y bezpieczeƒstwa przystàpi∏y do masowych
aresztowaƒ dzia∏aczy OUN-B. Banderowcy zarzucili melnykowcom wspó∏prac´
z Sipo i denuncjowanie ich cz∏onków do gestapo. Niemiecka akcja ostatecznie
uÊwiadomi∏a banderowom, ˝e dalsze wspó∏dzia∏anie z Niemcami straci∏o racj´
bytu. Po przejÊciu do konspiracji rozpocz´li walk´ o dominacj´ w podziemiu
ukraiƒskim, stopniowo fizycznie eliminujàc z niego konkurentów politycznych,
a zw∏aszcza dzia∏aczy frakcji OUN kierowanej przez Andrija Melnyka10.

Równie˝ dzia∏aczy melnykowskich, zdecydowanie bardziej otwartych na
wspó∏prac´ z III Rzeszà, w grudniu 1941 i na poczàtku 1942 r. dotkn´∏y repre-
sje niemieckie. Wielu z nich zosta∏o aresztowanych i rozstrzelanych. Cz´Êç
cz∏onków melnykowskich grup marszowych i kijowskich dzia∏aczy, którym
uda∏o si´ ujÊç gestapo, zbieg∏a na Wo∏yƒ. Tam przystàpili do odbudowy struk-
tur konspiracyjnych, a w póêniejszym czasie stworzyli oddzia∏y wojskowe
OUN-M.

Powstanie ULS nierozerwalnie ∏àczy∏o si´ z organizowanà od po∏owy 1942 r.
przez melnykowskà frakcj´ OUN siatkà wojskowà. Utworzona na jej bazie sa-
moobrona, przekszta∏cona nast´pnie w oddzia∏y partyzanckie, mia∏a s∏u˝yç ak-
tywnej walce z narastajàcym zagro˝eniem ze strony sowieckiej partyzantki oraz
terrorem niemieckich si∏ bezpieczeƒstwa wobec ukraiƒskiej wsi. Jednym z inicja-
torów takiego rozwiàzania by∏ Oleh Kandyba „Ol˝ycz”.

Organizacyjnie obszary Wo∏ynia wesz∏y w sk∏ad obwodu OUN-M obejmujà-
cego Wo∏yƒ i Polesie oraz Inspektoratu OUN nr 2, który obejmowa∏ równie˝
i Podole. Prowidnykiem OUN-M w inspektoracie by∏ „Kowal”, na czele obwo-
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8 Szerzej por. Litopys UPA, t. 21. Wed∏ug Wiktora Poliszczuka zabójstwa obu dzia∏aczy dokona∏
banderowiec (W. Poliszczuk, Ukraiƒskie ofiary OUN-UPA, Warszawa 1998, s. 22). Wed∏ug C. Ca-
ballero Jurado 30 VIII 1941 r. w ˚ytomierzu w zamachu zginà∏ tak˝e inny melnykowiec Bohdan
Konyk, który przyby∏ do miasta, aby organizowaç milicj´ ukraiƒskà. Wed∏ug wspomnianego autora
Konyk zosta∏ zlikwidowany przez banderowców (C. Caballero Jurado, Breaking..., s. 46–47).
W rzeczywistoÊci Bohdan Konyk by∏ dowódcà melnykowskiej grupy marszowej wys∏anej z Kijowa
do Charkowa i pod koniec wrzeÊnia 1941 r. znajdowa∏ si´ w Kijowie (Encyk∏opedija Ukrainozna-
stwa, t. 6, s. 2286).
9 W. Dziobak, T. Borowiec i „Poliska Sicz”, „Z archiwiw WCzK-GPU-NKWD-KGB” 1994, nr 1,
s. 11–12.
10 A. Sowa, Stosunki polsko-ukraiƒskie 1939–1947, Kraków 1998, s. 130.



du sta∏ natomiast prawdopodobnie „Hriznyj”. Nas najbardziej interesujà spra-
wy referentury wojskowej OUN-M na Wo∏yniu. W latach 1942–1943 funkcj´
referenta wojskowego obwodu pe∏ni∏ „Bi∏yj”11, u˝ywajàcy te˝ pseudonimu „Ari-
jec”. By∏ on tak˝e komendantem wojskowym inspektoratu i zajmowa∏ si´ wszyst-
kimi sprawami zwiàzanymi z organizacjà oddzia∏ów wojskowych12.

Prawie ka˝dy z dawnych powiatów posiada∏ swojego referenta bojowego,
a póêniej komendanta wojskowego. W powiecie dubieƒskim by∏ nim do kwiet-
nia 1943 r. Panasiuk „Woron”, nast´pnie „Kotko”, natomiast w krzemienieckim
by∏y oficer RKKA Mychaj∏o Danyluk „B∏akytnyj”13. Poczàtkowo referenci napo-
tykali spore trudnoÊci organizacyjne. Brakowa∏o broni, a przede wszystkim lu-
dzi. Niema∏e problemy stwarzali prowidnycy w powiatach i obwodzie, którzy
niejednokrotnie odmawiali przekazywania podleg∏ych im cz∏onków.

Ju˝ w paêdzierniku 1942 r. w zwiàzku z nasilajàcym si´ terrorem niemieckim
kierownictwo OUN-M zezwoli∏o na podj´cie akcji bojowych. W grudniu „Bi∏yj”
uda∏ si´ do powiatu w∏odzimierskiego w celu organizacji tamtejszej siatki woj-
skowej. Do znacznej rozbudowy partyzantki OUN-M przyczyni∏a si´ dezercja
policji ukraiƒskiej. W nocy z 21 na 22 marca 1943 r. ze s∏u˝by niemieckiej zbie-
gli funkcjonariusze policji ukraiƒskiej, m.in. komendant policji w Krzemieƒcu
(od koƒca 1941 r.) Myko∏a NedzwedÊkyj (póêniejszy „Chrin”), „Maznycia”,
„˚aryna” – zakonspirowani cz∏onkowie OUN-M i ich podkomendni. Wi´kszoÊç
dezerterów (oko∏o kompanii) zameldowa∏a si´ u „B∏akytnego”, nieliczni zasilili
OUN-B14. Wiosnà 1943 r. przystàpiono do formowania zgrupowania poczàtko-
wo w sk∏adzie jednej, potem trzech sotni15.

Nie wsz´dzie partyzantka OUN-M rozwija∏a si´ tak pr´˝nie. Wiele rejonów
otrzymywa∏o pomoc w ludziach i broni z po∏udniowej cz´Êci Wo∏ynia. Okolic
Dubna i W∏odzimierza Wo∏yƒskiego doglàda∏ sam „Bi∏yj”. W maju 1943 r. wy-
maszerowa∏ on z obozu „Chrina” i skierowa∏ si´ do powiatu w∏odzimierskie-
go z zamiarem utworzenia tam sotni. Wraz z nim podà˝y∏a ∏àczniczka „Luba”
i 25 ludzi. W krótkim czasie w rejonie Litowi˝a „Bi∏yj” zorganizowa∏ sotni´
OUN-M. W jej sk∏ad wesz∏a nawet grupa OUN-M ze Starogrodu po∏o˝onego po
drugiej stronie Bugu. „Bi∏y” przeprowadzi∏ kilka akcji na poczty w Uhrynowie
i Wis∏owicach, stoczy∏ tak˝e par´ potyczek z partyzantami radzieckimi i Niemca-
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11 „Bi∏yj” (?–1944), N.N.; pochodzi∏ z Galicji; w 1941 r. w grupie marszowej OUN-M skierowanej
do Donbasu, pod koniec 1941 r. aresztowany przez Niemców w Krzemieƒczuku prze˝y∏ masowà
egzekucj´. Ci´˝ko ranny ukry∏ si´, nast´pnie podczas przedzierania si´ na Wo∏yƒ zosta∏ postrzelony
przez sowieckich partyzantów; w latach 1942–1943 referent wojskowy OUN-M w wo∏yƒsko-pole-
skim Prowidzie i komendant wojskowy w Inspektoracie OUN-M nr 2; organizowa∏ bojówki w pow.
dubieƒskim i w∏odzimierskim; od maja/czerwca 1943 r. dowódca sotni OUN-M w rejonie Litowi-
˝a; po rozbrojeniu przez UPA przedosta∏ si´ do Galicji i wstàpi∏ do dywizji Waffen SS „Galizien”;
zginà∏ pod Brodami.
12 M. Danyluk, PowstanÊkyj zapysnyk, Kyjiw 1993, passim.
13 Referentura bojowa zosta∏a zlikwidowana w lipcu 1942 r. (ibidem, s. 56, 61).
14 M. SkorupÊkyj, Tudi de bij za wolju. Spohady kurinnoho UPA, Kyjiw 1992, s. 81–83. Wi´kszoÊç
szucmanów zbieg∏a natomiast do „Kruka”.
15 Organizacja zgrupowania „Chrina” pod koniec wiosny 1943 r. wyglàda∏a nast´pujàco: 1. sotnia
liniowa (dowódca por. „˚urba”) 2. sotnia szkolna (dowódca por. ¸ysenko), 3. sotnia gospodarcza
(dowódca Harkawenko); w lipcu si∏y „Chrina” liczy∏y a˝ pi´ç sotni, podczas gdy „Kruka” (OUN-B)
tylko trzy.



mi. Wczesnym latem Niemcy, aby zlikwidowaç zgrupowanie „Bi∏ego”, przepro-
wadzili ob∏aw´ i zbombardowali melnykowców z powietrza16.

Akcje zbrojne OUN-M kierowano nie tylko przeciwko bolszewickiej party-
zantce oraz niemieckiej policji, ale równie˝ przeciwko polskim samoobronom
i oddzia∏om partyzanckim. Niejednokrotnie celem dzia∏aƒ stawa∏a si´ ludnoÊç
cywilna. Trzeba jednak zaznaczyç, ˝e kierownictwo OUN-M zaj´∏o negatywne
stanowisko „wobec antypolskich dzia∏aƒ banderowców”, pot´pi∏o ich metody
i zarzuci∏o OUN-B prowokowanie polskich akcji odwetowych17. Niewiele wia-
domo o samodzielnych dzia∏aniach OUN-M wymierzonych w ludnoÊç polskà.
Oddzia∏y Wojskowe OUN-M bra∏y m.in. udzia∏ w napadzie na Zab∏oçce, gdzie
likwidacji miejscowych Polaków dokona∏a sotnia „Bi∏ego”18. Niewykluczone, ˝e
akcja ta by∏a przeprowadzona we wspó∏pracy z banderowcami. 

Przede wszystkim melnykowcy zwalczali partyzantk´ sowieckà. Dubieƒska bo-
jówka (niepe∏na sotnia) OUN-M pod dowództwem Iwana Ostapczuka „Uhren-
ki” zlikwidowa∏a powiàzanà z kowpakowcami grup´ braci Jurgielewiczów, Pola-
ków „terroryzujàcych okoliczne ukraiƒskie wsie”, a wiosnà 1943 r. w powiecie
w∏odzimierskim pododdzia∏ sotni „Bi∏ego” rozbi∏ nad Bugiem tylnà stra˝ sowiec-
kiego pododdzia∏u partyzanckiego19.

Partyzantka OUN-M prowadzi∏a tak˝e samodzielne akcje przeciwko Niem-
com. Na poczàtku 1943 r. melnykowcy z sotni „Chrina” zaatakowali niemieckie
obiekty wojskowe w ¸anowcach i Szumsku20. W styczniu lub lutym 1943 r. bo-
jówki melnykowskie pod dowództwem „Bi∏ego” napad∏y na wi´zienie w Dubnie
i oswobodzi∏y przetrzymywanych tam Ukraiƒców21. Na wiosn´ 1943 r. dokona-
no kilku innych udanych akcji na wi´zienia. Organizowano tak˝e ró˝nego rodza-
ju zasadzki. 7 maja 1943 r. na szosie Krzemieniec–Dubno, niedaleko Smygi
(Smyha), melnykowcy (grupa „Maksa” i „Czornoty”) urzàdzili zasadzk´, w któ-
rà przypadkowo dosta∏o si´ niemieckie auto. Jak si´ wkrótce okaza∏o, podró˝o-
wali nim metropolita Ukraiƒskiej Cerkwi Autonomicznej Aleksy, jego kierowca,
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16 M. SkorupÊkyj, Tudi de bij..., s. 104. W lecie 1943 r. w sotni s∏u˝yli melnykowcy z Lubelskiego:
Wasyl Ma∏a˝yƒski, Iwan Palij, Teodozy Bliêniuk, Wasyl Kuma, Piotr Dakielski (Dokielski), a tak˝e
prawdopodobnie Petro Dubas, Iwan Rudy, Eugeniusz Ho∏ota, Jakow Wawreniuk i Wasyl Baran.
17 G. Motyka, Tak by∏o w Bieszczadach. Walki polsko-ukraiƒskie 1943–1948, Warszawa 1999, s. 102.
18 AIPN, SWL 287, Protokó∏ przes∏uchania Wasyla Ma∏a˝yƒskiego, 2 III 1969 r., k. 191–192. W ni-
niejszym tekÊcie konsekwentnie pozostaj´ przy formie nazwiska Ma∏a˝yƒski, jako obowiàzujàcej
w aktach sàdowych PRL (proces Teodora Daka i wyrok z 29 I 1972 r.). Mam jednak ÊwiadomoÊç,
˝e podczas t∏umaczenia protoko∏ów przes∏uchania przys∏anych przez prokuratur´ USRR najpraw-
dopodobniej dosz∏o do przek∏amania formy nazwiska (cz´Êç protoko∏ów: Ma∏a˝eƒski, cz´Êç Ma∏a-
˝yƒski). Prawid∏owa forma to zapewne Ma∏a˝eƒski, chocia˝ z kolei w materia∏ach SB dotyczàcych
tej osoby panuje absolutna dowolnoÊç.
19 AIPN, SWL 287, Protokó∏ przes∏uchania Iwana Palija, 12 II 1967 r., k. 276, 293; R. Kutowyj,
OUN-M i ukrajinÊko-polÊkyj mi˝nacionalnyj konflikt w roky druhoj switowoj wijny [w:] U poszu-
kach prawdy, ¸uck 2003, s. 293.
20 K. Bondarenko, Dzia∏alnoÊç ukraiƒskich oddzia∏ów samoobrony na ziemiach Ukrainy Zachodniej
w latach II wojny Êwiatowej [w:] Polska–Ukraina. Trudne pytania, t. 3, Warszawa 1998, s. 21. Po-
dobne antyniemieckie akcje mia∏y spotykaç si´ z krytykà starszych dzia∏aczy OUN-M, m.in. gen.
Myko∏y Kapustianskiego. Dosz∏o nawet do konfliktu pomi´dzy Kapustianskim a Olehem Sztulem
i Olehem Kandybà.
21 M. SkorupÊkyj, Tudi de bij..., s. 81; W. Dziobak, T. Borowiec i „Poliska Sicz” (cd.), „Z archiwiw
WCzK-GPU-NKWD-KGB” 1995, nr 1/2.



sekretarz i t∏umacz. Po ostrzelaniu samochód wpad∏ do rowu. Wi´kszoÊç zgin´∏a
na miejscu, a metropolita zmar∏ w chwil´ póêniej na skutek odniesionych ran22.
Podobnych dzia∏aƒ by∏o jednak ma∏o i starano si´ prowadziç je w taki sposób,
aby nie naraziç na represje ludnoÊci cywilnej.

Pomimo rywalizacji melnykowsko-banderowskiej na Wo∏yniu na szczeblu lo-
kalnym dzia∏acze obu frakcji nie przejawiali otwartej wrogoÊci. W poczàtkowym
okresie partyzanci OUN-M wspó∏dzia∏ali nawet z banderowcami. W lutym
1943 r. krzemieniecka bojówka OUN-M „Zalizniaka” wspólnie z „Krukiem” do-
kona∏a napadu na wi´zienie w Krzemieƒcu. Na poczàtku maja 1943 r. zgrupo-
wanie banderowskie „Kruka” i melnykowskie „Chrina”23 zaatakowa∏o m.in. pol-
skie Kàty, gdzie wybito wi´kszoÊç mieszkaƒców.

Wielu komendantów wojskowych i partyzantów uwa˝a∏o podzia∏ OUN na
od∏amy za twór sztuczny i stworzony na potrzeby polityki. „B∏akytnyj” i „Bi∏yj”
byli zwolennikami zachowania odr´bnoÊci, ale jednoczeÊnie walki rami´ w rami´
w szeregach ukraiƒskiej armii partyzanckiej. Efektem tych pragnieƒ by∏o podpi-
sanie w maju 1943 r. umowy o utworzeniu wspólnego sztabu partyzanckiego
i pe∏nym wspó∏dzia∏aniu pomi´dzy oddzia∏ami wojskowymi OUN-M i OUN-B
co najmniej w powiecie krzemienieckim. W sk∏ad wspólnego sztabu weszli m.in.
„B∏akytnyj” i „Chrin” oraz banderowcy „Kruk” i „Kamiƒ”.

Kontynuowano wspólne akcje, m.in. zaatakowano koszary szucmanów w Bia-
∏okrynicy. Oprócz ludzi „Chrina” w starciu wzi´∏y udzia∏ bojówki z powiatu du-
bieƒskiego pod dowództwem samego „Arijca” oraz „Babija”24. Prawdopodobnie
melnykowcy wzi´li udzia∏ tak˝e we wspólnych operacjach przeciwko ludnoÊci
polskiej w rejonie Porycka w lipcu 1943 r. Podobnych dzia∏aƒ OUN-M nie pro-
wadzi∏a na tak masowà skal´ jak jej przeciwnicy polityczni. O przy∏àczeniu si´ do
akcji banderowców w niektórych sytuacjach decydowali wy∏àcznie lokalni do-
wódcy bojówek OUN-M. Porozumienia te mia∏y charakter doraêny i by∏y nie-
ch´tnie widziane przez kierownictwo obwodowe OUN-M i inspektorat. Trzeba
tak˝e pami´taç, ˝e w po∏owie 1943 r. w powiecie krzemienieckim OUN-M by∏a
zdecydowanie silniejsza od OUN-B. W innych powiatach, np. dubieƒskim, prze-
wag´ mieli banderowcy.

Oprócz wspó∏dzia∏ania z oddzia∏ami wojskowymi OUN-B, OUN-M przywià-
zywa∏a wiele wagi do wspó∏pracy z UPA atamana „Bulby”. Szczególnie okolice
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22 M. Danyluk, PowstanÊkyj..., s. 117–118. W opinii cz´Êci badaczy polskich zamachu dokona∏a
banderowska UPA (A. Sowa, Stosunki..., s. 210; W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokona-
ne przez nacjonalistów ukraiƒskich na ludnoÊci polskiej Wo∏ynia 1939–1945, t. 1, Warszawa 2000,
s. 102–103). Siemaszkowie jako sprawców wymieniajà raz UPA, raz bojówk´ OUN-M. Wed∏ug
Bondarenki powodem zamachu by∏o postrzeganie metropolity jako duchownego „znanego ze swej
˝yczliwej postawy wobec re˝imu okupacyjnego” (K. Bondarenko, Dzia∏alnoÊç ukraiƒskich oddzia-
∏ów..., s. 21), natomiast w wersji Mychaj∏y Danyluka abp Aleksy zginà∏ zupe∏nie przypadkowo.
23 Myko∏a NedzwedÊkyj (ur. 1911) „Chrin”, porucznik; brat Mychaj∏y; ukoƒczy∏ gimnazjum
w Krzemieƒcu; cz∏onek OUN; wi´ziony w latach trzydziestych przez w∏adze polskie; od koƒca
1941 r. komendant policji ukraiƒskiej w Krzemieƒcu, cz∏onek OUN-M; w marcu 1943 r. zdezerte-
rowa∏ do lasu; dowódca krzemienieckiego zgrupowania OUN-M w antonowickim lesie, po rozbro-
jeniu w lipcu 1943 r. przez banderowców poczàtkowo aresztowany przez SB OUN, potem w szta-
bie Dowództwa UPA-Pó∏noc; w latach 1943–1944 po ucieczce z UPA w sztabie ULS, uczestnik
powstania warszawskiego 1944 r. po stronie niemieckiej, prawdopodobnie zginà∏ w 1945 r.
24 M. SkorupÊkyj, Tudi de bij..., s. 83; M. Danyluk, PowstanÊkyj..., s. 113.



Równego i ¸ucka by∏y zwiàzane z bulbowcami. Tu OUN-M nie stworzy∏a bojó-
wek, a siatka wojskowa by∏a nastawiona na wspó∏prac´ z Borowcem. Wydaje si´,
˝e niepokoi∏o to kierownictwo banderowskiej frakcji OUN na Wo∏yniu. Od
1942 r. w sztabie „Bulby” przebywa∏ Oleh Sztul, byç mo˝e z zadaniem podpo-
rzàdkowania jego oddzia∏ów kierownictwu OUN-M25. Melnykowcy generalnie
pozytywnie odnosili si´ do planów Borowca zmierzajàcych do po∏àczenia
wszystkich ukraiƒskich organizacji konspiracyjnych do walki z okupantami.
W tym m.in. celu 22 maja 1943 r. dosz∏o do spotkania przedstawicieli UPA Bo-
rowca i OUN-M. Natomiast OUN-B konsekwentnie dà˝y∏a do ca∏kowitego pod-
porzàdkowania innych organizacji w∏asnym celom.

Porozumienie zawarte pomi´dzy dowódcami oddzia∏ów wojskowych OUN-B
i OUN-M, tj. „Krukiem” i „B∏akytnym”, nie cieszy∏o si´ poparciem kierownic-
twa obwodu wo∏yƒskiego OUN-M. Pod koniec czerwca 1943 r. obóz „Chrina”
zosta∏ podporzàdkowany bezpoÊrednio inspektoratowi nr 2 i przesta∏ podlegaç
„B∏akytnemu”. „Chrin” otrzyma∏ polecenie wycofania si´ z umowy z banderow-
cami. Reakcja by∏a natychmiastowa: OUN-B na Wo∏yniu, a przede wszystkim
S∏u˝ba Bezpeky, podj´∏a dzia∏ania majàce na celu opanowanie ca∏ego ukraiƒ-
skiego ruchu niepodleg∏oÊciowego. 7 lipca 1943 r. zgrupowania UPA „Eneja”
i „Kruka” otoczy∏y partyzantów „Chrina” i zmusi∏y ich do z∏o˝enia broni. Aresz-
towani zostali m.in. „Chrin”, „¸ysenko”, „Harkawenko”, „˚aryna” i „Maks”26.
Podobnie rozbrojono sotni´ „Bi∏ego” operujàcà w rejonie Litowi˝–˚d˝ary (do-
kona∏ tego pu∏k im. B. Chmielnickiego) oraz „Wo∏yƒcia” w rejonie ˚ytomierza.
Zdezorientowanym melnykowcom zaproponowano wstàpienie w szeregi UPA.
Wi´kszoÊç dowódców, byç mo˝e Êwiadomych konsekwencji odmowy, przysta∏a
na propozycj´, uczyni∏a to równie˝ cz´Êç partyzantów, a cz´Êç rozesz∏a si´ do do-
mów. Aresztowano grup´ oficerów najbardziej negatywnie nastawionych wobec
OUN-B, po torturach zostali rozstrzelani przez SB. Wkrótce zainteresowano si´
˝o∏nierzami rozpuszczonymi do domów. Niektórzy z nich zostali póêniej skryto-
bójczo zamordowani. W nast´pnych miesiàcach wielu melnykowców dezertero-
wa∏o z szeregów UPA.

Zaskoczone zaistnia∏à sytuacjà kierownictwo OUN-M poczàtkowo nie by∏o
w stanie niczego zrobiç. Wszystkie oddzia∏y partyzanckie, jakie operowa∏y na
Wo∏yniu, poczàwszy od powiatu krzemienieckiego po w∏odzimierski, zosta∏y si∏à
rozbrojone i wcielone w szeregi UPA. Wo∏yƒski Prowid OUN-M w sierpniu
1943 r. jednoznacznie pot´pi∏ tego typu dzia∏ania. Wydano ulotki o treÊciach anty-
banderowskich27. Pod wp∏ywem ostatnich wydarzeƒ roz˝aleni dzia∏acze i cz∏on-
kowie OUN-M z Wo∏ynia i Polesia za swojego g∏ównego wroga uznali OUN-B.
Sytuacj´ pot´gowa∏y dzia∏ania OUN-B, która za pomocà SB zacz´∏a si∏à przecià-
gaç na swojà stron´ ÊciÊle powiàzanych z wo∏yniakami cz∏onków OUN-M w re-
jonie Hrubieszowa i Sokala. Straty w siatce wojskowej by∏y tak znaczne, ˝e pod
koniec sierpnia 1943 r. wojskowa komenda w powiatach krzemienieckim i du-
bieƒskim si´ rozwiàza∏a28.
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25 K. Bondarenko, Dzia∏alnoÊç ukraiƒskich oddzia∏ów..., s. 21.
26 M. SkorupÊkyj, Tudi de bij..., s. 125; M. Danyluk, PowstanÊkyj..., s. 162.
27 K. Bondarenko, Dzia∏alnoÊç ukraiƒskich oddzia∏ów..., s. 22.
28 M. Danyluk, PowstanÊkyj..., s. 174.



Pomimo rozbrojenia oddzia∏ów wojskowych OUN-M, a przede wszystkim
sotni „Chrina” i „Bi∏ego” w rejonie Dubna i W∏odzimierza Wo∏yƒskiego, melny-
kowcy z dawnego województwa ∏uckiego przystàpili do odtworzenia oddzia∏ów
wojskowych. Terror SB OUN nie zdo∏a∏ zupe∏nie zniszczyç struktur terenowych.
Prawdopodobnie w lecie 1943 r. (w sierpniu?) ze zdekonspirowanych ludzi, któ-
rzy uszli SB, powsta∏ oddzia∏ partyzancki (OP), na którego czele stan´li Mychaj∏o
So∏tys „Czerkas” („Czerkies”?) i Arjon Poliszczuk „Neczaj”29. G∏ównym zada-
niem utworzonego OP by∏a obrona ukraiƒskich wsi przed napadami partyzan-
tów radzieckich i polskimi akcjami odwetowymi. Formacja zosta∏a podzielona na
grupy. Podj´to wysi∏ki w celu werbowania do partyzantki m∏odych Ukraiƒców,
ale i weteranów z dawnych oddzia∏ów OUN-M. ¸àcznicy OP roznosili po wsiach
ulotki i pras´ melnykowskà. Przede wszystkim mia∏a ona charakter antybolsze-
wicki, ale i antybanderowski.

Prawdopodobnie w sierpniu 1943 r. w niemieckà zasadzk´ wpad∏ jeden
z ∏àczników „Czerkiesa” z terenowà siatkà OUN-M – Ananij Fedczuk „Okoƒ”
(„Okuƒ”). Schwytany mia∏ przy sobie propagandowe broszury, dlatego wkrótce
trafi∏ do placówki SD30. W efekcie jego aresztowania w drugiej po∏owie sierpnia
lub na poczàtku wrzeÊnia 1943 r. we wsi Mi∏usze na pobliskim cmentarzu dosz∏o
do spotkania przedstawicieli ∏uckiego Prowidu OUN-M z funkcjonariuszami nie-
mieckiej s∏u˝by bezpieczeƒstwa. Prawdopodobnie inicjatorem rozmów by∏ po-
chodzàcy ze wsi ˚ydyczyn Mychaj∏o So∏tys „Czerkas” („Czerkies”), referent (or-
ganizacyjny?) rejonowego Prowidu OUN-M w ¸ucku. Niewykluczone, jak
utrzymujà Kost’ Hirniak i Andrij BolianowÊkyj, ˝e to przede wszystkim Niemcy
nalegali na rozmowy. W spotkaniu brali udzia∏: ze strony ukraiƒskiej Mychaj∏o
So∏tys, natomiast ze strony niemieckiej SS Hauptsturmführer Siegfried Assmuss31

lub SS Oberscharführer (SS Scharführer?) Gustav Rauling32 z SD w ¸ucku.
Niemcy doskonale znali po∏o˝enie OUN-M na Wo∏yniu i usi∏owali uzyskaç po-
moc melnykowców w zwalczaniu sowieckiej partyzantki. JednoczeÊnie chcieli
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29 K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion Samooborony. Pryczynky do istorji, Toronto 1977, s. 16; A. Bolia-
nowÊkyj, Ukrajinski Wijskowi..., s. 262. Obaj autorzy podajà, ˝e wspomniany OP utworzono ju˝
w marcu 1943 r. obok sotni „Chrina”; zosta∏ rozbrojony w lipcu 1943 r. W latach 1942–1943 „Ne-
czaj” by∏ prawdopodobnie komendantem wojskowym OUN-M w Poczajowie. Jesienià 1943 r. wraz
z „Czerkasem” przystàpi∏ do odbudowy swojego OP, bazujàc na dawnych podw∏adnych. Do zorga-
nizowania owego OP, oprócz So∏tysa, w du˝ej mierze przyczyni∏ si´ lokalny dzia∏acz melnykowski
N.N. „Szewc”. Nie uda∏o mi si´ wyjaÊniç jego roli w tych wydarzeniach. Wymaga to dalszych badaƒ.
30 K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 17. Wed∏ug autora zasadzk´ przeprowadzi∏a polska policja,
która przekaza∏a nast´pnie „Okonia” do ¸ucka. Po aresztowaniu „Okonia” „Czerkas” wys∏a∏ do
Niemców list z kategorycznym ˝àdaniem jego zwolnienia. Niemcy wypuÊcili „Okonia” i przez nie-
go zaproponowali rozmowy; natomiast Andrij BolianowÊkyj twierdzi, ˝e aresztowania dokona∏a
niemiecka tajna policja polowa (Geheim Feldpolizei) – wojskowe gestapo, Niemcy nast´pnie zwol-
nili go, aby zakomunikowa∏, ˝e sà gotowi do rozmów (A. BolianowÊkyj, Ukrajinski Wijskowi...,
s. 262). Niezrozumia∏e wydaje si´ tylko to, dlaczego póêniejsze rozmowy z OUN-M by∏y prowa-
dzone przez SD, a nie przez Abwehr´.
31 Siegfried Assmuss (20 VIII 1912–22 VII 1944), funkcjonariusz SD, cz∏onek NSDAP i SS. Przed
1939 r. s∏u˝y∏ w SD Hauptamt. Od koƒca 1943 do lipca 1944 r. by∏ niemieckim dowódcà ULS (SS
Sturmbannführer – 1944 r.). W literaturze przedmiotu, ale i w êród∏ach, niejednokrotnie wyst´pu-
jà b∏´dne formy nazwiska: Asmus, Assmus.
32 Gustav Rauling (b∏´dnie Raulin, Rawling), ur. 12 I 1897 r. we Frankfurcie. W ULS s∏u˝y∏ od prze-
∏omu 1943/1944 do 1945 r., by∏ prawà r´kà Assmussa.



zneutralizowaç odbudowujàce si´ podziemie melnykowskie. Cz∏onkowie OUN-M
musieli szukaç sposobów wyjÊcia z sytuacji i uratowania organizacji. Jak ju˝
wspomnia∏em, melnykowców wcielano si∏à w szeregi UPA, a zajad∏ych wrogów
OUN-B likwidowano pod zarzutem wspó∏pracy z Niemcami.

Podczas spotkania z przedstawicielami ∏uckiej SD strona ukraiƒska wysun´∏a
nast´pujàce postulaty: zaprzestania terroru wobec ludnoÊci ukraiƒskiej Wo∏ynia,
zwolnienia ukraiƒskich wi´êniów politycznych, przede wszystkim melnykowców
i petlurowców33, zaopatrzenia w broƒ i amunicj´ oraz byç mo˝e utworzenia mel-
nykowskiego oddzia∏u u boku Niemców. Moim zdaniem na utworzenie przeciw-
partyzanckiego oddzia∏u nalega∏a przede wszystkim SD. Poniewa˝ jej funkcjo-
nariusze nie mieli jednak wystarczajàcych uprawnieƒ do podj´cia kluczowych
decyzji, rozmowy przerwano.

We wrzeÊniu ponownie dosz∏o do spotkania i rozmów, ale ju˝ w samym ¸ucku.
Stron´ ukraiƒskà reprezentowali So∏tys oraz Mychaj∏o Karkoç „Wowk”, niemiec-
kà zaÊ wspomniany Assmuss i szef Sipo/SD na Okr´g Wo∏yƒ-Podole SS Sturm-
bannführer dr Karl Pütz34, znany z wczeÊniejszych prób pozyskania Tarasa Bo-
rowca i jego ruchu. Udzia∏ w rozmowach Pütza Êwiadczy∏ o tym, jak wielkà wag´
przywiàzywali Niemcy do wypracowywanego porozumienia. W zamian za zwol-
nienie melnykowców z wi´zieƒ w ¸ucku, Krzemieƒcu, Dubnie i Równem Ukra-
iƒcy zgodzili si´ na utworzenie pododdzia∏u do zwalczania sowieckiej i polskiej
partyzantki. Niemcy zapewne pro forma zobowiàzali si´ do zmniejszenia terroru
wobec ludnoÊci ukraiƒskiej na Wo∏yniu35.

Nad formowaniem nowej jednostki z ramienia OUN-M czuwa∏ Mychaj∏o So∏-
tys. Wi´kszoÊç ˝o∏nierzy tego utworzonego OP mia∏a za sobà walki w ramach
zgrupowania partyzanckiego OUN-M „Chrina” lub pod dowództwem por. „B∏a-
kytnego”. Pozostali to ludzie zwolnieni przez Niemców z wi´zieƒ lub ukrywajà-
cy si´ przed gestapo i banderowskà SB. W legionie znaleêli azyl. W sk∏adzie OP
znaleêli si´ m.in. „Hirkyj”36, „Tur” (N.N.), „Wowk” (Mychaj∏o Karkoç), „Fryc”,
„Dowbnia”, „Ostap”, „Okoƒ” (Ananij Fedczuk) i „Smuhljawyj”.

W pó∏tora miesiàca po rozmowach z SD, prawdopodobnie na poczàtku listo-
pada 1943 r., sotnia „Czerkasa”-„Neczaja” osiàgn´∏a gotowoÊç bojowà37. Do-
wództwo podj´∏o decyzj´ o przeprowadzeniu rajdu rozpoznawczego. Prawdopo-

Przyczynek do wojennych dziejów Ukraiƒskiego Legionu Samoobrony (1943–1945)

303
33 K. Bondarenko, Dzia∏alnoÊç ukraiƒskich oddzia∏ów..., s. 22. Kost’ Hirniak podaje, ˝e negocjowa-
no zwolnienie wszystkich bez wyjàtku, chocia˝ po rozbrojeniu ludzi „Chrina” i uderzeniach bande-
rowskiej SB wydaje si´ to ma∏o prawdopodobne (K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 19–20).
34 Karl Pütz (ur. 1896 lub 7 II 1911 r. w Aachen, zm. ok. 1945 r.), w latach 1942–1943 komendant
Sipo i SD w Okr´gu Wo∏yƒ-Podole; od paêdziernika 1943 do lipca 1944 r. komendant Sipo i SD
w dystrykcie Lublin, nast´pnie w SD w Poznaniu lub komendant gestapo tam˝e.
35 K. Bondarenko, Dzia∏alnoÊç ukraiƒskich oddzia∏ów..., s. 22; A. BolianowÊkyj, Ukrajinski Wijsko-
wi..., s. 262; Kost’ Hirniak pisze, ˝e dosz∏o tak˝e do trzeciego spotkania, ponownie na cmentarzu
(K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion...., s. 20).
36 Dowodzi∏ rojem lub czotà, zginà∏ w walce z radzieckimi partyzantami we wsi Aleksandrówka
(¸uckie) w styczniu 1944 r. (K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 27). Wed∏ug ustaleƒ Bondarenki
czota „Hirkiego” ju˝ w paêdzierniku 1943 r. stoczy∏a potyczk´ ze specjalnym zgrupowaniem party-
zanckim (NKWD ZSRR) p∏k. Dmitrija Miedwiediewa zakoƒczonà pora˝kà (K. Bondarenko, Dzia-
∏alnoÊç ukraiƒskich oddzia∏ów..., s. 23).
37 K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 21–22. Prawdopodobnie sotnià dowodzi∏ „Neczaj”. Przy sot-
ni zosta∏a zorganizowana dru˝yna sanitarna pod dowództwem „Ha∏ka”.



dobnie jego celem by∏o zasygnalizowanie ludnoÊci, ˝e w okolicy ponownie dzia-
∏a partyzantka. Z rejonu ¸ucka pododdzia∏ pomaszerowa∏ ku dawnemu powia-
towi dubieƒskiemu. Poczàtkowo skoncentrowa∏ si´ na po∏udnie od Dubna, po
czym dwukrotnie sforsowa∏ rzek´ Ikw´ w rejonie Werby. 15 listopada 1943 r. lu-
dzie So∏tysa dotarli do Sapanowa, gdzie zatrzymali si´ na d∏u˝szy postój. Poja-
wienie si´ melnykowskiej sotni w regionie spowodowa∏o nap∏yw nowych ochot-
ników. Do∏àczyli do niej m.in. „Cza∏yj”, póêniejszy dowódca czoty, „Hriznyj”,
„Kruk”, „Pszenicznyj”, „Pidkowa” oraz Kost’ Hirniak. Po kilkudniowym posto-
ju melnykowcy ruszyli w Krzemienieckie. Pododdzia∏ skierowa∏ si´ przez M∏y-
nowce, PodleÊce, ˚o∏oby, Szpiko∏osy, Nowosió∏ki, Tetylkowce do miejscowoÊci
Ludwiszcze, gdzie jeszcze w pierwszych dniach lipca 1943 r. znajdowa∏a si´ baza
partyzancka „Chrina”. Wydaje si´, ˝e So∏tys pragnà∏, aby przemarsz melnykow-
ców odniós∏ g∏ównie efekt propagandowy i podtrzyma∏ na duchu pozostajàcych
w terenie cz∏onków OUN-M. Po kilkunastu dniach pododdzia∏ powróci∏ do Sa-
panowa. Tu ponownie przybyli nowi ochotnicy, m.in. sanitariuszka „¸esia”. So∏-
tys skierowa∏ do kierowników siatek terenowych OUN-M pismo zach´cajàce do
przekazywania w szeregi OP zdekonspirowanych melnykowców zagro˝onych
przez banderowskà SB. Po kilku lub kilkunastu dniach szkolenia OP ponownie
przemaszerowa∏ do Ludwiszcz, ale ju˝ innà trasà. Zapewne dowództwo podod-
dzia∏u obawia∏o si´ zasadzki ze strony UPA. Z Ludwiszcz ludzie So∏tysa poszli na
¸uck. Do powracajàcej w ¸uckie sotni do∏àczy∏o jeszcze oko∏o trzydziestu kon-
spiratorów OUN-M, w tym niejaki „Kobeç” z Krzemieƒca38.

30 listopada 1943 r. sotnia zatrzyma∏a si´ w Bia∏okrynicy na odpoczynek.
2 grudnia do miejscowoÊci dotar∏a kolumna pojazdów. Niemieccy oficerowie
przywieêli rozkaz przetransportowania ukraiƒskich partyzantów do Podhajec.
Tam rozpocz´∏a si´ w∏aÊciwa organizacja legionu w myÊl ustaleƒ pomi´dzy So∏ty-
sem a Pützem. Ludzie „Czerkasa” zostali zakwaterowani w szkole wiejskiej i miej-
scowych chatach. 3 lub 4 grudnia delegacja niemieckich oficerów dokona∏a prze-
glàdu OP, jego uzbrojenia oraz wyposa˝enia. Niemcy odbyli równie˝ rozmow´
z So∏tysem. Wkrótce dostarczono kuchni´ polowà i zaopatrzenie, m.in. legion
otrzyma∏ czarne mundury bez odznak. JednoczeÊnie do dowództwa legionu przy-
dzielono dwóch funkcjonariuszy SD – Assmussa i Raulinga, najprawdopodobniej
poczàtkowo jako doradców i ∏àczników z niemieckà policjà bezpieczeƒstwa39.

W grudniu 1943 r. So∏tys wys∏a∏ do Krzemieƒca trzech cz∏onków miejscowej
siatki melnykowskiej: „Kowala”, wspomnianego ju˝ „Kobecia” i „Maznyci´”,
w celu uwolnienia w porozumieniu z lokalnà SD wi´êniów z aresztu. „Maznycia”
s∏u˝y∏ wczeÊniej w ukraiƒskiej policji pomocniczej w Krzemieƒcu, a nast´pnie
w OP „Chrina”. Ku niezadowoleniu So∏tysa jedynie znikoma cz´Êç uwolnionych
wi´êniów, w wi´kszoÊci melnykowców, przy∏àczy∏a si´ do grupy „Kowala”40.

Do Podhajec przybyli natomiast liczni ochotnicy z powiatów dubieƒskiego
i krzemienieckiego, m.in. Myko∏a NedzwedÊkyj „Chrin”, sotenny Iwan Hunia
(Or∏yk), s∏u˝àcy dawniej w OP „Chrina”, Wo∏odymyr Trojan (Wo∏odymyr Potij
vel W. Smakur˝ewskyj?) ps. „Trojan”, tak˝e od „Chrina” (wczeÊniej prowid krze-
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38 Ibidem, s. 22–24.
39 Ibidem, s. 25.
40 Ibidem, s. 25–26.



mieniecki), „Hrab” – komendant wojskowy OUN-M w Katerburgu, „Wychor”
(P. Tkaczuk) – komendant wojskowy OUN-M w Uhorsku), „Uhrenko” (Iwan
Ostapczuk) – komendant wojskowy powiatu dubieƒskiego, „Kotio”, „Klen”
i „˚aryna” oraz (Ostap?) Czujko. Cz´Êç nowo przyby∏ych przejawia∏a silne anty-
niemieckie nastawienie, a do legionu wstàpi∏a jedynie z obawy przed banderow-
skà SB. Wielu ochotników zdezerterowa∏o z UPA, w tym „Chrin”. W sumie li-
czebnoÊç legionu wzros∏a dwukrotnie. Prawdopodobnie rozpocz´to formowanie
drugiej sotni (pierwszà prawdopodobnie dowodzi∏ jeszcze „Neczaj”), na której
czele mia∏ tymczasowo stanàç zbieg∏y przed SB „˚aryna”41.

Na poczàtku stycznia 1944 r. SS Hauptsturmführer Assmuss mianowany nie-
mieckim dowódcà legionu wyda∏ rozkaz przeprowadzenia rozpoznania w rejo-
nie Cumania oraz zlikwidowania operujàcych tam radzieckich grup partyzanc-
kich. Zadanie powierzono czocie „Wowka” (sotnia „Neczaja”?). Z powodu zbyt
szczup∏ych si∏ zaanga˝owanych do jego wykonania nie do koƒca uda∏o si´ je zre-
alizowaç. Na poczàtku stycznia 1944 r. czota musia∏a wycofaç si´ do Podhajec,
ust´pujàc pod naporem jednego ze zgrupowaƒ radzieckich. Jeszcze w styczniu
„Czerkas” ponownie skierowa∏ do Cumania grup´ rozpoznawczà, tym razem
pod dowództwem „Traktora”. Sk∏ada∏a si´ ona z czot „Klena”, „Makucha”
i „Paljanyceja”. Zadaniem grupy by∏o rozpoznanie si∏ bolszewickich w rejonie42.

W koƒcu stycznia 1944 r. legion sk∏adajàcy si´ z jednej sotni „Neczaja” na
rozkaz niemieckiego dowództwa przerzucono do ¸ucka43. Tam nastàpi∏a jego
pierwsza reorganizacja. Liczàca ok. 150 partyzantów czota „Wowka” zosta∏a
przeformowana w sk∏adajàcà si´ z trzech czot sotni´. Od tej pory legion sk∏ada∏
si´ z dwóch lub byç mo˝e nawet trzech sotni: dawnej „Neczaja”, nowej „Wow-
ka” i prawdopodobnie „˚aryny”, choç nie jest to pewne. Zreorganizowano rów-
nie˝ sztab, w którym s∏u˝yli Iwan Hunia, „Chrin”, „˚aryna”, „Urhenko”, „Tro-
jan” i „Ostap”. Ukraiƒskim dowódcà legionu pozosta∏ „Czerkas”, natomiast
niemieckim by∏ Assmuss. Rozkazy wydawane przez komendanta Sipo i SD (na
danym obszarze administracyjnym) Assmuss przekazywa∏ „Czerkasowi”, który
poleca∏ podw∏adnym ich realizacj´.

W zwiàzku z natarciem Armii Czerwonej na ¸uck, ok. 1 lutego 1944 r. legion
przegrupowa∏ si´ do Torczyna, a nast´pnie do UÊci∏uga nad Bugiem. Sztab legio-
nu zajà∏ kwater´ w budynku by∏ej policji ukraiƒskiej. Zadaniem ULS w rejonie
by∏o zwalczanie nie tylko partyzantki sowieckiej, ale i oddzia∏ów 27. Wo∏yƒskiej
Dywizji Piechoty AK. Niemcy przydzielali go równie˝ do zadaƒ o charakterze re-
presyjno-policyjnym.

W dniach 11 i 12 lutego ULS stoczy∏ zaci´tà potyczk´ z sowieckimi partyzan-
tami, w której straci∏ kilkudziesi´ciu ludzi44. W odwecie Niemcy zarzàdzili prze-
prowadzenie operacji przeciwpartyzanckiej. W nocy z 14 na 15 lutego 1944 r.
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41 Ibidem, s. 26.
42 Ibidem, s. 27. Grupa (sotnia?) „Traktora” w rejonie ¸ucka zosta∏a prawie zniszczona przez od-
dzia∏y 6. Gwardyjskiego Korpusu Kawalerii, nielicznym jego ˝o∏nierzom uda∏o si´ dotrzeç do Tor-
czyna na miejsce koncentracji legionu. Inni do∏àczyli dopiero w rejonie Hrubieszowa.
43 Ibidem. Wed∏ug Andrija BolianowÊkiego 13 I 1944 r. ULS osiàgnà∏ wieÊ Bujani, a 25 stycznia wy-
ruszy∏ w kierunku W∏odzimierza Wo∏yƒskiego (A. BolianowÊkyj, Ukrajinski Wijskowi..., s. 262).
44 A. BolianowÊkyj, Ukrajinski Wijskowi..., s. 263.



ULS wymaszerowa∏ z UÊci∏uga w kierunku kolonii Karczunek. JednoczeÊnie ze
wschodu, z W∏odzimierza Wo∏yƒskiego, wymaszerowa∏o niemieckie zgrupowa-
nie z zadaniem uderzenia na znajdujàce si´ w rejonie zgrupowanie 27. DP AK.
Nad ranem 15 lutego legion zaatakowa∏ koloni´ Karczunek, a nast´pnie koloni´
Edwardopole, obie zamieszkane przez ludnoÊç polskà. Poczàtkowo dzia∏ania le-
gionistów powstrzymywa∏a miejscowa samoobrona. Podczas rozpoznania kolo-
nii Karczunek w zasadzk´ polskiej samoobrony wpad∏ jeden z rojów legionu pod
dowództwem czotowego „Hraba”. W wyniku gwa∏townego starcia straci∏ co naj-
mniej czterech ˝o∏nierzy, w tym „Hraba” i rojowego „Terena”45. Podciàgni´te po-
si∏ki szybko z∏ama∏y polskà obron´ i zaatakowa∏y wieÊ. W kolonii zgin´∏o od
ok. trzydziestu do ponad szeÊçdziesi´ciu Polaków46. Mimo zaalarmowania przez
okolicznà ludnoÊç, do akcji nie w∏àczy∏a si´ skoncentrowana w rejonie Wodzin-
ki kompania AK „Piotrusia”, poniewa˝ zosta∏a zaatakowana przez Niemców po-
suwajàcych si´ od strony W∏odzimierza. Pacyfikacj´ przerwa∏ dopiero podod-
dzia∏ z kompanii AK „Czecha”, który przeprowadzi∏ natarcie przez Edwardopole
na Karczunek. W wyniku akcji niemiecko-ukraiƒskiej w Edwardopolu zgin´∏o co
najmniej dwoje Polaków, jedna osoba zosta∏a ranna47.

Dzia∏ania prowadzone przeciwko partyzantom w lutym 1944 r. dowiod∏y s∏a-
bego przygotowania taktycznego niektórych dowódców pododdzia∏ów ULS.
W trakcie starç z partyzantkà radzieckà w rejonie Klewania legion (sotnia „Wow-
ka”?) utraci∏ a˝ 39 ludzi48. Na dodatek wzros∏y straty niebojowe. Podczas posto-
ju w UÊci∏ugu przez nieostro˝noÊç zgin´∏o dwóch doÊwiadczonych podoficerów,
a kilku legionistów zosta∏o rannych w wypadkach z bronià49.

W ostatnich dniach lutego 1944 r. legion zosta∏ przegrupowany do Moroczy-
na, na drugà stron´ Bugu. Sotnia „Wowka” zosta∏a skoszarowana we wsi Dzieka-
nów, sztab i pododdzia∏ gospodarczy rozlokowa∏y si´ w folwarku nieopodal Mo-
roczyna, natomiast w samej miejscowoÊci usadowiono sotni´ „Neczaja”.
Wkrótce przybyli tam tak˝e ludzie „Traktora” prowadzàcy nowe uzupe∏nienia.
Rekrutacja do legionu odbywa∏a si´ równie˝ w terenie. Poniewa˝ w okolicy znaj-
dowa∏o si´ wielu uchodêców z ¸ucka, cz´Êç z nich zaciàgn´∏a si´ (g∏ównie zde-
konspirowani melnykowcy), innych odes∏ano na Wo∏yƒ do pracy organizacyjnej.

W marcu 1944 r. w zwiàzku z niskà efektywnoÊcià bojowà i stratami na Wo-
∏yniu si´gajàcymi od kilkudziesi´ciu do nawet stu ludzi (co mog∏o stanowiç na-
wet ok. 30 proc. stanu) Niemcy nakazali intensywne przeszkolenie legionu.
W tym celu SD przys∏a∏a kilku doÊwiadczonych oficerów Ukraiƒców: dawnego
oficera armii URL i WP p∏k. O∏eksandra Kwitk´50, sotennego che∏mskiej samo-
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45 K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 28. Wed∏ug W∏adys∏awa i Ewy Siemaszków straty wynios∏y
siedmiu zabitych (W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo..., t. 1, s. 841–842).
46 W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo..., s. 843.
47 Ibidem; J. Turowski, Po˝oga. Walki 27 Wo∏yƒskiej Dywizji AK, Warszawa 1990, s. 181–183.
48 A. BoljanowÊkyj, Ukrajinski Wijskowi..., s. 263.
49 K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 29–30. Zginà∏ dowódca sekcji moêdzierzy „Ruskij” i jego za-
st´pca N.N. „Woron”. WczeÊniej „Ruskij” by∏ w UPA „Bulby”, potem w sotni „Chrina”. Pochodzà-
cy ze Smygi „Woron” nale˝a∏ do OUN jeszcze przed 1939 r.
50 Kwitko Aleksander, mjr kontraktowy kaw. WP; przed 1939 r. w 3. pu∏ku u∏anów; w kampanii
wrzeÊniowej 1939 r. w OÊrodku Zapasowym Krakowskiej Brygady Kawalerii – dowódca Oddzia∏u
Ochrony Koszar 3. pu∏ku u∏anów.



obrony Petro Oksentiwa (Omeljaniw-Terlica) „Terlic´”, a ponadto chor. Roma-
na Kiweljuka „Worona” („Romko”), dzia∏acza OUN-M. Mieli oni nadzorowaç
utworzenie szko∏y podoficerskiej przy ULS oraz poprowadziç szkolenie legioni-
stów. Komendantem szko∏y zosta∏ „Terlica”, na czele sformowanej sotni szkol-
nej stanà∏ „Woron”. Przydzielono do niej wszystkich dotychczasowych dowód-
ców czot51.

W marcu 1944 r. przeprowadzono kolejnà reorganizacj´ – ULS rozwini´to do
stanu batalionu. Legion liczy∏ w tym momencie prawdopodobnie ok. trzystu ˝o∏-
nierzy. Nowym (wojskowym) dowódcà ULS zosta∏ p∏k Kwitko, który zastàpi∏
nieradzàcego sobie So∏tysa. „Czerkas” w dalszym ciàgu sprawowa∏ kierownictwo
polityczne – oficjalnie by∏ „führerem” legionu (batalionu). Od tej pory prawdo-
podobnie zacz´∏a obowiàzywaç nazwa Ukraiƒski Legion Samoobrony52. Sotnia
„Wowka” zosta∏a wzmocniona przez cz´Êç ˝o∏nierzy sotni „Neczaja”, natomiast
sotni´ „Neczaja” uzupe∏niono ludêmi „Traktora” i przekazano pod dowództwo
„Makucha” (Jurij Makuch)53. Oprócz tego legion zosta∏ wzmocniony przez ukra-
iƒski pododdzia∏ z Podola, który w niewyjaÊnionych okolicznoÊciach dotar∏ a˝
w Hrubieszowskie. Podolskà czotà dowodzili „Sobczyk” i „Horobiec”54.

Po reorganizacji legion sk∏ada∏ si´ z trzech sotni: dwóch liniowych: „Wowka”
i „Makucha” oraz szkolnej „Worona”. Sformowano ponadto pododdzia∏ artyle-
rii pod dowództwem por. Ewhena Popiwskiego i ¸uhowego (Wasyl ¸uhowyj?)
oraz samodzielnà czot´ moêdzierzy. Zorganizowano ˝andarmeri´ polowà
z „Ostapem”, „Pidkowà” i „Smuhljawym”, sàd polowy z sotennym Iwanem Hu-
nià, „Urhenkà” i Kost’em Hirniakiem oraz grup´ rozpoznawczà z „Kotiem”,
„Okoniem”, „Kobieciem” i Gustavem Raulingiem z SD. Utworzono tak˝e szpi-
tal polowy z dr. Iwanem Jürgensem na czele. Prac´ propagandowà i oÊwiatowà
w legionie So∏tys powierzy∏ by∏emu referentowi propagandy krzemienieckiego
Prowidu OUN-M „Trojanowi”, który by∏ jednoczeÊnie redaktorem czasopisma
„Ukrajiƒskyj Legioner”. LudnoÊç ukraiƒskà nastawiono g∏ównie przeciwko bol-
szewikom (co prawda zaliczono do nich nawet ˝o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich
„Rysia”) i banderowcom. Opiek´ duchowà nad legionistami sprawowali prawo-
s∏awni kapelani: o. Paladyj Dubicki (w 1943 r. by∏ w obozie „Chrina”) i jego po-
mocnik, póêniejszy arcybiskup o. Jow Skakalski. Przy legionie znajdowa∏a si´
tak˝e spora grupa cywilów, którzy uciekli przed Armià Czerwonà z Wo∏ynia.
Niektórzy z nich s∏u˝yli w pododdziale gospodarczym. ˚ony niektórych ofice-
rów i podoficerów pe∏ni∏y s∏u˝b´ jako sanitariuszki lub maszynistki55.

W Dziekanowie i Moroczynie ULS stacjonowa∏ z przerwami od oko∏o 3 mar-
ca do koƒca czerwca 1944 r.56 Oprócz intensywnego szkolenia legion bra∏ udzia∏
w akcjach przeciwpartyzanckich. Jego g∏ównym przeciwnikiem na tym terenie
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51 A. BolianowÊkyj, Ukrajinski Wijskowi... Nieco póêniej p.o. komendantem szko∏y by∏ „Neczaj”.
52 K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 32.
53 A. BolianowÊkyj, Ukrajinski Wijskowi... „Makuch” dowodzi∏ czotà w grupie „Traktora”.
54 K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 30–31. Byç mo˝e pododdzia∏ mia∏ jakiÊ zwiàzek z sotnià
„Wo∏yƒcia”. Najcenniejsza dla legionu by∏a osoba lekarza dr. Jürgensa (ponoç ¸otysza z pochodze-
nia) oraz s∏u˝ba sanitarna owego pododdzia∏u.
55 Ibidem, s. 32–34.
56 AIPN, 27 WDAK, IV 79, k. 209–210.



by∏a partyzantka sowiecka oraz polska – BCh i AK. Podczas jednej z pierwszych
akcji ULS w rejonie Moroczyna 3 marca 1944 r. w niewyjaÊnionych okoliczno-
Êciach Niemcy rozbroili czterech legionistów, bioràc ich prawdopodobnie za par-
tyzantów. W trakcie incydentu jeden z nich zosta∏ Êmiertelnie postrzelony. Pozo-
sta∏ych trzech Niemcy usi∏owali nast´pnie rozstrzelaç57.

Pomimo tych nieporozumieƒ ULS zaczà∏ odnotowywaç pewne sukcesy w zwal-
czaniu polskiego podziemia. W pierwszej po∏owie marca legion (grupa bojowa
Assmussa) w sile 180 ludzi wraz z ukraiƒskim pododdzia∏em Ortschutzu przystà-
pi∏ do likwidacji dzia∏ajàcych w terenie du˝ych zgrupowaƒ partyzanckich polskich
i sowieckich. Ju˝ 8 marca w rejonie miejscowoÊci Prehory∏e dosz∏o do kilku po-
tyczek z bechowcami. Jeszcze tego samego dnia policja ukraiƒska i pododdzia∏y
UNS, wsparte byç mo˝e przez legion, zaatakowa∏y koloni´ Prehory∏e, gdzie zabi-
to 38 osób. Dopiero natarcie I batalionu hrubieszowskiego BCh (dowódca Stani-
s∏aw Basaj „RyÊ”) przerwa∏o pacyfikacj´ kolonii58.

13 marca 1944 r. w rejonie Mas∏om´cza legioniÊci otoczyli partyzantów naj-
prawdopodobniej z batalionu BCh „Rysia”. Bechowcy wycofali si´ w kierunku
kolonii Dàbrowa Mas∏om´cka i tam zabarykadowali si´ w opuszczonych przez
wysiedlonych Polaków domostwach. W wyniku kolejnej potyczki pododdzia∏y
ULS wypar∏y partyzantów z kolonii i zmusi∏y do cofni´cia si´ w kierunku na Sah-
ryƒ. Wed∏ug êróde∏ niemieckich w efekcie tych starç zgin´∏o osiemnastu party-
zantów, grupa Assmussa nie zanotowa∏a natomiast ofiar w ludziach59.

W po∏owie marca legioniÊci ponownie natkn´li si´ na batalion „Rysia” w re-
jonie Modrynia60. Partyzanci prowadzili tam akcj´ odwetowà polegajàcà m.in. na
podpalaniu zagród nale˝àcych do Ukraiƒców. W wyniku natarcia pododdzia∏ów
ULS partyzanci utracili szeÊciu ludzi i zostali zmuszeni do przerwania akcji i wy-
cofania si´61. Nie uda∏o si´ jednak zniszczyç polskiego zgrupowania.

19 marca niemieckie rozpoznanie wykry∏o w rejonie Ma∏kowa zgrupowanie
partyzanckie liczàce czterystu do pi´ciuset ˝o∏nierzy. Do akcji w rejonie Górek,
¸askowa, Ma∏kowa i Starej Wsi skierowano liczàcà 215 ludzi grup´ bojowà Ass-
mussa, ˝andarmeri´ oraz jednostki policyjne podleg∏e Sipo. Si∏y niemieckie za-
atakowa∏y Górki, natomiast ULS prawdopodobnie skierowa∏ si´ na Ma∏ków. Po-
czàtkowo batalion „Rysia” znalaz∏ si´ w okrà˝eniu, ale natychmiast otrzyma∏
pomoc ze strony pododdzia∏ów 5. Rejonu Obwodu AK Hrubieszów, m.in. „Cza-
rusia” i „Grzesia”62. W wyniku trwajàcej kilka godzin potyczki si∏y niemieckie
zosta∏y otoczone przez ˝o∏nierzy AK i BCh (I Batalion Hrubieszowski), ale legio-
nistom Assmussa uda∏o si´ przerwaç pierÊcieƒ okrà˝enia. W ULS by∏ jeden zabi-
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57 AIPN, SWL 287, t. 2, Meldunek sytuacyjny komendanta Orpo dystryktu Lublin, 8 III 1944 r.,
k. 289.
58 G. Motyka, Tak by∏o..., s. 186; J. Markiewicz, Partyzancki kraj, Lublin 1980, s. 104.
59 AIPN, SWL 287, t. 2, Meldunek sytuacyjny komendanta Orpo dystryktu Lublin, 16 III 1944 r.,
k. 289; zob. tak˝e B. Zwolak, Nasze partyzanckie boje [w:] W. Jaroszyƒski, B. K∏embukowski, E.
Tokarczuk, ¸uny nad Huczwà i Bugiem, ZamoÊç 1992, s. 175.
60 W. Jaroszyƒski, B. K∏embukowski, E. Tokarczuk, ¸uny..., s. 71. W rejonie Modrynia od 9 marca
operowa∏ tak˝e pododdzia∏ BCh nienale˝àcy do batalionu „Rysia”.
61 AIPN, SWL 287, t. 2, Meldunek sytuacyjny komendanta Orpo dystryktu Lublin, 16 III 1944 r.,
k. 289.
62 W. Jaroszyƒski, B. K∏embukowski, E. Tokarczuk, ¸uny..., s. 68, 71.



ty i szeÊciu zaginionych. Niemcy ∏àcznie stracili pi´ciu zabitych, szeÊç wozów,
kuchni´ polowà i pi´tnaÊcie koni. Wed∏ug polskich êróde∏ straty niemiecko-ukra-
iƒskie wynios∏y 27 zabitych. Szacunki niemieckie mówià o 67 zabitych po stro-
nie polskiej, ale cz´Êciowo by∏a to ludnoÊç cywilna. Po poÊcigu za niemiecko-
-ukraiƒskim zgrupowaniem ludzie „Rysia” bez przeszkód spalili zamieszkane
przez Ukraiƒców Mas∏om´cz i Modryƒ. Po nieudanej akcji si∏y niemieckie wyco-
fa∏y si´ do Hrubieszowa63.

26 marca 1944 r. na drodze z Lisek Horodelskich do Hrubieszowa nad rze-
kà Huczwà czujka ULS natkn´∏a si´ na pi´cioro Polaków – uchodêców z Wo∏y-
nia. W nie do koƒca wyjaÊnionych okolicznoÊciach legioniÊci zamordowali ich,
a cia∏a wrzucili do rzeki64.

Pogarszajàca si´ sytuacja wokó∏ Hrubieszowa sk∏oni∏a dowództwo niemieckie
do podj´cia zakrojonej na wi´kszà skal´ operacji. W nocy z 26 na 27 marca Niem-
cy przegrupowali znaczne si∏y pod dowództwem pp∏k Froemerta65 w rejon Smo-
ligów–kolonia Olszynka–kolonia Ameryka–kolonia ¸asków, na pó∏noc od Hru-
bieszowa. Wspomniany rejon by∏ od 1943 r. bazà „Rysia”. W sk∏ad niemieckiej
grupy bojowej oprócz ULS wesz∏y pododdzia∏y 5. galicyjskiego policyjnego pu∏ku
grenadierów SS, policji niemieckiej i Wehrmachtu (oddzia∏ 154. DP), wsparte ba-
terià dzia∏ szturmowych. O Êwicie si∏y niemiecko-ukraiƒskie okrà˝y∏y pododdzia-
∏y I Batalionu Hrubieszowskiego BCh (plutony „˚mijki”, „Or∏a”) oraz placówk´
(pluton) AK „Hardego”. Po gwa∏townym boju si∏om niemiecko-ukraiƒskim uda∏o
si´ prze∏amaç obron´ i cz´Êciowo zniszczyç polskie zgrupowanie. Za cen´ du˝ych
strat „RyÊ” zdo∏a∏ jednak wyrwaç cz´Êç batalionu z pu∏apki. Po rozbiciu polskiej
partyzantki Niemcy, wsparci m.in. przez ULS, przystàpili do pacyfikacji Smoligo-
wa, kolonii Ameryka i kolonii Olszynka. W samym Smoligowie zamordowano od
200 do 220 mieszkaƒców wsi. Podczas porannego boju polska partyzantka straci-
∏a w zale˝noÊci od szacunków od 33 do 75 zabitych. Straty ULS wynios∏y trzech
rannych i jednego zabitego. W efekcie krwawych walk pododdzia∏ BCh zosta∏ cz´-
Êciowo zniszczony i zmuszony do wycofania si´ do Puszczy Solskiej66.
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63 AIPN, SWL 287, t. 2, k. 290, meldunek sytuacyjny komendanta Orpo dystryktu Lublin, 21 III
1944 r.; T. Jasiƒski, Napad na Górki (relacja) [w:] W. Jaroszyƒski, B. K∏embukowski, E. Tokarczuk,
¸uny...; G. Motyka, Tak by∏o..., s. 191; J. Markiewicz, Partyzancki kraj..., s. 107–113.
64 AIPN, 27 WDAK, IV 27, Relacja Zygmunta Maguzy, 21 III 1985 r., k. 106–107; AIPN, 27
WDAK, IV 79, Notatka Juliana Stankiewicza nt. informacji uzyskanych z KW MO w Lublinie,
12 XII 1968 r., k. 209–210; W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo..., t. 2, s. 1002.
65 Si∏ami policji i SS dowodzi∏ kpt. Schutzpolizei Wullbrandt.
66 AIPN, SWL 287, t. 2, Meldunek sytuacyjny komendanta Orpo dystryktu Lublin, 28 III 1944 r.,
k. 290; ibidem, W ogniu wykuwa si´ nasz los... (Epizod ze szlaku walki ULS), k. 284; W. Jaroszyƒ-
ski, B. K∏embukowski, E. Tokarczuk, ¸uny..., s. 68, 133; J. Markiewicz, Partyzancki kraj...,
s. 116–118; Z. Ziembikiewicz, W partyzantce u „Rysia”, Warszawa 1978, s. 145–147; I. Iliuszyn,
Polskie podziemie w po∏udniowo-wschodnich powiatach dzisiejszej Polski w latach 1939–1947 [w:]
Polska–Ukraina. Trudne pytania, t. 7, Warszawa 2000, s. 48; L. Siemion, Rajdy partyzanckie w lu-
belskiem, Lublin 1983, s. 54. Autor W ogniu wykuwa si´ nasz los... okreÊli∏ batalion „Rysia” jako
band´ polsko-komunistycznà Basaja. Podczas akcji „budynki palà si´ wraz z bandytami”, udaje si´
jednak wziàç stu jeƒców i zlikwidowaç dwustu bandytów (chodzi o mieszkaƒców m.in. Smoligowa);
autor podsumowuje: „Niema∏o trudzi∏ si´ tutaj czerwony wróg Ukrainy i ca∏ego kulturalnego Êwia-
ta – bolszewik, pragnàc r´koma polskich komunistów niszczyç Ukrain´ na niemieckich ty∏ach” (t∏u-
maczenie z rosyjskiego na polski, orygina∏ w j´zyku ukraiƒskim prze∏o˝ony przez t∏umacza KGB).



Po za˝egnaniu niebezpieczeƒstwa ze strony najsilniejszego zgrupowania par-
tyzanckiego, czyli BCh, niemieckie w∏adze bezpieczeƒstwa co najmniej dwukrot-
nie skierowa∏y ULS na Wo∏yƒ. W pierwszych dniach kwietnia 1944 r. legion
przeprawi∏ si´ przez Bug i razem z pododdzia∏em niemieckiego Grenzschutzu
zorganizowa∏ zasadzk´ na zgrupowanie partyzanckie w miejscowoÊci ¸udzin
(pow. w∏odzimierski), które, jak si´ wkrótce okaza∏o, nale˝a∏o do UPA. Ju˝ jed-
nak 11 kwietnia ULS dzia∏a∏ w rejonie Hrubieszowa, ale wkrótce zosta∏ czasowo
wycofany na odpoczynek. W pierwszej po∏owie maja 1944 r. pododdzia∏y ULS
ponownie przegrupowano w rejon W∏odzimierz Wo∏yƒski–Poryck, a w czerwcu
lub w po∏owie lipca powróci∏y w Hrubieszowskie67.

W czerwcu lub lipcu 1944 r. ULS, ju˝ pod dowództwem p∏k. Wo∏odymyra
Herasymenki „Tura”68, który zastàpi∏ p∏k. Kwitk´, przemaszerowa∏ do Tudorko-
wic k. Chorobrowa. W Tudorkowicach, Pieczygórach i Starogrodzie mieszka∏o
wielu melnykowców, których zmuszono do wstàpienia do UNS/UPA oraz samo-
obrony kierowanej przez OUN-B. W Starogrodzie znajdowali si´ ponadto byli
partyzanci sotni OUN-M „Bi∏ego”.

Po osiàgni´ciu Tudorkowic dowództwo legionu nakaza∏o zarekwirowaç pod-
wody i ˝ywnoÊç. Rozpocz´to tak˝e werbunek miejscowych Ukraiƒców do ULS.
Niema∏à rol´ w tej misji odegra∏ niejaki HajworoƒÊkyj69, który zna∏ wielu party-
zantów „Bi∏ego”, a przede wszystkim Wasyla Ma∏a˝yƒskiego (Ma∏a˝eƒskiego).
Pomimo ˝e Ma∏a˝yƒski by∏ stanicznym samoobrony w Starogrodzie, utrzymywa∏
kontakt z OUN-M na Wo∏yniu przez kurierki. Kobiety te znalaz∏y si´ póêniej
w ULS jako sanitariuszki. Z Tudorkowic do legionu wstàpili m.in. Ewhen Kuê-
miƒski, Paw∏o Werobij (dotychczas w UPA i SB), Metody ˚urawiecki (dotychczas
w SB) i Teodor Dak, kuszczowy miejscowej samoobrony. Przyprowadzi∏ on cz´Êç
podwód70. Z Tudorkowic, Pieczygór i Starogrodu do ULS wstàpi∏o w sumie oko-
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67 AIPN, SWL 287, t. 2, Meldunek sytuacyjny komendanta Orpo dystryktu Lublin, 12 IV 1944 r.,
k. 291; AIPN, SWL 288, t. 3, Protokó∏ przes∏uchania Teodora Daka, maj 1969 r., k. 387; K. Hir-
niak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 35–36.
68 Wo∏odymyr Herasymenko (ur. 1892 w Kijowie), oficer armii rosyjskiej, potem armii Ukraiƒskiej
Republiki Ludowej; od 1918 r. dowódca szwadronu, w 1920 r. dowódca 6. kurenia jazdy (z 6. Dy-
wizji Strzelców), uczestnik ofensywy kijowskiej; w sierpniu 1920 r. odznaczy∏ si´ w obronie Zamo-
Êcia; w 1943 r. prawdopodobnie w Krakowie; w latach 1944–1945 dowódca ULS (p∏k); po wojnie
na emigracji (gen. chor.).
69 Jurij (Andrij?) lub Wasyl HajworoƒÊkyj (ur. 1917 lub 1924), cz∏onek OUN-M; w 1943 r. w sot-
ni OUN-M „Bi∏ego” – prawdopodobnie zast´pca dowódcy; od 1944 r. w ULS, m.in. w sotni ckm;
zginà∏ 4 IX 1944 r. w walkach z powstaƒcami w Warszawie. Oprócz Hajworoƒskiego agitacj´ pro-
wadzili „Cza∏yj”, „Jastrub” i N.N. (AIPN, SWL 290, Protokó∏ przes∏uchania Wasyla Ma∏a˝yƒskie-
go, 9 X 1967 r., k. 847v).
70 AIPN, SWL 288, t. 3, Protokó∏ przes∏uchania Teodora Daka, maj 1969 r., k. 387–388. Wed∏ug
êróde∏ niemieckich w ULS znaleêli si´ nast´pujàcy mieszkaƒcy wspomnianych trzech wsi: Paw∏o
Czurczuk (Czerczuk), Teodor Dak, Stepan Sameluk (Nagum), Orest Szramenko, Paw∏o Werobij
– wszyscy Tudorkowice, Piotr Dokielski (Dakielski, Dukielski), Myroslaw Laszczuk (Laszuk), Wasyl
Kuêma, Oleh Senyszyn – wszyscy Pieczygóry, Iwan Hnatiuk (Gnatiuk), Petro Korol, Wo∏odymyr Ko-
rol, Ewhen Kuêmiƒski, Wasyl Ma∏a˝yƒski, Iwan Myciuk, Jakiw Netreba, Jaros∏aw Palij, Wo∏odymyr
Sycz, Myroslaw ˚eƒczuk – wszyscy Starogród. Oprócz wymienionych w ULS znaleêli si´ jeszcze
Metody ˚urawiecki i Teodor Bliêniuk (Bieƒ). Na temat Daka i Ma∏a˝yƒskiego zob. M. Majewski,
Teodor Dak i operacja „Pajàki” [w:] S∏u˝by bezpieczeƒstwa Polski i Czechos∏owacji wobec Ukraiƒ-
ców, red. G. Motyka, Warszawa 2005, tam tak˝e forma nazwiska Ma∏a˝yƒski.



∏o dwudziestu sympatyków Melnyka. Utworzyli oni rój, którego dowódcà mia-
nowano Daka, a jego zast´pcà Ma∏a˝yƒskiego. Rój wszed∏ w sk∏ad plutonu z sot-
ni „Wowka”, dowodzi∏ nim by∏ „Cza∏yj”. Werobij zosta∏ we wspomnianym plu-
tonie pisarzem71.

W drugiej po∏owie lipca ULS rozpoczà∏ przegrupowanie w kierunku zachod-
nim na Hrubieszów i Lublin. Podczas nocnego przemarszu w miejscowoÊci Ch∏a-
niów w przypadkowej strzelaninie z sowieckimi partyzantami zginà∏ SS Sturm-
bannführer Assmuss72. W ukraiƒskiej literaturze przedmiotu z niezrozumia∏ych
powodów podaje si´, ˝e do Êmierci Assmussa przyczynili si´ polscy partyzanci73.
Tymczasem wi´kszoÊç przes∏uchiwanych po wojnie mieszkaƒców wsi jedno-
znacznie zeznawa∏a, ˝e spalenie samochodu i zabicie niemieckiego oficera to
dzie∏o partyzantów radzieckich. Ch∏aniów by∏ przede wszystkim rejonem dzia∏a-
nia partyzantki sowieckiej i Armii Ludowej. Bataliony Ch∏opskie w tym rejonie
mia∏y znajdowaç si´ pod wp∏ywami komunistów74. Jeden z dowódców party-
zanckich AL „Pilot” w swoich wspomnieniach stwierdzi∏, ˝e „najsilniejszym
oÊrodkiem ruchu oporu w po∏udniowej cz´Êci powiatu Krasnystaw by∏a wieÊ
Ch∏aniów, gdzie mieÊci∏o si´ dowództwo powiatowe AL”75. Jak mo˝emy si´ do-
myÊlaç, si∏y AL ÊciÊle wspó∏dzia∏a∏y z partyzantkà sowieckà, zajmujàc si´ przede
wszystkim rozpoznaniem, zapewnianiem przewodników i opiekà nad rannymi.
W tym w∏aÊnie celu w Ch∏aniowie powsta∏ w 1944 r. szpital partyzancki. 

Wed∏ug powojennych zeznaƒ mieszkaƒców Ch∏aniowa, w tym i dowódcy
grupy AL Gustawa Króla „Cygana”, wieczorem 22 lipca 1944 r. na drodze prze-
jazdu Assmussa znalaz∏y si´ furmanki z sowieckimi partyzantami76. Prawdopo-
dobnie by∏ to transport rannych. W tym czasie w zagrodzie Królów znajdowali
si´ sowieccy dowódcy oraz „Cygan”. Niektórzy Êwiadkowie stwierdzajà, ˝e fur-
manki os∏ania∏a czujka ulokowana w pobliskich krzakach77. Gdy nadjecha∏o
auto, partyzanci otworzyli ogieƒ, który musia∏ byç poczàtkowo chaotyczny i nie-
zbyt celny. W samochodzie osobowym jechali: Assmuss, Rauling, „Kotio” i nie-
miecki szofer78. Pododdzia∏y ULS zosta∏y zatrzymane przed Ch∏aniowem i pozo-
stawa∏y w pogotowiu. Prawdopodobnie nie przeprowadzono rozpoznania wsi,
co by∏o ewidentnym b∏´dem. W pewnym momencie na g∏ównej drodze, nieopo-
dal koÊcio∏a, jadàcy samochód (Assmuss poszukiwa∏ kwater na noc) znalaz∏ si´
przed furmankami wy∏adowanymi rannymi sowieckimi partyzantami prawdopo-
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71 AIPN, SWL 289, t. 4, Protokó∏ przes∏uchania Teodora Daka, 12 IX 1969 r., k. 663–665.
72 J. Fajkowski, WieÊ w ogniu, Warszawa 1972, s. 326.
73 O. Horodyskyj, Dwa dni..., s. 22; wed∏ug Bondarenki Assmussa zabili ˝o∏nierze AK (K. Bonda-
renko, Dzia∏alnoÊç ukraiƒskich oddzia∏ów..., s. 24).
74 Wed∏ug Jana B∏a˝ejczyka „Placówka BCh w Ch∏aniowie prawie od poczàtku istnienia wspó∏pra-
cowa∏a z komendà powiatowà AL” (J. B∏a˝ejczyk, Ze wspomnieƒ dowódcy oddzia∏u partyzanckiego
AL, „Wojskowy Przeglàd Historyczny” 1976, nr 2, s. 191).
75 Idem, Zanim przysz∏o nowe, Warszawa 1979, s. 107.
76 AIPN, SWL 288, t. 3, Zeznanie przed GKBZNwP Êwiadka Stanis∏awy Lipskiej, [1969 r.], k. 427;
ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Gustawa Króla, [1969 r.], k. 446–449.
77 Ibidem, Zeznanie Stanis∏awy Lipskiej przed GKBZNwP, [1969 r.], k. 427.
78 K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 37; zob. tak˝e AIPN, SWL 289, t. 4, Protokó∏ przes∏uchania
Teodora Daka, 12 IX 1969 r., k. 664v. Wed∏ug Daka w pojeêdzie znajdowali si´ tylko t∏umacz „Ko-
tio”, szofer i Assmuss.



dobnie ze zgrupowania „Zr´ba”. Auto zosta∏o ostrzelane, w wyniku czego stan´-
∏o w p∏omieniach. W trakcie wymiany ognia rany odniós∏ szofer, wyczo∏ga∏ si´
jednak w krzaki. Prawdopodobnie Assmuss zdo∏a∏ opuÊciç pojazd, ale podczas
ostrzeliwania si´ zosta∏ Êmiertelnie trafiony. „Kotio” i Rauling mieli wi´cej szcz´-
Êcia: obaj uciekli. „Kotio” dotar∏ do p∏k. Wo∏odymyra Herasymenki i zameldo-
wa∏, ˝e Assmuss i kierowca zgin´li. Nazajutrz okaza∏o si´, ˝e kierowca odniós∏
niewielkie rany i prze˝y∏ ukryty w zbo˝u79.

Jeszcze w nocy pododdzia∏y ULS rozpozna∏y podejÊcia do wsi i jà otoczy∏y. Ak-
cja by∏a prowadzona na tyle powoli, ˝e sowieccy partyzanci po zabraniu rannych
zdo∏ali opuÊciç Ch∏aniów. Wraz z nimi uciekli aelowcy, w tym „Cygan”. Nad ra-
nem 23 lipca, w odwecie za zabójstwo Assmussa, Herasymenko nakaza∏ podj´cie
dzia∏aƒ zaczepnych. Wed∏ug Ma∏a˝yƒskiego wydano rozkaz „zniszczenia wszyst-
kich domów i zabudowaƒ oraz zlikwidowania wszystkich mieszkaƒców tej wsi”80.
Ukraiƒski Legion Samoobrony otoczy∏ wieÊ i jej okolice, nast´pnie pododdzia∏y
wkroczy∏y do Ch∏aniowa. LegioniÊci pod∏o˝yli ogieƒ w kilku miejscach. Wi´k-
szoÊç mieszkaƒców zbieg∏a ju˝ w nocy do innych miejscowoÊci, cz´Êç ukry∏a si´
w lasach, cz´Êç w stodo∏ach, rowach. Znalezionych likwidowano na miejscu,
strzelano tak˝e do uciekajàcych. Ca∏a akcja trwa∏a ponad godzin´. Dowództwo
ULS szybko ustali∏o, byç mo˝e po krótkich przes∏uchaniach, w których gospodar-
stwach przebywali Sowieci. W wyniku akcji legion spali∏ od 35 do 41 gospo-
darstw w Ch∏aniowie (wsi i kolonii) oraz pobliskim W∏adys∏awinie i zamordowa∏
ogó∏em 44 osoby cywilne, w tym matk´ „Cygana”. Przed Êmiercià by∏a ona tor-
turowana – powy∏amywano jej r´ce. WÊród ofiar by∏o pi´cioro dzieci. Cz´Êç osób
ukrytych we wsi prze˝y∏a akcj´81. Obie miejscowoÊci by∏y bazami partyzanckimi,
ale ani partyzanci AL, ani operujàcy w pobli˝u Sowieci nie stan´li w obronie mor-
dowanej wsi, która tak cz´sto udziela∏a im schronienia.

Po spacyfikowaniu Ch∏aniowa legion pomaszerowa∏ na Uhrynów, Krasny-
staw, KraÊnik, nast´pnie sforsowa∏ Wis∏´ ko∏o Annopola. Potem skierowa∏ si´ na
Ostrowiec, Kielce, Chmielnik i w pierwszych dniach sierpnia osiàgnà∏ po∏o˝onà
na pó∏noc od Krakowa Bukowskà Wol´ ko∏o Miechowa.

Dosz∏o do kolejnych zmian personalnych. 24 lipca 1944 r. na miejsce zastrze-
lonego przez partyzantów sowieckich Assmussa jako niemieckiego dowódc´ SD
przydzieli∏a SS Sturmbannführera Ewalda Biegelmayera82. Dotar∏ on do ULS
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79 AIPN, SWL 288, t. 3, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Gustawa Króla, k. 446–449; ibidem, Pro-
tokó∏ przes∏uchania przed GKBZNwP Êwiadka Stanis∏awy Lipskiej, 25 VI 1969 r., k. 471v; K. Hir-
niak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 37; A. BolianowÊkyj, Ukrajinski Wijskowi..., s. 263.
80 AIPN, SWL 287, t. 2, Protokó∏ przes∏uchania Wasyla Ma∏a˝yƒskiego, 14 III 1967 r., k. 211.
81 J. Fajkowski, WieÊ w ogniu..., s. 325–329; J. Fajkowski, J. Religa, Zbrodnie hitlerowskie na wsi
polskiej 1939–1945, Warszawa 1981, s. 468. Na poczàtku lat trzydziestych sam Ch∏aniów (wieÊ) li-
czy∏ ponad oÊmiuset mieszkaƒców (Ksi´ga adresowa Polski, Warszawa 1931, s. 513).
82 AP Kraków, 426 (d. Biblioteka Jagielloƒska, Dz. Rkp.), Pismo Wydzia∏u I Sipo i SD dystryktu Ra-
dom w Cz´stochowie do Komendanta Sipo i SD dystryktu Kraków, 9 IX 1944 r. 
Ewald Biegelmayer (ur. 21 VII 1911 r.), w 1938 r. w SD Hauptamt; w latach 1943–1944 referent
przy komendancie Sipo i SD w dystrykcie Lublin; do lipca 1944 r. naczelnik Wydzia∏u IV policji
bezpieczeƒstwa i SD dystryktu Lublin; w latach 1944–1945 dowódca ULS. Osob´ Biegelmayera
jako dowódc´ legionu tak wspomina∏ w 1945 r. mjr Wolf Dietrich Heike, szef sztabu 14. DGren
Waffen SS: „Jego dotychczasowy dowódca [tj. Biegelmayer – M.M.], Sturmbannführer Waffen SS
[tak w tekÊcie – M.M.] objawia∏ oznaki choroby psychicznej, by∏ fantastà i na dowódc´ jednostki



jeszcze przed osiàgni´ciem rejonu Miechowa. By∏ osobà zupe∏nie nieznanà legio-
nistom, w zwiàzku z czym, jak mo˝emy si´ domyÊlaç, nie darzono go zaufaniem,
a dystans ten wraz z up∏ywajàcymi tygodniami jedynie si´ pog∏´bia∏. Biegelma-
yer stanowi∏ zaprzeczenie Assmussa. Szybko da∏ si´ poznaç jako bezwzgl´dny re-
alizator wytycznych Sipo. Legion by∏ przez niego traktowany instrumentalnie.
Wraz z Biegelmayerem do ULS przyby∏o kilku nowych funkcjonariuszy SD,
przede wszystkim Otto Hoch (24 lipca), którego osoba, jak si´ wydaje, odegra∏a
znaczàcà rol´ w historii legionu. Prawdopodobnie Hoch by∏ zast´pcà Biegelma-
yera i to on w momentach jego cz´stych nieobecnoÊci tak naprawd´ dowodzi∏.
Wskazuje na to wiele zeznaƒ Êwiadków tamtych wydarzeƒ83.

Od poczàtku, tj. od sformowania pododdzia∏u w Podhajcach pod koniec
1943 r., w ULS znajdowa∏o si´ dwóch Niemców (Assmuss i Rauling), ale wraz
z rozbudowà legionu wzrasta∏a prawdopodobnie liczba przydzielonych funkcjo-
nariuszy SD. Znajduje to potwierdzenie we wspomnieniach Oresta Horodyskie-
go, który nadmieni∏, ˝e oprócz Assmussa, a po nim Biegelmayera, w ULS znaj-
dowa∏o si´ wi´cej Niemców, którzy w∏adali j´zykiem ukraiƒskim, rosyjskim albo
polskim84. Wielokrotnie na ten temat zeznawa∏ Teodor Dak. Wymieni∏ nawet kil-
ku Niemców z nazwiska. Nie mo˝na zapominaç, ˝e nawet kierowcy samocho-
dów osobowych ULS byli Niemcami85. Nie dysponuj´ obecnie êród∏ami, które
mog∏yby uÊciÊliç liczb´ Niemców w legionie. Wed∏ug moich dotychczasowych
ustaleƒ w okresie od sierpnia do paêdziernika 1944 r. w ULS s∏u˝yli m.in.: SS
Hauptsturmführer Weichelt, SS Obersturmführer Hellwig (Kellwig?, Mellwig?),
SS Untersturmführer Windhoevel (Windhoefel), SS Untersturmführer Schmidt,
wymieniony ju˝ SS Untersturmführer Otto Hoch, kierowca Staffel-Oberschar-
führer Leo Pressl, zabity w Skalbmierzu 5 sierpnia 1944 r., i SS Oberscharführer
Schmelich, a tak˝e od 15 sierpnia 1944 r. Walter Väth. Väth do lipca 1944 r. by∏
kierownikiem sekcji IV B policji bezpieczeƒstwa i SD dystryktu Lublin, a wi´c
zajmowa∏ si´ sprawami narodowoÊciowymi. W pewnym okresie w ULS s∏u˝y∏
tak˝e dr Strum z che∏mskiej SD, blisko zwiàzany z Hochem.

W sierpniu 1944 r. ULS sk∏ada∏ si´ ju˝ z pi´ciu kompanii (sotni) i liczy∏ od
ok. szeÊciuset do dziewi´ciuset ludzi, posiada∏ co najmniej siedemdziesiàt fur-
manek. Organizacja ULS przedstawia∏a si´ nast´pujàco: kompanià (sotnià) ceka-
emów sformowanà z dawnego pododdzia∏u artylerii dowodzi∏ por. Ewhen Popiw-
skij. Sk∏ada∏a si´ ona z dwóch plutonów pod dowództwem Iwana Stolarczuka
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wojskowej si´ nie nadawa∏” (W.D. Heike, UkrajinÊka Dywizija „Ha∏yczyna”. Istorija formuwannja
i bojowych dij u 1943–45 rokach, Toronto–Pary˝–Mjunchen 1970, s. 164).
83 Por. AIPN, SWL 291, t. 6, Protokó∏ przes∏uchania Teodora Daka, 29 XI 1969 r., k. 1049–1050;
AIPN, 00231/248, t. 4, W∏asnor´czne zeznanie Stanis∏awa (Wasyla) Konarza, [1950 r.], k. 268. We-
d∏ug Konarza Hoch nadzorowa∏ m.in. zabezpieczenie kontrwywiadowcze legionu; chodzi∏o g∏ów-
nie o obserwacje nastrojów panujàcych w pododdzia∏ach, eliminacj´ elementu antyniemieckiego
i przeciwdzia∏anie ewentualnym wp∏ywom banderowskim. Informatorami Hocha w ULS wed∏ug
Konarza byli: Konarz, Stefan Zielonka „Kotik” i Jan Materski.
84 O. Horodyskyj, Dwa dni w partyzanci, „Samostijna Ukraina” 1962, cz. 7 (161), s. 22.
85 ULS posiada∏ na wyposa˝eniu co najmniej jeden samochód osobowy, u˝ytkowany przez niemiec-
kiego dowódc´. Samochód Assmussa sp∏onà∏ w Ch∏aniowie, kolejny b´dàcy w dyspozycji Biegel-
mayera zosta∏ zniszczony w Skalbmierzu. Samochody mia∏y numery SS i zapewne kierowców przy-
dzieli∏a SD.



i Charuzkyja. Pierwszà kompanià liniowà dowodzi∏ Iwan Hunia. W jej sk∏ad
wchodzi∏o od trzech do czterech plutonów. Drugà kompanià o tej samej liczbie
plutonów dowodzi∏ chor./ppor. Mychaj∏o Karkoç. W sk∏ad 3. kompanii wcho-
dzi∏y a˝ cztery plutony, dowodzi∏ nià Jurij Makuch. 4. kompania dowodzona
przez Soreslawa Borystena sk∏ada∏a si´ prawdopodobnie tylko z trzech pluto-
nów. Plutonem lub sekcjà ˝andarmerii dowodzi∏ kpr. Andrij Kowal. W trakcie
postoju legionu w Bukowskiej Woli utworzono czot´ (pluton) jazdy pod do-
wództwem „Worona” (Roman Kiweliuk vel Woron)86. 

Uzbrojenie ULS pochodzi∏o g∏ównie z niemieckiej zdobyczy wojennej. Legion
posiada∏ dwie radzieckie armaty przeciwpancerne prawdopodobnie kalibru
45 mm. Oprócz tego na wyposa˝eniu by∏y dwa cekaemy Maxim wz. 1910 i dwa-
dzieÊcia erkaemów Diegtariew wz. 1928. Indywidualnà bronià strzeleckà ka˝de-
go legionisty by∏ pistolet maszynowy PPSz wz. 1941, karabin Mosin wz. 1891/30
lub niemiecki Mauser wz. 98.

Do postoju w Bukowskiej Woli ULS by∏ umundurowany tak jak cz´Êç batalio-
nów Schutzmannschaft, tj. w czarne mundury. Wspominajà o tym liczni Êwiad-
kowie wydarzeƒ z Tudorkowic i okolic, a tak˝e z Ch∏aniowa. W sierpniu 1944 r.
mundury wymieniono na zielone, takie jak noszono w Waffen SS, z niemieckim
or∏em na r´kawie p∏aszcza i kurtki polowej, pozostawiono tylko czarne nara-
mienniki. Cz´Êç ˝o∏nierzy mia∏a do tej pory jedynie cywilne ubrania. Na przy-
k∏ad tzw. rój tudorkowicki otrzyma∏ mundury dopiero ko∏o Miechowa87.

W Bukowskiej Woli legion stacjonowa∏ do wrzeÊnia 1944 r. Oficerowie kwate-
rowali we dworze, ˝o∏nierze we wsi. Tu ponownie nastàpi∏y uzupe∏nienia. Wed∏ug
Horodyskiego legion zasilili oficerowie zwolnieni z dywizji Waffen SS „Galizien”.
W sk∏ad ULS wszed∏ tak˝e wzmocniony pluton z 207. batalionu Schutzmann-
schaft. Szucmani, jak wspomina Horodyski, byli oburzeni sposobem traktowania
ich przez dowódców niemieckiej policji porzàdkowej i przy∏àczyli si´ do ukraiƒ-
skiego legionu88.

Zdaniem Horodyskiego i Hirniaka w Bukowskiej Woli do legionu do∏àczyli
tak˝e p∏k Petro Diaczenko89, sotenny Kaszczuk, Jurij ¸ukaszczuk z che∏mskiej sa-
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86 K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 38.
87 AIPN, SWL 289, t. 4, Protokó∏ przes∏uchania W∏adys∏awa Kuêmy, k. 651–653; ibidem, Protokó∏
przes∏uchania Teodora Daka, 10 IX 1969 r., k. 654.
88 O. Horodyskyj, Dwa dni..., s. 23. Pluton liczy∏ jednego oficera lub podoficera i 33 ludzi. Praw-
dopodobnie owym podoficerem/oficerem by∏ Horodyskyj. Protokó∏ przes∏uchania Teodora Daka
z 14 X 1969 r. w jakimÊ stopniu to potwierdza: Dak zezna∏, ˝e w Bukowskiej Woli do ULS do∏à-
czy∏a grupa trzydziestu ukraiƒskich ˝andarmów z chor. Horodyƒskim. Ów Horodyƒski to zapewne
Horodyskyj (AIPN, SWL 289, t. 4, k. 708–712).
89 Petro Diaczenko, ur. 30 I 1895 r. w Berezowej w gub. po∏tawskiej. Od 1914 r. w carskiej armii, po
jej rozpadzie w grudniu 1917 r. w pu∏ku pp∏k. J. Kapkana armii Petlury, nast´pnie w 2. pu∏ku zapo-
roskim. Od stycznia 1919 r. dowódca kurenia im. hetmana Petra Bo∏boczana (pu∏k jazdy Czarnych
Zaporo˝ców) armii URL. W listopadzie 1920 r. internowany, do 1924 r. przebywa∏ w obozach, m.in.
w PrzemyÊlu i Tarnowie. W lipcu 1928 r. wstàpi∏ do WP jako oficer kontraktowy, w latach 1932–1933
studiowa∏ w Wy˝szej Szkole Wojennej, nast´pnie przydzielony do 3. pu∏ku szwole˝erów. W kampanii
wrzeÊniowej w OÊrodku Zapasowym Suwalskiej i Podlaskiej BK, w trakcie walk nad Niemnem by∏
ponoç ranny. Trafi∏ do niewoli niemieckiej, kilka miesi´cy sp´dzi∏ w obozie dla jeƒców wojennych
w rejonie Królewca, potem przebywa∏ w Warszawie. Po Êmierci ministra spraw wojskowych URL Wo-
∏odymyra Salskiego Diaczenko zbli˝y∏ si´ do OUN-M, jednoczeÊnie pozostajàc w sta∏ym kontakcie



moobrony, niejaki Habid, por. Wasyl ¸yczmanienko (by∏y starszy lejtnant Armii
Czerwonej), sotenny Romanczenko, por. Hruszka i chor. Jurko, syn p∏k. Dia-
czenki. Natomiast wed∏ug zeznania Daka i Ma∏a˝yƒskiego Diaczenko pojawi∏ si´
w legionie znacznie wczeÊniej, byç mo˝e w czerwcu 1944 r.90 Równie˝ ukraiƒski
badacz Andrij BolianowÊkyj utrzymuje, ˝e Diaczenko pojawi∏ si´ w legionie jako
zast´pca dowódcy i szef sztabu znacznie wczeÊniej – w marcu. Problem polega
jednak na tym, ˝e BolianowÊkyj, podobnie jak Kost’ Bondarenko, identyfikuje
p∏k. Kwitk´ z Diaczenkà, z czym chyba nie mo˝na si´ zgodziç. Byç mo˝e fakt
przybycia Diaczenki do ULS nale˝y ∏àczyç z wydarzeniami wokó∏ Êmierci So∏ty-
sa. Trzeba pami´taç, ˝e Diaczenko, wed∏ug takich badaczy jak Ryszard Torzecki
i Andrij Rukkas, by∏ silnie powiàzany z SD91. Wobec takich rozbie˝noÊci nie spo-
sób jednoznacznie stwierdziç, kiedy w legionie znalaz∏ si´ Diaczenko.

Z Miechowa legion kilkakrotnie wyprawia∏ si´ przeciwko partyzantom na
teren tzw. republiki piƒczowskiej. Podczas postoju w Bukowskiej Woli pomi´-
dzy 1 a 22 sierpnia ULS przeprowadzi∏ kilka akcji przeciwko polskiemu podzie-
miu, m.in. w Ksià˝u Wielkim, Krzesiówku, Szarbii, Skalbmierzu, Iwanowicach
i Janowicach92. 4 sierpnia ULS ponownie wszed∏ w sk∏ad „grupy bojowej Förster”
i wymaszerowa∏ w kierunku Skalbmierza. Nast´pnego dnia batalion wzià∏ udzi-
a∏ w akcji przeciwpartyzanckiej w rejonie Skalbmierza i w samym miasteczku.
Poczàtkowo legion znajdowa∏ si´ pod Skalbmierzem i jedynie ubezpiecza∏ nie-
mieckie si∏y znajdujàce si´ w miasteczku. Oko∏o godz. 17.00 zaczà∏ przegrupo-
wywaç si´ w stron´ dworca kolejowego. Wieczorem ULS opuÊci∏ pozycje przy
dworcu i odmaszerowa∏ na Miechów. W trakcie dzia∏aƒ legionu w mieÊcie za-
ginà∏ samochód osobowy Biegelmayera wraz z kierowcà. Jak si´ wkrótce oka-
za∏o, zosta∏ on zniszczony przez sowiecki czo∏g. Dwa dni póêniej grupa legio-
nistów ponownie znalaz∏a si´ w Skalbmierzu z zadaniem odnalezienia cia∏a
kierowcy, ale na jego ukryte zw∏oki natrafiono dopiero po kilkunastu dniach
w wyniku intensywnych poszukiwaƒ93. Byç mo˝e Êmierç szofera by∏a przyczynà
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z ruchem petlurowskim. Od lipca 1941 r. szef sztabu „Poleskiej Siczy” – UPA (Borowca). W zwiàz-
ku z aresztowaniem przez Niemców syna z pierwszego ma∏˝eƒstwa – Jurija Diaczenko opuÊci∏ „Bul-
b´” i przeniós∏ si´ do Che∏ma, gdzie byç mo˝e nawiàza∏ kontakt z SD. W czerwcu 1944 r. Diaczen-
k´ mianowano zast´pcà dowódcy ULS p∏k. Herasymenki, a we wrzeÊniu 1944 r. dowódcà grupy
bojowej ULS skierowanej do Warszawy. Po st∏umieniu powstania Diaczenko prawdopodobnie prze-
szed∏ do UWW. Do lutego 1945 r. dowodzi∏ 3. ukraiƒskim pu∏kiem piechoty (UWW?). Od koƒca
lutego 1945 r. dowódca 2. Bygady/Dywizji Wilna Ukrajina UNA, która stoczy∏a bój m.in. z 9. DP
z 2. Armii WP (Diaczenko za walki otrzyma∏ ˚elazny Krzy˝). Od maja 1945 r. w amerykaƒskiej nie-
woli, potem przebywa∏ w Weimarze, nast´pnie w obozie displaced persons w Neu Ulm, gdzie zor-
ganizowa∏ tzw. Sicz. W po∏owie lat pi´çdziesiàtych wyjecha∏ z ˝onà Olenà i synem Petrem do USA.
Zmar∏ 23 IV 1965 r., przed Êmiercià mianowany gen. chor. (A. Rukkas, Genera∏ Petro Diaczenko...,
s. 202–223; T. Kryska-Karski, Materia∏y do historii Wojska Polskiego, Londyn 1986, nr 19, s. 64;
Kawaleria polska i bronie towarzyszàce w kampanii wrzeÊniowej 1939, Londyn 1979, s. 45; P. Sta-
wecki, Oficerowie dyplomowani II RP, Wroc∏aw 1997, s. 102, 117).
90 AIPN, SWL 287, Protokó∏ przes∏uchania Wasyla Ma∏a˝yƒskiego, 14 III 1967 r., k. 220; AIPN,
SWL 289, Protokó∏ przes∏uchania Teodora Daka, 12 IX 1969 r., k. 663–665.
91 A. Rukkas, Genera∏ Petro Diaczenko..., k. 217; R. Torzecki, Polacy i Ukraiƒcy, Warszawa 1993,
s. 235.
92 AIPN, SWL 289, t. 4, Notatka s∏u˝bowa kpt. W. Fuzowskiego, 25 VIII 1969 r., k. 584.
93 AP Kraków, 426 (d. Biblioteka Jagielloƒska, Dz. Rkp.), Pismo E. Biegelmayera do Komendanta Sipo
i SD na dystrykt Kraków, 19 VIII 1944 r., k. 33–35. Wed∏ug Teodora Daka wymarsz do Skalbmierza



tragicznych wydarzeƒ, jakie rozegra∏y si´ w Szarbii pod Skalbmierzem 5 sierp-
nia. Nie wiadomo, czy w czasie odwrotu ze Skalbmierza, czy te˝ w czasie po-
rannego postoju, w niewyjaÊnionych okolicznoÊciach ˝o∏nierze legionu zamor-
dowali jedenastu mieszkaƒców Szarbii94.

Poniewa˝ ULS w sierpniu 1944 r. przeprowadza∏ kilka akcji przeciwko pol-
skiemu podziemiu, dochodzi∏o do coraz wi´kszych napi´ç pomi´dzy Biegelma-
yerem a „Czerkasem”, który usilnie domaga∏ si´ przerzucenia legionu na Ukrain´.
Niewykluczone, ˝e spór osiàgnà∏ punkt kulminacyjny przy okazji niemieckich
planów przerzucenia ULS do Warszawy, przeciwko powstaƒcom.

W po∏owie sierpnia 1944 r. sytuacja Wehrmachtu na froncie wschodnim by∏a
trudna, ale w szczególnie z∏ym po∏o˝eniu znalaz∏a si´ niemiecka 9. Armia. Tem-
po ofensywy sowieckiej nie zmniejszy∏o si´, a próby st∏umienia powstania
w Warszawie nie odnosi∏y skutku. W tej sytuacji Niemcy Êciàgali do Warszawy
prawie wszystkie oddzia∏y, jakimi dysponowali. Genera∏ Nikolaus von Vormann,
oceniajàc po∏o˝enie 9. Armii 17 sierpnia 1944 r., stwierdzi∏: „Celem zwalczenia
powstania w Warszawie potrzebne jest pilne skierowanie przede wszystkim wy-
szkolonych uzupe∏nieƒ od oddzia∏ów SS i policji, poniewa˝ wskutek wysokich
strat si∏a uderzeniowa tych oddzia∏ów spada coraz bardziej”95.

W zwiàzku z „trudnoÊciami” w Warszawie Niemcy zapewne zdecydowali si´
przerzuciç do miasta ULS, nie bioràc w ogóle pod uwag´ ewentualnej reakcji
Ukraiƒców. W wyniku ˝àdaƒ niemieckich dowództwo ukraiƒskie legionu stan´-
∏o przed nie lada dylematem. Dopóki zwalczano partyzantk´ sowieckà czy pol-
skà – komunistycznà i operowano na terenach zamieszkanych przez ludnoÊç
ukraiƒskà, nie by∏o problemu z dyscyplinà i morale. Podobnie rzecz si´ mia∏a
z walkà z AK i BCh na Wo∏yniu i w rejonie Hrubieszowa. Przerzucenie legionu
w Krakowskie wywo∏a∏o niezadowolenie w pododdzia∏ach, nastàpi∏y dezercje
z szeregów. Przegrupowanie legionu do Warszawy mog∏o spot´gowaç to zjawi-
sko. W tym momencie legion sta∏by si´ niemieckà jednostkà policyjnà. Nie reali-
zowa∏by swojego g∏ównego zadania: walki o niepodleg∏à Ukrain´. W tej sytuacji
kierownictwo polityczne wyrazi∏o sprzeciw. So∏tys, „Trojan”, a tak˝e „Wychor”
stali si´ dla Niemców niewygodni. Na efekty nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç. DoÊç
szybko, w niejasnych okolicznoÊciach przypominajàcych znikni´cie dowódcy
Brygady RONA Bronis∏awa Kamiƒskiego, najpierw przepad∏ bez Êladu Mychaj-
∏o So∏tys. Wed∏ug niektórych historyków ukraiƒskich zosta∏ zlikwidowany przez
Niemców za nawiàzanie rozmów z AK96.

Wed∏ug Hirniaka wobec niekorzystnego rozwoju wypadków „Czerkas”, aby
uniknàç aresztowania, wyjecha∏ do Krakowa z zamiarem interwencji u wy˝szych
czynników. Po drodze zaginà∏ bez wieÊci. Prawdopodobnie zosta∏ zatrzymany
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odby∏ si´ 5 sierpnia o godz. 7.00 (AIPN, SWL 291, t. 6, Protokó∏ przes∏uchania Teodora Daka, 18 XII
1969 r., k. 1056–1058).
94 AIPN, SWL 295, t. 10, Wyrok w imieniu PRL z dnia 29 I 1972 r. w sprawie Teodora Daka,
k. 1907; J. Fajkowski, J. Religa, Zbrodnie hitlerowskie..., s. 144.
95 Meldunek dowództwa 9. Armii dla Dowództwa Grupy Armii Ârodek, 17 VIII 1944 r. [w:]
J. Kirchmayer, Powstanie Warszawskie, Warszawa 1989, za∏. 21.
96 A. BolianowÊkyj, Ukrajinski Wijskowi..., s. 265. Wed∏ug Michaela J. Melnyka So∏tysa osadzono
w obozie koncentracyjnym, gdzie zginà∏ (M.J. Melnyk, To Battle. The Formation and History of the
14th Galician Waffen-SS Division, Solihull 2002, s. 368).



przed Krakowem i aresztowany przez gestapowców97. „Trojan” nie by∏ tak naiw-
ny i nie ufa∏ Niemcom. Najpierw przemówi∏ do legionistów, nawo∏ujàc do dezer-
cji. ˚o∏nierze wykazali jednak niezdecydowanie. W tej sytuacji „Trojan” dzi´ki
pomocy „Kotia” zdezerterowa∏ z legionu i przez jakiÊ czas by∏ poszukiwany przez
Niemców98.

W drugiej po∏owie sierpnia 1944 w legionie panowa∏a tak napi´ta atmosfera,
˝e Biegelmayer, aby spacyfikowaç nastroje, zdecydowa∏ si´ na wezwanie niemiec-
kich posi∏ków99. Bukowska Wola zosta∏a okrà˝ona przez oddzia∏y policji i SS. Po
demonstracji si∏y Niemcy rozcz∏onkowali legion. Sotnia „Makucha” z p∏k. Herasy-
menkà na czele otrzyma∏a zadanie prowadzenia dzia∏aƒ rozpoznawczych i prze-
ciwpartyzanckich w rejonach górskich100. Utworzono tak˝e grup´ bojowà prze-
znaczonà do walki w Warszawie. W Miechowie natomiast pozosta∏y jedna sotnia
liniowa, czota cekaemów, czota jazdy i czota moêdzierzy, pododdzia∏ sanitarny,
sztab i sotnia gospodarcza101.

Po usuni´ciu wszelkich przeszkód dowództwo niemieckie nakaza∏o przegru-
powanie grupy bojowej ULS do Warszawy. W stolicy Polski mia∏a si´ znaleêç je-
dynie trzecia cz´Êç ˝o∏nierzy legionu. Nie wiadomo, jakie zastosowano kryteria
doboru: byç mo˝e wybrano ochotników z ka˝dej sotni, a byç mo˝e osoby spra-
wiajàce najwi´cej problemów niemieckiemu dowódcy ULS. Na czele sformowa-
nej grupy stanà∏ p∏k Diaczenko102. Oprócz niego do Warszawy ze sztabu legionu
i jego s∏u˝b zostali skierowani: Myko∏a NedzwedÊkyj „Chrin”, pisarz Myko∏a Ne-
dobyty (Myko∏a Kudelia), lekarz Iwan Jürgens, sanitariuszki Maria Karkoç (˝ona
„Wowka”), Olena Diaczenko103, Aniuta Grigorenko, Nadia Borczuk (Boruczyk?),
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97 K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 39.
98 AIPN, 00231/248, t. 4, Protokó∏ przes∏uchania El˝biety Konarz, 23 VI 1950 r., k. 380. Wed∏ug
Stanis∏awa i El˝biety Konarzów „Trojana” ukrywa∏ w Krakowie niejaki Antoni Czerwiƒski (AIPN,
00231/248, t. 4, W∏asnor´czne zeznanie Stanis∏awa (Wasyla) Konarza [1950 r.], k. 276; ibidem,
Protokó∏ przes∏uchania Stanis∏awa Konarza, 8 V 1950 r., k. 297; ibidem, protokó∏ przes∏uchania
El˝biety Konarz, 19 VI 1950 r., k. 362). „Trojan” by∏ ju˝ raz poszukiwany przez Niemców – w maju
1943 r. na Wo∏yniu, wtedy zbieg∏ do lasu do „Chrina”.
99 DoÊç sensacyjnie brzmià zeznania ˝ony Stanis∏awa (Wasyla) Konarza (AIPN, 00231/248, t. 4,
Protokó∏ przes∏uchania El˝biety Konarz, 16 VI 1950 r., k. 354).
100 K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 40.
101 Z niektórych pozosta∏ych w Miechowie legionistów utworzono jeszcze grup´ rozpoznawczà,
którà przydzielono do Front Aufklarungs Kommando 101. i skierowano na front. Reszt´ ˝o∏nierzy,
zapewne ok. trzystu ludzi, Niemcy przeznaczyli do pe∏nienia s∏u˝by wartowniczej (AIPN, SWL 290,
Protokó∏ przes∏uchania Paw∏a Czerczuka (Czurczuka), 29 V 1967 r., k. 825).
102 W opublikowanych Ordre de Bataille niemieckiej 9. Armii wed∏ug stanu na 3, 5, 6, 8, 14,
20 sierpnia i 7, 21, 26 wrzeÊnia i 1 paêdziernika ani razu nie jest jednak wymieniony ULS, co wca-
le nie oznacza, ˝e Diaczenko i jego ludzie nie znaleêli si´ w Warszawie. Figuruje natomiast 31. Schu-
ma. Tu pojawia si´ problem. Z cytowanej uprzednio publikacji Georga Tessina wiadomo, ˝e 31.
Schutzmannschafts Bataillon (Feld?) (estoƒski) zosta∏ utworzony w lutym 1943 r. z 289. Schumy
(estoƒskiej) przez Dowódc´ Ordnungspolizei w Rewlu. Od marca 1944 r. batalion by∏ oznaczany
jako Polizei Wacht Bataillon. W lipcu 1944 r. zosta∏ jednak rozwiàzany. 31. Schum´ w powstaniu
warszawskim, jak i póêniej w Puszczy Kampinoskiej we wrzeÊniu 1944 r., mo˝na moim zdaniem
identyfikowaç z 31. SMdS Bataillon, czyli ULS. Innego batalionu o tym numerze pozostajàcego
w gestii Sipo ani Orpo nie odnalaz∏em.
103 Olena Diaczenko (ur. 1916) by∏a prawdopodobnie drugà ˝onà p∏k. Diaczenki, towarzyszy∏a mu
równie˝ w czasie, gdy by∏ dowódcà 2. Brygady Ukraiƒskiej Armii Narodowej (UNA).



oficerowie z kompanii liniowych ppor. Mychaj∏o Karkoç („Wowk”), kpt. Sore-
slaw Borysten, ppor. Mychaj∏o Sobczyk, kpt. Juryj ¸ukaszczuk, podoficerowie
buƒczuczny Stepan Moroz (Stepan Nieczyporuk) i Teodor Dak. Ostatecznie
przerzucono ludzi z ka˝dej sotni liniowej, z tym ˝e najliczniej reprezentowane
by∏y 2. i 4. sotnia (obie po ok. siedemdziesi´ciu ludzi). Z sotni cekaemów do War-
szawy skierowano pluton pod dowództwem ppor. Iwana Stolarczuka. W sumie
grupa bojowa ULS Diaczenki liczy∏a wed∏ug danych niemieckich 219 ˝o∏nierzy104.

Niewàtpliwie Êwiat∏o na udzia∏ ULS w walkach z powstaƒcami rzucajà zezna-
nia by∏ych legionistów wyst´pujàcych w sprawie sàdowej Teodora Daka (wyrok
z 1972 r.), sk∏adane przed funkcjonariuszami MO i SB (ale i KGB)105. W trakcie
post´powania sàdowego pod koniec lat szeÊçdziesiàtych i na poczàtku lat sie-
demdziesiàtych przes∏uchano co najmniej pi´ciu by∏ych ˝o∏nierzy ULS. Wszyscy
potwierdzili udzia∏ ULS w zwalczaniu powstania, chocia˝ dwóch z nich nie zo-
sta∏o skierowanych do Warszawy106. Walki z powstaƒcami dobrze zapami´ta∏
oskar˝ony Dak: „Przypominam sobie tylko, ˝e okopy nasze by∏y niedaleko Wi-
s∏y, w pobli˝u jakiegoÊ parku. W czasie walk z powstaƒcami legionista Bliêniuk
Teodor ze Starogrodu [pow. Sokal] zosta∏ zastrzelony. Pami´tam, ˝e zginà∏ on
od strza∏u kuli karabinowej oddanego z okna przeciwleg∏ego budynku. Legion
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104 AP Kraków, 426 (d. Biblioteka Jagielloƒska, Dz. Rkp.), Verzeichnis der in Warschau befindlichen
Angehoerigen des SMdS-Batl 31, k. 125–131. Wed∏ug Borysa Lewyçkiego by∏y to dwie sotnie liczà-
ce czterystu ludzi (B. Lewyçkyj, Ukraiƒcy a likwidacja Powstania Warszawskiego, „Kultura” 1952,
nr 6 (56), s. 85); podobnie podajà R. Torzecki, Polacy i Ukraiƒcy..., s. 253 i A. Rukkas, Genera∏ Pe-
tro Diaczenko..., s. 219.
105 WÊród niektórych badaczy ukraiƒskich emigracyjnych istnieje tendencja do minimalizowania
udzia∏u pododdzia∏ów ukraiƒskich w powstaniu lub te˝ ca∏kowite zaprzeczenie, ˝e takowe walczy-
∏y w Warszawie. Borys Lewyçkyj stwierdza: „Zarzut o rzekomym udziale Ukraiƒców w likwidacji
Powstania Warszawskiego jest mi znany od dawna”. W koƒcowej cz´Êci swego artyku∏u dodaje,
˝e w Warszawie co prawda by∏ ULS, ale „Legion przemaszerowa∏ przez przedmieÊcia Warszawy,
»oczyszczone« ludêmi brygady Kamiƒskiego, i o teren Powstania Warszawskiego w ogóle nie zawa-
dzi∏” (podkreÊl. M.M.). JednoczeÊnie pisze, ˝e ULS zosta∏ skoncentrowany na PowiÊlu, a raczej
Czerniakowie. „Po 5-tygodniowych walkach z armià Rokossowskiego Legion wycofano ponownie
do Krakowa”. Nie bardzo wiadomo, z jakimi oddzia∏ami Armii Czerwonej ULS mia∏by walczyç
przez ponad miesiàc. Trudno stwierdziç, czy chodzi o desant 3. DP, czy o coÊ innego. Nast´pnie Le-
wyçkyj nieoczekiwanie stwierdza: „Stàd te˝ kursujàca wersja o udziale Legionu pod dowództwem
p∏k. Diaczenki w likwidacji Powstania Warszawskiego po prostu nie odpowiada prawdzie” i koƒczy
artyku∏ równie interesujàcym stwierdzeniem, ˝e „legenda o udziale ukraiƒskim w tym Powstaniu
jest symptomem istniejàcej w pewnych polskich ko∏ach tchórzliwej mentalnoÊci i braku odwagi rze-
czowego patrzenia na zagadnienia wschodnie” (B. Lewyçkyj, Ukraiƒcy a likwidacja..., s. 74–87);
Andrij BolianowÊkyj natomiast jakby w ogóle nie zauwa˝a∏ powstania w Warszawie we wrzeÊniu
1944 r. Wed∏ug jego ustaleƒ cz´Êç ULS (sotnia „Wowka”) zosta∏a przegrupowana z rejonu Miecho-
wa na pó∏noc i przez jakiÊ czas stacjonowa∏a w Warszawie. Podczas dzia∏aƒ „rajdowych” straci∏a
44 ludzi (A. BolianowÊkyj, Ukrajinski Wijskowi..., s. 268). Brak tu jakichkolwiek informacji o star-
ciach z powstaƒcami czy desantem berlingowców. Jeszcze bardziej stanowczy w omawianej kwestii
jest prof. Bohdan Osadczuk, który w opublikowanym wywiadzie na pytanie o udzia∏ Ukraiƒców
w likwidowaniu powstania warszawskiego odpowiedzia∏ autorytatywnie: „W powstaniu warszaw-
skim ani wczeÊniej w zag∏adzie ˚ydów w getcie warszawskim Ukraiƒców nie by∏o”, jednoczeÊnie
doda∏: „Nam z Borysem Lewyçkim i z Kordiukiem chodzi∏o o to, ˝eby ustaliç fakty. RobiliÊmy ba-
dania i ustaliliÊmy, ˝e nie by∏o” (Wiek ukraiƒsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem, Lublin
2001, s. 108–109).
106 Chodzi m.in. o Paw∏a Czerczuka (AIPN, SWL 290, t. 5, Protokó∏ przes∏uchania Paw∏a Czerczu-
ka (Czurczuka), 29 V 1967 r., k. 825).



w Warszawie poniós∏ wi´ksze straty w iloÊci trzydziestu zabitych i dwudziestu ran-
nych, lecz by∏y to osoby bli˝ej mi nie znane”107. Wed∏ug innych zeznaƒ Daka do
Warszawy przerzucono dwie kompanie ULS i skoncentrowano je nad Wis∏à. Pod-
oddzia∏y zluzowa∏y jakiÊ niezidentyfikowany oddzia∏ niemiecki i zaj´∏y opuszczo-
ne okopy. W trakcie walk oprócz wymienianego ju˝ Bliêniuka zdaniem Daka zgi-
n´∏o wielu innych legionistów. Kompanie ULS zosta∏y nast´pnie zluzowane przez
„w∏asowców”108. Trudno ustaliç, co kryje si´ pod tà nazwà. Byç mo˝e Dak mia∏
na myÊli Kozaków. W tym czasie powstanie zwalcza∏y: 69. dywizjon Kozaków
nale˝àcy do niemieckiej 3. Brygady Kawalerii (Wehrmacht), pododdzia∏y 3. pu∏-
ku Kozaków, 572. dywizjon Kozaków, 209. batalion Schutzmannschaft, podlega-
jàcy Orpo, IV batalion (dywizjon kozacki) z 57. pu∏ku ochronnego (Orpo), ale tak-
˝e 580. rosyjski dywizjon jazdy (Ost Truppen), byç mo˝e podporzàdkowany
KONR gen. Andrieja W∏asowa.

Przes∏uchiwany w 1967 r. przez Zarzàd KGB obwodu lwowskiego Wasyl
Ma∏a˝yƒski na temat potyczki z powstaƒcami zezna∏: „Nasze sotnie Niemcy
rozmieÊcili w mieÊcie na odcinku oko∏o jednego kilometra od rzeki Wis∏y, za
którà znajdowa∏y si´ wojska radzieckie, i nam postawiono zadanie nikogo z po-
wstaƒców nie przepuszczaç do rzeki Wis∏y. Na tej ulicy ju˝ by∏y wykopane oko-
py, które myÊmy zaj´li. Na tej rubie˝y staliÊmy przypuszczalnie 3 tygodnie.
StrzelaliÊmy przeciwko powstaƒcom i odpieraliÊmy ich próby przedarcia si´ do
rzeki Wis∏y. W jednym z takich dni zosta∏ tam zabity Bliêniuk Teodozy. Ja, Dak
Teodozy, Dakielski [Dokielski – M.M.] Piotr i jeszcze ktoÊ z legionistów wynie-
ÊliÊmy go na ulic´ 6 Sierpnia, gdzie pochowaliÊmy go razem z innymi zabitymi
Niemcami i legionistami w jednym z wykopanych okopów”109. W innym zezna-
niu Ma∏a˝yƒski doda∏: „Nasze sotnie w mieÊcie Warszawie zaj´∏y lini´ niedale-
ko od rzeki Wis∏y”. JednoczeÊnie potwierdzi∏, ˝e ich zadanie polega∏o na niedo-
puszczeniu do Wis∏y i uniemo˝liwieniu przeprawy na drugi brzeg. Wspomnia∏
o wymianie ognia, w której zginà∏ Bliêniuk. Wed∏ug Ma∏a˝yƒskiego ULS w War-
szawie straci∏ 20–25 ludzi110. Walki w mieÊcie z udzia∏em legionu trwa∏y dwa ty-
godnie, szczególnie utkwi∏ mu jednak w pami´ci bój z powstaƒcami, w którym
zgin´∏o trzech legionistów111.

Równie˝ inny ˝o∏nierz ULS, Wasyl Kuêma112, zapami´ta∏ starcia z powstaƒca-
mi: „W Warszawie dowiedzia∏em si´, ˝e ca∏ym oddzia∏em naszym stacjonujàcym
w Warszawie dowodzi∏ Ukrainiec, pu∏kownik Diaczenko. W Warszawie obsadzi-
liÊmy jeden odcinek, z którego uprzednio wycofali si´ Niemcy [...]. Pewnego ra-
zu otrzymaliÊmy rozkaz zdobyç mury-gruzy na ulicy, gdzie byli powstaƒcy. Gdy
ruszyliÊmy do ataku, powstaƒcy zacz´li strzelaç do nas tak, ˝e musieliÊmy si´ wy-
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107 AIPN, SWL 287, t. 2, Protokó∏ przes∏uchania Teodora Daka, 18 V 1969 r., k. 298.
108 AIPN, SWL 289, t. 4, Protokó∏ przes∏uchania Teodora Daka, 14 X 1969 r., k. 709–710.
109 AIPN, SWL 287, t. 2, Protokó∏ przes∏uchania Wasyla Ma∏a˝yƒskiego, 16 III 1967 r., k. 226.
110 AIPN, SWL 290, t. 5, Protokó∏ przes∏uchania Wasyla Ma∏a˝yƒskiego, 11 X 1967 r., k. 858.
111 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Wasyla Ma∏a˝yƒskiego, 16 VII 1969 r., k. 876v.
112 Wasyl Kuêma (ur. 1922), od lipca 1944 r. w ULS, od 1945 r. w 14. DGren SS „Galizien”. By∏
ranny, potem przebywa∏ w szpitalu w Salzburgu, nast´pnie w Monachium. Na prze∏omie
1946/1947 r. by∏ kurierem OUN-M do Polski. Po pobycie w Tudorkowicach i Hrubieszowie wyje-
cha∏ do Che∏ma. Pod koniec 1947 r. próbowa∏ przekroczyç granic´ pod Szczecinem, ale zosta∏ aresz-
towany. Po odbyciu kary w 1948 r. wyjecha∏ na Âlàsk.



cofaç. Zgin´∏o oko∏o 20 legionistów”113. Wed∏ug Kuêmy po dwóch tygodniach
ULS opuÊci∏ Warszaw´.

Z powy˝szych zeznaƒ, a tak˝e ustaleƒ badaczy mo˝na wnioskowaç, ˝e ULS
znalaz∏ si´ w Warszawie w pierwszych dniach wrzeÊnia. Na pewno przed 4 wrze-
Ênia – wynika to z pisma SS Oberscharführera Gustava Raulinga z 12 paêdzier-
nika 1944 r. informujàcego o stratach ULS w Warszawie. Rejon walk legion opu-
Êci∏ po oko∏o dwóch, maksimum trzech tygodniach, na pewno po 13 wrzeÊnia
– to równie˝ wiadomo z pisma Raulinga – ale niewykluczone, ˝e dopiero w mo-
mencie upadku Czerniakowa, tj. 23 wrzeÊnia. Ju˝ 24 wrzeÊnia legion dzia∏a∏
w Puszczy Kampinoskiej, co odnotowujà dokumenty niemieckie114.

Pewien problem stwarza ustalenie rejonu koncentracji i obsadzenia pozycji
przez ULS w Warszawie podczas powstania. Trudno jednoznacznie zlokalizowaç
pozycje grupy Diaczenki. Ze szczàtkowych relacji mo˝na wyciàgnàç nast´pujàce
wnioski: w pobli˝u znajdowa∏a si´ ul. 6 Sierpnia (obecnie aleja Wyzwolenia/No-
wowiejska), gdzie napr´dce chowano zabitych, nieopodal znajdowa∏ si´ park, do
Wis∏y by∏o ok. 1000 metrów. Pozycje po∏o˝one by∏y raczej prostopadle do rzeki,
chocia˝ nie mo˝na wykluczyç, ˝e przez jakiÊ czas legion móg∏ obsadzaç pozycje
wzd∏u˝ obecnego Wybrze˝a KoÊciuszkowskiego.

W pierwszej po∏owie wrzeÊnia sytuacja w rejonie wyglàda∏a nast´pujàco: od
3 do 10 wrzeÊnia trwa∏o niemieckie natarcie (grupy Dirlewangera i Schmidta) na
PowiÊle, bronione przez zgrupowanie mjr. „Roga”. Rozpocz´∏o si´ przygotowa-
niem artyleryjskim, po którym 4 wrzeÊnia z a˝ trzech kierunków, m.in. z Wybrze-
˝a KoÊciuszkowskiego, ruszy∏a niemiecka piechota. Czy w pierwszej fazie dzia∏aƒ
ULS by∏ okopany na Wybrze˝u KoÊciuszkowskim? Trudno udzieliç jednoznacz-
nej odpowiedzi. Jak wiemy z pisma Raulinga, wi´kszoÊç strat legionu przypad∏a
na dni od 4 do 9 wrzeÊnia; moim zdaniem mo˝na ∏àczyç je z niemieckim natar-
ciem na PowiÊle. Niewykluczone te˝, ˝e ULS zajmowa∏ pozycje bardziej na po∏u-
dnie, gdzieÊ przy ul. Rozbrat.

13 wrzeÊnia rozpocz´∏o si´ kolejne niemieckie natarcie (grupa bojowa Roh-
ra), tym razem na PowiÊle Czerniakowskie (Czerniaków Górny) obsadzone przez
zgrupowanie AK pp∏k. „Rados∏awa”. Jak stwierdzi∏ Jerzy Kirchmayer, „brakuje
danych, aby ustaliç szczegó∏owy sk∏ad nacierajàcych oddzia∏ów [niemieckich]”115.
W zasadzie do 14 wrzeÊnia trwa∏a nawa∏a ogniowa, 15 wrzeÊnia ruszy∏o w∏aÊci-
we natarcie. W nocy z 14 na 15 wrzeÊnia 3. DP („armii Berlinga”) przystàpi∏a do
cz´Êciowego forsowania Wis∏y. Pomi´dzy 16 a 20 wrzeÊnia zosta∏y przerzucone
na drugi brzeg rzeki pododdzia∏y 7., 8. i 9. pp, ale w zwiàzku z powodzeniem
niemieckiego natarcia zarzàdzono ewakuacj´. 23 wrzeÊnia 1944 r. Niemcy zdo-
byli Górny Czerniaków.

Zeznania wspomnianych uczestników zdarzeƒ pozwalajà wysunàç kilka hipo-
tez. W tej fazie walk grupa Diaczenki mog∏a obsadziç okopy znajdujàce si´ gdzieÊ
pomi´dzy obecnym parkiem im. Rydza-Âmig∏ego a Wis∏à. Natarcia by∏y prowa-
dzone w kierunku pó∏nocnym na ul. Wilanowskà [?] i Ludnà. Zabitych i rannych
wynoszono przez park Ujazdowski pod gmach dawnego Ministerstwa Spraw
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113 AIPN, SWL 291, t. 6, Protokó∏ przes∏uchania Wasyla Kuêmy, 12 II 1970 r., k. 1103–1104.
114 Por. J. Kirchmayer, Powstanie Warszawskie..., s. 553, za∏. nr 34.
115 Ibidem, s. 415.



Wojskowych przy ul. 6 Sierpnia. Niewykluczone te˝, ˝e poczàtkowo ULS móg∏
byç okopany na Wybrze˝u KoÊciuszkowskim (by∏a to podstawa do poprzednie-
go natarcia), a póêniej zajàç pozycje gdzieÊ na wschód od ul. Frascati. Równie
prawdopodobne jest to, ˝e legion przez dwa, trzy tygodnie obsadza∏ ul. Rozbrat.
Wis∏a by∏a niedaleko, a za plecami ˝o∏nierzy znajdowa∏ si´ park Ujazdowski.
Przeciwnikiem ULS byliby wówczas ˝o∏nierze „Kryski” ze zgrupowania „Rado-
s∏aw”. Sà to jedynie hipotezy. Ca∏a kwestia pozycji zajmowanych przez ULS
w powstaniu wymaga dalszych badaƒ.

Wed∏ug danych niemieckich w walkach z powstaƒcami zgin´∏o dziesi´ciu le-
gionistów. Byli to: feldfebel Filimon Busczanskij (4 wrzeÊnia), strzelcy: Iwan Dub
(9 wrzeÊnia), Jurij HajworoƒÊkyj (4 wrzeÊnia), Andrij Melnyk (13 wrzeÊnia),
Iwan Halaszewskij (Ha∏aszewskyj), Eugen bàdê Evgen Kolacki, Anatolij Sledz,
Hrehor (Gregor) Trofimowicz vel Teofimowicz, Teodozyj Wozniuk (Wosniuk)
(4 wrzeÊnia) i Archip Wachara vel Wehera. Pismo Raulinga nie wymienia nato-
miast wspominanego przez Kuêm´, Ma∏a˝yƒskiego i Daka Bliêniuka Teodora
(Teodozjusza)116. A˝ szeÊciu legionistów poleg∏o 4 wrzeÊnia, m.in. wspomniany
Wozniuk, czyli prawdopodobnie Bliêniuk, dwóch 9 wrzeÊnia, a po jednym 7 i 13
tego miesiàca. Mo˝na przyjàç, ˝e wspomniane przez Kuêm´ i Ma∏a˝yƒskiego na-
tarcie na pozycje powstaƒcze przypad∏o na 4 wrzeÊnia, wtedy poleg∏ Wozniuk
identyfikowany przeze mnie z Bliêniukiem. Oprócz strat w zabitych ULS mia∏
34 rannych, w tym por. Lukjana Stolarczuka, czterech podoficerów i sanitariu-
sza. ¸àcznie legion poniós∏ straty w wysokoÊci 20 proc. stanu wyjÊciowego117.
Trzeba przyznaç, ˝e to niema∏o, chocia˝ pu∏k Jurija Fro∏owa (Brygada RONA)
mia∏ straty w wysokoÊci 40 proc., nie wspominajàc ju˝ o brygadzie Dirlewange-
ra, która w powstaniu straci∏a najwi´cej ludzi.

Po wycofaniu ULS z Warszawy pododdzia∏ zosta∏ przerzucony na skraj Pusz-
czy Kampinoskiej do Leszna. Wraz z 34. policyjnym pu∏kiem strzelców118 za-
mknà∏ wyjÊcia z puszczy i dozorowa∏ przedpole Warszawy. Grupa Diaczenki
bra∏a tak˝e udzia∏ w poÊcigach za partyzantkà AK. 24 wrzeÊnia w odwecie za
akcj´ AK przeciwko niemieckim oddzia∏om w Puszczy Kampinoskiej ULS do-
kona∏ pacyfikacji wsi Zaborówek119. Spalono 26 osad i pi´ç zabudowaƒ. W wy-
niku dzia∏aƒ zgin´∏o dwóch Polaków i uj´to 49 osób. Pod koniec wrzeÊnia lu-
dzie Diaczenki weszli w sk∏ad grupy po∏udniowej, blokujàcej Warszaw´, i zostali
podporzàdkowani dowódcy 34. policyjnego pu∏ku strzelców. W dniach mi´dzy
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116 Byç mo˝e Niemcy êle zapisali jego nazwisko albo sam celowo je przekr´ci∏, zaciàgajàc si´ do ULS
(poda∏ tak˝e b∏´dne miejsce urodzenia?). Wymieniony Wozniuk Teodozyj to moim zdaniem Bliê-
niuk. Wymaga to jednak dalszych badaƒ.
117 Pismo SS Oberscharführera G. Raulinga dotyczàce strat legionu podczas walk w Warszawie (Ein-
satz in Warschau), 12 X 1944 r., zbiory w∏asne autora. 
118 Kwestia 34. policyjnego pu∏ku strzelców (dowódca – mjr policji Nachtwey) w powstaniu warszaw-
skim pozostaje wcià˝ niewyjaÊniona. Pu∏k zosta∏ Êciàgni´ty z niemieckiej 4. Armii w koƒcu sierpnia
lub na poczàtku wrzeÊnia 1944 r. Oko∏o 9–10 wrzeÊnia przyby∏ w rejon B∏onia. W jego sk∏ad wcho-
dzi∏y dwa dodatkowe bataliony cudzoziemskie sk∏adajàce si´ z Niemców i Ukraiƒców – II i III bata-
lion obcokrajowców. Drugi batalion (obcokrajowców) 34. policyjnego pu∏ku strzelców liczy∏ 253 lu-
dzi, natomiast III batalion 34. policyjnego pu∏ku strzelców – 280. Dzia∏ania i sk∏ad narodowoÊciowy
34. pu∏ku w ramach niemieckiej 9. Armii wymagajà dalszych badaƒ w archiwach niemieckich.
119 J. Kirchmayer, Powstanie Warszawskie..., za∏. nr 34.



27 wrzeÊnia a 1 paêdziernika ULS wzià∏ udzia∏ w operacji „Sternschnuppe”
(I, II). Zadaniem oddzia∏ów by∏a likwidacja zgrupowania AK „Kampinos”. Po
zakoƒczeniu dzia∏aƒ w rejonie Warszawy na poczàtku paêdziernika grupa Dia-
czenki powróci∏a do Miechowa.

Wspomniana ju˝ sotnia „Makucha” we wrzeÊniu przeczesywa∏a rejon Nowy
Sàcz–Krynica–Czorsztyn. Nast´pnie przegrupowa∏a si´ przez Bochni´, Kraków
do Targowiska ko∏o K∏aja. Tu z Miechowa do∏àczy∏a reszta legionu. Przeprowa-
dzono niewielkà reorganizacj´: cz´Êç legionistów przeniesiono z ich macierzystych
kompanii do tych, w których by∏y spore braki etatowe. W listopadzie 1944 r. za-
sz∏a zmiana na stanowisku szefa sztabu: p∏k. Diaczenk´ zastàpi∏ sotenny „Terli-
ca”. W grudniu w K∏aju utworzono szko∏´ oficerskà przy ULS. Jej komendantem
zosta∏ prawdopodobnie por. Holijan. Powsta∏a tak˝e sotnia szkolna120.

JednoczeÊnie kontynuowano dzia∏ania przeciwko polskiej partyzantce. Jeszcze
12 stycznia 1945 r. dosz∏o do starç w okolicach Zakopanego121. W drugiej po∏o-
wie stycznia 1945 r. ULS przemaszerowa∏ do Cieszyna, nast´pnie do Ostrawy. Tu
SS Sturmbannführer Biegelmayer otrzyma∏ rozkaz przegrupowania legionu do Ju-
gos∏awii. Na poczàtku lutego 1945 r. pododdzia∏y ULS transportami kolejowymi
dotar∏y przez Wiedeƒ pod Marburg. Legion skoncentrowano w miejscowoÊciach
Oberschwarz–Unterschwarz–Spielfeld122. Stàd legioniÊci byli kierowani do dzia-
∏aƒ przeciwko partyzantom Tity do S∏owenii, m.in. w rejon rzeki Drawy.

Pod koniec lutego do sztabu ULS przyby∏a grupa niemieckich i ukraiƒskich
oficerów 14. Dywizji Grenadierów Waffen SS „Galizien” w celu omówienia
wspólnych akcji. Niektórzy oficerowie legionu, którzy rewizytowali dywizj´ SS,
zwracali uwag´ na krà˝àce pog∏oski dotyczàce wcielenia ULS w sk∏ad dywizji.
Wed∏ug Hirniaka mo˝liwoÊç przejÊcia pod dowództwo niemieckich oficerów
oburza∏a legionistów. Polityczne kierownictwo legionu wcià˝ mia∏o wp∏yw na
˝o∏nierzy.

Zaniepokojenie wkrótce si´ spot´gowa∏o, gdy Biegelmayer odseparowa∏ si´
od dowództwa wojskowego i politycznego ULS. Wed∏ug Horodyskiego w po-
czàtkach marca 1945 r. dosz∏o do rozmów dowódcy SS „Galizien” SS Briga-
deführera Fritza Freitaga123 z Ewaldem Biegelmayerem na temat planu wcielenia
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322 120 AIPN, SWL 289, Protokó∏ przes∏uchania Teodora Daka, 14 X 1969 r., k. 715; O. Horodyskyj,
Dwa dni..., s. 23; K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 41–42.
121 O. Horodyskyj, Dwa dni..., s. 23. Wed∏ug Wasyla Ma∏a˝yƒskiego legion ju˝ w grudniu 1944 r.
zosta∏ przetransportowany przez tereny przedwojennej Czechos∏owacji do Grazu (AIPN, SWL 290,
t. 5, Protokó∏ przes∏uchania Wasyla Ma∏a˝yƒskiego, 9 X 1967 r., k. 858).
122 K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 46.
123 Fritz Freitag, ur. 28 (23?) IV 1894 r. w Olsztynie, syn kolejarza. W czasie I wojny Êwiatowej s∏u-
˝y∏ jako oficer w 1. pu∏ku grenadierów wschodniopruskich („Kronprinz”), by∏ kilka razy ranny. Od
1920 r. s∏u˝y∏ w policji: najpierw w Sicherheitspolizei, krótko w Landespolizei, najd∏u˝ej w Schutz-
polizei. W 1939 r. w 3. pu∏ku policyjnym operujàcym na ty∏ach niemieckiej 14. Armii (Katowice).
Od czerwca do sierpnia 1941 r. oficer operacyjny (Ia) w sztabie Kwatery Reichsführera SS, potem
w 1. Brygadzie Piechoty SS. W sierpniu 1941 r. krótko przydzielony do Dywizji Zmot. SS „Wi-
king”. Od 15 XII 1941 r. do marca (faktycznie do 14 lutego) 1943 r. dowódca 2. policyjnego pu∏-
ku strzelców (nast´pnie 2. policyjny pu∏k grenadierów SS) z Dywizji Policyjnej, jednoczeÊnie
w II po∏owie 1942 r. dowódca grupy bojowej „Freitag”. W okresie luty–kwiecieƒ 1943 r. dowódca
Dywizji Kawalerii SS, potem do 10 VIII 1943 r. dowódca 2. Brygady Piechoty SS. Od 18 (lub 25)
sierpnia dowódca Dywizji Policyjnej SS, a w∏aÊciwie grupy bojowej utworzonej z jej resztek. Od 20 X 



i jego realizacji. Do Unterschwarz, gdzie znajdowa∏ si´ sztab ULS, mia∏a przybyç
orkiestra wojskowa dywizji Waffen SS „Galizien”, aby z pompà asystowaç przy
wcieleniu legionu. Szef sztabu dywizji mjr Wolf D. Heike w swoich wspomnie-
niach przyzna∏, ˝e w tym miejscu pope∏niono b∏àd. Do ˝o∏nierzy ULS mia∏ poczàt-
kowo przemówiç Waffen Hauptsturmführer Lubomyr Makaruszka z SS „Galizien”
i wyjaÊniç powody wcielenia „wo∏yƒskiego kurenia” do dywizji. Planowano
tak˝e przeprowadziç pogadanki z ˝o∏nierzami wyjaÊniajàce ukraiƒski charakter
wielkiej jednostki i agitacj´ w duchu wspólnej walki o Ukrain´. Nie dosz∏o jed-
nak do tego, poniewa˝ Biegelmayer sam zdecydowa∏ si´ przemówiç do legioni-
stów. Sposób, w jaki to uczyni∏, by∏ wed∏ug niektórych s∏uchaczy absolutnie nie
do przyj´cia i jedynie ich wzburzy∏124.

Cz´Êç ˝o∏nierzy zdecydowa∏a si´ przejÊç z bronià w góry do czetników. Pomi-
mo ostrze˝eƒ szefa sztabu „Terlicy” o nierealnoÊci przedsi´wzi´cia na poczàtku
marca w nocy zdezerterowa∏o oko∏o dwóch trzecich legionu, tj. co najmniej dwie
sotnie liniowe. Pozosta∏a sotnia gospodarcza, cz´Êç liniowej i ochrona sztabu.
Prowodyrami dezercji byli chor. „Romko” („Woron”), kierownik polityczny ULS
w miejsce „Czerkasa”, i „Kowal”. Pozostali oficerowie nie zdecydowali si´ na ten
desperacki krok. Cz´Êç stanowczych oponentów tej decyzji zosta∏a prawdopo-
dobnie spita. Zbieg∏a natomiast wi´kszoÊç podoficerów ULS, m.in. „Klen”,
„Cza∏yj”, „Kotio”, buƒczucznyj „K∏yn-Misza”, „Moroz”, Teodor Dak oraz buƒ-
czucznyj Horodyskyj. Zamiarem dezerterów by∏o dotarcie do czetników i przy
ich pomocy przebicie si´ do Karpat, a nast´pnie na Ukrain´125. By∏o to przedsi´-
wzi´cie jeÊli nie nierealne, to co najmniej trudne do wykonania, ale pomimo tego
„Woron” i jego ludzie podj´li ryzyko.

Rankiem do sztabu ULS przybyli oficerowie z SS „Galizien”, m.in. najstarszy
dowódca pu∏ku i szef sztabu mjr Heike, na rozmowy z p∏k. „Turem” i SS Sturm-
bannführerem Biegelmayerem. Mieli oni nadzorowaç wcielenie ULS do dywizji.
Zapanowa∏a konsternacja – cz´Êç batalionu z bronià, koƒmi i podwodami oddali-
∏a si´ w rejon na wschód od Mariboru (St. Leonard-Vitomarci). Pu∏kownik Hera-
symenko zameldowa∏ o ca∏ej sprawie Biegelmayerowi. Partyzanci w tym momen-
cie przekraczali rzek´ Mur´. Grupà uciekinierów dowodzi∏ „Woron”, jego zast´pcà
by∏ „Kowal”, a kwatermistrzem mianowano Horodyskiego. Uciekinierzy zabrali
dwa cekaemy i dwadzieÊcia erkaemów, czyli wi´kszoÊç (jeÊli nie ca∏oÊç) broni ma-
szynowej legionu. Pobrano racje ˝ywnoÊciowe tylko na dwa dni, co okaza∏o si´ po-
wa˝nym b∏´dem. W sumie na ucieczk´ zdecydowa∏o si´ oko∏o 250 ˝o∏nierzy126.

W tej sytuacji gen. Freitag podjà∏ decyzj´ o formalnym wcieleniu ULS w sze-
regi dywizji Waffen SS „Galizien”; odby∏o si´ to przy dêwi´kach wspomnianej
orkiestry. Z ULS jedynie sotnia gospodarcza w ca∏oÊci asystowa∏a przy uroczy-
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1943 r. do maja 1945 r. dowódca 14. DGren Waffen SS „Galizien”. 8 V 1945 r. dosta∏ si´ do nie-
woli brytyjskiej. Potem przebywa∏ w amerykaƒskim obozie jenieckim w Grazu. 20 V 1945 r. pope∏-
ni∏ samobójstwo, obawiajàc si´ przekazania w r´ce sowieckie. Wed∏ug innych wersji zginà∏ lub po-
pe∏ni∏ samobójstwo 10 V 1945 r. nieopodal Tamsweg (80 km na pd. wsch. od Salzburga).
124 W.D. Heike, UkrajinÊka Dywizija..., s. 164–165.
125 K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 53–54.
126 O. Horodyskyj, Dwa dni..., s. 24; I. NahajewÊkyj, Spohady polowoho duchownyka (http//kom-
batant.onestep.net, 18 XI 2004 r.); W.D. Heike, UkrajinÊka Dywizija..., s. 164–166.



stoÊciach. W tym czasie „Woron” nawiàza∏ ju˝ kontakt z czetnikami za poÊred-
nictwem „Kotia”. JednoczeÊnie przybyli goƒcy od p∏k. Herasymenki, który po-
jednawczo namawia∏ do powrotu. Jak si´ wkrótce okaza∏o, partyzanci gen.
Dražy Mihajlovicia nie byli zadowoleni z przybycia nieproszonych goÊci. Praw-
dopodobnie wczeÊniej nikt z ULS nie kontaktowa∏ si´ z nimi w celu omówienia
ewentualnej pomocy. W efekcie czetnicy zawiadomili gestapo w Mariborze.
Tymczasem dowództwo dywizji Waffen SS „Galizien” nawiàza∏o kontakt z czet-
nikami przez adiutanta Kreisführera Heimatbundu w Styrii. Poinformowali oni
o kierunku marszu ULS. Nast´pnego dnia do akcji zosta∏ skierowany batalion
z dywizji pod dowództwem mjr. Heikego. Jego zadaniem by∏o przeci´cie kierun-
ku marszu uciekinierów, a nast´pnie okrà˝enie ich.

Na jednym z postojów legionu w górach do pertraktujàcych z czetnikami de-
zerterów nieoczekiwanie przyby∏ dr Lubomyr Makaruszka. Byç mo˝e wraz z nim
w obozie czetników pojawili si´ tak˝e funkcjonariusze gestapo. By∏o to sporym
zaskoczeniem dla „Worona”. JednoczeÊnie utwierdzi∏ si´ w przekonaniu, ˝e na
czetników nie ma ju˝ co liczyç. Wst´pne rozmowy dotyczàce powrotu pomi´dzy
„Woronem” a Makaruszkà zakoƒczy∏y si´ fiaskiem. Tymczasem czetnicy wypro-
wadzili legion na odkryty teren, gdzie wkrótce zosta∏ okrà˝ony przez ˝o∏nierzy
SS „Galizien”127. Ukraiƒski Legion Samoobrony zajà∏ wzgórze nieopodal pobli-
skiej wsi. W trakcie zajmowania pozycji Niemcy wystrzelili w kierunku dezerte-
rów ostrzegawcze serie z karabinów maszynowych. Nastàpi∏a chaotyczna wymia-
na ognia, podczas której jeden z legionistów zosta∏ ranny. W tej sytuacji „Woron”
podjà∏ decyzj´ o wznowieniu pertraktacji z Niemcami. Na rozmowy ze strony
ULS udali si´ Horodyskyj i „Kowal”. Poczàtkowo zostali oni przyj´ci przez
SS Sturmbannführera Hermanna Kaschnera, który kategorycznie za˝àda∏ natych-
miastowego z∏o˝enia broni. Zadaniem ukraiƒskich parlamentariuszy by∏o przecià-
ganie rozmów tak, aby ULS zdà˝y∏ wyrwaç si´ z okrà˝enia. Horodyskyj zameldo-
wa∏ „Woronowi” o niemieckich ˝àdaniach. W tym momencie „Woron” otrzyma∏
list od dr. Makaruszki, który zaproponowa∏ pe∏nà amnesti´ dla zbiegów. Nie cze-
kajàc na odpowiedê, Makaruszka pojawi∏ si´ na wzgórzu wÊród legionistów. „Wo-
ron” zdecydowa∏ si´ z∏o˝yç broƒ i opuÊciç pozycj´. Na dole ponownie dosz∏o do
rozmów. Do zebranych legionistów przemówi∏ mjr Heike (t∏umaczy∏ Makarusz-
ka), który wyjaÊni∏ powody wcielenia oraz przyzna∏, i˝ za zaistnia∏à sytuacj´ ca∏à
win´ ponosi niemiecki dowódca ULS – Biegelmayer. Obieca∏, ˝e nikt z ULS nie
zostanie ukarany za dezercj´128. To roz∏adowa∏o emocje. Dowództwo nad dezer-
terami objà∏ Waffen Hauptsturmführer Makaruszka, który nakaza∏ powrót do
miejsca postoju ULS129.
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127 Trudno ustaliç, czy by∏y to pododdzia∏y 29. pu∏ku, czy te˝ jakiÊ improwizowany batalion z∏o˝o-
ny g∏ównie z Niemców, czy te˝ batalion, którego dowodzenie przejà∏ mjr Heike.
128 W.D. Heike, UkrajinÊka Dywizija..., s. 166; AIPN, SWL 287, t. 2, Protokó∏ przes∏uchania Wasy-
la Ma∏a˝yƒskiego, 16 III 1967 r., k. 227.
129 W.D. Heike, UkrajinÊka Dywizija..., s. 166–167; Istorija ukrainskoho wijska 1917–1995, Lwiw
1996, s. 740; Zupe∏nie inaczej ca∏à spraw´ przedstawi∏ w swoich wspomnieniach o. NahajewÊkyj.
Otrzyma∏ on od SS Standartenführera Friedricha Derna rozkaz, by wziàç czot´ strzelców i masze-
rowaç w rejon St. Leonard, odszukaç p∏k. Diaczenk´ (sic!) i przyprowadziç do 29. pu∏ku 150 par-
tyzantów ULS. Po przybyciu na miejsce nikogo nie zasta∏ (I. NahajewÊkyj, Spohady polowoho...,
http//kombatant.onestep.net, 18 XI 2004 r.).



Pododdzia∏y ULS pomaszerowa∏y nast´pnie do wsi Freiheim, gdzie wcielono
je do 14. Dywizji Grenadierów Waffen SS. Legion zosta∏ ostatecznie rozwiàzany,
a ˝o∏nierzy „rozrzucono” po ca∏ej dywizji. Wszystkich oficerów i podoficerów
ULS wcielono do batalionu zapasowego SS „Galizien”, w którym s∏u˝yli do koƒ-
ca wojny, a nast´pnie razem z batalionem dzielili los innych jeƒców w obozach
w Bellarii, potem Rimini.

Jak si´ wkrótce okaza∏o, Niemcy nie dotrzymali cz´Êci umowy i szybko po-
zbyli si´ g∏ównego przywódcy dezercji. Wed∏ug Hirniaka i Horodyskiego odpo-
wiedzialny za bunt chor. „Romko” zosta∏ przez Niemców skrytobójczo zg∏adzo-
ny130, byç mo˝e przez gestapo. Natomiast zdaniem mjr. Heikego „Worona”
rozstrzelano na rozkaz gen. Freitaga... za rabunek. Heike dowiedzia∏ si´ o tym
dopiero z raportu dr. Makaruszki. JeÊli oczywiÊcie Heike napisa∏ prawd´, to mo-
im zdaniem rabunek by∏ jedynie pretekstem. Jak wspomnia∏ Heike, Wo∏yniacy
i tak uwa˝ali, ˝e rozstrzelanie mia∏o zwiàzek z ucieczkà131.

W marcu 1945 r. ULS zakoƒczy∏ swój szlak bojowy i zosta∏ wcielony do
14. Dywizji Grenadierów Waffen SS. Wspomniana dywizja w kwietniu 1945 r.
zosta∏a formalnie przemianowana na 1. Dywizj´ UNA. Nie podzieli∏a ona jed-
nak losu innych formacji kolaboracyjnych u boku III Rzeszy. Wzi´ta do niewo-
li przez Anglo-Amerykanów zosta∏a rozbrojona, a jej ˝o∏nierzy przetransporto-
wano do kilku brytyjskich i amerykaƒskich obozów jenieckich. Ich dalsze losy
toczy∏y si´ ró˝nie. Cz´Êç pozosta∏a na emigracji, osiedli∏a si´ w Kanadzie, USA
czy w Wielkiej Brytanii i zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec. Niektórzy
powiàzali swoje losy z OUN-M i w dalszym ciàgu próbowali walczyç o Ukrain´
bez bolszewików. Wielu zdecydowa∏o si´ na powrót w rodzinne strony – do Pol-
ski i ZSRR.

Motywy utworzenia legionu mo˝na oceniaç w ró˝ny sposób. Czy g∏ówni or-
ganizatorzy legionu êle ocenili sytuacj´, decydujàc si´ na wspó∏prac´ z Niemca-
mi, zapewne w przekonaniu, ˝e mogà byç równym partnerem dla niemieckiej
policji bezpieczeƒstwa? Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieç. Wie-
lu czo∏owych melnykowskich konspiratorów na Wo∏yniu negatywnie oceni∏o
fakt utworzenia legionu. Niewàtpliwie jego przeciwnikiem by∏ Mychaj∏o Dany-
luk „B∏akytnyj”, który nie móg∏ zrozumieç motywów niektórych melnykowców
s∏u˝àcych w legionie. Wed∏ug Danyluka tworzenie legionów u boku Niemiec po-
t´pi∏ Oleh Sztul-˚danowycz132. Równie˝ „Bi∏yj” mia∏ odrzuciç mo˝liwoÊç wstà-
pienia do legionu. Po wielu perypetiach znalaz∏ si´ on w szeregach SS „Galizien”.
Tak˝e mjr „Czubczyk” z lwowskiej OUN-M i inni dzia∏acze odnieÊli si´ z niech´-
cià do tej inicjatywy. Czy jednak melnykowcy, którzy potracili swoich bliskich
i kolegów w wyniku akcji banderowskiej SB, mieli alternatyw´?

Jak si´ wydaje, z ka˝dym miesiàcem ULS popada∏ w coraz wi´ksze uzale˝nie-
nie od Niemców – to oni dostarczali broƒ, prowiant, medykamenty. Ros∏a rola
niemieckiego dowódcy. Legion rozbudowywa∏ si´, a za tym sz∏a potrzeba posia-
dania wykwalifikowanej kadry oficerskiej. Takiej OUN-M nie mog∏a dostar-
czyç, nie by∏o to przez SD nawet brane pod uwag´. Wkrótce legionem dowodzili
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130 K. Hirniak, UkrajiƒÊkyj Lehion..., s. 55; O. Horodyskyj, Dwa dni..., s. 23
131 W.D. Heike, UkrajinÊka Dywizija..., s. 167.
132 M. Danyluk, PowstanÊkyj..., s. 186.



oficerowie petlurowscy, którzy cz´sto byli silniej zwiàzani z SD ni˝ z melnykowca-
mi. Uzale˝nienie legionu pog∏´bia∏o si´, co z rosnàcym niepokojem obserwowa-
li dzia∏acze OUN-M s∏u˝àcy w ULS. Trzeba pami´taç, ˝e wi´kszoÊç legionistów
stanowili melnykowcy, sympatycy Melnyka bàdê byli partyzanci Oddzia∏ów Woj-
skowych OUN-M. Niektórzy jednak byli po prostu ludêmi walczàcymi o Ukra-
in´, a ULS dawa∏ takà sposobnoÊç.

Nie nale˝y jednak zapominaç, ˝e legioniÊci dopuÊcili si´ wielu zbrodni wo-
jennych na ludnoÊci cywilnej w 1944 r.: m.in. w Smoligowie, Ch∏aniowie i Szar-
bii. Stali si´ narz´dziem terroru w r´kach niemieckich. Byli formacjà nale˝àcà
do SD, organizacji uznanej w Norymberdze za przest´pczà. Legion by∏ bez-
wzgl´dnie wykorzystywany przez Niemców, s∏u˝y∏ jako przys∏owiowe mi´so ar-
matnie. Stosunek melnykowców do bolszewików, banderowców i Polaków
Niemcy wygrywali dla w∏asnych interesów. Prawdopodobnie nie zawsze infor-
mowali ich, ˝e Êcigani partyzanci to banderowcy, a wi´c Ukraiƒcy. Równie˝
wszystkie oddzia∏y polskiego podziemia by∏y „bolszewickie” albo „polsko-ko-
munistyczne”, co najlepiej widaç na przyk∏adzie partyzantów „Rysia” w Hrubie-
szowskiem.

Prawdopodobnie przez ca∏y okres istnienia legion by∏ rozpracowywany przez
SD. Obserwowano panujàce w nim nastroje, rozpracowywano legionistów, co do
których istnia∏y podejrzenia o antyniemieckà agitacj´, werbowano informatorów
i agentów, przeciwdzia∏ano banderowskiej propagandzie. Pod wp∏ywem niemiec-
kich doÊwiadczeƒ z dywizjà Waffen SS „Galizien” SD ba∏a si´ przenikni´cia do
ULS banderowców.

JeÊli dodamy, ˝e w swoim pó∏torarocznym okresie istnienia legion dwu-
krotnie si´ buntowa∏, to jego ocena jako formacji niewàtpliwie nie b´dzie pro-
sta. Niniejszy artyku∏ stanowi jedynie przyczynek do bardziej szczegó∏owego
przebadania problemu. Zagadnienie jest istotne, zwa˝ywszy na fakt, ˝e ˝o∏nie-
rze ULS dopuÊcili si´ przest´pstw wojennych przeciwko obywatelom polskim,
a sprawy te nie zosta∏y dotychczas nale˝ycie wyjaÊnione. Wokó∏ ULS, tak jak
i innych formacji ukraiƒskich u boku Niemiec, powsta∏o wiele niedomówieƒ
i nieÊcis∏oÊci. Sprawa pozostaje nadal otwarta i czeka na wnikliwe przebada-
nie.

MARCIN MAJEWSKI (ur. 1974) – historyk, w latach 1999–2000 pracownik ar-
chiwum MSWiA, a obecnie pracownik Biura Udost´pniania i Archiwizacji
Dokumentów IPN, wspó∏redaktor: Polskie podziemie na terenach Zachodniej
Ukrainy i Zachodniej Bia∏orusi w latach 1939–1941 (2001), Deportacje oby-
wateli polskich z Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Bia∏orusi w roku 1940
(2003), „Zachodnia Bia∏oruÊ” 17 IX 1939–22 VI 1941. Deportacje Polaków
z pó∏nocno-wschodnich ziem II RP 1940–1941 (èród∏a do historii Polski
XX w. ze zbiorów NARB) (2001); cz∏onek polsko-ukraiƒskiej grupy roboczej
i wspó∏redaktor serii publikacji êród∏owych Polska i Ukraina w latach trzy-
dziestych i czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów s∏u˝b
specjalnych (tomy 2, 3 i 4).
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A contribution to the war history of the Ukrainian Self-Defence Legion (1943–1945)

In 1940 the Organization of Ukrainian Nationalist (OUN) split into two (mutually)
hostile factions, one headed by Stepan Bandera that came to be known as OUN-B and the
other by Andriy Melnyk (OUN-M). The competition between them intensified after Ger-
mans had invaded the USSR on 22nd of June 1941. Following a shift in the German eth-
nic policy and increasing repressiveness towards the Ukrainians, both factions began to cre-
ate their own military structures. In 1943, probably, the executives of the OUN-B decided
to subordinate the military units of the OUN-M. In July 1943 the guerrilla squads of the
OUN-M were forced to join the Banderites’ Ukrainian Partisan Army (UPA). Some of the
Melnyk’s soldiers who evaded it asked the Third Reich for support. As a result of negotia-
tions the Ukrainian Self-Defence Legion (ULS), also called the 31st SIPO Auxiliary Batta-
lion was formed. To be precise, it was created in early autumn 1943 under an agreement
between the SD in Luck and the local command of OUN-M. At the beginning the ULS was
to fight Soviet guerillas and Polish self-defence units. However, it was soon converted in-
to a kind a police unit, which was often used for pacification. At the beginning of 1944
the ULS was developed into an independent battalion. In the middle of 1944 it consisted
of 5 front-line sotnyas (companies). The Legion was closely related to the OUN-M altho-
ugh the Germans replaced the fallen officers mainly with Petlura’s soldiers. The ULS had
its own political command, but as time passed, its influence on the soldiers was more and
more limited by the SD officers, who served in the squad. The military command of the
unit was Ukrainian but, at the same time, the commander-in-chief was German (it was
strictly subordinated to the German commander-in-chief).

At first the ULS fought against the Soviet partisan and the Polish 27th Infantry Divi-
sion of Home Army (AK) in Volhynia, for the next half a year it was garrisoned in the re-
gion of Hrubieshov, where it struggled with the Bataliony Ch∏opskie and AK units and pa-
cified Polish villages. In the end of July 1944 it was redeployed to the north of Cracov,
where it also participated in military actions against the civilian population and the Po-
lish underground movement. In September 1944 the group of Col. Diaczenko suppressed
the Warsaw Uprising and secured the area of the Kampinos forest. At the beginning of 1945
the battalion appeared in Slovakia and was next moved to Slovenia to fight against the Ti-
to’s partisans. Growing dissatisfaction caused by German reluctance to fight for Ukraine
led some of the legionaries (soldiers) to desertion. After having been incorporated to the
14th Grenadier Division of the Waffen SS, the ULS’s combat story finished.
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Jerzy Grzybowski 

Bia∏orusini wÊród uchodêców
polskich na Ârodkowym

Wschodzie i w Afryce Wschodniej
w latach II wojny Êwiatowej 

W 1942 r. Zwiàzek Radziecki opuÊci∏o Wojsko Polskie pod dowództwem
gen. W∏adys∏awa Andersa. Sk∏ada∏o si´ ono z by∏ych jeƒców i wi´êniów stali-
nowskich ∏agrów, którzy ju˝ doÊwiadczyli „rozkoszy” ˝ycia na „nieludzkiej zie-
mi”. Oprócz ˝o∏nierzy polskich w marcu i sierpniu 1942 r. do Iranu ewakuowa-
no 37 912 osób cywilnych. WÊród nich byli tak˝e obywatele polscy narodowoÊci
bia∏oruskiej. 

Ewakuacj´ nie-Polaków do Iranu komplikowa∏ fakt, ˝e strona radziecka nie
chcia∏a wypuÊciç Bia∏orusinów i Ukraiƒców z granic ZSRR i stara∏a si´ dopilno-
waç, aby nie przedostawali si´ oni do Iranu. 31 lipca 1942 r. w Taszkiencie odby-
∏a si´ sowiecko-polska konferencja, na której ustalono zasady i sposób przepro-
wadzenia ewakuacji. Pod presjà sowieckà podj´to nast´pujàce decyzje dotyczàce
obywateli polskich narodowoÊci niepolskiej: „Cz∏onkowie rodzin wojskowych
polskiej armii spoÊród mieszkaƒców zachodnich »ob∏asti« Ukrainy i Bia∏orusi na-
rodowoÊci niepolskiej podlegajà ewakuacji tylko w tym wypadku, jeÊli b´dzie do-
kumentarnie stwierdzone, ˝e sà oni rzeczywiÊcie najbli˝szymi krewnymi wojsko-
wych polskiej armii w ZSRR (rodzice, ˝ony, dzieci, niepe∏noletni lub chorzy
bracia i siostry), pozostajàcymi na utrzymaniu wojskowego”1. W celu utrudnienia
ewakuacji nie-Polaków strona sowiecka postanowi∏a: „Oddzielne spisy majà byç
sporzàdzone dla cz∏onków [rodzin] wojskowych, mieszkaƒców Zachodnich »ob-
∏asti« Ukrainy i Bia∏orusi niepolskiej narodowoÊci, i to pomimo wciàgni´cia ich
w ogólne spisy ewakuowanych. Do tych oddzielnych spisów nale˝y do∏àczyç za-
Êwiadczenia wydane przez szefa Sztabu Armii, dowódców lub szefów sztabów dy-
wizji, oÊrodka szkoleniowego i aprowizacyjnego, stwierdzajàce, ˝e dana osoba
rzeczywiÊcie jest najbli˝szym krewnym polskiego wojskowego. Nazwisko, przy-
dzia∏ i ranga danego wojskowego powinny byç wymienione”2. 

Na temat reakcji strony polskiej na te decyzje zachowa∏y si´ ró˝ne przekazy.
Tymczasowy wojskowy kapelan prawos∏awny WP w liÊcie do arcybiskupa Sawy
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pisa∏: „Ani jednemu prawos∏awnemu ˝o∏nierzowi nie zezwolono udaç si´ do wy-
wiezionej swej rodziny, by wywieêç jà razem z wojskiem z terytorium ZSRR, jak
to robiono dla ˝o∏nierzy narodowoÊci polskiej wyznania katolickiego, którym ze-
zwalano zapisywaç [jako] krewnych obcych ludzi, byleby byli Polakami. Je˝eli
wyjecha∏a ta ma∏a garstka prawos∏awnej ludnoÊci cywilnej, to tylko przypad-
kiem, je˝eli by∏a w miejscowoÊci postoju wojska i to przewa˝nie ukrywajàc swo-
jà narodowoÊç i wyznanie”3. Trzeba jednak zauwa˝yç, ˝e osoba ks. Kury∏asa jest
bardzo kontrowersyjna i niejednoznaczna. Autor nie znalaz∏ potwierdzeƒ êród∏o-
wych tego stwierdzenia. 

Tymczasem strona polska stwierdza∏a, ˝e w czasie ewakuacji nie istnia∏ ˝aden
podzia∏ narodowoÊciowy i nie by∏o ró˝nicy w traktowaniu obywateli polskich.
W ka˝dym razie nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e aby wydostaç si´ z granic ZSRR, oby-
watele polscy narodowoÊci bia∏oruskiej musieli wykazaç wiele hartu ducha. Pra-
wos∏awni Bia∏orusini podawali si´ wi´c przy tym za Polaków, niekiedy zmienia-
jàc imiona i nazwiska, a tak˝e, aby nie budziç ˝adnych podejrzeƒ, wyznanie – na
katolickie. Oto fragment wspomnieƒ Bia∏orusinki Marii Moroz: „Przed ewakua-
cjà do Iranu Sowieci pilnowali, aby nie-Polacy nie byli przyj´ci na transport.
Moja rodzina by∏a prawos∏awna i nie podlega∏a ewakuacji. Jeden polski porucz-
nik poleca∏ nam podaç si´ za Polaków i deklarowaç wyznanie rzymskokatolickie.
W zwiàzku z tym musieliÊmy przed sowieckà komisjà ewakuacyjnà specjalnie po-
daç si´ za Polaków wyznania rzymskokatolickiego. Poza tym w dokumentach
osobowych zmieniliÊmy imiona. Na przyk∏ad moja matka, która mia∏a na imi´
Nadzieja, poda∏a si´ jako Jadwiga, brat Borys poda∏ si´ za Boles∏awa, natomiast
ja musia∏a zapisaç jako Stefania. PowróciliÊmy do swych prawdziwych imion do-
piero po wydostaniu si´ z »ziemi nieludzkiej«, w Teheranie”4. Inna Bia∏orusinka,
Olga Zingal, stwierdzi∏a: „W drodze do Kis∏owodzka byliÊmy odpytywani przez
funkcjonariuszy NKWD, którzy sprawdzali nasze dokumenty. Polski porucznik
powiedzia∏ nam, by nie podawaç Sowietom swego prawdziwego wyznania i na-
rodowoÊci. Zakaza∏ on nam w obecnoÊci pracowników NKWD rozmawiaç po
bia∏orusku. Pod tym wzgl´dem moja rodzina mia∏a problem, bo matka zupe∏nie
nie mówi∏a po polsku. W zwiàzku z tym w drodze do Iranu musia∏a udawaç, ˝e
jest niemowà”5. W takich warunkach odbywa∏a si´ ewakuacja do Iranu obywa-
teli polskich narodowoÊci bia∏oruskiej.

Mimo protestów strony sowieckiej w marcu i sierpniu 1942 r. wÊród cywilów
polskich do Iranu przedosta∏o si´ ok. 2 tys. Bia∏orusinów wyznania prawos∏awne-
go. Oprócz tego, wed∏ug danych Ministerstwa Obrony Narodowej, w szeregach
WP znalaz∏o si´ 1397 ˝o∏nierzy narodowoÊci bia∏oruskiej ewakuowanych z ZSRR.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e powy˝sza liczba obejmuje tylko tych, którzy nie ukry-
wali swego pochodzenia, podczas gdy wi´kszoÊç podawa∏a si´ za Polaków6.
W zwiàzku z tym trudno jest ustaliç dok∏adnà liczb´ ewakuowanych Bia∏orusinów. 
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¸atwiej ni˝ narodowoÊç mo˝na ustaliç wyznanie. Po pierwszej ewakuacji
w marcu 1942 r. w Teheranie podjà∏ dzia∏alnoÊç Polski Prawos∏awny KoÊció∏
Autokefaliczny. Wed∏ug obliczeƒ w∏adz polskich z kwietnia 1942 r. do Iranu
przedosta∏o si´ ok. tysiàca obywateli polskich wyznania prawos∏awnego. Pierw-
szym proboszczem prawos∏awnym w polskich obozach w Iranie zosta∏ ks. Mi-
cha∏ Bo˝erianow. Centrum organizacyjne powsta∏o w Obozie Uchodêców Pol-
skich nr 2, gdzie zbudowano kaplic´. Druga fala ewakuacyjna w sierpniu 1942 r.
powi´kszy∏a liczb´ prawos∏awnych o 1500 osób, w tej liczbie dwóch ksi´˝y: ks.
Wsiewo∏oda JeÊkowa i W∏odzimierza Pietruczka. Spotkali si´ oni z ks. Bo˝eria-
nowem, który powierzy∏ im sprawowanie praktyk religijnych. Ksiàdz JeÊkow
otrzyma∏ zadanie organizacji ˝ycia cerkiewnego w OUP nr 2. W kwietniu 1943 r.
zosta∏a wybudowana kaplica prawos∏awna w OUP nr 1. W paêdzierniku 1942 r.
przeprowadzono ewidencj´ uchodêstwa polskiego w obozach w Teheranie, któ-
ra wykaza∏a, ˝e prawos∏awni liczà: w OUP nr 1 – 370 osób, w OUP nr 2 – 450,
w OUP nr 3 – 540, w szpitalach – 130 i zamieszka∏ych w mieÊcie – 160, razem
– 1650 osób7. Jednak znaczna cz´Êç prawos∏awnych Bia∏orusinów nadal ukrywa-
∏a swoje wyznanie i podawa∏a si´ za katolików8. Jak wynika ze sprawozdania pla-
cówki Ministerstwa Spraw Wewn´trznych w Teheranie z 9 wrzeÊnia 1943 r.,
w∏aÊciwa liczba osób wyznania prawos∏awnego zosta∏a ustalona w czasie odby-
wania praktyk religijnych, gdy˝ po przybyciu do Iranu wiele osób wola∏o oficjal-
nie nie stwierdzaç swego wyznania w obawie przed ewentualnym powrotem do
Rosji9. JeÊli wi´c za∏o˝yç, ˝e wÊród obywateli polskich wyznania prawos∏awnego
Bia∏orusini stanowili wi´kszoÊç, to powy˝szà liczb´ mo˝na traktowaç jako mini-
malnà liczb´ osób narodowoÊci bia∏oruskiej w Iranie. 

O nastawieniu uchodêców polskich wyznania prawos∏awnego wobec paƒstwa
polskiego oraz o ich sk∏adzie narodowoÊciowym informuje sprawozdanie pla-
cówki MSW w Teheranie: „Uchodêstwo polskie wyznania prawos∏awnego sk∏a-
da si´ w lwiej cz´Êci z ludnoÊci rolniczej, nieco s∏u˝by leÊnej. Element inteligen-
cji jest bardzo nieliczny. Wi´kszoÊç prawos∏awnych stanowià Bia∏orusini
nadzwyczaj pozytywnie ustosunkowani do Rzeczypospolitej Polskiej, czego wy-
raz niejednokrotnie dawali w swoich oficjalnych oÊwiadczeniach kierowanych
do rzàdu RP i do aliantów”10. 

U wielu polskich uchodêców wyznania prawos∏awnego poj´cie narodowoÊci
nie by∏o wykrystalizowane. Pod wp∏ywem prze˝yç syberyjskich i polskiego otocze-
nia wi´kszoÊç uto˝samia∏a si´ z narodowoÊcià polskà11. O niskim poziomie uÊwia-
domienia narodowego wi´kszoÊci prawos∏awnych uchodêców Êwiadczà wspom-
nienia Marii Golubinki: „W obozach uchodêców polskich nie wiedzieliÊmy, jakie
jest nasze pochodzenie. W domu z rodzicami m∏odzie˝ rozmawia∏a po poleszuc-
ku, bo przed wojnà mieszkaliÊmy na Polesiu. Natomiast w szkole pos∏ugiwaliÊmy
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si´ wy∏àcznie j´zykiem polskim. W szkole u nas nie by∏o przedmiotu »historia
Bia∏orusi« albo »j´zyk bia∏oruski«, a wszystko by∏o po polsku. Wi´c skàd mieli-
Êmy wówczas wiedzieç, ˝e jesteÊmy pochodzenia bia∏oruskiego? Sta∏am si´ Êwia-
domà swego pochodzenia dopiero po przybyciu do Anglii w 1947 r. i nawiàza-
niu kontaktu z cz∏onkami Stowarzyszenia Bia∏orusinów w Wielkiej Brytanii”12.

Mimo ˝e wÊród uchodêców polskich narodowoÊci bia∏oruskiej brakowa∏o in-
teligencji, w po∏owie 1942 r. powsta∏ ruch narodowy z ks. Bo˝erianowem na cze-
le. Przed wybuchem II wojny Êwiatowej by∏ on proboszczem prawos∏awnym
w Wilnie. W 1940 r. zosta∏ deportowany na Syberi´. Na zes∏aniu ks. Bo˝erianow
da∏ si´ poznaç jako dobry Polak i sympatyk Rzeczypospolitej. W styczniu 1943 r.
pod jego redakcjà ukaza∏ si´ miesi´cznik „Ziarenko Prawos∏awne”. W okresie od
listopada 1942 do lutego 1943 r. przy materialnej pomocy Ministerstwa Pracy
i Opieki Spo∏ecznej wyda∏ zbiór modlitw prawos∏awnych w liczbie tysiàca egzem-
plarzy. Latem 1942 r. odwiedzi∏ Jerozolim´, gdzie dosta∏ ksi´gi liturgiczne i na-
wiàza∏ kontakt z w∏adzà duchownà cerkwi autokefalicznej13. Dzi´ki swej pracy
duszpasterskiej mia∏ ogromny autorytet i cieszy∏ si´ szacunkiem wÊród uchodê-
ców polskich narodowoÊci bia∏oruskiej.

Ksiàdz Bo˝erianow by∏ pozytywnie usposobiony do paƒstwa polskiego, co
znalaz∏o swój wyraz w jego publikacjach. Na przyk∏ad 1 kwietnia 1943 r. w ar-
tykule Bia∏oruÊ a Polska pisa∏ o dawnym braterstwie Bia∏orusinów i Polaków,
wspólnych walkach przeciwko Rosji, przytacza∏ przyk∏ady udzia∏u Bia∏orusinów
w powstaniach polskich w latach 1830–1831 i 1863–1864, wojnie polsko-so-
wieckiej 1919–1920 itp. Oskar˝a∏ Moskw´ o imperializm i gn´bienie narodu
bia∏oruskiego. Autor zwraca∏ uwag´ na ró˝nic´ mi´dzy prawos∏awiem na Bia∏o-
rusi i w Rosji. Ksiàdz Bo˝erianow by∏ zwolennikiem odrodzenia unii polsko-bia-
∏oruskiej. „Unia Lubelska odby∏a si´ po parusetletnim wspó∏˝yciu Bia∏orusinów
i Polaków […] pi´knie Êwiadczy o pot´˝nym i g∏´bokim zwiàzku i brataniu Pola-
ków i Bia∏orusinów. […] Trwa∏oÊç i si∏a wi´zów bia∏orusko-polskich polega∏a na
tym, ˝e sama unia bia∏orusko-polska i uchwa∏y nast´pnych zjazdów zapada∏y
przy g∏´bokim zrozumieniu potrzeb i dobra obu tych narodów, przy istnieniu do-
brej woli i na zasadach wolnoÊci i równoÊci”14. Oskar˝ajàc Zwiàzek Radziecki
o agresj´ na Polsk´ w 1939 r., ks. Bo˝erianow zaznacza∏: „Bia∏orusini z wschod-
nich ziem polskich nie sà dziÊ takimi pionkami, za jakich od dawna zwyk∏a uwa-
˝aç ich Rosja. Bia∏orusini z Kresów polskich sà Êwiadomi swojej woli i nie po-
trzebujà mieç ˝adnych obcych mecenasów. […] Bia∏orusini nigdy nie zgodzà si´
na gwa∏t dokonany w 1939 roku i potrafià dopiàç tego, czego naprawd´ sobie
˝yczà. […] Bia∏orusini z Kresów Wschodnich wcale sobie nie ˝yczà, aby w ich
imieniu przemawiali Sowieci. Zbyt dobrze pami´tajà Bia∏orusini czasy, kiedy
z p∏aczem musieli ˝egnaç swoje rodziny, krewnych, swoje ukochane pola; pami´-
tajà mordy dokonane na ksi´˝ach i dzia∏aczach narodu; pami´tajà, jak niszczono
ich dorobek kulturalny, jak drwiono ze wszystkiego, co sercu Bia∏orusina jest
drogie, mieszano z b∏otem wszystko, co nie rosyjskie, a bia∏oruskie lub polskie.
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[…] Bia∏orusini z Polski chcà decydowaç o sobie sami wspólnie ze swymi braçmi
Polakami”15. 

Ze wzgl´du na swoje polonofilskie nastawienie ks. Bo˝erianow wzbudzi∏ za-
interesowanie niektórych polskich polityków o poglàdach federalistycznych,
przebywajàcych wówczas w Iranie. W 1942 r. cz∏onek Rady Narodowej Franci-
szek Wilk nawiàza∏ kontakt z ks. Bo˝erianowem i zaproponowa∏ mu podj´cie
wspó∏pracy w walce polskiego rzàdu emigracyjnego o kresy wschodnie. Wilk na-
mówi∏ ks. Bo˝erianowa do powo∏ania wÊród obywateli polskich wyznania pra-
wos∏awnego Komitetu Bia∏oruskiego. Jego celem mia∏a byç dzia∏alnoÊç politycz-
na w imieniu narodu bia∏oruskiego i podniesienie kwestii bia∏oruskiej do
poziomu mi´dzynarodowego. Prezesem Komitetu Bia∏oruskiego zosta∏ ks. Bo˝e-
rianow. Oprócz niego w sk∏ad Komitetu weszli m.in. Ludmi∏a Szewczuk, W∏o-
dzimierz Tomasz, Jan Bodgusiejew, Filip Huryn i inni. 

23 wrzeÊnia 1942 r. w Teheranie Komitet Bia∏oruski wyda∏ swój pierwszy me-
moria∏ do premiera rzàdu polskiego i Naczelnego Wodza gen. W∏adys∏awa Sikor-
skiego. W imieniu wszystkich warstw (inteligencji, ch∏opów, m∏odzie˝y) obywa-
teli polskich narodowoÊci bia∏oruskiej podpisy z∏o˝y∏o 61 osób, w tym trzech
Ukraiƒców. W memoriale Bia∏orusini dali wyraz szczerej przychylnoÊci dla paƒ-
stwa polskiego: „Jakkolwiek tylko garstka nas mog∏a dostaç si´ dzi´ki Ambasa-
dzie RP w Rosji i dowództwu Armii [Polskiej] w ZSRR na ziemi´ iraƒskà, to jed-
nak, znajàc doskonale uczucia i dà˝enia tysi´cy naszych wspó∏rodaków, których
g∏os nie mo˝e byç us∏yszany przez Êwiat, gdy˝ op∏aciliby to nowym wi´zieniem,
sk∏adamy deklaracj´ i podpisujemy jà równie˝ w imieniu tych wszystkich, którzy
w granicach ZSRR jeszcze si´ znajdujà. […] My, Bia∏orusini, jesteÊmy historycz-
nie zwiàzani z Polskà, z jej losami, jak równie˝ i jej rozwojem od czasów Unii
litewskich […] od tego czasu powodzenie i szcz´Êcie Polski by∏o naszym szcz´-
Êciem, niepowodzenia Polski – naszym nieszcz´Êciem. […] Nawet ró˝nica wy-
znaƒ pomi´dzy Polakami, rzymskokatolikami, a nami prawos∏awnymi – nie prze-
szkadza∏a naszemu zbrataniu si´ z Polskà. […] ta te˝ ró˝nica wyznaniowa dziÊ
wcale nam nie przeszkadza dà˝yç i rwaç si´ do Polski, by do niej nale˝eç i tylko
z Nià byç zwiàzanym na zawsze”16. Przytaczajàc historyczne przyk∏ady udzia∏u
Bia∏orusinów w obronie granic Rzeczypospolitej, dzia∏acze Komitetu Bia∏oru-
skiego wyra˝ali gotowoÊç, by nadal walczyç o niepodleg∏oÊç Polski, jak to robili
ich ojcowie ksià˝´ta Ostrogscy i WiÊniowieccy w XVI w.17 W memoriale obywa-
tele polscy narodowoÊci bia∏oruskiej wyra˝ali protest przeciwko agresji sowiec-
kiej na Polsk´ w 1939 r., kwestionowali dobrowolne przy∏àczenie Zachodniej
Bia∏orusi do Zwiàzku Radzieckiego, podkreÊlali, ˝e zawsze wolà Bia∏orusinów
by∏o przynale˝enie do Polski, a nie do Rosji. „Celem naszym jest nie Rosja, nie
Niemcy, lecz Polska. Do Polski chcemy nale˝eç. Rzàd Polski jest naszym rzàdem”.
JednoczeÊnie Komitet Bia∏oruski oskar˝a∏ Niemcy o pacyfikacj´ i gn´bienie ziem
bia∏oruskich, zniszczenie duchowieƒstwa i kultury narodowej. W koƒcu tego
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memoria∏u Bia∏orusini sk∏adali goràce podzi´kowanie gen. Sikorskiemu, amba-
sadorowi Stanis∏awowi Kotowi oraz gen. Andersowi za mo˝liwoÊç wydostania
si´ z niewoli sowieckiej: „Z ca∏ego serca dzi´kujemy Panu Ambasadorowi RP
prof. Stanis∏awowi Kotowi za jego gorliwà opiek´ i pomoc na terenie Rosji
udzielonà. Wdzi´cznoÊç nasza dla Niego jest tym wi´ksza, ˝e wiemy, jakie trud-
noÊci czyni∏ rzàd sowiecki, by nie wypuÊciç ani jednego Bia∏orusina poza grani-
ce ZSRR. Wysi∏ek Pana Ambasadora Stanis∏awa Kota i Dowódcy Polskich Si∏
Zbrojnych w ZSRR Pana Genera∏a Andersa W∏[adys∏awa] sprawi∏, ˝e jesteÊmy
dziÊ na goÊcinnej ziemi perskiej, jako wolni obywatele polscy. I im za to serdecz-
ne Bóg zap∏aç”18. Zastanawiajàc si´ nad przyczynami powstania tego memoria-
∏u, trzeba pami´taç, ˝e uÊwiadomienie narodowe i polityczne tych ludzi kszta∏to-
wa∏o si´ w bardzo trudnych warunkach. Byli to obywatele polscy, na których
poglàdy wp∏yn´∏y zes∏ania syberyjskie, krzywdy i gn´bienie na „ziemi nieludz-
kiej”. Z jednej strony represje sowieckie, z drugiej zaÊ – staranna opieka rzàdu
polskiego utrwali∏y sympatie do Polski, do czasów polskiej w∏adzy. 

Memoria∏ Komitetu Bia∏oruskiego do gen. Sikorskiego dotar∏ te˝ do wiado-
moÊci Polonii amerykaƒskiej. Jego fragment zosta∏ zamieszczony na ∏amach pi-
sma polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych, „Biuletynu Organizacyjne-
go Komitetu Narodowego Polaków w Ameryce Pó∏nocnej” z 1944 r.19

11 listopada 1942 r. gen. Marian Kukiel jako minister spraw wojskowych za
poÊrednictwem Dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie wys∏a∏ Bia∏orusinom
oficjalnà odpowiedê: „Prosz´ przyjàç do wiadomoÊci, ˝e tak Naczelny Wódz
i Premier, jak i ja, pami´tamy o wszystkich obywatelach i staraliÊmy si´ i staramy
przynieÊç ulg´ obecnie cierpiàcym, a na przysz∏oÊç wywalczyç dla wszystkich
obywateli paƒstwa lepszà i jasnà przysz∏oÊç, jak równie˝ prosz´ pami´taç, ˝e
wszystkie cierpienia i krzywdy, jakie nawiedzi∏y Bia∏oruÊ od wrzeÊnia 1939 r., sà
znane i dok∏adnie notowane. Jako Minister Obrony Narodowej i cz∏onek rzàdu
wzywam Was, Bia∏orusinów, jak wszystkich obywateli Polski do najbardziej in-
tensywnej pracy i przygotowania si´ do walki z najwi´kszym wrogiem – Niem-
cami. Tylko praca i walka mo˝e daç nam wszystkim wolnoÊç i powrót do oswo-
bodzonej Ojczyzny”20. W liÊcie do Dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie
z 10 grudnia 1942 r. gen. Kukiel poleca∏ popieraç akcj´ ks. Bo˝erianowa i Wilka
i udzielaç im potrzebnej pomocy21. 

Reakcja w∏adz polskich na memoria∏ nastàpi∏a dopiero 16 stycznia 1943 r.,
kiedy ks. Bo˝erianow i wi´kszoÊç Bia∏orusinów znaleêli si´ ju˝ w Afryce Wschod-
niej. Stanis∏aw Miko∏ajczyk skierowa∏ list do Konsulatu Generalnego RP w Na-
irobi z proÊbà o przekazanie podzi´kowaƒ dla wiernych Rzeczypospolitej obywa-
teli polskich narodowoÊci bia∏oruskiej. W liÊcie tym czytamy: „Odpowiadajàc na
deklaracj´ obywateli polskich bia∏oruskiej narodowoÊci przes∏anà Panu Premie-
rowi dla rzàdu Rzeczypospolitej, prosz´ z∏o˝yç na r´ce ksi´dza Micha∏a Bo˝eria-
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nowa podzi´kowanie wiernym Rzeczypospolitej Bia∏orusinom i zapewnienie, ˝e
w odbudowanej Rzeczypospolitej obywatelom polskim narodowoÊci bia∏oruskiej
zagwarantowane b´dà prawa zupe∏nej równoÊci obywatelskiej, zabezpieczone
warunki swobodnego rozwoju kulturalno-narodowego, oraz uwzgl´dnienie inte-
resów spo∏eczno-gospodarczych najszerszych warstw bia∏oruskiego ludu pracu-
jàcego”22. 

Mimo przychylnej postawy cz∏onków rzàdu polskiego wobec dzia∏alnoÊci Ko-
mitetu Bia∏oruskiego akcje ks. Bo˝erianowa napotka∏y jednak nieuzasadnione
trudnoÊci ze strony niektórych czynników wojskowych. W swojej notatce do
premiera Franciszek Wilk pisa∏: „W drodze do miasta jeden ˝andarm opowiada∏
mi, ˝e chcà zlikwidowaç ksi´dza Bo˝erianowa i jego robot´, tylko nie mogà so-
bie z nim daç rady. OÊwiadczy∏em, ˝e przez taki stosunek do ksi´dza Bo˝eriano-
wa wyrzàdzà najwi´kszà szkod´ sprawie polskiej, poniewa˝ ksiàdz Bo˝erianow
przeprowadzi∏ w obozie wÊród Bia∏orusinów deklaracj´ na ten temat. Popatrzy∏
na mnie z niedowierzaniem, wobec tego da∏em mu do przeczytania t´ deklara-
cj´; przyzna∏, ˝e to dobre osiàgni´cie”23. O tym wydarzeniu Wilk poinformowa∏
Ministerstwo Spraw Wojskowych.

Poniewa˝ Êwiat ma∏o wiedzia∏ o Bia∏orusinach, Komitet Bia∏oruski z ks. Bo-
˝erianowem na czele stara∏ si´, aby opinie uchodêców polskich narodowoÊci bia-
∏oruskiej dociera∏y do aliantów. 25 marca 1943 r. komitet wyda∏ memoria∏ do
prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Roosevelta: „W imieniu narodu
bia∏oruskiego, tj. inteligencji bia∏oruskiej, ch∏opów i robotników, obywateli pol-
skich, pochodzàcych z ziem pó∏nocnych i wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej
– Komitet Bia∏oruski zwraca si´ do Waszej Excelencji z goràcà proÊbà, [by] wy-
s∏uchaç naszego g∏osu ca∏ego narodu bia∏oruskiego z ziem polskich, zechcieç zro-
zumieç tragedi´ naszà Bia∏orusinów, wstawiç si´ za nami i pomóc nam urzeczy-
wistniç nasze pragnienia. PodkreÊlamy, ˝e Komitet Bia∏oruski odzwierciedla
uczucia i dà˝enia milionów naszych wspó∏rodaków, których g∏os i wola nie mo-
gà byç dziÊ us∏yszane przez Êwiat”. 

W piÊmie wyra˝ono stanowczy sprzeciw wobec przy∏àczenia kresów wschod-
nich do ZSRR: „Rosja Sowiecka oficjalnie oznajmi∏a Êwiatu, i˝ wschodnie ziemie
polskie, zamieszka∏e przez nas, Bia∏orusinów, uwa˝a za swoje i chce po zakoƒ-
czeniu wojny wcieliç je w granice swego paƒstwa. Wobec spo∏eczeƒstw ca∏ego
Êwiata kategorycznie protestujemy przeciw oderwaniu nas od Polski. Nigdy nie
zgodzimy si´ na przynale˝enie do Rosji! Wolà narodu bia∏oruskiego jest, by na-
sze ˝ycie, nasze losy, nasze rodziny, gospodarstwa, ziemia – nale˝a∏y do Polski
i by∏y zwiàzane z nià i jej losem. Tylko z Polskà wspó∏˝yjàc i wspó∏pracujàc, b´-
dziemy spokojni o swój los i b´dziemy mogli dojÊç do dobrobytu i szcz´Êcia, jak
te˝ i do pe∏nego rozwoju kultury narodowej”. Komitet Bia∏oruski powo∏a∏ si´ na
wielusetletnià trwa∏à ∏àcznoÊç Polaków i Bia∏orusinów podczas wspólnych walk
przeciwko agresji ze Wschodu. Przy tym traktat ryski zosta∏ oceniony przez Ko-
mitet jako zjawisko negatywne dla ludnoÊci bia∏oruskiej, gdy˝ „cz´Êç Bia∏orusi,
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niestety, odesz∏a do Rosji”. Stwierdzono równie˝, i˝ „cz´Êç Bia∏orusi, która we-
sz∏a w sk∏ad Rzeczypospolitej Polskiej, naprawd´ od˝y∏a po tych latach niewoli
rosyjskiej i zacz´∏a si´ odradzaç, zaczà∏ podnosiç si´ byt i kultura narodu bia∏o-
ruskiego. N´dza rolnika bia∏oruskiego z okresu zaboru rosyjskiego zacz´∏a ust´-
powaç miejsca dobrobytowi, który da∏a mu odrodzona Polska”24. 

W memoriale Bia∏orusini twierdzili, ˝e przy∏àczenie do Zwiàzku Radzieckie-
go wschodnich ziem Polski zamieszkanych przez ludnoÊç bia∏oruskà nastàpi∏o
wbrew jej woli. „Tak zwany plebiscyt, dokonany przez rzàd sowiecki w 1939 roku
na terenach Bia∏orusi polskiej, nie jest wyrazem istotnej woli narodu bia∏oruskie-
go. To by∏ gwa∏t nad nami! W obronie w∏asnego ˝ycia i mienia przed terrorem
okupanta, zmuszeni byliÊmy byç pos∏usznymi wykonawcami dyrektyw sowiec-
kich. MusieliÊmy g∏osowaç na »pos∏ów«, którzy w rzeczywistoÊci nie byli naszy-
mi wybraƒcami, lecz byli z góry wyznaczeni przez rzàd sowiecki; niektórzy
»pos∏owie« byli ludêmi pochodzàcymi z g∏´bi Rosji. Âwiat wie z doÊwiadczeƒ nie-
mieckich, jakà wartoÊç posiadajà »plebiscyty«, w których 100% ludnoÊci opo-
wiada si´ za w∏adzà panujàcà zbrojnie na danym terenie i organizujàcà g∏osowa-
nie. [...] Prawie dwuletnia okupacja sowiecka ziem polskich zamieszka∏ych przez
Bia∏orusinów przynios∏a za sobà zniszczenie bia∏oruskiej kultury narodowej, wy-
tworzonej za czasów polskich, ca∏kowità ruin´ gospodarczà, likwidacj´ Polskiej
Cerkwi Prawos∏awnej i ˝ycia religijnego, wi´zienia najlepszych obywateli i de-
portacj´ w g∏àb Rosji nawet najbiedniejszych jako »ku∏aków«. Dokonywano ca∏-
kowitego zrusyfikowania tych ziem. By∏y to lata najci´˝szej niewoli narodu bia-
∏oruskiego”25. 

Komitet Bia∏oruski zwraca∏ si´ do aliantów jako reprezentant wszystkich Bia-
∏orusinów, nawet tych, którzy mieszkali w Bia∏orusi Wschodniej i nigdy nie byli
obywatelami Polski. Dzia∏acze Komitetu wyrazili nast´pujàcà opini´: „Nie wcho-
dzimy w interesy Bia∏orusinów z terytorium Rosji Sowieckiej i nie wyst´pujemy
w ich imieniu, ale zaznaczamy, i˝ podczas okupacji wschodnich ziem polskich
przez Rosj´ Sowieckà […] stwierdziliÊmy, ˝e sà oni jednakiej myÊli z nami”.
W koƒcu memoria∏u uchodêcy polscy pochodzenia bia∏oruskiego zwracali si´ do
aliantów z proÊbà o udzielenie pomocy w odzyskaniu przez Polsk´ jej przedwo-
jennych ziem wschodnich, zamieszkanych przez ludnoÊç bia∏oruskà. „Stanowczo
protestujemy przeciw ∏amaniu przez rzàd sowiecki prawa mi´dzynarodowego
przez zatrzymanie si∏à nas, Bia∏orusinów, w swoim kraju, pomimo ˝e jesteÊmy
obywatelami paƒstwa polskiego. […] Usilnie prosimy naród amerykaƒski wsta-
wiç si´ za nami i upomnieç si´ o nas u rzàdu sowieckiego, by zwolni∏ z wi´zieƒ
i przymusowych robót wszystkich wspó∏wyznawców wspó∏rodaków Bia∏orusi-
nów (obywateli polskich) i otworzy∏ im granice swego paƒstwa dla wyjazdu z Ro-
sji. RównoczeÊnie kategorycznie ˝àdamy zwolnienia naszych wspó∏braci z Czer-
wonej Armii i wojskowych batalionów pracy, umo˝liwiajàc im wstàpienie do
szeregów Armii Polskiej. Zdajemy sobie spraw´, i˝ jesteÊmy narodem bardzo
odsta∏ym od narodów o wysokiej cywilizacji, lecz to nie powinno byç powo-
dem, by nasza wola nie zosta∏a wzi´ta pod uwag´, gdy chodzi o nasz los. OngiÊ,
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w 1683 roku, za króla polskiego Jana Sobieskiego pod Wiedniem wspólnie z Po-
lakami nasi ojcowie Bia∏orusini przelewali krew, broniàc Europy i jej kultury:
dziÊ my, ich dzieci, zwracamy si´ z apelem do mi∏ujàcego cywilizacj´ i wolnoÊç
wielkiego narodu amerykaƒskiego, by obroni∏ nas przed zaborczoÊcià Rosji i da∏
nam mo˝noÊç nale˝eç do Polskiej Rodziny, która od wieków jest naszà rodzinà.
Wierzymy w sprawiedliwoÊç narodów demokratycznych opartà o Kart´ Atlan-
tyckà, i prosimy nie zapomnieç o nas przy stole pokojowym”26. Jednak w sposób
zupe∏nie naturalny niniejsze podanie garstki lojalnych wobec Polski Bia∏orusi-
nów nie mog∏o zainteresowaç aliantów kwestià obywateli polskich narodowoÊci
bia∏oruskiej. Los powojennej granicy wschodniej Polski by∏ rozpatrywany pod-
czas konferencji mi´dzynarodowych w Teheranie i Ja∏cie. 

W kwietniu 1943 r. w katastrofie lotniczej zginà∏ premier i Naczelny Wódz
gen. W∏adys∏aw Sikorski. Z tego powodu w lipcu 1943 r. uchodêcy polscy naro-
dowoÊci bia∏oruskiej wys∏ali list do nowego szefa rzàdu Stanis∏awa Miko∏ajczy-
ka. Wyrazili w nim g∏´boki ˝al z powodu tragicznego zgonu gen. Sikorskiego:
„Genera∏ Sikorski by∏ wodzem nie tylko Polskich Si∏ Zbrojnych, ale by∏ jedno-
czeÊnie wodzem wszystkich obywateli polskich. My, Bia∏orusini, widzieliÊmy
w Nim i swego, bia∏oruskiego wodza; wszyscy dobrze wiemy, ile dobrego serca
i najlepszych ch´ci mia∏ w sobie Êp. Premier i Naczelny Wódz dla nas, Bia∏orusi-
nów. Âmierç Êp. genera∏a Sikorskiego jest niepowetowanà stratà dla narodu pol-
skiego, ale bynajmniej nie mniejszà stratà jest dla nas, Bia∏orusinów. W osobie Êp.
genera∏a Sikorskiego straciliÊmy wielkiego m´˝a stanu, który poÊwi´cajàc wszyst-
kie swoje si∏y dla dobra i rozkwitu Rzeczypospolitej Polskiej, doprowadzi∏by nas
do rozwoju i dobrobytu kulturalno-oÊwiatowego, opartego na zupe∏nej równo-
Êci, sprawiedliwoÊci i demokracji. W osobie Pana Premiera zapewniamy rzàd
Rzeczypospolitej Polskiej, ˝e tragiczna Êmierç Êp. genera∏a Sikorskiego spowodo-
wa∏a prawdziwà, g∏´bokà ˝a∏ob´ w sercach naszych, Bia∏orusinów. Niepoweto-
wana utrata Wodza Polaków i Bia∏orusinów spowoduje jeszcze wi´kszy wysi∏ek
narodu bia∏oruskiego w walce o niepodleg∏oÊç i rozkwit sprawiedliwej, demo-
kratycznej, pot´˝nej i niepodleg∏ej Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wszystkimi
jej ziemiami i obywatelami. Goràco prosimy Pana Premiera rzàdu RP wyzyskaç
nas, Bia∏orusinów, w ca∏ej pe∏ni, by pokazaç Êwiatu, i˝ jesteÊmy z Polakami, ma-
my swojà w∏asnà wol´ i z w∏asnej swobodnej woli pragniemy zwiàzaç nasze ˝y-
cie i losy z losem Rzeczypospolitej Polskiej. Niech obca, a wroga Polsce propa-
ganda zostanie rozpoznana w swoim k∏amstwie, a Êwiat ujrzy istotnà prawd´
i nasze istotne dà˝enie, [by] przynale˝eç wy∏àcznie do Polski”27. 

Nast´pca Sikorskiego na stanowisku premiera Stanis∏aw Miko∏ajczyk repre-
zentowa∏ Stronnictwo Ludowe, które akceptujàc ustalenia traktatu ryskiego, de-
klarowa∏o zasad´ równouprawnienia politycznego, kulturalnego i gospodarcze-
go dla ludnoÊci bia∏oruskiej w granicach paƒstwa polskiego. Nast´pnym krokiem
ks. Bo˝erianowa i jego zwolenników by∏o wys∏anie listu do nowego premiera,
w którym Bia∏orusini witali polityk´ ludowców. Oto fragment deklaracji wys∏a-
nej w lipcu 1943 r. na r´ce Miko∏ajczyka: „Bia∏orusini, w druzgocàcej masie swej
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ch∏opi, od setek lat zwiàzani sà z ch∏opami polskimi nie tylko pracà na roli,
wspólnà z nami obronà niepodleg∏oÊci naszej i ich, wspólnà o nià walkà, ale tak-
˝e wi´zami rodzinnymi, które zespalajà nas, ch∏opów bia∏oruskich, z ch∏opa-
mi polskimi w jednà serdecznà i solidarnà rodzin´ jak braci. My, Bia∏orusini,
oÊwiadczamy, i˝ kochamy nasz polski kraj, naszà polskà ziemi´ i z ca∏ej duszy
pragniemy jej najwi´kszego rozkwitu i dobra. JesteÊmy przywiàzani do Polski
i do polskiego ch∏opa i we wszystkim solidaryzujemy si´ z nim i pracami Stron-
nictwa Ludowego w kraju okupowanym, jak i jego przedstawicielami w Rzàdzie
Rzeczypospolitej i Radzie Narodowej na emigracji. Praca Stronnictwa Ludowe-
go i jego przywódców prowadzi do rozkwitu Polski, do rozkwitu ca∏ego w∏o-
Êciaƒstwa Rzeczypospolitej, a wi´c i do naszego rozkwitu i pomyÊlnoÊci. Tote˝
Stronnictwo Ludowe jest stronnictwem zupe∏nie bliskim i drogim nam, Bia∏oru-
sinom, a zatem z ca∏ego serca pragniemy jego rozkwitu i pot´gi. Zapewniajàc
o tym Pana Premiera Rzàdu RP, prosimy o zaliczenie nas do grona cz∏onków
Stronnictwa Ludowego i opiek´ nad nami tak, jak nad ch∏opami polskimi jà spe∏-
niacie. My zaÊ wed∏ug starego swego zwyczaju ch∏opskiego prosiç b´dziemy
Boga, by b∏ogos∏awi∏ ci´˝ki trud Pana Premiera dla odzyskania niepodleg∏oÊci na-
szej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej, jak i wysi∏ek o jej demokratyczny
i sprawiedliwy dla wszystkich, a wi´c i dla nas Bia∏orusinów, ustrój”28. 

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e celem Komitetu Bia∏oruskiego by∏o wówczas uzy-
skanie dla Bia∏orusinów miejsca w Radzie Narodowej. W deklaracji Bia∏orusi-
nów z∏o˝onej w lipcu 1943 r. czytamy: „Bia∏orusini, obywatele polscy zamiesz-
kali w Afryce Wschodniej i Indiach, zwracajà si´ do Pana Premiera z goràcà
proÊbà, zezwoliç nam mieç swego bia∏oruskiego przedstawiciela w Radzie Naro-
dowej przy rzàdzie polskim w Londynie. Prosimy o to bardzo, szczególnie teraz,
kiedy obcy imperializm dà˝y do oderwania nas od Polski, ok∏amujàc ca∏y Êwiat
cywilizowany, i˝ rzekomo Bia∏orusini pragnà nale˝eç do Zwiàzku Radzieckiego.
Pragniemy przez swego przedstawiciela w Radzie Narodowej wyÊwietliç Europie
i Ameryce istotny stan i naszà istotnà wol´ wchodziç w sk∏ad Rzeczypospolitej
Polskiej wy∏àcznie. Jednà z g∏ównych przyczyn agresji sowieckiej w stosunku do
nas i do ziem polskich przez nas zamieszka∏ych – jest przede wszystkim postano-
wienie i dà˝enie Rosji, [by] zlikwidowaç »Piemont« bia∏oruski, którym w∏aÊnie sà
Bia∏orusini w Polsce. »Piemont« bia∏oruski w Polsce jaskrawo Êwieci∏ dobroby-
tem i wolnoÊcià ludu bia∏oruskiego – co wabi∏o Zwiàzek Sowiecki, gdzie istotny
ruch narodowy jest gn´biony i Bia∏orusini ˝yjà w n´dzy i strachu, niepewni swe-
go losu, niepewni swego dnia jutrznego pod despotycznà w∏adzà Moskwy. Mo-
skwa pragnie za wszelkà cen´ zlikwidowaç ten bia∏oruski »Piemont« w Polsce,
bowiem on otwiera oczy Bia∏orusinom sowieckim na rzeczywisty stan, wskazu-
jàc, o ile˝ szcz´Êliwszymi sà Bia∏orusini w Rzeczypospolitej Polskiej i jak˝e˝ wy˝-
szym jest ich poziom kulturalny i stopieƒ rozwoju”29. 

Wiadomo, ˝e w latach 1940–1943 niektórzy polscy politycy zamierzali wpro-
wadziç do Rady Narodowej kilku przedstawicieli mniejszoÊci narodowych. We-
d∏ug niepotwierdzonych danych w 1940 r. we Francji w∏adze polskie rozwa˝a∏y
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kandydatur´ Fabiana Jeremicza jako reprezentanta mniejszoÊci bia∏oruskiej w Ra-
dzie Narodowej RP30. Jeszcze podczas tworzenia polskiego wojska w Zwiàzku
Radzieckim latem 1942 r. w zwiàzku z potrzebà dokooptowania mniejszoÊci na-
rodowych do Rady Narodowej ambasador RP Stanis∏aw Kot zaproponowa∏
dwóch kandydatów strony bia∏oruskiej. Byli to Feliks Ho∏owacz31, by∏y cz∏onek
klubu „Wyzwolenie”, i prawos∏awny proboszcz Genadiusz Szymanowski32, o któ-
rym w∏adze polskie pisa∏y: „jest to Polak wyznania prawos∏awnego [...], w razie
potrzeby móg∏by uchodziç za Bia∏orusina”33. Tymczasem sam Szymanowski czu∏
si´ Bia∏orusinem kultury polskiej34. Nast´pnie ró˝ne partie i stronnictwa wyst´-
powa∏y z propozycjà o wprowadzenie do Rady Narodowej od jednego do trzech
Bia∏orusinów. I tak 3 kwietnia 1945 r. Zespó∏ Pi∏sudczyków w Londynie wys∏a∏
list do Prezesa Rady Ministrów z propozycjà wprowadzenia jednego przedstawi-
ciela Bia∏orusinów do Rady Narodowej, nast´pujàco uzasadniajàc t´ potrzeb´:
„fakt, ˝e oko∏o 60 procent ogó∏u ludnoÊci tych ziem [kresów wschodnich – J.G.]
nawet w czasach przedwojennych stanowi∏a ludnoÊç niepolska, przede wszyst-
kim bia∏oruska i ukraiƒska, jest argumentem, który mo˝e byç wykorzystany prze-
ciwko stanowisku polskiemu. Argument ten mo˝e byç podwa˝ony przez wyka-
zywanie, ˝e ludnoÊç ta, chocia˝ niepolska, stoi na gruncie przynale˝noÊci do
paƒstwowoÊci polskiej, a w ka˝dym razie jest przeciwna wcieleniu jej do Zwiàz-
ku Sowieckiego. Polityka zmierzajàca do kszta∏towania nastrojów Bia∏orusinów
[…] w myÊl tych tendencji, jak równie˝ wykazywanie na zewnàtrz, ˝e orientujà
si´ oni na Polsk´, a przeciwko Sowietom, winna byç jednym z podstawowych za-
∏o˝eƒ naszej polityki paƒstwowej w obronie ca∏oÊci wschodniej terytorium Rze-
czypospolitej”35. 

Mimo otrzymanych propozycji rzàd polski nie bra∏ pod uwag´ mo˝liwoÊci za-
anga˝owania w ˝ycie polityczne dzia∏aczy Komitetu Bia∏oruskiego i zlekcewa˝y∏
deklaracj´ uchodêców polskich narodowoÊci bia∏oruskiej. Stanis∏aw Miko∏ajczyk
jedynie podzi´kowa∏ im za gotowoÊç do walki o niepodleg∏oÊç Polski i zapewni∏,
˝e prawa ludnoÊci bia∏oruskiej b´dà uwzgl´dnione w powojennej Rzeczypospo-
litej. 13 listopada 1943 r. do Konsulatu Generalnego RP w Nairobi przyszed∏
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30 Fabian Jeremicz, ur. 18 I 1891 r. w Dulowcach (pow. Wo∏kowysk), bia∏oruski dzia∏acz politycz-
ny w II Rzeczypospolitej. Pose∏ na sejm I, II i III kadencji 1922–1935. Cz∏onek zarzàdu Instytutu
Bia∏oruskiej Gospodarki i Kultury, wiceprezes Bia∏oruskiego Centrum W∏oÊciaƒskiego. W latach
trzydziestych osadnik wojskowy i cz∏onek Zwiàzku Osadników. 
31 Feliks Ho∏owacz, ur. 4 VII 1886 r. w Zaborzu (pow. Wo∏o˝yn), zm. 27 II 1972 r. we Wroc∏awiu.
Bia∏oruski dzia∏acz polityczny w II Rzeczypospolitej. Poczàtkowo dzia∏a∏ w PSL „Wyzwolenie”, na-
st´pnie zwiàza∏ si´ z lewicowà opozycjà i w paêdzierniku 1923 r. uczestniczy∏ w Moskwie w konfe-
rencji powo∏ujàcej do ˝ycia Mi´dzynarodówk´ Ch∏opskà. Pose∏ I kadencji sejmu (1922–1927),
aresztowany w 1927 r. i na mocy decyzji sejmu z 4 II 1927 r. wydany sàdom „za udzia∏ w spisku na
ustrój i ca∏oÊç Rzeczypospolitej”, zwolniony bez wyroku sàdowego. Do wybuchu wojny wójt gmi-
ny Mir (pow. nieÊwieski). Po wybuchu II wojny Êwiatowej w 1939 r. aresztowany przez NKWD
i wywieziony w g∏àb ZSRR, pracowa∏ jako dozorca w domu dziecka w D˝ambule (Kazachstan), od
1943 r. by∏ cz∏onkiem Zwiàzku Patriotów Polskich, w 1946 r. wróci∏ do Polski.
32 Cz. Partacz, K. ¸ada, Polska..., s. 251.
33 IPMS, A.9.V/44, Notatka A. Serafinskiego w sprawie Genadiusza Szymanowskiego, 29 III 1942 r. 
34 G. Szymanowski, DwanaÊcie lat – wspomnienia z lat 1927–1939, Toruƒ 1998, s. 120.
35 IPMS, Prezes Rady Ministrów, 166, List Zespo∏u Pi∏sudczyków w Londynie do Prezesa Rady Mi-
nistrów Tomasza Arciszewskiego, 3 IV 1945 r. 



z Londynu list: „Prosz´ o zawiadomienie ks. Bo˝erianowa i uchodêców bia∏oru-
skich, obywateli Rzeczypospolitej, podpisanych z nim na pismach do p. Premie-
ra, ˝e z prawdziwym wzruszeniem przyj´liÊmy do wiadomoÊci ich wyrazy wspó∏-
czucia po zgonie gen. Sikorskiego oraz zapewnienia lojalnoÊci wobec Polski.
Dzi´kujàc, chc´ w imieniu Premiera zapewniç obywateli Rzeczypospolitej naro-
dowoÊci bia∏oruskiej, ˝e zgodnie z wytycznymi ustalonymi za ˝ycia gen. Sikor-
skiego rzàd stoi niez∏omnie na stanowisku równej opieki nad obywatelami Rze-
czypospolitej bez wzgl´du na narodowoÊç i wyznanie. Rzàd wierzy g∏´boko, ˝e
w wolnej i niepodleg∏ej Polsce urzeczywistniana b´dzie polityka oparta na spra-
wiedliwoÊci i poszanowaniu wszystkich narodowoÊci do pe∏nego ich rozwoju
spo∏ecznego, gospodarczego i kulturalnego”36. Poza ogólnikowym zapewnie-
niem równoÊci praw, ten list nie wnosi∏ nic nowego w polityk´ w∏adz polskich
w stosunku do mniejszoÊci narodowych i tylko powtórzy∏ treÊç deklaracji pro-
gramowej przedstawionej 24 lutego 1942 r. na inauguracyjnym posiedzeniu Ra-
dy Narodowej37.

W okresie od 1942 do 1943 r. obozy uchodêców polskich zosta∏y przeniesio-
ne z Iranu do Afryki Wschodniej (23 676 osób), Indii (4701), Palestyny (6569),
Meksyku (1569), Nowej Zelandii (838). Przedtem w czasie pobytu w Iranie
zmar∏o ponad 2 tys. cywilów, obywateli polskich38. Niestety, nie do ustalenia jest
liczba Bia∏orusinów wÊród poszczególnych grup obywateli polskich. Na podsta-
wie êróde∏ archiwalnych mo˝na przypuÊciç, ˝e niektórzy trafili do Indii. Wska-
zuje na to znaczna cz´Êç obywateli polskich pochodzàcych z kresów pó∏nocno-
-wschodnich o nazwiskach bia∏oruskich, którzy w latach 1942–1948 przebywali
w Indiach39. Najwi´cej jednak informacji zachowa∏o si´ na temat obywateli pol-
skich narodowoÊci bia∏oruskiej, którzy po krótkim pobycie w Iranie znaleêli si´
w Afryce Wschodniej. W paêdzierniku 1942 r. do Afryki wyjecha∏o ok. dziewi´-
ciuset obywateli polskich wyznania prawos∏awnego. W kwietniu 1943 r. w OUP
nr 1 w Iranie pozosta∏o jedynie ok. oÊmiuset prawos∏awnych. W Afryce Wschod-
niej powo∏ano do ˝ycia osiemnaÊcie obozów dla uchodêców polskich, takich jak
Tengeru (Tanzania), Rongai (Kenia), Lusaka (Rodezja Pó∏nocna), Kaja, Misindzi
(Uganda) itd. WielkoÊç osiedli polskich by∏a ró˝na. Na przyk∏ad w Morogora
i Rongai mieszka∏o ok. trzystu osób, natomiast w Tengeru – ponad 4 tys.40

Wszyscy uchodêcy polscy bez wzgl´du na wyznanie i narodowoÊç znajdowali
si´ we wspólnych osiedlach. Wed∏ug Konsulatu Generalnego RP w Nairobi po-
dzia∏ narodowoÊciowo-wyznaniowy w osiedlach polskich kszta∏towa∏ si´ nast´pu-
jàco: „ogromna wi´kszoÊç Polaków kresowców, troch´ Bia∏orusinów i Ukraiƒcy.
Minimalny procent ˚ydów. Âcis∏e okreÊlenie sk∏adu narodowoÊciowego jest pra-
wie niemo˝liwe, narodowoÊç mo˝e byç jedynie zgadywana. To samo odnosi si´ do
sprawy wyznaƒ. S∏ysza∏em niejednokrotnie o dziwnych i smutnych objawach za-
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szawa–Londyn 2002, s. 752–756.
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tajania czy te˝ ukrywania swego wyznania przez prawos∏awnych i grekokatolików
i podawania si´ za katolików. Jest to urojony kompleks obawy »stracenia polsko-
Êci« i wià˝e si´ ÊciÊle ze stanowiskiem tamtejszego (i niestety – nie tylko tamtejsze-
go) kleru katolickiego: »co polskie – to katolickie« [...]. Wprowadzono nawet po-
j´cie »mniejszoÊç«, kierujàc si´ kategoriami wyznania”41. 

W takich wielkich zbiorowiskach ludzkich konflikty by∏y nieuniknione.
U ogromnej wi´kszoÊci uchodêców polskich pochodzenia bia∏oruskiego poj´cie
narodowoÊci nie by∏o wykrystalizowane. W zwiàzku z tym konflikty wyst´po-
wa∏y na tle wyznaniowym. Najwi´cej Bia∏orusinów wyznania prawos∏awnego
mieszka∏o w osiedlu Tengeru, ich grupa liczy∏a ponad czterysta osób. Z w∏asnych
prze˝yç w II Rzeczypospolitej i zsy∏ek syberyjskich obywatele polscy Bia∏orusini
i Polacy wynieÊli ró˝ne wspomnienia. Kl´ska Polski w 1939 r. i lata okupacji so-
wieckiej wzbudzi∏y wÊród uchodêców Polaków niech´ç, a nawet nienawiÊç do
prawos∏awnych Bia∏orusinów. Pozbawieni ojczyzny, mieszkajàcy w dalekiej Afry-
ce, niektórzy Polacy uto˝samiali z elementem rosyjskim i wrogim Polsce takie zja-
wiska jak wyznanie prawos∏awne, nabo˝eƒstwa w j´zyku s∏owiaƒskim, niepolskà
gwar´. Mimo ˝e nie wszyscy Bia∏orusini popierali w∏adz´ sowieckà, a wszyscy
uchodêcy polscy narodowoÊci bia∏oruskiej byli bardzo pozytywnie nastawieni
wobec Polski, w Polakach utrwali∏o si´ przekonanie o antypolskiej i prosowiec-
kiej postawie ca∏ej spo∏ecznoÊci bia∏oruskiej. Nale˝y podkreÊliç, i˝ by∏o ono nie-
uzasadnione i mylne: przecie˝ przynajmniej 2 tys. prawos∏awnych Bia∏orusinów
na równi z Polakami ofiarnie walczy∏o w szeregach Polskich Si∏ Zbrojnych. Gi-
n´li oni za wspólne z Polakami idea∏y i dà˝enia. WÊród uchodêców polskich na-
rodowoÊci bia∏oruskiej wyznania prawos∏awnego by∏o wielu takich, których oj-
cowie lub synowie w polskich mundurach polegli we W∏oszech, Francji i na
innych frontach. Wszyscy uchodêcy polscy narodowoÊci bia∏oruskiej na równi
z Polakami przeszli przez wi´zienia sowieckie i przez wiele lat dzielili z Polakami
tu∏aczà niedol´. 

Przedstawiciele Konsulatu RP uwa˝ali, ˝e niech´ç cz´Êci katolików do prawo-
s∏awnych podsyca∏o duchowieƒstwo rzymskokatolickie. Âwiadczy o tym frag-
ment sprawozdania Konsulatu RP w Nairobi: „Je˝eli powiedzenie: duchowieƒ-
stwo katolickie w Afryce utrzymuje polskoÊç – s∏uszne, to pozostaje pytanie: jakà
polskoÊç? Nastawienie duchowieƒstwa jest szowinistyczne. Na pierwszym miej-
scu sà stawiane sprawy wyznania, sprawy koÊcio∏a katolickiego, a dopiero dalej
sprawa polska. Zwracam jeszcze raz uwag´, ˝e w∏aÊciwie jedynym autorytetem
w obecnej sytuacji w osiedlach jest ambona, i autorytet ten nie zawsze jest nale-
˝ycie wykorzystywany”42. 

Podczas konfliktów wyznaniowych czasem dochodzi∏o do otwartego obrzuca-
nia przezwiskami, a nawet bójek i awantur. Wed∏ug Marii Moroz stosunki pomi´-
dzy prawos∏awnymi i katolikami mo˝na by∏o okreÊliç jako „generalnà nienawiÊç”43.
W osiedlu Tengeru dwukrotnie zosta∏ zniszczony przez nieznanych sprawców o∏-
tarz w kaplicy prawos∏awnej. WÊród m∏odzie˝y prawos∏awnej i katolickiej czasem
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dochodzi∏o do krwawych bójek. Maria Golubinka i Maria Moroz z osiedla Ten-
geru wspominajà: „Katolicy na ulicy i w szkole mówili do nas: »kacapy, po co
przyjechaliÊcie do Afryki, precz do Rosji«. Oni obrzucali nas przezwiskami »ru-
skie« i »kacapy«”44. Prawos∏awna Bia∏orusinka, mieszkanka osiedla w Tengeru,
Olga Zingal, opowiada: „Najpierw w Tengeru nie by∏o cerkwi prawos∏awnej,
mieliÊmy natomiast kaplic´. Jednak przed up∏ywem roku przy pomocy tutejszych
Greków zosta∏a wybudowana cerkiew. Bra∏am udzia∏ w zespole teatralnym
w obozie, w ruchu harcerskim. Jednak kiedy moja nauczycielka dowiedzia∏a si´,
˝e w niedziele chodz´ do cerkwi, usun´∏a mnie z tego zespo∏u”45. 

W tej sytuacji g∏ównym obroƒcà wspó∏wyznawców sta∏ si´ ks. Bo˝erianow,
który przyjecha∏ do Afryki w lipcu 1943 r. By∏ jedynym ksi´dzem prawos∏awnym
w polskich osiedlach w Afryce. W czasie kazaƒ zapewnia∏ swych wspó∏wyznaw-
ców, ˝e nie sà gorsi od katolików, dlatego muszà mieç jednakowe prawa jako
obywatele polscy46. Mia∏ du˝y autorytet wÊród polskich uchodêców narodowo-
Êci bia∏oruskiej, cieszy∏ si´ te˝ zaufaniem i szacunkiem pracowników Konsulatu
Generalnego RP w Nairobi. Tak pisa∏ o nim konsul generalny W. Kowalski w no-
tatce do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 11 sierpnia 1943 r.: „Ks. Bo˝eria-
now jest mi osobiÊcie dobrze znany i uwa˝am go za bardzo pozytywny i szlachet-
ny typ cz∏owieka, który z racji swoich funkcji duszpasterskich ogromnie du˝o
dobrego mo˝e zrobiç w naszych osiedlach. Jest on bardzo patriotycznie nasta-
wiony i uwa˝am, ˝e nale˝y go w jego dzia∏alnoÊci spo∏ecznej i patriotycznej jak
najbardziej popieraç”47. Przy pomocy finansowej Konsulatu Generalnego
w 1944 r. ks. Bo˝erianow wyda∏ w Nairobi modlitewnik prawos∏awny w j´zyku
polskim. 

Jeszcze w okresie zes∏aƒ syberyjskich ks. Bo˝erianow da∏ si´ poznaç jako pol-
ski patriota, lojalny obywatel Rzeczypospolitej. Âwiadczà o tym jego wielokrot-
ne deklaracje i memoria∏y wydane w imieniu Komitetu Bia∏oruskiego. Jednak
pod wp∏ywem niew∏aÊciwego stosunku wi´kszoÊci katolików do prawos∏awnej
mniejszoÊci w Afryce Wschodniej w pewnym stopniu poglàdy ks. Bo˝erianowa
uleg∏y zmianie. Obraêliwa i wroga wobec niego postawa ksi´˝y katolickich oraz
cz´Êci szeregowych uchodêców wyznania katolickiego sprowokowa∏a go do
przeciwdzia∏ania. W ramach odwetu zamieÊci∏ na ∏amach czasopisma „Promyk
Prawos∏awny” artyku∏ o kobiecie, która zdaniem niektórych historyków by∏a
w IX w. „papie˝ycà Joannà”. OczywiÊcie wywo∏a∏o to fal´ oburzenia wÊród du-
chowieƒstwa katolickiego i zemst´ wierzàcych Polaków48. 

Po kl´sce deklaracji i memoria∏ów, których postulaty nie zosta∏y uwzgl´dnio-
ne przez rzàd polski, w duszy ks. Bo˝erianowa powsta∏a gorycz niespe∏nionych
dà˝eƒ. W wyniku niew∏aÊciwego stosunku uchodêców katolików do prawos∏aw-
nych, mimo i˝ ci zachowywali si´ jak lojalni obywatele polscy, nastàpi∏a zmiana
poglàdów ks. Bo˝erianowa. Dobitnie Êwiadczy o tym sprawozdanie Konsulatu
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Generalnego RP w Nairobi: „Na terenie Afryki jest tylko jeden ksiàdz prawo-
s∏awny, ks. M. Bo˝erianow. Nie mam ˝adnych kwalifikacji, by zabieraç g∏os i wy-
ra˝aç swoje zdanie w zatargach religijnych, zaznaczam jedynie, ˝e zatargi wyzna-
niowe tam sà powodem wprowadzenia poj´cia mniejszoÊci […]. Na terenie
Afryki s∏ysza∏em z ust ks. Bo˝erianowa szereg skarg na panujàce tam stosunki, na
niew∏aÊciwy stosunek do jego wspó∏wyznawców, do niego i jego pracy. Nie przy-
taczam tych zarzutów, sà bowiem jednostronnym naÊwietleniem, ale fakt spale-
nia w nocy domu, w którym on si´ zatrzyma∏ wizytujàc wspó∏wyznawców (osie-
dle Koja, listopad 1945 r.), mówi wiele. Sam Bo˝erianow wyda∏ ulotk´ (twierdzi,
˝e by∏ sprowokowany) na temat »papie˝ycy Joanny«. Wywiàza∏a si´ z tego po-
wodu ju˝ nie polemika, a prawdziwa walka religijna. Obecnie ks. Bo˝erianow
drukuje artyku∏y w palestyƒskiej prasie tzw. rzàdu warszawskiego i liczy na wy-
jazd do Kraju. Znam cz∏owieka (wiarygodnoÊç 100-procentowa), który by∏ ra-
zem z ks. Bo˝erianowem w sowieckim obozie pracy na dalekiej pó∏nocy, zna go
dobrze z tego okresu i okreÊla go jako prawego i dobrego Polaka. Przytaczam
powy˝sze w celu zilustrowania stosunków wyznaniowych w Afryce oraz jako
przyk∏ad tego, jak mo˝na zmarnowaç dla Sprawy cz∏owieka, praca którego mo-
g∏aby byç cenna”49 (wyró˝nienia w oryginale). OdejÊcie ks. Bo˝erianowa od ak-
tywnej dzia∏alnoÊci spo∏ecznej, a nast´pnie nag∏a jego Êmierç 20 sierpnia 1946 r.
w Dar-es-Salaam, doprowadzi∏y do upadku Komitetu Bia∏oruskiego.

W 1948 r. zacz´to likwidowaç obozy dla uchodêców polskich w Afryce. Trud-
no ustaliç los wszystkich obywateli polskich narodowoÊci bia∏oruskiej po rozwià-
zaniu osiedli. Wi´kszoÊç z nich przedosta∏a si´ do krajów Europy Zachodniej,
wielu wyemigrowa∏o do Ameryki Pó∏nocnej. Niektórzy uchodêcy przy∏àczyli si´
do bia∏oruskiego ruchu narodowego na obczyênie, jak np. kilkaset osób, które
wstàpi∏y do Stowarzyszenia Bia∏orusinów w Wielkiej Brytanii50. Jego za∏o˝ycie-
lami byli kombatanci PSZ na Zachodzie oraz dawni uchodêcy z Afryki.

Podsumowujàc, nale˝y stwierdziç, ˝e od marca do sierpnia 1942 r. wraz
z Wojskiem Polskim pod dowództwem gen. Andersa ze Zwiàzku Radzieckiego
do Iranu ewakuowa∏o si´ ok. 2 tys. cywilnych Bia∏orusinów, obywateli polskich
wyznania prawos∏awnego. Prawdopodobnie Bia∏orusini byli równie˝ wÊród cy-
wilnych obywateli polskich wyznania rzymskokatolickiego, z powodu braku êró-
de∏ nie mo˝na jednak ustaliç ich liczby. Podczas ewakuacji obywateli polskich do
Iranu w∏adze sowieckie stara∏y si´ nie wypuszczaç osób narodowoÊci niepolskiej
ze Zwiàzku Radzieckiego. Z tego powodu Bia∏orusini byli zmuszeni deklarowaç
si´ jako Polacy wyznania rzymskokatolickiego, a nawet zmieniaç nazwiska. Prze-
wa˝ajàca wi´kszoÊç prawos∏awnych Bia∏orusinów mia∏a bardzo niski poziom
ÊwiadomoÊci narodowej. 

Obywatele polscy narodowoÊci bia∏oruskiej byli bardzo pozytywnie nastawie-
ni wobec Polski. Wydostanie si´ przy pomocy w∏adz polskich z „nieludzkiej zie-
mi” wzbudzi∏o u nich poczucie wdzi´cznoÊci wobec rzàdu polskiego, zw∏aszcza
Stanis∏awa Kota i gen. W∏adys∏awa Andersa. Wyrazem lojalnoÊci obywateli pol-
skich narodowoÊci bia∏oruskiej by∏y deklaracje i memoria∏y Komitetu Bia∏oru-
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skiego z ks. Micha∏em Bo˝erianowem na czele do rzàdu polskiego i prezydenta
Stanów Zjednoczonych. Komitet ten zosta∏ powo∏any do ˝ycia w 1942 r. wÊród
uchodêców polskich w Iranie. Jednym z inicjatorów jego powstania by∏ cz∏onek
Rady Narodowej Franciszek Wilk, który namawia∏ ks. Bo˝erianowa do zaktywi-
zowania dzia∏alnoÊci uchodêców polskich narodowoÊci bia∏oruskiej. W swych
deklaracjach Bia∏orusini oÊwiadczali, ˝e wolà narodu bia∏oruskiego jest przyna-
le˝enie do Polski, a nie do ZSRR. Zdaniem ks. Bo˝erianowa rzàd polski móg∏
wykorzystaç kwesti´ bia∏oruskà podczas rozmów polsko-sowieckich dotyczàcych
kresów wschodnich. W zwiàzku z tym Komitet prosi∏ o wprowadzenie swego
przedstawiciela do Rady Narodowej. Jednak rzàd polski na uchodêstwie nie sko-
rzysta∏ z propozycji Bia∏orusinów. 

W 1943 r. wi´kszoÊç uchodêców bia∏oruskich zosta∏a przeniesiona do Afryki
Wschodniej. W afrykaƒskich osiedlach pogorszy∏y si´ stosunki pomi´dzy prawo-
s∏awnymi i katolikami, dosz∏o do otwartego konfliktu religijnego trwajàcego a˝
do likwidacji obozów polskich. NienawiÊç katolików do prawos∏awnych i wyrzà-
dzone krzywdy oraz nieuwzgl´dnienie propozycji Komitetu Bia∏oruskiego przez
rzàd polski wywo∏a∏y rozgoryczenie Bia∏orusinów i zniweczy∏y ich lojalne nasta-
wienie oraz pragnienie wspó∏pracy z Polakami. 

JERZY GRZYBOWSKI (ur. 1979) – historyk, absolwent Wydzia∏u Historii na Bia-
∏oruskim Uniwersytecie Paƒstwowym w Miƒsku, w latach 2001–2005 pra-
cownik naukowy Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Bia∏orusi, od
2005 r. doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Zajmuje si´ tematem stosunków polsko-bia∏oruskich podczas II wojny Êwiato-
wej. Obecnie przygotowuje prac´ doktorskà Bia∏orusini w polskich regular-
nych formacjach wojskowych w latach II wojny Êwiatowej. Autor ksià˝ki Za-
pomniani ˝o∏nierze Wojska Polskiego w czasie II wojny Êwiatowej (Miƒsk
2003) oraz licznych publikacji naukowych na Bia∏orusi i w Polsce.

The Belarussians among Polish refugees in the Middle East and in East Africa during the
World War II

Between March and August 1942 about 2,000 Belarussian civilians (Polish citizens,
members of the Orthodox Church) were evacuated to Iran together with the Army of An-
ders. At the time, the Soviet authorities attempted to keep people who were not ethnic Po-
les in the USSR. For this reason the Belarussians had to declare themselves Polish catholic
or even change their surname. 

The Polish citizens of the Belarussian nationality were well-disposed towards Poland.
The fact that the Polish government helped them to leave the “inhuman land” inspired
their gratitude. Their loyalty to the state was expressed by declarations of the Belarussian
Committee, led by a priest Michal Bozerianow, addressing the Polish Government and the
president of the USA. The committee was founded in 1942 in Iran. The aforesaid declara-
tions proclaimed the will of the Belarussian nation to affiliate with Poland, not with the
USSR. According to Bozerianow, the Belarussian question could have been used as an
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argument in the Polish-Soviet dispute over the Polish eastern borderland. Therefore, the
commitee asked to introduce its representative to the National Council. However the
Polish Government left the proposition out of consideration.

In 1943 most of the Belarussian refugees were transferred to East Africa. Although not
all the Belarussians supported the Soviet authorities, and those who were refugees had ve-
ry positive attitude towards Poland, the whole Belarussian community was believed to be
biased towards the Communists and against the Poles. It led to an open religious conflict
which lasted until the closure of the camps. The conflict changed the mood of loyalty and
caused unwillingness to cooperate with the Polish people. In 1948, after the liquidation of
the Polish camps in Africa, most of the Polish citizens of Belarussian nationality forced
their way to Europe and America. Some of the Belarussians joined the Belarussian Associa-
tion in the Great Britain.
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S∏awomir Poleszak

Kryptonim „Po˝ar”.
Rozpracowanie i likwidacja

ostatniego ˝o∏nierza polskiego
podziemia niepodleg∏oÊciowego

Józefa Franczaka „Lalka”,
„Lalusia” (1956–1963)

Kr´gos∏up podziemia niepodleg∏oÊciowego dzia∏ajàcego po wojnie w Polsce
w∏adze komunistyczne z∏ama∏y w wyniku akcji amnestyjnej uchwalonej 22 lute-
go 1947 r., a przeprowadzonej w marcu i kwietniu tego roku. Z jej „dobro-
dziejstw” skorzysta∏o kilkadziesiàt tysi´cy osób. Cz´Êç postanowi∏a pozostaç
w konspiracji i kontynuowaç z góry skazanà na kl´sk´ walk´ z bronià w r´ku.
Jeszcze na poczàtku lat pi´çdziesiàtych w tzw. grupach przetrwania walczy∏o na
terenie kraju oko∏o stu partyzantów. W wyniku dzia∏aƒ komunistycznego apara-
tu represji z ka˝dym rokiem ich szeregi szybko topnia∏y. Zapewne w 1956 r. nie
by∏o ich wi´cej ni˝ kilkunastu. Niektórzy z nich nie skorzystali z kolejnej amne-
stii z 27 kwietnia 1956 r. i nadal pozostawali w ukryciu, mimo i˝ w Polsce
w 1956 r. zasz∏y powa˝ne przemiany polityczne. Rozpoczà∏ si´ proces „odwil˝y”,
a zakoƒczy∏ okres paƒstwa totalitarnego. Tysiàce osób skazanych za dzia∏alnoÊç
antykomunistycznà w latach czterdziestych i pi´çdziesiàtych na wieloletnie wy-
roki pozbawienia wolnoÊci na mocy amnestii opuÊci∏y wi´zienia. Bardzo powa˝-
ne zmiany nastàpi∏y równie˝ w aparacie represji, który w g∏ównej mierze odpo-
wiada∏ za terror lat poprzednich. Wydawa∏oby si´, ˝e ludzie nadal si´ ukrywajàcy
postanowià z tych zmian skorzystaç i powrócà do normalnego ˝ycia. Wielu
z tych, którzy mogli to uczyniç, nie ujawni∏o si´, pami´tajàc o poprzednich
amnestiach, których postanowienia komuniÊci brutalnie ∏amali. Pozostanie „po-
za nawiasem prawa” musia∏o si´ dla nich skoƒczyç tragicznie. Z 2 na 3 marca
1957 r. we wsi Jeziorko ko∏o ¸om˝y grupa operacyjna S∏u˝by Bezpieczeƒstwa-
-Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego zabi∏a ppor. Stanis∏awa Marchewk´
„Ryb´”, ostatniego ˝o∏nierza podziemia na Bia∏ostocczyênie. W dwa lata póêniej
11 lutego 1959 r. we wsi Kulno niedaleko Le˝ajska SB aresztowa∏a Micha∏a Kru-
p´ „Wierzb´”, a 31 grudnia 1961 r. w Hucie Krzeszowskiej, w powiecie bi∏goraj-
skim, uj´to Andrzeja Kiszk´ „D´ba”. Niemal dwa lata d∏u˝ej przed poÊcigiem SB
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udawa∏o si´ uchodziç sier˝. Józefowi Franczakowi „Lalkowi”, „Lalusiowi”1, któ-
rego Êmierç 21 paêdziernika 1963 r. we wsi Majdan Kozic Górnych ko∏o Lubli-
na stanowi∏a symboliczny koniec dziejów podziemia niepodleg∏oÊciowego w Pol-
sce. Jak to mo˝liwe, ˝e 18 lat po wojnie SB nie potrafi∏a doprowadziç do
schwytania lub likwidacji Franczaka?

Poni˝szy tekst odtwarza przebieg rozpracowania operacyjnego Józefa Fran-
czaka, prezentuje metody stosowane przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeƒ-
stwa i skal´ dzia∏aƒ podejmowanych dla osiàgni´cia zamierzonego przez aparat
represji celu. Jako ramy czasowe artyku∏u przyj´to okres od uchwalenia ustawy
amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r., która dawa∏a szans´ na ostateczne zakoƒcze-
nie dzia∏alnoÊci konspiracyjnej, do 21 paêdziernika 1963 r. 

Rozpracowanie

Formalne rozpracowanie Józefa Franczaka zosta∏o zapoczàtkowane 16 listo-
pada 1951 r. przez Referat III Powiatowego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego
w Lublinie. Trwa∏o ono przez kolejnych 12 lat. W okresie tym dzia∏ania przeciw-
ko ukrywajàcemu si´ prowadzi∏ przede wszystkim PUBP w Lublinie (po zmia-
nach organizacyjnych w 1955 r. Powiatowy Urzàd ds. Bezpieczeƒstwa Publicz-
nego, a od 1957 r. SB dzia∏ajàca w strukturach Komendy Powiatowej Milicji
Obywatelskiej oraz powiatowe odpowiedniki w Bychawie i Krasnymstawie.
Dzia∏ania by∏y koordynowane kolejno przez Wydzia∏ III Wojewódzkiego Urz´du
Bezpieczeƒstwa Publicznego, Wojewódzkiego Urz´du ds. Bezpieczeƒstwa Pu-
blicznego i SB Komendy Wojewódzkiej MO w Lublinie.

Na podstawie doniesieƒ nap∏ywajàcych od agentury, a zawartych w sprawo-
zdaniu z grudnia 1960 r., wynika∏o, ˝e Józef Franczak powa˝nie zastanawia∏ si´
nad skorzystaniem z amnestii uchwalonej 27 kwietnia 1956 r. W rozmowie z jed-
nym ze swoich wspó∏pracowników powiedzia∏, ˝e jeÊli mia∏by gwarancj´, i˝ po
ujawnieniu si´ otrzyma∏by wyrok mniejszy ni˝ 15 lat wi´zienia, to zdecydowa∏by
si´ na ujawnienie. Zapewne nie wiedzia∏ dok∏adnie, o co by∏ podejrzewany przez
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1 Józef Franczak „Lalek”, „LaluÊ” (1918–1963) – ur. w Kozicach Górnych, pow. lubelski, pochodze-
nie ch∏opskie, sier˝. Wojska Polskiego. Po ukoƒczeniu szko∏y powszechnej w Piaskach wstàpi∏ na
ochotnika do Szko∏y Podoficerskiej ˚andarmerii w Grudziàdzu. Do 1939 r. jako podoficer zawodo-
wy s∏u˝y∏ w ˝andarmerii na Wo∏yniu. We wrzeÊniu 1939 r. na Kresach Wschodnich wzi´ty przez woj-
ska sowieckie do niewoli, z której zbieg∏ po kilku dniach. W rodzinnych stronach zwiàza∏ si´ ze struk-
turami konspiracyjnymi Zwiàzku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej. Pe∏ni∏ funkcj´ dowódcy dru˝yny,
a nast´pnie dowódcy plutonu. Po wkroczeniu armii sowieckiej w sierpniu 1944 r. wcielony do orga-
nizowanej przez komunistów 2. Armii WP. Do stycznia 1945 r. stacjonowa∏ w Kàkolewnicy, gdzie sàd
polowy skazywa∏ ˝o∏nierzy AK na kary Êmierci. W obawie przed wykryciem jego wczeÊniejszej dzia-
∏alnoÊci zdezerterowa∏. Ukrywa∏ si´ w ¸odzi, a nast´pnie w Sopocie, gdzie pod fa∏szywym nazwiskiem
(Józef Bagiƒski) pracowa∏ zarobkowo. Po powrocie na Lubelszczyzn´, w czerwcu 1946 r. aresztowa-
ny przez grup´ operacyjnà Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Lublinie. Podczas
ucieczki wraz z innymi uj´tymi zabi∏ czterech funkcjonariuszy Urz´du Bezpieczeƒstwa. Od poczàtku
1947 r. w oddziale partyzanckim kpt. Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, dowódca jednego z trzech kil-
kuosobowych patroli. Po stratach patrolu w maju 1948 r. oraz ranie odniesionej w wigili´ Bo˝ego Na-
rodzenia 1948 r. zaczà∏ ukrywaç si´ samodzielnie, posiadajàc luêny kontakt z pozosta∏ymi w konspi-
racji ˝o∏nierzami podziemia (S. Poleszak, Józef Franczak (1918–1963), mps. Biogram uka˝e si´ w:
Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce 1944–1956. S∏ownik biograficzny, t. 3, w przygotowaniu).



UB/SB2. Jednak po g∏´bszym przemyÊleniu tej kwestii oraz konsultacjach z lubel-
skim adwokatem Rachwaldem zrezygnowa∏. Adwokat mia∏ mu wyjaÊniç, ˝e za
pope∏nione przez niego przest´pstwa grozi∏a mu kara do˝ywotniego wi´zienia3.
Franczak w rozmowach ze swoimi wspó∏pracownikami mia∏ równie˝ stwierdziç,
˝e w najbli˝szym czasie w Polsce musi dojÊç do zmiany ustroju, a on zrobi wszyst-
ko, aby do tego czasu dotrwaç. Twierdzi∏, ˝e do takich przypuszczeƒ upowa˝nia-
∏a go ówczesna sytuacja mi´dzynarodowa. SB próbowa∏a wp∏ynàç na jego decyzj´
poprzez swoich tajnych wspó∏pracowników. Z ich pomocà do idei ujawnienia
próbowano przekonaç siostr´ Franczaka, Czes∏aw´ Kasprzak. Z inspiracji SB na-
mawia∏ jà do tego TW „Spotkaniec”4. Brakuje odpowiednich dokumentów, które
potwierdza∏yby t´ hipotez´, ale wydaje si´, ˝e aparat bezpieczeƒstwa nie wykorzy-
sta∏ wszystkich mo˝liwoÊci, które przekona∏yby Franczaka do ujawnienia.

Nieskorzystanie z amnestii sprawi∏o, ˝e dzia∏ania UB/SB przeciwko Franczakowi
by∏y kontynuowane, a z up∏ywem czasu bezpieka stosowa∏a bardziej urozmaicone
Êrodki, za pomocà których chciano doprowadziç do jego uj´cia lub likwidacji.

Do 5 grudnia 1960 r. sprawa poszukiwaƒ Franczaka by∏a kwalifikowana jako
„agenturalno-poszukiwawcza”, tego dnia starszy oficer operacyjny SB Komendy
Powiatowej MO w Lublinie ppor. Ludwik Taracha skierowa∏ wniosek o jej prze-
kwalifikowanie na spraw´ operacyjnego rozpracowania (tzw. SOR). W uzasad-
nieniu napisa∏: „jak wynika z ca∏okszta∏tu materia∏ów, to Franczak vel Bagiƒski
jest niebezpiecznym przest´pcà politycznym”5.

W styczniu 1961 r. dosz∏o do zmiany jednostki prowadzàcej t´ spraw´. Do tej
pory znajdowa∏a si´ ona w gestii Grupy II Wydzia∏u III SB. Jednak z powodu zbyt-
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2 Z dokumentów UB/SB wynika, ˝e przypisywano mu nast´pujàce czyny: zastrzelenie w czasie walki
zimà 1943 r. w Skrzynicach, pow. lubelski, dwóch osób narodowoÊci ˝ydowskiej, cz∏onków grupy
zbrojnej; wspó∏udzia∏ w rozbrojeniu i zastrzeleniu w czerwcu 1946 r. czterech funkcjonariuszy UB kon-
wojujàcych aresztantów; zastrzelenie latem 1946 r. komendanta posterunku MO w Rybczewicach Jó-
zefa Winiarczyka, w czasie przebijania si´ z okrà˝enia we wsi Bujanica, pow. krasnostawski; zastrzele-
nie jesienià 1946 r. Zdzis∏awa D´bskiego z Majdanka Kozickiego, pow. lubelski, cz∏onka Polskiej Partii
Robotniczej; rozstrzelanie 24 VIII 1948 r. Bieleszy, komendanta posterunku MO w Rybczewicach; za-
strzelenie w paêdzierniku 1948 r. Stanis∏awa Korbusa, komendanta Ochotniczej Rezerwy Milicji Oby-
watelskiej we wsi Wola Gardzienicka, pow. krasnostawski; rozstrzelanie tajnego wspó∏pracownika UB
Franciszka Dryga∏y „Jedynki” we wsi Passów, pow. krasnostawski; napad na Kas´ Gminnej Spó∏dzielni
w Piaskach 10 II 1953 r., w czasie którego zginà∏ komendant posterunku MO, a kolejny milicjant zo-
sta∏ ranny; napad na ambulans pocztowy przewo˝àcy 108 tys. z∏ jesienià 1956 r.; postrzelenie
4 I 1959 r. Mieczys∏awa Lipskiego, oficera KW MO w Lublinie (AIPN Lu, 09/519, t. 1, Akta operacyj-
ne Józefa Franczaka, Raport z przebiegu likwidacji Józefa Franczaka, 8 XI 1963 r., k. 191–193).
3 Potwierdza to przypadek Andrzeja Kiszki „D´ba”, „Groma”, aresztowanego przez SB 31 XII
1961 r., skazanego 25 VII 1962 r. przez Sàd Wojewódzki w Lublinie na kar´ do˝ywotniego wi´zie-
nia, zmniejszonà 30 III 1963 r. przez Sàd Najwy˝szy w Warszawie do 15 lat pozbawienia wolnoÊci.
Zwolniono go wyniku amnestii po odbyciu kary 9 lat wi´zienia (AIPN Lu, 01/4, t. 1–7, Sprawa Êled-
cza Andrzeja Kiszki).
4 AIPN Lu, 09/519, t. 2, Akta operacyjne Józefa Franczaka, Raport naczelnika Wydzia∏u III SB do
zast´pcy komendanta KW MO w Lublinie o przebiegu rozpracowania operacyjnego oraz plan
przedsi´wzi´ç operacyjnych z grudnia 1960 r., k. 40; ibidem, Notatka s∏u˝bowa starszego oficera
operacyjnego Wydzia∏u II Departamentu III MSW, 7 VI 1958 r., k. 174; AIPN Lu, 011/508, t. 1,
Akta Êledcze Kazimierza Mazura, Streszczenie materia∏ów na Józefa Franczaka z 21 III 1962 r.,
k. 95; ibidem, t. 4, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych, 15 VII 1961 r., k. 109.
5 AIPN Lu, 09/519, t. 1, Akta operacyjne Józefa Franczaka, Wniosek o przekwalifikowanie spra-
wy, 5 XII 1960 r., k. 6.



niego obcià˝enia jej pracowników spraw´ wraz z siecià agenturalnà przekazano
do wy∏àcznego prowadzenia przez Referat SB w KP MO w Lublinie. W jej pro-
wadzeniu wspó∏dzia∏aç mia∏y referaty SB w KP MO w Bychawie i Krasnymstawie.
Zmiana ta mia∏a przyspieszyç uj´cie Franczaka i jednoczeÊnie odcià˝yç funkcjona-
riuszy Grupy II. Niestety dla SB, szybko okaza∏o si´, ˝e dzia∏ania prowadzone przez
Referat SB KP MO w Lublinie nie przynios∏y spodziewanych wyników. Wr´cz
odwrotnie. Usta∏y informacje o ruchach ukrywajàcego si´ i o zachowaniu jego
wspó∏pracowników. Spowodowane to by∏o obni˝eniem poziomu pracy z tajnymi
wspó∏pracownikami i kontaktami obywatelskimi. Wynik∏a wi´c koniecznoÊç po-
nownego skoncentrowania zasadniczych przedsi´wzi´ç w Grupie II Wydzia∏u III
SB. Jednostkom terenowym SB w Lublinie, Bychawie i Krasnymstawie miano zle-
caç wykonawstwo wycinkowe6. Zapowiadana zmiana nastàpi∏a w lipcu 1962 r.
Od tego czasu Êcis∏à kontrol´ nad wszelkimi dzia∏aniami skierowanymi przeciwko
Franczakowi mia∏a sprawowaç Grupa II Wydzia∏u III SB KW MO w Lublinie7.
G∏ównymi odpowiedzialnymi za dalsze prowadzenie sprawy zostali por. Kazimierz
Miko∏ajczuk8 i por. Ryszard Tràbka9. Ponadto mieli oni udzielaç systematycznej
pomocy Referatowi SB w KP MO w Lublinie, w którym na g∏ównego oficera ope-
racyjnego odpowiedzialnego za t´ spraw´ wyznaczono ppor. Ludwika Tarach´10.

Rodzina

Franczak ukrywa∏ si´ na obszarze, na którym mieszka∏a jego najbli˝sza rodzi-
na, ojciec Stanis∏aw oraz czwórka rodzeƒstwa, trzy siostry (Celina, Czes∏awa,
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6 AIPN Lu, 011/508, t. 5, Akta Êledcze Kazimierza Mazura, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych,
25 III 1962 r., k. 172.
7 AIPN Lu, 09/519, t. 1, Akta operacyjne Józefa Franczaka, Postanowienie o za∏o˝eniu sprawy
kontrolnej, lipiec 1962 r., k. 19.
8 Kazimierz Miko∏ajczuk (ur. 1926) – por./mjr SB, ur. w Dobryniu Ma∏ym, pow. bialski. Od 6 I
1950 do 7 VII 1953 r. milicjant Kompanii Operacyjnej i naczelnik aresztu Wydzia∏u VI KW MO
w Lublinie; od 8 VII 1953 do 31 VII 1981 r. funkcjonariusz UB/SB. S∏u˝b´ rozpoczyna∏ w PUBP we
W∏odawie, a od 15 IX 1954 r. w WUBP w Lublinie. Poczàtkowo s∏u˝y∏ w Wydziale do Walki z Ban-
dytyzmem, aby od kwietnia 1955 r. zwiàzaç si´ z Wydzia∏em III. Od 1 V 1975 r. pracowa∏ w Wy-
dziale Paszportowym, a od 1 VIII 1976 r. by∏ kierownikiem jednej z sekcji Wydzia∏u „C”. Mieszka
w Lublinie (wi´cej zob.: Z. Broƒski „Uskok”, Pami´tnik (1941–maj 1949), oprac. S. Poleszak, War-
szawa 2004, s. 303, przyp. 12).
9 Ryszard Tràbka (1924–1992) – plut. WP, p∏k SB, ur. w Siedliskach, pow. lubartowski. W UB/SB
od 25 VI 1949 do 15 XII 1987 r. Rozpoczyna∏ s∏u˝b´ jako funkcjonariusz Referatu III w PUBP
w ZamoÊciu; nast´pnie do 1 IX 1954 r. pracowa∏ w tym samym referacie w PUBP w Tomaszowie
Lubelskim. Po tej dacie w WUBP w Lublinie, poczàtkowo w Wydziale Walki z Bandytyzmem, a na-
st´pnie w Wydziale III UB/SB, gdzie pe∏ni∏ funkcj´ kierownika Sekcji/Grupy II. Od 1 X 1966 r. za-
st´pca naczelnika Wydzia∏u „W”, a od 1 I 1971 r. kierownik SB w KP MO w Lublinie. Od 31 XII
1975 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u III, a od 1 XII 1981 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u V (AIPN
Lu, 028/2356 Akta osobowe Ryszarda Tràbki).
10 Ludwik Taracha (ur. 1927) – por. SB, ur. w Kolonii Zb´dowice, pow. pu∏awski. W UB/SB od
31 X 1950 do 30 XI 1973 r. Od paêdziernika 1950 r. referent w Sekcji VI Wydzia∏u V WUBP w Lu-
blinie, a od sierpnia 1954 do wrzeÊnia 1969 r. st. referent, a nast´pnie oficer i st. oficer operacyjny
w PUBP/PUdsBP/Powiatowej Delegaturze ds. BP/SB w KP MO w Lublinie. Od wrzeÊnia 1969 do
30 XI 1973 r. inspektor operacyjny Referatu SB w KP MO w Lublinie. Mieszka w Lublinie (AIPN
Lu, 028/2088, Akta osobowe Ludwika Tarachy).



Genowefa) i brat Mieczys∏aw. SB, majàc na uwadze, ˝e to w∏aÊnie rodzina mo˝e
stanowiç dla niego najwa˝niejsze oparcie, obj´∏a jà dok∏adnym rozpracowaniem.
W maju 1957 r. po rozpoznaniu topografii i rozmieszczenia zabudowaƒ oraz
uzyskaniu zgody wiceministra spraw wewn´trznych za∏o˝ono pods∏uch bezprze-
wodowy u siostry, Czes∏awy Kasprzak, w Kozicach Dolnych. Punkt odbioru ulo-
kowano w odleg∏oÊci oko∏o 100 m, w zabudowaniach jednego z sàsiadów. Insta-
lacj´ za∏o˝ono pod pretekstem przeprowadzenia rewizji. Po kilku dniach na
skutek awarii wewnàtrz mikrofonu (nastàpi∏a pó∏ godziny od momentu za∏o˝e-
nia) instalacj´ zdemontowano w obawie przed dekonspiracjà podczas naprawy.
W lipcu 1957 r., równie˝ pod pozorem rewizji, instalacj´ pods∏uchowà za∏o˝o-
no u drugiej siostry, Celiny Mazur w Majdanku Kozickim. By∏ to pods∏uch prze-
wodowy. Za∏o˝enie pods∏uchu planowano równie˝ u brata Mieczys∏awa miesz-
kajàcego w Lublinie, jednak dzi´ki korzystnemu dla SB zbiegowi okolicznoÊci
wyprowadzi∏ si´ on z Lublina i zamieszka∏ u siostry Celiny. Szcz´Êcie jednak na-
dal nie dopisywa∏o SB, gdy˝ ju˝ po up∏ywie tygodnia syn Mazurowej, wykonu-
jàc prace gospodarskie, natrafi∏ na kabel, który przeciàgni´to wzd∏u˝ pola na d∏u-
goÊci oko∏o 40 m, nie dociàgajàc do punktu odbioru. Mà˝ Stanis∏aw Mazur
zameldowa∏ o znalezisku na posterunku MO w Piaskach, który z kolei powiado-
mi∏ Wydzia∏ III SB w Lublinie. Pracownicy Wydzia∏u „T” przyjechali do Kozic
i dla dezinformacji poszukiwali innych kabli, jakie mia∏y zostaç tam za∏o˝one
w czasie okupacji niemieckiej. Nie przekona∏o to domowników, którzy uwa˝ali,
˝e to „zas∏uga” SB bàdê ludzi, z którymi ich stosunki nie uk∏ada∏y si´ najlepiej11.

SB podejmowa∏a dzia∏ania, które mia∏y doprowadziç do kontrolowania sióstr
Franczaka. Dla rozpracowywania Czes∏awy Kasprzak od lutego 1958 r. wyko-
rzystywano TW „Michalin´” (równie˝ Czes∏aw´ Kasprzak)12. W lutym 1962 r.
do jej dalszego rozpracowania planowano zwerbowaç kolejnego agenta, ponad-
to za∏o˝yç „pods∏uch pokojowy” na szeÊç tygodni. W celu uzyskania informacji
o drugiej z sióstr, Genowefie Rudzkiej, mieszkajàcej w Majdanie Kozic Dolnych,
postanowiono prowadziç rozmowy z „kontaktem obywatelskim” – mia∏ nim byç
jeden z sàsiadów. Jego zadaniem by∏o prowadzenie zewn´trznej obserwacji zabu-
dowaƒ. Planowano równie˝ zwerbowaç jednego z jej znajomych. Trzecià siostr´,
Celin´ Mazur (razem z nià mieszka∏ ojciec Franczaka), miano rozpracowywaç
przez „pomoc obywatelskà” (systematyczna obserwacja i kontrola „meliny”).
Osoba odgrywajàca t´ rol´ mia∏a równie˝ pomóc w wytypowaniu odpowiednie-
go kandydata do pozyskania, który móg∏by dotrzeç do cz∏onków rodziny13. Cz´-
sto u˝ywanà technikà by∏o prowadzenie obserwacji konkretnych zabudowaƒ
osób podejrzanych o wspó∏prac´ z Franczakiem. Obserwacj´ prowadzili oficero-
wie SB lub ich wspó∏pracownicy. W lipcu 1961 r. siostra Franczaka, Czes∏awa
Kasprzak, razem z m´˝em zakupi∏a gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami
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11 AIPN Lu, 09/519, t. 1, Akta operacyjne Józefa Franczaka, Raport o przebiegu rozpracowania
agenturalnego, 29 [VIII] 1957 r., k. 318–319; AIPN Lu, 011/508, t. 1, Akta Êledcze Kazimierza Ma-
zura, Streszczenie materia∏ów na Franczaka Józefa, 21 III 1962 r., k. 96.
12 AIPN Lu, 0017/1349, t. 1–2, Teczka tajnego wspó∏pracownika „Michalina”.
13 AIPN Lu, 09/519, t. 2, Akta operacyjne Józefa Franczaka, Raport naczelnika Wydzia∏u III SB do
zast´pcy komendanta KW MO w Lublinie o przebiegu rozpracowania operacyjnego oraz plan
przedsi´wzi´ç operacyjnych, 21 X 1962 r., k. 106.



we wsi Kozice Dolne. Ich nowym sàsiadem by∏ dawny milicjant, który szybko
poÊpieszy∏ z pomocà SB, obserwujàc, co dzia∏o si´ w zabudowaniach swoich no-
wych sàsiadów, i informujàc o tym bezpiek´. Otrzymawszy doniesienia od sieci
informacyjnej o tym, ˝e Franczak cz´sto odwiedza∏ swojà siostr´, funkcjonariu-
sze SB postanowili dodatkowo wykorzystaç sàsiada Kasprzaków. Za∏o˝yli „punkt
obserwacyjny” na strychu jego obory. „Punkt” dzia∏a∏ przez miesiàc, od 25 listo-
pada do 25 grudnia 1961 r. Wed∏ug za∏o˝eƒ obserwacja mia∏a trwaç przez ca∏à
dob´, ze szczególnym nasileniem w godzinach 23.00–3.00. Prowadzili jà ofice-
rowie SB z KP MO w Lublinie14. W grudniu 1961 r. i styczniu 1962 r. z sàsied-
nich zabudowaƒ prowadzono „zakrytà” obserwacj´ zabudowaƒ siostry Czes∏awy
Kasprzak. W grudniu trwa∏a ona w dniach 4–9 i 11–17 (przerwano jà ze wzgl´-
du na dokuczliwe mrozy). Póêniej obserwacj´ prowadzono od 4 do 11 stycznia15. 

Z informacji dostarczonych przez informatora „Szafarskiego” wynika∏o, ˝e
teÊç Czes∏awy Kasprzak, Antoni Kasprzak, jesienià 1960 r. pope∏ni∏ samobój-
stwo. Przyczynà tego wydarzenia mia∏y byç nieporozumienia, do jakich docho-
dzi∏o mi´dzy nim a jego synowà na tle Franczaka. Wobec powy˝szego SB we
wrzeÊniu 1961 r. zaplanowa∏a wykorzystaç ten fakt i przeprowadziç rozmowy
z wdowà, jej córkami i zi´ciami. To zamierzenie tak argumentowano: „w celu
wytworzenia antagonizmu do bandyty i jego siostry. Rozmowa ta winna nam
pomóc w zorganizowaniu kontaktów obywatelskich dla obserwacji Kasprzak
Czes∏awy”16. SB bez ˝adnych skrupu∏ów próbowa∏a wi´c wykorzystywaç ka˝dà
nadarzajàcà si´ okazj´.

Pomocnicy

Oprócz rodziny g∏ówne dzia∏ania skierowane by∏y przeciwko osobom podej-
rzewanym o pomoc w ukrywaniu Franczaka. Tak d∏ugie umykanie przed poÊci-
giem UB/SB by∏o mo˝liwe dzi´ki rozbudowanej siatce pomocników. S∏u˝yli oni
Franczakowi kwaterà i wy˝ywieniem ale tak˝e informowali go o ruchach wojska,
milicji i SB oraz dzielili si´ z nim swoimi podejrzeniami wobec osób, które mo-
g∏y podjàç wspó∏prac´ z SB. Funkcjonariusze SB szacowali liczb´ jego pomocni-
ków na ponad dwieÊcie osób. Zgodnie z zasadami pracy operacyjnej, g∏ównym
zadaniem UB/SB by∏o pozyskanie w tym gronie jak najwi´kszej liczby tajnych
wspó∏pracowników. Po pierwsze mieli oni dostarczaç informacji dotyczàcych po-
szukiwanego, a po drugie wiadomoÊci na temat osób, które tak jak oni pomaga-
∏y Franczakowi. Uzyskiwanie „materia∏ów kompromitujàcych” pozwala∏o SB na
werbowanie niektórych z pomocników.

Od 1956–1957 r. Franczak mia∏ bardzo wàskà grup´ zaufanych pomocników.
Do tego grona nale˝eli blisko ze sobà spokrewnieni mieszkaƒcy wsi Wygnanowi-
ce w powiecie krasnostawskim – Danuta Mazur (póêniej matka syna Franczaka,

S∏awomir Poleszak

352

14 AIPN Lu, 011/508, t. 4, Akta Êledcze Kazimierza Mazura, Plan obserwacji zakrytej, k. 153–154.
15 AIPN Lu, 09/519, t. 2, Akta operacyjne Józefa Franczaka, Raport o przebiegu rozpracowania
operacyjnego, 17 II 1962 r., k. 79.
16 Ibidem, Raport zast´pcy komendanta powiatowego ds. bezpieczeƒstwa KP MO w Lublinie do za-
st´pcy komendanta KW MO w Lublinie, 25 IX 1961 r., k. 64; AIPN Lu, 011/508, t. 4, Akta Êled-
cze Kazimierza Mazura, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych, 15 VII 1961 r., k. 125.



a przez okolicznà ludnoÊç traktowana jak jego ˝ona) oraz jej bliski krewny Kazi-
mierz Mazur. Ponadto do grupy najbli˝szych wspó∏pracowników zaliczyç mo˝na
Wac∏awa Becia ze wsi Majdan Kozic Górnych i Boles∏awa Zi´tka z Wygnanowic.
Z raportu nieznanego z nazwiska funkcjonariusza MSW z 3 wrzeÊnia 1957 r.
wiadomo, ˝e lubelska SB na prze∏omie lipca i sierpnia tego roku od informatora
„15” uzyska∏a potwierdzone informacje o tym, ˝e Franczak przebywa∏ w powie-
cie lubelskim, ukrywa∏ si´ samodzielnie, „a teraz mniej si´ kr´ci w terenie, po-
niewa˝ znalaz∏ sobie jakàÊ kobiet´, która si´ nim zaopiekowa∏a. Kobieta ta ma
mieszkaç w pobli˝u wsi Bystrzejowice”. Co prawda SB nie zna∏a personaliów tej
kobiety, ale informator donosi∏, ˝e zna∏a je osoba dostarczajàca mu informacje.
Ustalenie nazwiska i miejsca zamieszkania znajomej Franczaka przez SB pozosta-
wa∏o tylko kwestià czasu17. Z kolejnego raportu równie˝ nieznanego funkcjo-
nariusza MSW z 26 maja 1958 r. wynika, ˝e od marca 1958 r., dzi´ki informa-
torowi o kryptonimie „Spotkaniec”, SB wiedzia∏a dok∏adnie, o kogo chodzi18.
Danuta Mazur w kr´gu zainteresowaƒ bezpieki znajdowa∏a si´ ju˝ bowiem od co
najmniej 1954 r.

W dniach 17–21 lipca 1958 r. zabudowania gospodarskie Danuty Mazur ob-
j´te zosta∏y obserwacjà. Z tego samego miesiàca pochodzi zaakceptowany przez
zast´pc´ komendanta wojewódzkiego MO do spraw SB pp∏k. Jerzego Andrze-
jewskiego wniosek o za∏o˝enie instalacji pods∏uchowej w jej mieszkaniu. Wnio-
sek zosta∏ skierowany do ministra spraw wewn´trznych, ale nie uzyska∏ jego
akceptacji19. Z kolei z sierpnia i wrzeÊnia 1958 r. pochodzà dokumenty b´dàce
streszczeniem rozmów z Wiktorià Wojnarskà, sàsiadkà Mazurów, która dok∏ad-
nie obserwowa∏a ich zabudowania i szczegó∏owo informowa∏a SB o swoich spo-
strze˝eniach20. Pomys∏ dotyczàcy zainstalowania aparatury pods∏uchowej zreali-
zowano w styczniu 1960 r. Do podrzucenia aparatury wykorzystano tajnego
wspó∏pracownika „Barbar´” (Czes∏aw Sobiech). Plan powiód∏ si´ po∏owicznie.
Co prawda „Barbara” pozostawi∏ instalacj´ pods∏uchowà, ale chyba tylko dlate-
go, ˝e nie by∏ tego Êwiadomy. Âwiadczy o tym fakt, ˝e podczas wizyty, w trakcie
której podrzuci∏ urzàdzenia, przyzna∏ si´ do zwiàzków z SB. Pierwszy zestaw
pods∏uchowy nie zapewni∏ jednak SB po˝àdanej wiedzy, gdy˝ zosta∏ przeniesio-
ny przez w∏aÊcicielk´ mieszkania do sàsiedniego pomieszczenia. Dopiero drugi
zestaw, wykorzystywany przez 4 tygodnie, dostarczy∏ pewnych informacji. Ofi-
cerowie SB dowiedzieli si´, ˝e w tym czasie trzykrotnie w mieszkaniu przebywa∏
nieznany m´˝czyzna, podejrzewali, ˝e by∏ to Franczak. Z braku potwierdzenia
nie uruchomiono grupy operacyjnej SB. Poniewa˝ pods∏uch zaczà∏ przynosiç
po˝àdane efekty, zainstalowano trzeci aparat. Dokonali tego oficjalni pracow-
nicy SB, wys∏ani do zabudowaƒ pod pretekstem przeprowadzenia rozmowy
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17 AIPN Lu, 09/519, t. 1, Akta operacyjne Józefa Franczaka, Notatka informacyjna ze spotkania
z kontaktem pozaagenturalnym, 25 IX 1959 r., k. 313–314.
18 Ibidem, Raport z pobytu s∏u˝bowego oficera MSW w Wydziale III SB w Lublinie i Rzeszowie,
26 V 1958 r., k. 332.
19 Ibidem, t. 2, Notatka s∏u˝bowa, 23 VII 1958 r., k. 192–193; AIPN Lu, 011/508, t. 5, Akta Êled-
cze Kazimierza Mazura, Wniosek zast´pcy komendanta KW MO ds. SB do ministra Spraw We-
wn´trznych o pozwolenie za∏o˝enia pods∏uchu pokojowego, 11 VII 1958 r., k. 150.
20 AIPN Lu, 09/519, t. 2, Akta operacyjne Józefa Franczaka, Notatka s∏u˝bowa, 9 VIII 1958 r.,
k. 199–205.



z domownikami. Zach´cali ich, aby przekazali Franczakowi, ˝e mo˝e si´ ujaw-
niç. Na podstawie pods∏uchu SB utwierdzi∏a si´ w podejrzeniach wobec Mazur,
jej bli˝szej i dalszej rodziny. Okaza∏o si´ równie˝, ˝e Danuta i jej ojciec Micha∏
pozytywnie odnoszà si´ do mo˝liwoÊci ujawnienia si´ przez Franczaka, do czego
nie przyznawali si´ w rozmowach z oficerami SB21.

Funkcjonariusze, aby rozpoznaç kontakty Mazur w Lublinie, wezwali jà 28 paê-
dziernika 1962 r. na rozmow´ do KW MO. Po jej zakoƒczeniu, gdy kobieta opu-
Êci∏a gmach urz´du, pracownicy Wydzia∏u „B” rozpocz´li jej obserwacj´, w na-
dziei, ˝e z kimÊ si´ spotka lub kogoÊ odwiedzi. Ca∏e przedsi´wzi´cie zakoƒczy∏o
si´ niepowodzeniem, gdy˝ Mazur niezw∏ocznie powróci∏a do Wygnanowic22.
W tym samym miesiàcu po otrzymaniu doniesienia o tym, ˝e Franczak, odwie-
dzajàc Danut´ Mazur, przechodzi mi´dzy zabudowaniami Zygmunta Szpota
i Marii Mazur, SB postanowi∏a zorganizowaç punkt obserwacyjny w pierwszym
z wymienionych gospodarstw. Obserwacj´ mieli prowadziç funkcjonariusze Wy-
dzia∏u „B”23.

Na podstawie doniesienia TW „Marian” (Marian Sidor) z 19 grudnia 1962 r.,
˝e Franczak od kilku lat co roku bywa∏ u Mazurów na op∏atku wigilijnym, czte-
ry dni póêniej naczelnicy: Wydzia∏u III mjr Bronis∏aw Âwita24 i Wydzia∏u „B” mjr
Kazimierz Piszczek zatwierdzili plan za∏o˝enia dwóch punktów obserwacyjnych.
SB spodziewa∏a si´ równie˝, ˝e drugim miejscem, gdzie w wigili´ pojawi si´ Fran-
czak, b´dà zabudowania jego siostry Czes∏awy Kasprzak. Uznano, ˝e skoro
w ostatnich latach SB nie prowadzi∏a penetracji melin w okresie Êwiàtecznym, to
Franczak czujàc si´ bezpiecznie, zatrzyma si´ d∏u˝ej w jednej z nich. Dlatego te˝,
wobec braku mo˝liwoÊci zapewnienia obserwacji agenturalnej i przekazania na-
tychmiastowego sygna∏u, postanowiono zorganizowaç dwa „punkty zakrytej ob-
serwacji”. Pierwszy ulokowano w zabudowaniach Wiktorii Wojnarskiej, sàsiadu-
jàcych z gospodarstwem Mazurów w Wygnanowicach, z których korzystano ju˝
wielokrotnie. Drugi punkt zorganizowano w zabudowaniach sàsiadujàcych z go-
spodarstwem Czes∏awy Kasprzak w Kozicach Dolnych, równie˝ wielokrotnie
wykorzystywanych. Obsad´ punktów stanowi∏o po trzech funkcjonariuszy SB.
Ca∏odobowa obserwacja, ze szczególnym uwzgl´dnieniem pory nocnej, mia∏a
trwaç od 23 grudnia od godz. 21.00 do 25 grudnia do 5.00. Obie grupy mia∏y
byç wyposa˝one w „teleportery” (urzàdzenia nadawcze) i za pomocà szyfru
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21 AIPN Lu, 011/508, t. 4, Akta Êledcze Kazimierza Mazura, Raport o przebiegu rozpracowania
agenturalnego z 30 VIII 1960 r., k. 85–86; AIPN Lu, 0017/1183, Teczka tajnego wspó∏pracownika
„Barbara”, k. 7.
22 AIPN Lu, 09/519, t. 2, Akta operacyjne Józefa Franczaka, Raport o przebiegu rozpracowania
operacyjnego, grudzieƒ 1960 r., k. 39.
23 Ibidem, Raport o przebiegu rozpracowania agenturalnego, 21 X 1962 r., k. 104.
24 Bronis∏aw Âwita (ur. 1922) – chor./kpt. UB, p∏k SB, ur. w Krzeszowie Górnym, pow. bi∏gorajski.
W UB/SB s∏u˝y∏ od 1 X 1944 do 31 V 1981 r. Do 1950 r. w PUBP w Bi∏goraju i Hrubieszowie
w Sekcji Walki z Bandytyzmem i Referacie III; od 1 IX 1950 r. w Wydziale III WUBP w Lublinie,
poczàtkowo jako kierownik sekcji, a nast´pnie zast´pca naczelnika i naczelnik Wydzia∏u III WUBP
i WUdsBP w Lublinie. W strukturach SB poczàtkowo pe∏ni∏ równie˝ funkcj´ zast´pcy, a nast´pnie
naczelnika Wydzia∏u III; od 1 I 1972 r. zast´pca komendanta wojewódzkiego ds. SB KW MO w Lu-
blinie, a od 1 VI 1975 r. komendant wojewódzki MO w Che∏mie. Mieszka w Lublinie (wi´cej zob.:
Z. Broƒski „Uskok”, Pami´tnik..., s. 296, przyp. 6).



przekazywaç dane do punktu odbioru ulokowanego w budynku Gminnej Rady
Narodowej w Piaskach, a stàd mia∏y byç przekazywane do dy˝urnego Wydzia∏u
„B” w Lublinie. Po otrzymaniu informacji dy˝urny powinien powiadomiç na-
czelnika Wydzia∏u III SB, a ten dowódc´ Zmotoryzowanych Odwodów Milicji
Obywatelskiej (ZOMO)25. Niestety dla SB, Franczak nie zjawi∏ si´ w ˝adnym
z tych miejsc.

W kwietniu 1963 r. zatwierdzono plan obserwacji zabudowaƒ Mazurów
w Wygnanowicach. „Punkt zakrytej obserwacji” ulokowano w zabudowaniach
Stanis∏awa PaÊka, odleg∏ych od „podejrzanego” gospodarstwa o oko∏o 70 m.
Przez miesiàc operacj´ mieli prowadziç funkcjonariusze Wydzia∏u „B” ukryci
w stodole. Liczono na to, ˝e w tym czasie Franczak pojawi si´ u Danuty Mazur,
gdy˝ w doniesieniach agenturalnych przewija∏y si´ informacje, ˝e takie wizyty
zdarza∏y si´ doÊç cz´sto26.

W czerwcu 1963 r. SB postanowi∏a na 15 dni za∏o˝yç „punkt zakrytej obser-
wacji” w kamienio∏omach w lesie wygnanowickim, które przylega∏y do pól Da-
nuty Mazur. Tam latem mia∏ si´ ukrywaç Franczak. Do obserwacji wyznaczono
trzech funkcjonariuszy Wydzia∏u III oraz TW „Mariana” (Mariana Sidora), któ-
ry zna∏ Franczaka. Po rozpoznaniu poszukiwanego grupa mia∏a go ujàç. Ciàg∏a
obserwacja mia∏a trwaç od 21.30 do 5.00, a w dzieƒ funkcjonariusze mieli si´
ukrywaç w grocie w kamienio∏omach. Równolegle planowano za∏o˝yç taki sam
punkt w zabudowaniach sàsiadki Danuty Mazur, Wiktorii Wojnarskiej, wspó∏-
pracujàcej z SB. Mia∏ si´ on sk∏adaç z czterech funkcjonariuszy i znajdowaç si´
na strychu obory. Stamtàd prowadzono by obserwacj´ zabudowaƒ. Po zauwa˝e-
niu Franczaka grupa ta powinna zawiadomiç drugà grup´ z kamienio∏omów,
okrà˝yç zabudowania, a kiedy „Lalek” opuszcza∏by melin´, miano go zatrzymaç.
Grupy by∏y wyposa˝one w broƒ krótkà i pistolety maszynowe, dwie rakietnice,
dwie lornetki, dwa noktowizory, Êrodki ∏àcznoÊci („teleportery”), odzie˝ i ˝yw-
noÊç. W tym samym czasie zadania otrzymali równie˝ TW „Marian” i TW „Mi-
cha∏” (Stanis∏aw Mazur). Ten drugi specjalnie z tego powodu przebywa∏ na urlo-
pie chorobowym i przyjecha∏ do rodziny w Wygnanowicach. Do jego zadaƒ
nale˝a∏o utrzymywanie ciàg∏ego kontaktu z Kazimierzem Mazurem jako ∏àczni-
kiem poszukiwanego, ponadto liczàc na przypadkowe spotkanie z Franczakiem,
du˝o czasu sp´dza∏ w lesie pod pozorem zbierania grzybów i jagód, a z zabudo-
waƒ swojej matki Marii Mazur obserwowa∏ gospodarstwo Danuty Mazur. Dru-
gi tajny wspó∏pracownik, „Marian”, przebywa∏ w zabudowaniach swojego teÊcia
Kazimierza Mazura oraz w miar´ mo˝liwoÊci obserwowa∏ zabudowania Danuty
Mazur. Gdyby zauwa˝y∏ Franczaka, mia∏ o tym zawiadomiç SB za pomocà „mar-
twej skrzynki kontaktowej” w zabudowaniach Wiktorii Wojnarskiej27. Kolejnà
takà operacj´ przeprowadzono w lipcu 1963 r., kiedy funkcjonariusze SB za∏o-
˝yli „zakryty punkt obserwacji” w zabudowaniach sàsiadki. Trzech funkcjonariuszy
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25 AIPN Lu, 011/508, t. 4, Akta Êledcze Kazimierza Mazura, Raport o przebiegu rozpracowania
agenturalnego, 30 VIII 1960 r., k. 85–86; ibidem, Plan zastosowania obserwacji zakrytej, 23 XII
1962 r., k. 182–185.
26 Ibidem, Raport o przebiegu rozpracowania agenturalnego, 30 VIII 1960 r., k. 85–86; ibidem,
Plan zastosowania obserwacji zakrytej, kwiecieƒ 1963 r., k. 196–197.
27 Ibidem, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych, 18 VI 1963 r., k. 201–204.



przebywa∏o tam od 8 do 16 lipca 1963 r.28 Równolegle po raz wtóry zorganizo-
wano punkt w tzw. kamienio∏omach. Mia∏ on dzia∏aç w dniach 9–14, a nast´p-
nie 19–25 lipca i 25 lipca–2 sierpnia. Na „punkcie” wraz z dwoma funkcjonariu-
szami SB z KP MO w Lublinie przebywa∏ TW „Marian”, który mia∏ rozpoznaç
Franczaka29.

SB podejmowa∏a równie˝ dzia∏ania majàce na celu zastraszenie ludzi podejrze-
wanych o udzielanie pomocy Franczakowi. Jak wynika z raportu zast´pcy komen-
danta powiatowego MO ds. SB w KP MO w Lublinie mjr. Czes∏awa Mazurka, od
12 stycznia do 30 marca 1963 r. przeprowadzono siedemnaÊcie rozmów z takimi
osobami. Sama SB przyznawa∏a w dokumentach, ˝e nie posiada∏a do nich „bez-
poÊredniego operacyjnego dotarcia”, czyli nie mia∏a mo˝liwoÊci nawiàzania bez-
poÊredniego kontaktu przy pomocy tajnych wspó∏pracowników i ich operacyjne-
go rozpracowania. Celem tych rozmów by∏o zastraszenie tych ludzi, zniech´cenie
ich do udzielenia pomocy poszukiwanemu, a tym samym zaw´˝enie grona po-
mocników i zmuszenie „Lalka” do przeniesienia si´ w rejon, który by∏ przez
SB znacznie bardziej zinfiltrowany. Autor tego˝ raportu ocenia∏ poziom wspó∏-
pracowników Franczaka w nast´pujàcy sposób: „Meliniarze sà na niskim po-
ziomie intelektualnym, nie posiadajà podstawowego wykszta∏cenia, najwy˝ej
5 oddz[ia∏ów] szk[o]∏[y] podstawowej i ka˝dy z nich przyjà∏ taktyk´ nieprzyzna-
wania si´ nawet do znajomoÊci z bandytà, nie mówiàc ju˝ o udzielaniu mu pomo-
cy w postaci wy˝ywienia i kwatery. Na skutek przekonywania ich o nies∏usznoÊci,
niektórzy z nich po d∏ugich dyskusjach przyznali si´ do faktu znajomoÊci z ban-
dytà i spotkania z nim, co motywowali, ˝e by∏o wbrew ich woli”30. W dalszej cz´-
Êci dokumentu ocenia∏ wartoÊç operacyjnà przeprowadzonych rozmów, konstatu-
jàc: „Jak wynika z ca∏okszta∏tu przeprowadzonych rozmów z pewnà cz´Êcià
meliniarzy bandyty i posiadanego rozeznania, to w Êrodowisku tym jest dyskusja
na temat bandyty oraz przekonanie, ˝e w∏adze wiedzà wszystko i za to szarpià lu-
dzi. Jest twierdzenie wÊród ludnoÊci, ˝e kto tylko mia∏ coÊ wspólnego z bandytà,
to b´dzie musia∏ si´ rozliczyç z tego przed w∏adzami. Stwierdzono negatywny sto-
sunek do bandyty wÊród tych osób, z którymi rozmawiano. [...] WÊród meliniarzy
nastàpi∏a dezorientacja tak, ˝e jeden drugiemu nie wierzy, a nawet nie przyznajà
si´, ˝e byli wzywani w sprawie bandyty [...], bo zostali jednoczeÊnie ujawnieni
przed sàsiadami, ̋ e zadajà si´ z bandytà. Osoby wspó∏pracujàce z bandytà obawia-
jà si´ z jednej strony jego, a z drugiej odpowiedzialnoÊci karnej. W konsekwencji
osoby, które zosta∏y ostrze˝one przez w∏adze, nie b´dà mia∏y odwagi wi´cej udzie-
laç pomocy bandycie. Przez przeprowadzenie takich rozmów z wi´kszoÊcià meli-
narzy bandyta zostanie pozbawiony szerokiej bazy, jakà posiada∏ dotychczas, i b´-
dzie musia∏ ograniczyç si´ do najbli˝szej rodziny”31.

Z dokumentu z kwietnia 1962 r. wynika, ˝e SB próbowa∏a równie˝ innych
dzia∏aƒ, które doprowadzi∏yby do wywo∏ania nieporozumieƒ i poderwania za-
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28 Ibidem, t. 3, Notatka s∏u˝bowa z przeprowadzonej obserwacji, 19 VII 1963 r., k. 75–76.
29 Ibidem, Notatka s∏u˝bowa z przeprowadzonej obserwacji, 19 VII 1963 r., k. 78; ibidem, Notatka
s∏u˝bowa z przeprowadzonej obserwacji, 29 VII 1963 r., k. 81–83; AIPN Lu, 09/519, t. 2, Akta ope-
racyjne Józefa Franczaka, Raport o przebiegu rozpracowania agenturalnego, 30 IX 1961 r., k. 53.
30 AIPN Lu, 011/508, t. 1, Akta Êledcze Kazimierza Mazura, Meldunek, 1 IV 1963 r., k. 181.
31 Ibidem, k. 183.



ufania wÊród pomocników Franczaka. Ówczesny zast´pca naczelnika Wydzia-
∏u III SB mjr Stanis∏aw Lipiec32 pisa∏: „Drogà odpowiednich posuni´ç i wykorzy-
stania anonimów zrealizowaç zamierzony cel, gdy˝ ludzie ci z uwagi na brak
mo˝liwoÊci ich rozpracowania stanowià dla nas pewien problem”33. Na poczàt-
ku planowano wys∏aç jeden anonim, a wysy∏anie kolejnych uzale˝niano od po-
wodzenia operacji z pierwszym. W dokumentach brak jest Êladów, aby t´ opera-
cj´ kontynuowano. Nie wiadomo, czy jej zaniechano, czy te˝ nie uwzgl´dniano
w dokumentacji.

W raporcie z 30 wrzeÊnia 1961 r. zast´pca komendanta powiatowego ds. SB
w KP MO w Lublinie mjr Julian Pasztelan tak ocenia∏ stan ówczesnej sieci infor-
macyjnej rozpracowujàcej Franczaka: „Oceniajàc mo˝liwoÊci tajnych wspó∏pra-
cowników na podstawie dotychczasowej pracy z nimi, stwierdza si´, ˝e przy ich
pomocy nie jesteÊmy w stanie dotrzeç bezpoÊrednio do bandyty, gdy˝ nie majà
ku temu ˝adnych mo˝liwoÊci, a jedynie informujà nas o spostrze˝eniach w∏a-
snych i na podstawie rozmów z meliniarzami, sà wykorzystywani do obserwacji
poszczególnych meliniarzy”34. W kolejnych raportach zawarto podobne charak-
terystyki sieci informacyjnej oraz wytyczne do dzia∏aƒ, które mia∏y zmieniç sytu-
acj´. W raporcie z 21 paêdziernika 1962 r. por. Kazimierz Miko∏ajczuk pisa∏, ˝e
w dalszych dzia∏aniach nale˝y skoncentrowaç si´ na werbowaniu kolejnych „oso-
bowych êróde∏ informacji” (OZI), które mia∏yby bezpoÊredni dost´p do Francza-
ka, Danuty Mazur oraz najbli˝szej rodziny. Podczas werbunku powinno si´ zwra-
caç uwag´ na ewentualne przysz∏e mo˝liwoÊci tajnych wspó∏pracowników przy
rozpracowaniu w∏aÊnie Franczaka i jego najbli˝szego otoczenia35.

Nie majàc dojÊcia operacyjnego do wszystkich „meliniarzy”, lubelska SB po-
stanowi∏a w dniach 12–29 stycznia 1963 r. wezwaç do KP MO w Lublinie kolej-
ne 25 osób podejrzewanych o wspó∏prac´ z poszukiwanym. Poprzez rozmowy
„uÊwiadamiajàce” chciano ich zastraszyç, a tym samym, jak to ujmowali oficero-
wie SB, „zaw´ziç liczb´ »melin«” i zmusiç Franczaka do korzystania z tych, któ-
re znajdowa∏y si´ w rejonie zabezpieczonym przez SB36. Takie dzia∏anie podj´to
równie˝ w okresie od 17 kwietnia do 30 maja 1963 r. W tym czasie SB plano-
wa∏a wezwanie i przes∏uchanie 62 osób, wÊród nich dla zachowania konspiracji
chciano wezwaç równie˝ pi´ciu tajnych wspó∏pracowników i jednego okreÊlane-
go jako kontakt obywatelski. Przygotowano Êcis∏y scenariusz. Do gmachu KP
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32 Stanis∏aw Lipiec (ur. 1926) – p∏k SB, ur. w Boleszynie, pow. opatowski. W UB/SB od 23 X 1945
do 31 V 1978 r. Poczàtkowo s∏u˝y∏ w terenowym aparacie represji na Dolnym Âlàsku, dochodzàc
do stanowiska zast´pcy szefa PUBP w Trzebnicy, a nast´pnie w K∏odzku. Od 1 IX 1955 r. zast´pca
naczelnika Wydzia∏u IV WUdsBP w Lublinie. W strukturach SB zaczyna∏ jako starszy oficer opera-
cyjny Wydzia∏u III KW MO w Lublinie, nast´pnie od 1 II 1959 r. kierownik Grupy Wydzia∏u III,
a od 1 I 1961 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u III. 1 X 1966 r. zosta∏ naczelnikiem Wydzia∏u „T”.
Mieszka w Lublinie (wi´cej zob.: Z. Broƒski „Uskok”, Pami´tnik..., s. 296, przyp. 5).
33 AIPN Lu, 011/508, t. 5, Akta Êledcze Kazimierza Mazura, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych,
25 III 1962 r.
34 AIPN Lu, 09/519, t. 2, Akta operacyjne Józefa Franczaka, Raport o przebiegu rozpracowania
operacyjnego, 30 IX 1961 r., k. 63.
35 Ibidem, Raport o przebiegu rozpracowania operacyjnego, 21 X 1962 r., k. 100.
36 AIPN Lu, 011/508, t. 4, Akta Êledcze Kazimierza Mazura, Plan przeprowadzenia rozmów z me-
liniarzami, 8 I 1963 r., k. 188–190.



MO wzywano by grupy po 2–4 osoby, a ich cz∏onków umieszczano w specjalnie
do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (z zainstalowanà aparaturà pods∏u-
chowà). Funkcjonariusze SB (mjr Bronis∏aw Âwita, por. Ryszard Tràbka) w taki
sposób argumentowali zasadnoÊç tego rozwiàzania: „Wzywani na rozmowy ww.
w proponowanym uk∏adzie sà ze sobà powiàzani wi´zami rodzinnymi, bàdê na-
wzajem wiedzà o melinowaniu bandyty. Dlatego te˝ w czasie prowadzenia roz-
mów ostrzegawczych b´dà niewàtpliwie omawiaç te sprawy, uzgadniaç lini´ po-
st´powania, rozwa˝aç o êród∏ach informacji oraz zwierzaç si´, gdzie bandyta
przebywa. W zwiàzku z tym zachodzi uzasadniona koniecznoÊç technicznego za-
bezpieczenia pomieszczenia, w którym oczekiwaç b´dà przed rozmowà i po roz-
mowie wezwani meliniarze”37. Przes∏uchania prowadzili por. K. Miko∏ajczuk,
por. Ludwik Taracha i kpt. Henryk Osiƒski.

Podczas rozmowy funkcjonariusze SB oprócz udzielenia ostrze˝enia „melinia-
rzom” przede wszystkim uÊciÊlali wiadomoÊci na temat ruchów Franczaka, son-
dowali, jak cz´sto wzywane osoby si´ z nim kontaktowa∏y oraz z jakich pobudek
udziela∏y mu pomocy; sprawdzali reakcje wezwanych na udzielone im ostrze-
˝enia o odpowiedzialnoÊci karnej (liczono na wydanie Franczaka lub na to, ˝e
osoby te zerwà z nim kontakty); próbowali ustaliç ewentualne miejsca pobytu
Franczaka oraz dane osób sk∏onnych dalej udzielaç mu pomocy, co z kolei po-
zwoli∏oby podjàç próby zwerbowania ich do wspó∏pracy. Ponadto osoby najbar-
dziej podejrzane wzywano kilkakrotnie, aby je zdezorientowaç i sk∏oniç do
g∏´bszych wynurzeƒ. Podczas rozmów przes∏uchujàcy mieli zachowywaç si´ kul-
turalnie, rozmawiaç grzecznie i przekonujàco, nie wolno im by∏o straszyç, ubli-
˝aç przes∏uchiwanym, mieli przede wszystkim zach´caç do pomocy i wspó∏pra-
cy z SB, a tak˝e umawiaç si´ na spotkania i gwarantowaç konspiracj´38.

Mimo tych wysi∏ków SB nie uda∏o si´ przybli˝yç do zrealizowania wyznaczo-
nego celu. Równoleg∏e prowadzono inne dzia∏ania, które mia∏y zmieniç ten stan
rzeczy. 6 wrzeÊnia 1961 r. Prokuratura Wojewódzka w Lublinie rozes∏a∏a listy
goƒcze za Franczakiem. List zosta∏ mi´dzy innymi opublikowany przez „Kurier
Lubelski” z 9 wrzeÊnia 1961 r. (wraz ze zdj´ciem). Z datà 6 wrzeÊnia 1961 r.
wydano równie˝ postanowienie o tymczasowym aresztowaniu39. Natomiast
15 wrzeÊnia 1961 r. zast´pca komendanta ds. SB w KP MO w Lublinie mjr Ju-
lian Pasztelan skierowa∏ wniosek do szefa Oddzia∏u S∏u˝by Kryminalnej KG MO
o zarzàdzenie poszukiwaƒ ogólnokrajowych. W efekcie wydano list goƒczy oraz
postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydane przez Prokuratur´ Woje-
wódzkà w Lublinie40. Ponadto prowadzono perlustracj´ korespondencji kilku-
dziesi´ciu osób podejrzewanych o wspó∏prac´ z Franczakiem.
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37 Ibidem, k. 193–194.
38 Ibidem, Plan przeprowadzenia rozmów profilaktycznych z meliniarzami, kwiecieƒ 1963 r.,
k. 194–195.
39 AIPN Lu, 09/519, t. 1, Akta operacyjne Józefa Franczaka, k. 30–33. Z raportu datowanego na
30 IX 1961 r. wynika, ˝e do tego czasu odzew na opublikowanie listu goƒczego by∏ niewielki. Zg∏o-
si∏y si´ dwie osoby, ale tylko informacje jednej z nich zas∏ugiwa∏y na uwag´ SB (AIPN Lu, 09/519,
t. 2, Akta operacyjne Józefa Franczaka, Raport o przebiegu rozpracowania operacyjnego, 30 IX
1961 r., k. 52).
40 Ibidem, t. 1, Wniosek o zarzàdzenie poszukiwaƒ ogólnokrajowych, 15 IX 1961 r., k. 15.



Tajni wspó∏pracownicy

W czasie rozpracowywania Józefa Franczaka ogromnà rol´ odgrywali tajni
wspó∏pracownicy SB. Trudno podaç ich dok∏adnà liczb´, dotychczas uda∏o si´
ustaliç 27 z nich (tajnych wspó∏pracowników i informatorów): „Antoni”, „Bar-
bara”, „Burza”, „Czesiek”, „Felek”, „Górski”, „Hak”, „Jankowski”, „Jaworski”,
„Jesion”, „Kazik”, „Ludwik”, „Majkowski”, „Malinowski”, „Marian”, „Micha-
lina”, „Micha∏”, „Micha∏ek”, „Mirek”, „Odzew”, „Soko∏owski”, „Spotkaniec”,
„Szafarski”, „Wacek”, „Weso∏owski”, „Zanicki”, „15”. Nie ma w tej liczbie in-
nych „pomocników” dostarczajàcych SB informacje, a klasyfikowanych przez
nià jako „kontakt obywatelski” („pomoc obywatelska”) lub „kontakt poufny
(zwany równie˝ „pozaagenturalnym”. Wydaje si´, ˝e osób przewijajàcych si´
w tym charakterze w sprawie oznaczonej krypt. „Po˝ar” mog∏o byç ∏àcznie po-
nad sto.

Z wy˝ej wymienionych tajnych wspó∏pracowników do szczególnie wa˝nych
z punktu widzenia SB, a wyjàtkowo niebezpiecznych dla Franczaka, nale˝a∏o pi´-
ciu: „Antoni”, „Barbara”, „Marian”, „Michalina” i „Micha∏”. Werbowani byli
w ró˝nych okresach rozpracowania Franczaka, a poprzez dostarczane SB infor-
macje wywierali ró˝ny wp∏yw na przebieg rozpracowania. Jednak, co najwa˝niej-
sze, ró˝ne by∏y sposoby pozyskiwania tajnych wspó∏pracowników, motywy pod-
j´cia przez nich wspó∏pracy i stopieƒ zaanga˝owania w nià. W tym miejscu
zasadne wydaje si´ zaprezentowanie kilku najbardziej charakterystycznych przy-
padków.

Jan Lipa mieszka∏ we wsi Kolonia Kozice, gdzie prowadzi∏ kilkuhektarowe
gospodarstwo rolne. Nale˝a∏ do grona najbli˝szych i najbardziej zaufanych
wspó∏pracowników Franczaka. UB/SB systematycznie otrzymywa∏a doniesienia
od swoich „osobowych êróde∏ informacji”, g∏ównie od „Jankowskiego”, „Kazi-
ka”, „Mariana” i „Michaliny”, z których wynika∏o, ˝e udziela∏ on aktywnej po-
mocy poszukiwanemu. Do wspó∏pracy pozyskano go 29 listopada 1959 r. Wer-
bunku dokona∏ zast´pca naczelnika Wydzia∏u III mjr Bronis∏aw Âwita oraz
kierownik Grupy II tego˝ wydzia∏u por. Ryszard Tràbka41. Jak wynika z rapor-
tów dotyczàcych przebiegu „operacji werbunkowej”, by∏a ona najbardziej brutal-
na ze wszystkich przeprowadzonych podczas ca∏ej operacji przeciwko Francza-
kowi. Lip´ wezwano wraz z kilkoma innymi osobami z jego wsi na rutynowe
„rozmowy” do KW MO w Lublinie. Oficerowie dokonali standardowego prze-
s∏uchania wezwanych, pobrano od nich oÊwiadczenia oraz odciski palców. Po
pewnym czasie innych przes∏uchiwanych zwolniono, a z Lipà rozpocz´to „roz-
mow´ werbunkowà”, która trwa∏a nieprzerwanie przez dwie nast´pne doby.
Poczàtkowo poinformowano go, ˝e SB posiada∏a materia∏y kompromitujàce,
z których jednoznacznie wynika∏o, ˝e w jego zabudowaniach cz´sto przebywa∏
Franczak. Za podj´cie wspó∏pracy zaoferowano Lipie zwolnienie od odpowie-
dzialnoÊci karnej. Wobec nieprzejednanego oporu zagro˝ono mu, ˝e jego córka,
która w tym czasie ucz´szcza∏a do Liceum Pedagogicznego w Piaskach, b´dzie mia-
∏a trudnoÊci w nauce, a jego gospodarstwo rolne zostanie finansowo zrujnowane.
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41 AIPN Lu, 0017/1341, t. 1, Teczka tajnego wspó∏pracownika „Antoni”, k. 5, 7.



Kiedy i te argumenty nie sk∏oni∏y Lipy do zmiany zdania, esbecy postanowili
wkroczyç w sfer´ spraw intymnych, co przynios∏o zamierzony cel. Po podpisaniu
deklaracji o wspó∏pracy nadano mu pseudonim „Antoni”42. W opinii SB móg∏ on
w krótkim czasie doprowadziç do likwidacji Franczaka. Niestety dla SB, ju˝ po
kilku spotkaniach Lipa zaczà∏ odwo∏ywaç wczeÊniejsze zeznania, ponadto, jak
póêniej ustalono, celowo zdekonspirowa∏ si´ przed swojà ˝onà i sàsiadami. Co
wi´cej, w porozumieniu z Franczakiem podjà∏ gr´ z SB. Nie zg∏asza∏ si´ na umó-
wione spotkania z oficerami SB, t∏umaczàc si´ póêniej, ˝e kolejne spotkania sà
niekonieczne, bo w odpowiedniej chwili i tak doprowadzi do likwidacji Francza-
ka. SB dzi´ki innym êród∏om informacji potwierdzi∏a, ˝e Lipa nadal utrzymywa∏
kontakty z poszukiwanym, wiedzia∏, gdzie przebywa∏ Franczak, ale nie informo-
wa∏ o tym SB, a wr´cz jà dezinformowa∏. Wspó∏praca by∏a kontynuowana z prze-
rwami do 15 czerwca 1962 r., kiedy zosta∏a zaniechana na ustne polecenie Wy-
dzia∏u III SB, gdy˝ stwierdzono „dwulicowoÊç agenta”. W czasie wspó∏pracy Lipa
dostarczy∏ szesnastu informacji. Nie otrzymywa∏ ˝adnego wynagrodzenia43. 

Co ciekawe, Jan Lipa na podstawie informacji u˝ytych przez funkcjonariuszy
SB podczas rozmowy werbunkowej domyÊli∏ si´, ˝e osobà, która dostarczy∏a SB
obcià˝ajàce go materia∏y, by∏a Maria Socha. W czerwcu 1960 r. Franczak odwie-
dzi∏ jà, gro˝àc jej Êmiercià, jeÊli nie odwo∏a z∏o˝onych przeciwko Lipie zeznaƒ.
W efekcie Socha zg∏osi∏a si´ do SB i odwo∏a∏a zeznania. W tym czasie równie˝
sam Lipa odwo∏a∏ swoje zeznania, w których obcià˝y∏ kilku wspó∏pracowników
Franczaka44.

Inny informator, Czes∏aw Sobiech, mieszka∏ w Lublinie, pochodzi∏ ze wsi Ol-
szanka w powiecie krasnostawskim, a wi´c z okolic, gdzie ukrywa∏ si´ Franczak,
z wykszta∏cenia by∏ ksi´gowym, i w takim charakterze od 1955 r. pracowa∏
w Spó∏dzielni Pracy „Mechanik”. W kwietniu 1958 r. zgodzi∏ si´, aby w tym
przedsi´biorstwie jego znajomi z Gdaƒska z∏o˝yli skradzionà blach´. Za powy˝-
sze przest´pstwo Sàd Powiatowy w Gdyni skaza∏ go na 18 miesi´cy wi´zienia. Po
szeÊciu miesiàcach zosta∏ zwolniony z powodu rewizji sprawy. Sàd drugiej instan-
cji podtrzyma∏ wyrok, pozosta∏a mu do odbycia kara roku wi´zienia. O terminie
rozpocz´cia odsiadywania kary mia∏ zostaç powiadomiony. Wed∏ug posiadanych
przez SB informacji Sobiech utrzymywa∏ sta∏e kontakty z Franczakiem do
1958 r., pe∏niàc mi´dzy innymi funkcj´ jego ∏àcznika. Postanowiono zwerbowaç
go do wspó∏pracy, a „argumentem przekonujàcym” mia∏y byç posiadane przez
bezpiek´ materia∏y kompromitujàce. Ponadto zach´t´ mia∏o stanowiç nast´pujà-
ce stwierdzenie zast´pcy naczelnika Wydzia∏u III SB mjr. Âwity: „Je˝eli zajdzie
potrzeba operacyjna odroczenia pozosta∏ej kary, mo˝liwoÊci takie b´dà przez Sàd
Wojewódzki w Gdaƒsku”45. Do wspó∏pracy zwerbowano Sobiecha w styczniu
1960 r. pod pseudonimem „Barbara”. Wydawa∏o si´, ˝e to cenny nabytek. Nie-
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stety dla SB, werbunek nie przyniós∏ ˝adnych korzyÊci, co wi´cej, narazi∏ bezpie-
k´ na powa˝ne straty. 27 stycznia 1960 r., w trakcie odwiedzin u Danuty Mazur,
TW „Barbara” zosta∏ nieÊwiadomie u˝yty przez SB do pod∏o˝enia aparatury pod-
s∏uchowej, lecz w czasie wizyty zdekonspirowa∏ si´ przed gospodynià. Ponadto
szczegó∏owo poinformowa∏ jà o zamiarach SB wobec Franczaka. Mimo i˝ SB
by∏a pewna dwulicowoÊci „Barbary”, planowano go w dalszym ciàgu wykorzy-
stywaç „w ciemno”. Nie uda∏o si´ to, gdy˝ od maja 1960 r. Sobiech zaczà∏ uni-
kaç wszelkich spotkaƒ. Po nawiàzaniu z nim ∏àcznoÊci obiecywa∏ popraw´, ale na
kolejne umówione spotkania nie przychodzi∏. Dopiero we wrzeÊniu 1960 r. za-
st´pcy naczelnika Wydzia∏u III mjr. Âwicie uda∏o si´ ponownie nawiàzaç z nim
kontakt. W trakcie spotkania esbek postawi∏ mu ultimatum: albo rozpocznie rze-
telnà wspó∏prac´, albo nastàpi jej zerwanie. Wed∏ug przekazu SB agent mia∏ pro-
siç, aby nie koƒczyç z nim wspó∏pracy, przyrzeka∏ te˝ solennie popraw´. Obiecy-
wa∏ równie˝ dotarcie do Franczaka przy pomocy swojego szwagra mieszkajàcego
w Kozicach. O wyniku swoich dzia∏aƒ mia∏ poinformowaç mjr. Âwit´ w ciàgu ty-
godnia. Jednak kolejny raz uda∏o si´ nawiàzaç z nim kontakt dopiero w grudniu
1960 r. Ostatecznie zerwano z nim wspó∏prac´, odbierajàc zobowiàzanie o zacho-
waniu wspó∏pracy w tajemnicy. Od momentu stwierdzenia dwulicowoÊci agenta
mjr Âwita stara∏ si´, aby pociàgnàç go do odpowiedzialnoÊci za utrzymywanie
kontaktów z Franczakiem. SB wys∏a∏a pismo do Prokuratury Generalnej oraz po-
wiadomi∏a prezesa spó∏dzielni, gdzie wówczas pracowa∏ Sobiech. Rozmowa z pre-
zesem mia∏a doprowadziç do zwolnienia „Barbary” z zajmowanego stanowiska.
Ponadto mjr Âwita z∏o˝y∏ wniosek, by Prokuratura Wojewódzka za∏atwi∏a, aby od-
siedzia∏ pozosta∏à cz´Êç kary. Sobiech z∏o˝y∏ proÊb´ do Rady Paƒstwa o u∏askawie-
nie. W „odpowiedzi” mjr Âwita przes∏a∏ do Rady Paƒstwa pismo, w którym po-
stulowa∏ negatywne za∏atwienie proÊby Sobiecha46.

Zupe∏nie inny przypadek reprezentowa∏ Marian Sidor ze wsi Stryjno, w po-
wiecie krasnostawskim, by∏y cz∏onek AK. W omawianym okresie pe∏ni∏ funkcj´
so∏tysa w rodzinnej wsi. Ju˝ od maja 1959 r. by∏ wykorzystywany przez SB jako
„kontakt poufny” („pozaagenturalny”). Dostarcza∏ bardzo cennych informacji na
temat pomocników Franczaka mieszkajàcych w tej samej wsi. Obcià˝y∏ mi´dzy in-
nymi w∏asnego ojca, podajàc, ˝e Franczak kwaterowa∏ u niego w marcu 1959 r.
Por. Kazimierz Miko∏ajczuk 16 grudnia 1959 r. z∏o˝y∏ wniosek o zezwolenie na
przeprowadzenie werbunku. Znajàc Sidora z wczeÊniejszych kontaktów, oficer SB
by∏ przekonany, ˝e werbunek przeprowadzi „na zasadach lojalnoÊci”. Zatwierdza-
jàcy wniosek zast´pca komendanta KW MO ds. SB pp∏k Jerzy Andrzejewski na
wniosku odr´cznie zapisa∏: „Werbunek b´dzie dokonany na komprmateria∏ach
z uwagi na to, ˝e kandydat trzyma∏ w swoich zabudowaniach bandyt´, a nam nie
meldowa∏”47. Zgodnie z planem pozyskano go do wspó∏pracy 11 lutego 1960 r.
i nadano pseudonim „Marian”. Niestety dla SB, ju˝ 15 grudnia 1960 r. kierownik
Grupy II Wydzia∏u III SB por. Ryszard Tràbka z∏o˝y∏ do zatwierdzenia wniosek
o przekazanie teczki „Mariana” do archiwum. Wnioskowa∏ o wyeliminowanie go
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z czynnej sieci wspó∏pracowników gdy˝: „wed∏ug danych t[ajnego] wspó∏[pra-
cownika] ps. »Ludwik« [Jan Warda, pochodzàcy z tej samej wsi – S.P.] jest on po-
dejrzewany przez Êrodowiska meliniarzy bandyty Franczaka, ˝e wym[ieniony]
utrzymuje kontakt z funk[cjonariuszami] S∏u˝by Bezpieczeƒstwa”48.

Nie by∏ to jednak koniec wspó∏pracy Mariana Sidora z SB. Prawdopodobnie
do ponownej wspó∏pracy z nim powrócono w paêdzierniku 1962 r. Zapewne
jednym z g∏ównych powodów by∏ fakt poÊlubienia przez Sidora córki najbli˝sze-
go pomocnika Franczaka, Kazimierza Mazura. Co wi´cej, zamieszka∏ w zabudo-
waniach swojego teÊcia, obok gospodarstwa Danuty Mazur. Nie powrócono jed-
nak do sformalizowanej wspó∏pracy z nim. Wszystkie jego informacje by∏y
spisywane w formie „notatek s∏u˝bowych” lub „notatek informacyjnych” przez
oficerów SB odbywajàcych z nim spotkania. Wykorzystywano je operacyjnie
oraz do∏àczano jako dokumentacj´ do poszczególnych teczek rozpracowywa-
nych osób. Co dziwne, nie gromadzono ich w teczce roboczej tajnego wspó∏pra-
cownika. Na przemian okreÊlano go jako by∏ego tajnego wspó∏pracownika „Ma-
riana” bàdê „Mariana II”.

Po przeniesieniu si´ do Wygnanowic Sidor zosta∏ poddany bacznej obserwa-
cji przez wspó∏domowników i zdawa∏ sobie spraw´, ˝e gdyby nawet wiedzia∏,
gdzie znajduje si´ Franczak, nie móg∏by o tym powiadomiç SB. Postanowiono
rozwiàzaç ten problem nast´pujàco: „W celu zapewnienia sobie natychmiasto-
wej ∏àcznoÊci z nowo pozyskanym nale˝y zorganizowaç w dogodnym miejscu
skrzynk´ kontaktowà, która b´dzie kontrolowana przez »WW« [Wiktori´ Woj-
narskà – S.P.] majàcego mo˝liwoÊç natychmiast nas zawiadomiç telefonicznie
(sposobem umówionym). Osoba »WW« jest nam znana jako lojalny obywatel,
do którego nie ma ˝adnych zastrze˝eƒ. Organizujàc skrzynk´ kontaktowà wy-
chodzi si´ z za∏o˝enia, ˝e nie b´dzie on w stanie powiadomiç nas w wypadku
ustalenia pobytu bandyty bez zwrócenia na siebie uwagi, gdy˝ w rodzinie Ma-
zurów jest kontrolowany. Zorganizowanie skrzynki kontaktowej zapewni nam
ca∏kowità konspiracj´ TW i natychmiastowà sygnalizacj´ o bandycie. Niezale˝-
nie od tego rozwa˝y si´ mo˝liwoÊç zapewnienia Êrodka ∏àcznoÊci z TW z chwi-
là nawiàzania bezpoÊredniego kontaktu z bandytà. W tej sprawie opracuje si´
oddzielny plan”49.

Bardzo szybko post´powanie „Mariana” wzbudzi∏o podejrzenia pomocników
oraz samego Franczaka. Jesienià 1962 r. agent natknà∏ si´ na dwóch m´˝czyzn,
których z powodu ciemnoÊci nie móg∏ rozpoznaç. Jeden z nich podszed∏ do nie-
go i przedstawiajàc si´ jako funkcjonariusz SB, chcia∏ mu wr´czyç pieniàdze, py-
tajàc go równoczeÊnie o najnowsze informacje. Agent, majàc doÊwiadczenie
z wczeÊniejszych spotkaƒ z pracownikami SB, nie wzià∏ pieni´dzy i odpar∏, ˝e to
pomy∏ka. W tym momencie nieznany m´˝czyzna przystawi∏ mu pistolet do brzu-
cha i powiedzia∏, ˝eby przesta∏ si´ nim interesowaç, gdy˝ jest to ostatnie ostrze-
˝enie. M´˝czyznami, na których natknà∏ si´ „Marian”, byli Franczak i prawdo-
podobnie teÊç Sidora. Po tych wydarzeniach SB zaleci∏a agentowi, aby ograniczy∏
chwilowo swoje zainteresowania Franczakiem. Co wi´cej, kolejne sygna∏y docie-
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rajàce do SB potwierdza∏y, ˝e ów agent by∏ podejrzewany przez wspó∏pracowni-
ków Franczaka o kontakty z bezpiekà. Mi´dzy innymi jeden z nich widzia∏ agen-
ta wchodzàcego na posterunek MO w Rybczewicach50.

Podczas kolejnego spotkania z por. K. Miko∏ajczukiem w czerwcu 1963 r.
„Marian” poinformowa∏, ˝e odzyska∏ zaufanie swojego teÊcia. Na dowód stwier-
dzi∏, ˝e teÊç ponownie zaczà∏ mu opowiadaç o spotkaniach z Franczakiem. Co
wi´cej, mia∏ powiedzieç agentowi, ˝e kiedy ostatnio Franczak pyta∏ o niego, Ma-
zur mia∏ za niego por´czyç. Oficer SB instruowa∏ „Mariana”, aby ten nadal roz-
mawia∏ ze swoim teÊciem. Mia∏ jednak nie zadawaç zbyt wielu pytaƒ, aby po-
nownie nie wzbudziç podejrzeƒ. Zupe∏nie inny stosunek do „Mariana” mia∏ sam
Franczak, który podczas spotkania w sierpniu 1963 r. z TW „Micha∏em” (Stani-
s∏awem Mazurem) powiedzia∏, ˝e nie mia∏ najmniejszych wàtpliwoÊci, i˝ zi´ç Ka-
zimierza Mazura jest agentem bezpieki51. Mimo du˝ej aktywnoÊci „Marian” nie
móg∏ spe∏niç pok∏adanych w nim przez SB nadziei.

Jedynà kobietà w opisywanej grupie tajnych wspó∏pracowników by∏a Czes∏a-
wa Kasprzak ze wsi Kozice Dolne, wówczas kierowniczka sklepu Gminnej Spó∏-
dzielni w Piaskach. Jej mà˝, cz∏onek PZPR i ORMO, by∏ bratem m´˝a Czes∏awy
Kasprzak (siostry Józefa Franczaka). „Michalina” zgodzi∏a si´ na propozycj´
wspó∏pracy (bez ˝adnych „komprmateria∏ów”) z∏o˝onà jej przez oficera opera-
cyjnego SB w KP MO w Lublinie ppor. Franciszka Stachyr´. 18 stycznia 1958 r.
zarejestrowano jà jako informatora. WczeÊniej, bo od lipca 1956 r., wykorzysty-
wana by∏a jako „kontakt poufny”52. Wspó∏praca trwa∏a formalnie do 12 paê-
dziernika 1961 r., kiedy ppor. Ludwik Taracha, oficer operacyjny Referatu SB
w KP MO w Lublinie, postanowi∏ o jej wyeliminowaniu z czynnej sieci agentu-
ralnej „jako jednostki nieprzedstawiajàcej ˝adnej wartoÊci operacyjnej”. W pla-
nach SB mia∏a byç nadal wykorzystywana jako pomoc obywatelska53. Wydaje si´
jednak, ˝e rzeczywista wspó∏praca trwa∏a o wiele krócej, tylko do 8 grudnia
1958 r. Tego dnia zast´pca naczelnika Wydzia∏u III SB mjr B. Âwita i kierownik
Grupy II tego˝ wydzia∏u por. R. Tràbka przeprowadzili dzia∏ania, których cel nie
do koƒca jest jasny. „Michalina” zosta∏a wezwana na posterunek MO w Pia-
skach. Oficjalnym powodem mia∏o byç rzekome manko w kierowanym przez nià
sklepie GS. WczeÊniej „Michalina” zosta∏a poinstruowana przez wspomnianych
oficerów SB, aby na czekajàce jà przes∏uchanie przyprowadzi∏a znajomà, która
z jednej strony zaÊwiadczy∏aby o niewinnoÊci „Michaliny” w sprawie manka,
a z drugiej strony zapewne mia∏a stanowiç gwarancj´ dla okolicznych mieszkaƒ-
ców, ˝e „Michalina” spotyka si´ z milicjà jedynie z powodu podejrzeƒ o nadu˝y-
cia finansowe. Oficer operacyjny SB w KP MO w Lublinie chor. Józef ˚rubek
tak podsumowa∏ to zdarzenie w przygotowanym przez siebie raporcie: „Na
wskutek niew∏aÊciwego wykorzystania otrzymanych informacji przez b[y∏ego]
zast´pc´ naczelnika Wydzia∏u III kpt. Âwit´ i tow. Tràbk´ uleg∏a dekonspiracji,
gdy˝ TW »Michalin´« w dniu 8 grudnia 1958 r. konfrontowano z ob. Sochà
Marià, która z kolei ujawni∏a wszystkie szczegó∏y wobec innych osób. Mimo
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stosowania odpowiedniej taktyki post´powania TW »Michalina« poprzez odpo-
wiednie zadaniowanie jej, rodzina bandyty mia∏a uprzedzenie do TW »Michali-
na«”54. Byç mo˝e ostatni cytowany fragment odkrywa motywy, jakie kierowa∏y
oficerami SB. Zapewne chcieli uwiarygodniç swojà konfidentk´ w oczach miej-
scowej spo∏ecznoÊci, osiàgn´li jednak efekt odwrotny. W trakcie wspó∏pracy jej
g∏ównym zadaniem by∏o rozpracowywanie siostry Józefa Franczaka. SB ocenia-
∏a jà jako dobrego informatora, o odpowiednim podejÊciu do rozpracowywanej
osoby. Mia∏a ona bardzo bliskie i cz´ste kontakty z siostrà Franczaka, cieszy∏a si´
jej pe∏nym zaufaniem, informowa∏a SB o treÊci rozmów, które „mia∏y byç ukie-
runkowane na wydobycie jak najwi´cej informacji o ukrywajàcym si´ Francza-
ku”. W sumie przekaza∏a 56 informacji, za które otrzyma∏a 2900 z∏55.

Przypadek tajnego wspó∏pracownika „Spotkaniec” pokazuje, jak z osoby prze-
kazujàcej informacje mo˝na by∏o si´ staç obiektem rozpracowywanym przez SB,
na którego teraz donosili inni konfidenci. W ocenie SB dostarcza∏ on ciekawych
z jej punktu widzenia informacji na temat pomagajàcej Franczakowi Danuty Ma-
zur. W kwietniu 1958 r. postanowi∏ zerwaç kontakty z SB. W czerwcu tego roku
podczas spotkania z funkcjonariuszami potwierdzi∏ rezygnacj´ z dalszej wspó∏-
pracy, a jako powód poda∏ fakt dekonspiracji (SB uwa˝a∏a, ˝e sam si´ zdekonspi-
rowa∏). Co ciekawe, funkcjonariusze SB rozpocz´li z nim „gr´”. Poinformowano
go, ˝e nie musi rezygnowaç ze wspó∏pracy, gdy˝ po sprawdzeniu podawanych
przez niego dotychczasowych informacji i stwierdzeniu, ˝e sà nieprawdziwe, to
SB z niego rezygnuje. Ponadto dano mu do zrozumienia, ˝e Franczak ju˝ do nie-
go nie przyjdzie z powodu dekonspiracji. W ten sposób SB chcia∏a doprowadziç
do przywrócenia zaufania „Spotkaƒca” i Franczaka do innego informatora SB
– „Mariana” (Mariana Sidora). Co wi´cej, by∏ego ju˝ informatora „Spotkaniec”
poddano rozpracowaniu przez dwóch nowo pozyskanych informatorów: „Jan-
kowskiego” i w∏aÊnie „Mariana”56.

W zupe∏nie innych kategoriach nale˝y traktowaç przypadki podobne do spra-
wy Stanis∏awa Mastalerza z Lublina. 28 maja 1960 r., po zebraniu odpowiedniej
iloÊci „materia∏ów kompromitujàcych”, SB podj´∏a prób´ werbunku. Jego ojciec
Adam zosta∏ skazany w 1950 r. na 8 lat wi´zienia za wczeÊniejszà pomoc udzie-
lanà Franczakowi. Stanis∏awa Mastalerza wezwano do KW MO w Lublinie „pod
odpowiednià legendà”. Mimo poczàtkowych zapewnieƒ, ˝e nie zna∏ Franczaka,
po przedstawieniu „dowodów” przyzna∏ si´ do jednego spotkania z Franczakiem
w Lublinie jesienià 1957 r. lub wiosnà nast´pnego roku. Funkcjonariusze SB za-
proponowali mu wi´c wspó∏prac´ w zamian za darowanie winy, Mastalerz jed-
nak kategorycznie odmówi∏, stwierdzajàc, ˝e woli iÊç do wi´zienia ni˝ wspó∏pra-
cowaç. W zwiàzku z tym „materia∏y” skompletowano i przekazano do Wydzia∏u
Âledczego. Poczàtkowo aresztowano go na 48 godzin, a nast´pnie zwolniono.
Mastalerza oskar˝ono o pomoc poszukiwanemu i niepowiadomienie o tym fak-
cie organów Êcigania57.
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Kombinacja operacyjna i likwidacja

W dokumentach SB nazwisko przysz∏ego TW „Micha∏a” (Stanis∏awa Mazura,
stryjecznego brata Danuty Mazur), który bezpoÊrednio przyczyni∏ si´ do zlikwi-
dowania Franczaka, pojawi∏o si´ w doniesieniu TW „Felka”. Poinformowa∏ on,
˝e Mazur spotka∏ si´ z Franczakiem w lipcu 1961 r. W tym czasie Mazur praco-
wa∏ jako cieÊla w Okr´gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej przy ul. Lubartowskiej
w Lublinie. Na prze∏omie 1962 i 1963 r. funkcjonariusze SB postanowili bli˝ej
zainteresowaç si´ jego osobà. Aby dok∏adnie poznaç kandydata do przysz∏ego
ewentualnego werbunku, zbierali informacje od sàsiadów. 25 stycznia 1963 r. do
siedziby KW MO zosta∏ wezwany jeden z jego najbli˝szych sàsiadów, Jan Jasiƒ-
czak, mieszkajàcy równie˝ przy ul. Wapiennej w Lublinie. Zaprzeczy∏, aby w la-
tach 1958–1962 u Mazura przebywa∏ okazany mu na fotografii Franczak. Zgo-
dzi∏ si´ na propozycj´ funkcjonariuszy, aby obserwowaç jego mieszkanie. SB
postanowi∏a systematycznie zbieraç materia∏y obcià˝ajàce Mazura58. Wa˝nà in-
formacj´ uzyskano 1 marca 1963 r. Tego dnia dwóch funkcjonariuszy Wydzia-
∏u III SB, por. Kazimierz Miko∏ajczuk i plut. Witold Gwiazda, odwiedzi∏o dom
Jasiƒczaka. Pod jego nieobecnoÊç przeprowadzili rozmow´ z jego ˝onà Stanis∏a-
wà, która powiedzia∏a, ˝e podczas przes∏uchania w KW MO jej mà˝ zapomnia∏
powiedzieç o tym, ˝e w dniach 27–29 lipca 1962 r. dom Mazura odwiedzi∏ nie-
znany m´˝czyzna. Okazano jej kilka fotografii, wÊród nich rozpozna∏a Francza-
ka oraz Kazimierza Mazura (Stanis∏aw Mazur by∏ jego bratankiem), który w tam-
tym okresie pomaga∏ Mazurowi przy budowie domu59. 

Nieznana jest data pierwszego spotkania oficerów SB ze Stanis∏awem Mazu-
rem, wiadomo natomiast, ˝e drugie mia∏o miejsce 9 kwietnia 1963 r. w KW MO
w Lublinie. Tego dnia oficerowie Wydzia∏u III SB por. K. Miko∏ajczuk i por.
R. Tràbka odbyli z nim rozmow´, w trakcie której poczàtkowo nie przyznawa∏
si´ on do utrzymywania kontaktów z Franczakiem. Wyjawi∏ tylko, ˝e jedyny raz
widzia∏ go latem 1948 r. Ponadto ˝àda∏ zapewnienia przez oficerów SB, ˝e Fran-
czak nie dowie si´ o jego rozmowie z MO. Jak przyzna∏, ba∏ si´ zemsty z jego
strony. Zadeklarowa∏ natomiast, ˝e postara si´ czegoÊ dowiedzieç o Franczaku,
tym bardziej ˝e na najbli˝sze Êwi´ta wielkanocne mia∏ wyjechaç z ˝onà i dzieçmi
do Wygnanowic, gdzie mieszka∏a jego matka. Na w∏asnà proÊb´ otrzyma∏ od ofi-
cerów SB numer telefonu alarmowego w siedzibie SB, nadano mu te˝ kryptonim
„Micha∏”. Oficerowie SB zdawali sobie spraw´, ˝e jeÊli w najbli˝szym czasie kan-
dydat do werbunku nie ujawni swoich kontaktów z SB przed rodzinà lub samym
poszukiwanym, to wkrótce powinien przekazaç sposób ewentualnego dotarcia
do Franczaka. Podejrzewali równie˝, ˝e przekonanie go o tym, i˝ pozostanie
bezkarny po uj´ciu poszukiwanego, mog∏o ostatecznie go przekonaç do wspó∏-
dzia∏ania z SB60. Kolejne spotkanie por. Miko∏ajczuka z Mazurem odby∏o si´
17 kwietnia 1963 r. Agent przedstawi∏ treÊç rozmów, jakie w Wielkanoc pro-
wadzono w Wygnanowicach. W trakcie rozmowy oficer SB po raz pierwszy
otwarcie zaproponowa∏ Mazurowi wspó∏prac´, zapewniajàc pe∏nà dyskrecj´
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58 Ibidem, t. 3, Notatka s∏u˝bowa, 29 I 1963 r., k. 183–185.
59 Ibidem, Notatka s∏u˝bowa, 2 III 1963 r., k. 198–198v.
60 Ibidem, Notatka s∏u˝bowa, 11 IV 1963 r., k. 211–211v.



oraz obiecujàc, ˝e ani on, ani osoba, przez którà SB dotrze do Franczaka, nie
b´dà pociàgni´ci do odpowiedzialnoÊci karnej. Zapewni∏ go równie˝, ˝e jeÊli po-
mo˝e w likwidacji, to zostanie za to wynagrodzony pieni´˝nie. Po zastanowieniu
Mazur nie odmówi∏, co wi´cej, stwierdzi∏, ˝e o Franczaku móg∏by rozmawiaç tyl-
ko z Kazimierzem Mazurem, który ju˝ wyjawi∏ mu kilka tajemnic. Wraz z ofice-
rem SB ustalili, ˝e pojedzie on ponownie do Wygnanowic 27 kwietnia 1963 r.
Na wyjazd mia∏ otrzymaç 300 z∏ z funduszy SB. Pod notatkà oficer zapisa∏, ˝e
w trakcie nast´pnej rozmowy podejmie prób´ zwerbowania Mazura w charakte-
rze tajnego wspó∏pracownika61. Tymczasem dosz∏o jednak do zmiany planów.
19 kwietnia mia∏o miejsce kolejne spotkanie z – jak okreÊlano go wtedy – kon-
taktem obywatelskim. Por. Miko∏ajczuk udzieli∏ mu instrukcji na temat post´po-
wania podczas planowanego na 24 kwietnia pobytu Wygnanowicach. Jego g∏ów-
nym zadaniem by∏o spotkanie z Kazimierzem Mazurem pod pretekstem zakupu
drewna potrzebnego do zbudowania komórki na posesji w Lublinie. Ubity inte-
res nale˝a∏o oblaç i przy wódce przysz∏y wspó∏pracownik SB mia∏ podpytywaç
o Franczaka. We wnioskach por. Miko∏ajczuk konstatowa∏, ˝e z przeprowa-
dzonych dotychczas rozmów wynika∏o, i˝ kandydat do werbunku nie wyjawi∏
wszystkich posiadanych informacji o Franczaku i jego pomocnikach. Równocze-
Ênie esbek by∏ przekonany, ˝e po kilku nast´pnych spotkaniach, podczas których
g∏ówny nacisk planowa∏ po∏o˝yç na przekonanie Mazura o s∏usznoÊci „wydania
bandyty” oraz zagwarantowanie mu pe∏nej dyskrecji, uda mu si´ go zwerbowaç
do wspó∏pracy62.

Zgodnie z planem, do kolejnego spotkania por. Miko∏ajczuka z Mazurem do-
sz∏o 24 kwietnia, niezw∏ocznie po powrocie tego ostatniego z Wygnanowic. Z re-
lacji Mazura wynika∏o, ˝e spotka∏ si´ z Danutà Mazur, jej ojcem Micha∏em oraz
Kazimierzem Mazurem. Co wi´cej, potwierdzi∏, ˝e ostatni z wymienionej wy˝ej
trójki nadal utrzymywa∏ kontakty z poszukiwanym. W uwagach pod sporzàdzo-
nà przez siebie notatkà por. Miko∏ajczuk informowa∏ prze∏o˝onych, ˝e wed∏ug je-
go informacji S. Mazur podawa∏ prawdziwe wiadomoÊci na temat Franczaka i je-
go pomocników. Na potwierdzenie swojej tezy przytacza∏ fakt, ˝e przekazywane
przez Mazura wiadomoÊci znajdowa∏y potwierdzenie w innych „osobowych êró-
d∏ach informacji”. Oficer SB mia∏ wàtpliwoÊci, czy Mazur nie ok∏amywa∏ SB,
twierdzàc, ˝e nie spotyka∏ si´ osobiÊcie z Franczakiem, a przekazywa∏ informacje
jedynie zas∏yszane. Gdyby tak by∏o, to esbek sk∏ada∏ to na karb braku zaufania
Mazura do SB. Wiadomo jednak, ˝e na tym etapie operacji Mazur faktycznie nie
mia∏ jeszcze mo˝liwoÊci bezpoÊredniego dotarcia do poszukiwanego63.

Kolejne spotkanie odby∏o si´ 29 kwietnia. Wzià∏ w nim udzia∏ naczelnik Wy-
dzia∏u III mjr Bronis∏aw Âwita. Wówczas Mazur przyzna∏ si´, ˝e po 1948 r. kil-
kakrotnie widzia∏ si´ z Franczakiem, a ostatni kontakt mia∏ miejsce latem 1961 r.
Ka˝de ze spotkaƒ odbywa∏o si´ w obecnoÊci Kazimierza Mazura. Stanis∏aw Ma-
zur otrzyma∏ zadanie wyjazdu 30 kwietnia 1963 r. do Felina, gdzie w tym czasie
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61 Ibidem, Notatka informacyjna, 18 IV 1963 r., k. 213, 215; AIPN Lu, 003/1323, t. 2, Teczka taj-
nego wspó∏pracownika „Micha∏”, k. 24–26v.
62 AIPN Lu, 09/519, t. 3, Akta operacyjne Józefa Franczaka, Notatka informacyjna ze spotkania
z KO „Micha∏”, 29 IV 1963 r., k. 216–216v.
63 Ibidem, Notatka informacyjna ze spotkania z KO „Micha∏”, 25 IV 1963 r., k. 226v.



u jego teÊciów przebywa∏y jego dzieci, co by∏o dobrym pretekstem do kolejnego
spotkania z Kazimierzem Mazurem64.

3 maja 1963 r., po powrocie z Felina, Stanis∏aw Mazur spotka∏ si´ z por. Mi-
ko∏ajczukiem w lokalu kontaktowym „Weranda”. Z relacji informatora wynika-
∏o, ˝e spotka∏ si´ z Kazimierzem Mazurem, który zaproponowa∏ mu wzi´cie
udzia∏u w bli˝ej niesprecyzowanej akcji rabunkowej. Na kolejne spotkanie Stani-
s∏aw i Kazimierz Mazurowie umówili si´ mi´dzy 8 a 9 maja65. 7 maja 1963 r.
w LK „Weranda” dosz∏o do kolejnego spotkania, tym razem prowadzi∏ je por.
R. Tràbka, który pod sporzàdzonà przez siebie notatkà zapisa∏, ˝e jego g∏ównym
zadaniem by∏o: „Zwiàzanie ps. »Micha∏a« z nami i wykazanie mu, ˝e podawane
przez niego informacje zas∏ugujà na uwag´ i spodziewamy si´, ˝e przy jego aktyw-
nej pomocy istniejà mo˝liwoÊci likwidacji bandyty”66. Z notatki wynika równie˝,
˝e w tym czasie SB planowa∏a przy jego pomocy doprowadziç do zwerbowania
najbli˝szego wspó∏pracownika Franczaka, Kazimierza Mazura. Prawdopodobnie
SB zale˝a∏o na szybkim i bezpoÊrednim dotarciu do Franczaka, którego na tym
etapie operacji nie gwarantowa∏ Stanis∏aw Mazur. Zrezygnowano jednak z tego
zamiaru, przede wszystkim po zapoznaniu si´ z dok∏adnà charakterystykà Kazi-
mierza Mazura przedstawionà przez jego bratanka. Wyrazi∏ si´ on o nim w spo-
sób nast´pujàcy: „jest cz∏owiekiem bezwzgl´dnie uleg∏ym i zaufanym bandycie,
cz∏owiek bez idei i poczucia odpowiedzialnoÊci. Nie istnieje dla niego najbli˝sza
rodzina, praca w gospodarstwie, dà˝y jedynie do tego, aby napiç si´ wódki, coÊ
ukraÊç, nie liczàc si´ z nast´pstwami”67. Po otrzymaniu tych wiadomoÊci SB zre-
zygnowa∏a z werbunku. O tym, w jaki sposób oficerowie SB starali si´ zdobyç
zaufanie Stanis∏awa Mazura jako kandydata do werbunku, niech Êwiadczy cho-
cia˝by nast´pujàcy fakt: „W celu zwiàzania go z nami wytworzono przyjemnà at-
mosfer´ przy kolacji zakrapianej pó∏ litrem alkoholu”68. W spotkaniu tym wzi´li
udzia∏ mjr B. Âwita (naczelnik Wydzia∏u III SB), mjr Ga∏´ziowski i por. R. Tràb-
ka (oficer operacyjny Wydzia∏u III SB)69.

Z teczki personalnej tajnego wspó∏pracownika wynika, ˝e zosta∏ on pozyska-
ny do wspó∏pracy 18 maja 1963 r. Werbunek odby∏ si´ na „na zasadach dobro-
wolnoÊci”70, a dokona∏ go, a nast´pnie by∏ oficerem prowadzàcym Mazura, por.
K. Miko∏ajczuk. Tu˝ po jego zwerbowaniu zarówno kierownictwo lubelskiej bez-
pieki, jak i centrala MSW powàtpiewa∏y, ˝e na ówczesnym etapie pracy opera-
cyjnej „Micha∏” potrafi∏by bezpoÊrednio dotrzeç do Franczaka.

Z 8 lipca 1963 r. pochodzi notatka s∏u˝bowa sporzàdzona przez starszego ofice-
ra operacyjnego Wydzia∏u II Departamentu III MSW mjr. Stanis∏awa Hawryluka,
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z KO „Micha∏”, 9 V 1963 r., k. 240.
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68 Ibidem, k. 241v.
69 Ibidem.
70 AIPN Lu, 003/1323, t. 2, Teczka tajnego wspó∏pracownika „Micha∏”, Zobowiàzanie, k. 29;
Z. Broƒski „Uskok”, Pami´tnik..., s. 295, przyp. 1.



który przebywa∏ w Lublinie w dniach 25–28 czerwca 1963 r. Pisa∏ w niej: „Na
podstawie analizy ca∏oÊci najnowszych materia∏ów nale˝y stwierdziç, ˝e opera-
cyjnà obserwacj´ ruchów bandyty majà zorganizowanà doÊç dobrze [chodzi
o Wydzia∏ III SB w Lublinie – S.P.] przez dwóch tajnych wspó∏pracowników
»Marian«, »Micha∏« oraz kilka pomocy obywatelskich. Jednak sieç ta nie ma bez-
poÊredniego dotarcia do Franczaka. Byç mo˝e, ˝e w przysz∏oÊci TW »Micha∏«
uzyska bezpoÊredni kontakt z nim i wówczas wyeliminuje Kazimierza Mazura,
który jest w sta∏ym kontakcie z bandytà. Przekazywane informacje przez TW
»Micha∏« i »Marian« ograniczajà si´ do tego, ˝e podajà oni, i˝ widzieli Francza-
ka w Wygnanowicach u Danki Mazur lub by∏ na polu, w lesie. Sà to informacje
po fakcie, upewniajàce nas, i˝ bandyta jest na tutejszym terenie. Z ca∏oÊci mate-
ria∏ów wynika, ˝e ukrywajàcy si´ nie podejmuje w zasadzie ˝adnych nowych
kontaktów, a tym samym trudno b´dzie wprowadziç jakiegoÊ dobrego TW, przy
pomocy którego mo˝na by by∏o ujàç Franczaka. W tej sytuacji doszliÊmy do
wspólnego wniosku, ˝e jedyne wyjÊcie, które mo˝e doprowadziç do likwidacji
bandyty, to sà zasadzki i obserwacje organizowane przez naszych pracowników
na terenie, po którym chodzi, i melin. Dlatego te˝ opracowaliÊmy dwa plany
przewidujàce zorganizowanie obserwacji zabudowaƒ Mazur Danuty przez czte-
rech pracowników operacyjnych z zadaniem: z chwilà zauwa˝enia Franczaka je-
go zatrzymanie; zasadzka w kamienio∏omach, w których wed∏ug danych agentu-
ralnych ukrywa si´ bandyta; zasadzka i obserwacja jednej z melin. W zasadzce
przewidzieliÊmy udzia∏ b[y∏ego] TW »Marian«, który zna Franczaka, celem roz-
poznania. Grupy te zostanà wyposa˝one w Êrodki ∏àcznoÊci, tak aby w ka˝dej
chwili mogli nawiàzaç ze sobà ∏àcznoÊç i udzieliç sobie nawzajem ewentualnej
pomocy. Ponadto b´dzie utrzymana ∏àcznoÊç z Lublinem – Wydz[ia∏em] »B«. Jed-
noczeÊnie zostanie nasilona praca operacyjna z istniejàcà siecià TW, a szczególnie
z »Micha∏em«, który przebywa tam na urlopie”71.

Z punktu widzenia SB prze∏om nastàpi∏ 13 sierpnia 1963 r. w czasie kolejnej
wizyty „Micha∏a” w Wygnanowicach. Danuta Mazur w trakcie rozmowy zapro-
ponowa∏a mu nazajutrz spotkanie z Franczakiem. „Micha∏” poinformowa∏ o tym
nast´pnego dnia por. Miko∏ajczuka i zast´pc´ naczelnika Wydzia∏u III SB mjr.
Stanis∏awa Lipca podczas spotkania w Parku Ludowym w Lublinie. Por. Miko-
∏ajczuk stwierdzi∏, ˝e propozycja Danuty Mazur Êwiadczy∏a o jej pe∏nym zaufa-
niu do „Micha∏a”. Przygotowujàc agenta do spotkania z Franczakiem, esbecy za-
lecali mu, aby zgodzi∏ si´ na ewentualnà propozycj´ wspólnego przeprowadzenia
akcji ekspropriacyjnej. Mia∏ jedynie zgodziç si´ na nià nie w dniu spotkania, tyl-
ko póêniej, dzi´ki czemu SB mog∏aby przygotowaç zasadzk´. „Micha∏” mia∏ po-
dró˝owaç w eskorcie s∏u˝bowego samochodu Nysa, w którym oprócz por. Mi-
ko∏ajczuka mieli si´ znajdowaç naczelnik Wydzia∏u „B” kpt. Józef Walczyk oraz
jeden z funkcjonariuszy tego wydzia∏u, sier˝. W∏adys∏aw Ruszkiewicz. Kolejny
kontakt umówiono na 16 sierpnia w mieszkaniu SB „Weranda”72. Tak jak ostat-
nio, oprócz por. Miko∏ajczuka w spotkaniu uczestniczy∏ mjr Stanis∏aw Lipiec.
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Zgodnie z przypuszczeniami SB, w trakcie rozmowy Franczak zapyta∏ „Micha-
∏a”, czy by∏by gotów wziàç udzia∏ w akcji ekspropriacyjnej, ale Mazur wedle in-
strukcji SB powiedzia∏, ˝e byç mo˝e zdecydowa∏by si´, ale za jakiÊ czas. W swo-
ich uwagach por. Miko∏ajczuk zapisa∏, ˝e sposób traktowania agenta przez
Franczaka Êwiadczy∏ o tym, ˝e darzy∏ go pe∏nym zaufaniem73.

Podczas kolejnego pobytu „Micha∏a” w Wygnanowicach, 23 sierpnia, nie do-
sz∏o do spotkania z Franczakiem, który pojawienie si´ w okolicy oddzia∏ów woj-
skowych, odbywajàcych tam çwiczenia, uzna∏ za element operacji przeciwko sobie
i postanowi∏ zmieniç miejsce pobytu. „Micha∏owi” uda∏o si´ natomiast spotkaç
z Danutà Mazur. W trakcie rozmowy Mazur w imieniu Franczaka zapyta∏a go, czy
zechce wziàç udzia∏ w planowanej akcji, a „Micha∏” zgodzi∏ si´. Przekaza∏a rów-
nie˝ informacj´, ˝e do nast´pnego spotkania z Franczakiem dojdzie 10 wrzeÊnia.
Por. Miko∏ajczuk wyznaczy∏ wi´c agentowi spotkanie w przeddzieƒ jego wyjazdu
do Wygnanowic74. Do spotkania „Micha∏a” z Franczakiem dosz∏o zgodnie z pla-
nem. Franczak wyznaczy∏ dat´ akcji mi´dzy 14 a 16 wrzeÊnia. Celem mia∏o byç
zdobycie pieni´dzy w kasie Prezydium Gminnej Rady Narodowej w ˚ukowie lub
Kaw´czynie. O dok∏adnym terminie „Micha∏” mia∏ zostaç powiadomiony telefo-
nicznie przez Danut´ Mazur. Po spotkaniu SB rozpocz´∏a przygotowania do za-
sadzki. Starano si´ opracowaç plan operacyjny zabezpieczenia miejsc, gdzie plano-
wany by∏ napad, oraz miejsca nast´pnego spotkania „Micha∏a” z Franczakiem.
Zak∏adano wyposa˝enie „Micha∏a” w urzàdzenia, które pozwoli∏yby natychmiast
przekazaç sygna∏ o spotkaniu z „bandytà” i planowanym napadzie75.

Funkcjonariusze SB, zapewne aby jeszcze dok∏adniej poinstruowaç agenta przed
ewentualnà wspólnà akcjà z Franczakiem, wyznaczyli spotkanie na 14 wrzeÊnia
1963 r. „Micha∏” zaproponowa∏ mjr. Âwicie i por. Miko∏ajczukowi, aby likwida-
cja nastàpi∏a w momencie spotkania Franczaka z Danutà Mazur. Chcia∏ w ten
sposób uchroniç si´ przed jakimikolwiek podejrzeniami. Zobowiàza∏ si´ do usta-
lenia miejsca ich spotkania i zawiadomienia SB za pomocà „liliputa”76 lub „tele-
portera” o tym, ˝e Mazurówna wysz∏a z domu77. Do akcji z niewiadomych przy-
czyn nie dosz∏o. Natomiast do SB dociera∏y sygna∏y od „innych êróde∏”, ˝e
„Micha∏” zosta∏ zdekonspirowany78. 

Z powodu braku odzewu ze strony Danuty Mazur SB postanowi∏a wys∏aç
„Micha∏a” do Wygnanowic. Wykorzystujàc fakt, ˝e podczas ostatniego spotkania
Franczak interesowa∏ si´ mo˝liwoÊcià zakupu milicyjnego munduru (w czasie
planowanej akcji i po jej zakoƒczeniu chcia∏ si´ w przebraniu przemieszczaç po
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z TW „Micha∏”, 20 VIII 1963 r., k. 257.
75 Ibidem, Notatka s∏u˝bowa starszego oficera operacyjnego Wydzia∏u II Departamentu III MSW,
19 IX 1963 r., k. 260–261.
76 Urzàdzenie sk∏adajàce si´ z mikrofonu i magnetofonu.
77 AIPN Lu, 011/508, t. 3, Akta Êledcze Kazimierza Mazura, Notatka informacyjna ze spotkania
z TW „Micha∏”, 17 IX 1963 r., k. 90.
78 AIPN Lu, 09/519, t. 3, Akta operacyjne Józefa Franczaka, Notatka s∏u˝bowa starszego oficera
operacyjnego Wydzia∏u II Departamentu III MSW, 19 IX 1963 r., k. 260–261.



okolicy), TW „Micha∏” mia∏ powiedzieç Danucie Mazur, aby przekaza∏a Fran-
czakowi, ˝e mo˝na taki mundur zdobyç. SB mia∏a nadziej´, ˝e kobieta powie
wtedy agentowi, gdzie przebywa Franczak, lub zaproponuje mu spotkanie z nim.
Przed spotkaniem agent za pomocà radiostacji „teleporter” mia∏ o tym zawiado-
miç SB. Dok∏adny plan przebiegu rozmowy agenta z Danutà Mazur omówi∏
z nim naczelnik Wydzia∏u III, mjr B. Âwita. Dla zapewnienia ∏àcznoÊci z agentem
4 km od jego miejsca pobytu mia∏ znajdowaç si´ samochód s∏u˝bowy marki War-
szawa z radiostacjà odbiorczà, w którym dy˝urowa∏by kpt. R. Tràbka. Kolejne
spotkanie z „Micha∏em” wyznaczono na 19 wrzeÊnia na godz. 9.30 w lokalu
kontaktowym „Weranda”79.

Trudno stwierdziç, jaki przebieg mia∏y wydarzenia kolejnych dni, gdy˝ braku-
je dokumentacji. Wiadomo, ˝e kolejne spotkanie por. Miko∏ajczuka z agentem
odby∏o si´ 27 wrzeÊnia. „Micha∏” nie poda∏ ˝adnych wa˝nych informacji. Pod-
czas ostatniej wizyty w Wygnanowicach nie spotka∏ si´ ani z Danutà Mazur, któ-
ra przebywa∏a w Warszawie, ani z Franczakiem80. Nast´pne spotkanie z dwoma
oficerami SB (por. Miko∏ajczuk, kpt. Tràbka) odby∏o si´ 7 paêdziernika. „Mi-
cha∏” zda∏ relacj´ ze swojego pobytu w Wygnanowicach dwa dni wczeÊniej. Pod-
czas kilku ostatnich wyjazdów agent mia∏ ze sobà „teleporter”, a jego Êladem po-
dà˝a∏ samochód s∏u˝bowy z radiostacjà odbiorczà. W trakcie tego spotkania
agent nalega∏, aby likwidacja Franczaka nastàpi∏a w najbli˝szym czasie, gdy˝ za-
pewne nie wytrzymywa∏ sytuacji psychicznie oraz obawia∏ si´ dekonspiracji. Li-
kwidacj´ planowano przeprowadziç podczas kolejnego spotkania agenta z Fran-
czakiem. SB rozwa˝a∏a dwa ewentualne scenariusze: pierwszy przewidywa∏
zastrzelenie Franczaka przez „Micha∏a” lub grup´ likwidacyjnà z∏o˝onà z trzech
funkcjonariuszy SB w trakcie spotkania na tzw. Wygonie w Wygnanowicach. Na-
st´pnie planowano wywieêç zw∏oki na odleg∏oÊç kilku kilometrów i po up∏ywie
dwóch dni pokazaç je rodzinie lub „meliniarzom” z informacjà, ˝e Franczaka
znaleziono w lesie. Drugi plan przewidywa∏, ˝e po powrocie Danuty Mazur ze
spotkania z Franczakiem jej Êladem wypuszczono by psa tropiàcego, który odna-
laz∏by miejsce ukrycia Franczaka, po czym do akcji wkroczy∏aby grupa likwida-
cyjna SB81. Por. Miko∏ajczuk sugerowa∏ drugie rozwiàzanie82. Bardzo ciekawie
pierwszà z propozycji podsumowa∏ prawdopodobnie naczelnik Wydzia∏u III mjr
B. Âwita, który odr´cznie na notatce zapisa∏: „Por. Miko∏ajczuk! Po co piszecie
rzeczy nieziszczalne, przecie˝ nikt nie pójdzie dziÊ na to, aby TW likwidowa∏
osobiÊcie bandyt´. Je˝eli dojdzie do spotkania tak jak poprzednio, pójdziemy na
zasadzk´ w wàwozie”83. Wed∏ug ustaleƒ agent mia∏ wyjechaç do Wygnanowic
10 paêdziernika 1963 r.

Wydarzenia nabra∏y tempa na poczàtku drugiej dekady paêdziernika. 11 paê-
dziernika „Micha∏”, b´dàc po raz kolejny w Wygnanowicach, spotka∏ si´ z Da-
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79 AIPN Lu, 011/508, t. 3, Akta Êledcze Kazimierza Mazura, Notatka informacyjna ze spotkania
z TW „Micha∏”, 17 IX 1963 r., k. 90v–91.
80 Ibidem, Notatka informacyjna ze spotkania z TW „Micha∏”, 28 IX 1963 r., k. 93v.
81 AIPN Lu, 003/1323, t. 1, Teczka tajnego wspó∏pracownika „Micha∏”, Notatka informacyjna ze
spotkania z TW „Micha∏”, 8 X 1963 r., k. 86v–87.
82 Ibidem, Notatka informacyjna ze spotkania z TW „Micha∏”, 8 X 1963 r., k. 86v–87.
83 Ibidem, k. 87.



nutà Mazur. Zaproponowa∏a mu ona spotkanie z Franczakiem jeszcze tego same-
go dnia, choç nie potrafi∏a zagwarantowaç, ˝e na pewno do niego dojdzie. Agent
zrezygnowa∏ z tej mo˝liwoÊci, t∏umaczàc si´ brakiem czasu. Kobieta zapropono-
wa∏a wi´c spotkanie rano 20 paêdziernika, w niedziel´84. SB mia∏a nadziej´, ˝e
20 paêdziernika 1963 r. dzi´ki kombinacji operacyjnej z u˝yciem „Micha∏a” uda
si´ wreszcie zakoƒczyç operacj´. 18 paêdziernika naczelnik Wydzia∏u III SB pp∏k
B. Âwita opracowa∏ plan uj´cia lub likwidacji Franczaka. Zgodnie z nim „Mi-
cha∏” o godz. 6.00 zosta∏ przewieziony samochodem s∏u˝bowym SB do Piask,
a stamtàd uda∏ si´ pieszo do Wygnanowic. Funkcjonariusze SB przygotowali dla
niego dok∏adny schemat post´powania. Mia∏ udaç si´ do Danuty Mazur i umó-
wiç miejsce spotkania z Franczakiem. Mia∏ si´ te˝ zgodziç na przeprowadzenie
akcji rabunkowej (plany dotyczàce tych przedsi´wzi´ç omawiali na poprzednich
spotkaniach). Chodzi∏o o zapewnienie sobie kontaktu na przysz∏oÊç, gdyby tym
razem nie uda∏o si´ przeprowadziç likwidacji. Ze wzgl´dów technicznych roz-
mowa agenta na wolnym powietrzu mog∏a trwaç maksimum godzin´, a w po-
mieszczeniu zamkni´tym pó∏ godziny. Nast´pnie agent mia∏ si´ po˝egnaç z Fran-
czakiem i odejÊç. W tym momencie grupa likwidacyjna SB-ZOMO powinna
dokonaç okrà˝enia. JeÊli „Micha∏” znalaz∏by si´ w okrà˝eniu, mia∏ wydostaç si´
z niego za pomocà przygotowanego znaku rozpoznawczego. Wyposa˝ono go
w „liliputa”, za pomocà którego SB mia∏a kontrolowaç przebieg jego rozmowy
z Danutà Mazur, a potem z Franczakiem. Dzi´ki temu funkcjonariusze mogli po-
znaç czas i miejsce spotkania. W przypadku awarii „liliputa” agent powinien
u˝yç dodatkowego Êrodka ∏àcznoÊci, czyli „teleportera”, którym dysponowa∏ od
kilkunastu dni. 18 paêdziernika w pobli˝u zabudowaƒ Danuty Mazur ulokowano
dwóch funkcjonariuszy z „teleporterem”. Do ich zadaƒ nale˝a∏o pods∏uchiwanie
rozmów agenta, uzyskanie danych o miejscu i czasie spotkania i przekazanie ich
do sztabu dowodzenia grupà likwidacyjnà. Sk∏ada∏a si´ ona z szeÊçdziesi´ciu
funkcjonariuszy ZOMO i dziesi´ciu oficerów operacyjnych SB. Mi´dzy godzinà
6.00 a 7.00 grupa likwidacyjna uda∏a si´ trzema samochodami do lasu, gdzie po-
jazdy zamaskowano i oczekiwano na decyzj´ ze sztabu operacji, który mia∏ sta-
cjonowaç w Borku na trasie Piaski–Rybczewice. Za ca∏oÊç akcji odpowiada∏ pp∏k
B. Âwita85. Operacja przebiega∏a zgodnie z planem do czasu wystàpienia awarii
Êrodków ∏àcznoÊci posiadanych przez agenta. Z powodu awarii ∏àcznoÊci sztab
operacji nie wiedzia∏, gdzie dosz∏o do spotkania z Franczakiem, zatem by∏ zmu-
szony do odwo∏ania operacji.

Nast´pnego dnia o godz. 8.30 „Micha∏” skontaktowa∏ si´ telefonicznie ze swo-
im oficerem prowadzàcym i poprosi∏ go o natychmiastowe spotkanie. Dosz∏o do
niego o 9.30 w lokalu kontaktowym „Weranda”. Oprócz por. Miko∏ajczuka na
spotkanie przyby∏ zast´pca komendanta wojewódzkiego SB w KW MO w Lublinie
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84 AIPN Lu, 09/519, t. 3, Akta operacyjne Józefa Franczaka, Notatka s∏u˝bowa starszego oficera
operacyjnego Wydzia∏u II Departamentu III MSW, 15 X 1963 r., k. 267; AIPN Lu, 011/508, t. 2,
Akta Êledcze Kazimierza Mazura, Notatka informacyjna ze spotkania z TW „Micha∏”, 12 IX 1963 r.,
k. 89.
85 AIPN Lu, 011/508, t. 4, Akta Êledcze Kazimierza Mazura, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych, 10 X
1963 r., k. 230–231; AIPN Lu, 003/1323, t. 2, Teczka tajnego wspó∏pracownika „Micha∏”, Notat-
ka s∏u˝bowa, 22 X 1963 r., k. 67–67v; ibidem, Plan likwidacji, 18 X 1963 r., k. 68–70.



pp∏k Boles∏aw Dudek86 oraz naczelnik Wydzia∏u III SB pp∏k B. Âwita. W trakcie
spotkania agent przedstawi∏ wydarzenia poprzedniego dnia. Z raportu wynika∏o,
˝e wszystko przebiega∏o zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, a˝ do awarii Êrod-
ków ∏àcznoÊci. W momencie kiedy sztab SB i ZOMO podjà∏ decyzj´ o odwo∏aniu
operacji, agent w∏aÊnie widzia∏ si´ z Franczakiem. Zdoby∏ informacje przydatne SB
w ostatecznej rozprawie z poszukiwanym. Otó˝ na spotkanie z „Micha∏em” Fran-
czak zosta∏ przywieziony motocyklem przez gospodarza, u którego wówczas si´
ukrywa∏. By∏ to Wac∏aw Beç ze wsi Majdan Kozic Górnych. Agentowi uda∏o si´ za-
pami´taç numer rejestracyjny i mark´ motocykla, zorientowa∏ si´ równie˝, kto by∏
jego posiadaczem. Po umówieniu si´ na kolejne spotkanie z Franczakiem „Micha∏”
doszed∏ pieszo do odleg∏ych o kilka kilometrów Piask. Oko∏o 21.00 wsiad∏ do au-
tobusu PKS, o godz. 23.00 by∏ w Lublinie. Funkcjonariusze SB sprawdzili w Wy-
dziale Komunikacji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lublinie, do kogo
nale˝a∏ motocykl o podanym numerze rejestracyjnym. Kierownictwo SB postano-
wi∏o przystàpiç do akcji uj´cia lub likwidacji Franczaka87.

Natychmiast zorganizowano grup´ operacyjnà SB-ZOMO sk∏adajàcà si´
z 35 funkcjonariuszy, która zosta∏a dowieziona w okolice wsi Majdan Kozic Gór-
nych, a nast´pnie doprowadzona przez dwóch funkcjonariuszy SB do zabudo-
waƒ Jana i Wac∏awa Beciów, gdzie mia∏ przebywaç poszukiwany. Wydarzenia
z godz. 15.45 21 paêdziernika 1963 r. bardzo dok∏adnie przedstawi∏ w protoko-
le przes∏uchania z 6 listopada 1963 r. oficer operacyjny SB w KP MO w Lubli-
nie por. Ludwik Taracha. Sk∏ada∏ on zeznania jako Êwiadek przed prokuratorem
Prokuratury Powiatowej w Lublinie: „Do miejscowoÊci Majdan Kozic Górnych
udaliÊmy si´ z Lublina o godz. 14.30. Po obstawieniu zabudowaƒ Becia Jana za-
uwa˝yliÊmy wychodzàcego osobnika. Po sylwetce i zachowaniu si´ domyÊli∏em
si´, ˝e mo˝e to byç Franczak. Franczaka usi∏owa∏ zatrzymaç »przewodnik psa«,
jednak Franczak zaczà∏ uciekaç do stodo∏y. Po 2 minutach wypad∏ z innej strony
stodo∏y i zaczà∏ strzelaç do »przewodnika«. »Przewodnik« cofnà∏ si´, a Franczak
zaczà∏ uciekaç w kierunku lasu i ca∏y czas strzela∏ z jednego pistoletu. Nast´pnie,
gdy zauwa˝y∏ funkcjonariuszy MO stojàcych na obstawie, którzy [wzywali] go
do odrzucenia broni i podniesienia ràk do góry, Franczak wróci∏ w kierunku za-
budowaƒ, wskoczy∏ w krzaki, po paru sekundach wybieg∏ i wówczas zauwa˝y-
∏em, ˝e mia∏ na sznurku na szyi teczk´ i [w] obydwu r´kach mia∏ pistolety, z któ-
rych równoczeÊnie strzela∏. Przebieg∏ obok mnie i funkcjonariusza MO z ZOMO
i pobieg∏ do zabudowaƒ Czes∏awa Repiƒskiego. W zabudowaniach Repiƒskiego
schroni∏ [si´] w poddachu [wozowni]. Ja zbli˝y∏em si´ do poddachu ze strony za-
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86 Boles∏aw Dudek (ur. 1916) – por./mjr UB, p∏k SB, ur. w Rzàbcu, pow. w∏oszczowski. W UB/SB
od 1 II 1945 do 31 XII 1971 r., poczàtkowo jako oficer Êledczy w PUBP we W∏oszczowej, a nast´p-
nie kolejno jako zast´pca szefa PUBP w Dàbrowie Tarnowskiej, szef MUBP w Zakopanem, a od li-
stopada 1949 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Krakowie. W grudniu 1950 r. przenie-
siony do WUBP w Lublinie, gdzie kierowa∏ Wydzia∏em V, od wrzeÊnia 1954 r. Wydzia∏em III, a od
kwietnia 1955 r. ponownie Wydzia∏em V. W SB kierowa∏ Wydzia∏em III w KW MO w Lublinie. Ko-
lejno drugi zast´pca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB (od 1 VI 1960 r.) i zast´pca komen-
danta wojewódzkiego MO ds. SB (od 1 V 1967 r.). Mieszka w Lublinie (Z. Broƒski „Uskok”, Pa-
mi´tnik..., s. 302–303, przyp. 11).
87 Notatka informacyjna oficera Wydzia∏u III SB KW MO w Lublinie dotyczàca okolicznoÊci likwi-
dacji Józefa Franczaka „Lalka”, 28 X 1963 r. [w:] Z. Broƒski „Uskok”, Pami´tnik..., s. 295–303.



chodniej, z funkcjonariuszem z ZOMO ze strony wschodniej. Obydwaj trzyma-
liÊmy pistolety w r´ku, jednak w tym czasie nie strzelaliÊmy. Nadmieniam, ˝e
w momencie, gdy Franczak wypad∏ z krzaków i minà∏ nas, oddaliÊmy kilka strza-
∏ów w jego kierunku. Ja uda∏em si´ do wewnàtrz poddachu i w odleg∏oÊci oko∏o
3 metrów zauwa˝y∏em skulonego Franczaka, natychmiast si´ podniós∏ i odda∏ trzy
strza∏y w moim kierunku. Ja te˝ zaczà∏em do niego strzelaç i gdy zabrak∏o mi amu-
nicji w moim magazynku, wycofa∏em si´ za pryzm´ kamieni. Franczak furtkà wy-
bieg∏ z poddachu i uda∏ si´ do nast´pnych zabudowaƒ. W czasie ucieczki nie strze-
la∏, my strzelaliÊmy, a inni funkcjonariusze ZOMO wzywali, a˝eby rzuci∏ broƒ i si´
zatrzyma∏. Franczak nie zatrzyma∏ si´, a dobieg∏ do mieszkania Ludwika Misiury
i wszed∏ do ogródka mi´dzy bzy i jaÊminy, kl´knà∏ tam na kolana i zaczà∏ strzelaç
do dwóch funkcjonariuszy MO biegnàcych w jego kierunku. Funkcjonariusze za-
cz´li strzelaç w jego kierunku – po krzakach. W pewnym momencie zauwa˝y∏em
stojàc w odleg∏oÊci oko∏o 15 metrów od Franczaka, ˝e si´ przewróci∏ i upad∏ twa-
rzà do ziemi. DobiegliÊmy do Franczaka, wzi´liÊmy go za r´ce, podnieÊliÊmy twa-
rzà do góry, Franczak po up∏ywie oko∏o 2 minut zmar∏. Obok prawej r´ki Francza-
ka le˝a∏ pistolet TT, na wysokoÊci kolan teczka, obok teczki granat obronny
z zapalnikiem. Drugi pistolet, jakiej marki – nie pami´tam, bez amunicji znajdowa∏
si´ w teczce. W teczce równie˝ by∏y jeszcze dwa granaty obronne, magazynek do
pistoletu TT, magazynek z amunicjà do pistoletu pi´tnastostrza∏owego i amunicja,
ile sztuk, nie pami´tam. Na miejscu dokonano ogl´dzin zw∏ok przy udziale leka-
rza, a nast´pnie przewieziono [je] do prosektorium Z[ak∏adu] M[edycyny] S[àdo-
wej] w Lublinie”88. Tam przeprowadzono sekcj´ zw∏ok, a nast´pnie z∏o˝ono je
w bezimiennym grobie na cmentarzu komunalnym przy ulicy Unickiej w Lublinie,
gdzie wczeÊniej chowano straconych w wi´zieniu na Zamku w Lublinie. Dzi´ki po-
mocy pracownika cmentarza rodzinie uda∏o si´ ustaliç miejsce pochówku. Dopie-
ro w 1983 r. siostra Franczaka, Czes∏awa Kasprzak, uzyska∏a pozwolenie na po-
chowanie zw∏ok w rodzinnym grobowcu, na cmentarzu parafialnym w Piaskach.
Zw∏oki by∏y pozbawione g∏owy89.

Âmierç Józefa Franczaka nie spowodowa∏a natychmiastowego przerwania
wspó∏pracy SB z „Micha∏em”. B´dàc w Wygnanowicach przy okazji Wszystkich
Âwi´tych, spotka∏ si´ z Danutà Mazur i jej ojcem Micha∏em. Uzyska∏ od nich in-
formacje bardzo wa˝ne dla niego i SB. Wynika∏o z nich, ˝e zarówno Danuta Ma-
zur, jej ojciec, jak i okoliczna ludnoÊç byli przekonani, ˝e za zdradà Franczaka
sta∏ Wac∏aw Beç. Nies∏uszne podejrzenia wobec Becia w swojej ksià˝ce opubli-
kowanej w 1992 r. potwierdzi∏ i rozpowszechni∏ Henryk Pajàk90, a w 2004 r. to

Kryptonim „Po˝ar”

373

88 AIPN Lu, 011/508, t. 4, Akta Êledcze Kazimierza Mazura. Odpis, Protokó∏ przes∏uchania Êwiad-
ka Ludwika Tarachy z 6 XI 1963 r. w Prokuraturze Powiatowej w Lublinie, k. 143–144; AIPN Lu,
09/519, t. 1, Akta operacyjne Józefa Franczaka, Raport z przebiegu likwidacji Józefa Franczaka,
8 XI 1963 r., k. 185–187.
89 V. Gut, Józef Franczak ps. „Lalek”. Ostatni partyzant poakowskiego podziemia, Warszawa 2004,
s. 43.
90 Henryk Pajàk, majàc niepe∏ny dost´p do materia∏ów operacyjnych UB/SB na temat rozpracowa-
nia Józefa Franczaka, a przechowywanych wtedy w Archiwum Delegatury Urz´du Ochrony Paƒstwa
w Lublinie, oraz sugerujàc si´ opiniami osób, od których zbiera∏ wówczas relacje, rozszyfrowa∏ taj-
nego wspó∏pracownika „Micha∏a” jako Wac∏awa Becia (H. Pajàk, Oni si´ nigdy nie poddali, Lu-
blin 1992, s. 237).



samo uczyni∏a Violetta Gut91. Prawdziwy zdrajca móg∏ zatem nadal wykonywaç
zadania zlecane mu przez SB. Dalszà wspó∏prac´ z „Micha∏em” SB prowadzi∏a
przez ponad rok. Oprócz informacji o nastrojach i opiniach panujàcych w wio-
skach, w których ukrywa∏ si´ Franczak, „Micha∏” mia∏ nadal zbieraç informacje
obcià˝ajàce najbli˝szych wspó∏pracowników zabitego. Wspó∏praca trwa∏a do
11 maja 1967 r. Za dostarczone w tym czasie informacje otrzyma∏ gratyfikacje
finansowe w wysokoÊci 12 050 z∏. Niemal po∏ow´ tej sumy (5 tys. z∏) dosta∏ za
ustalenie miejsca pobytu Józefa Franczaka (23 paêdziernika 1963 r. – 3 tys. z∏
i 29 listopada 1963 r. – 2 tys. z∏)92. 

12 czerwca 1964 r. Sàd Wojewódzki w Lublinie skaza∏ Kazimierza Mazura na
3 lata wi´zienia, a Wac∏awa Becia na 5 lat wi´zienia.

Zakoƒczenie

Historia ukrywania si´ Józefa Franczaka przed komunistycznym aparatem re-
presji jest przypadkiem szczególnym. Zginà∏ 18 lat po zakoƒczeniu II wojny
Êwiatowej. Przyjmujàc, ˝e dzia∏alnoÊç konspiracyjnà rozpoczà∏ na prze∏omie
1939/1940 r., kontynuowa∏ jà przez kolejne 23 lata, a wi´c przez ponad po∏ow´
swojego ˝ycia.

Co zdecydowa∏o o tym, ˝e to w∏aÊnie jemu przez tak d∏ugi czas udawa∏o si´
skutecznie uchodziç przed ob∏awami i poÊcigiem UB/SB? Czy by∏ to wy∏àcznie
zbieg korzystnych okolicznoÊci, czy te˝ ukrywajàcy si´ mia∏ ku temu wyjàtkowe
predyspozycje? Wydaje si´, ˝e decydujàce by∏y w tym wypadku przede wszyst-
kim predyspozycje, nabyte przez lata umiej´tnoÊci, doÊwiadczenie oraz niejed-
nokrotnie niesamowite szcz´Êcie. Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e tak d∏ugie ukry-
wanie si´ przed SB nie by∏oby mo˝liwe bez pomocy sieci wspó∏pracowników.
Przypomnieç nale˝y, ˝e wed∏ug danych z kwietnia 1963 r. SB szacowa∏a t´ siat-
k´ na dwieÊcie osób93.

Tak d∏ugie ukrywanie si´ by∏o równie˝ mo˝liwe dzi´ki temu, ˝e cz´sto zmienia-
∏y si´ jednostki, które prowadzi∏y rozpracowanie Franczaka, a funkcjonariusze apa-
ratu represji pope∏niali liczne b∏´dy. Ponadto w ró˝nych okresach przywiàzywano
do jego poszukiwaƒ ró˝nà wag´. Nie zawsze jego spraw´ uwa˝ano za priorytetowà.

Dla przedstawicieli re˝imu komunistycznego w Polsce Franczak by∏ wrogiem.
Niemniej jednak w sporzàdzanej przez funkcjonariuszy SB dokumentacji dajà si´
zauwa˝yç pewne przejawy uznania dla jego umiej´tnoÊci konspirowania. W do-
kumencie z marca 1962 r. oficerowie SB pisali: „Bandyta Franczak w rejonie
ukrywania si´ znany jest spo∏eczeƒstwu od strony stosowanego terroru i mor-
derstw w stosunku do tych osób, które w jakikolwiek sposób interesujà si´ nim
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91 Niestety, autorka pope∏ni∏a o wiele powa˝niejszy b∏àd ni˝ Henryk Pajàk. O ile mo˝na zrozumieç,
˝e przygotowujàc prac´ magisterskà w 2001 r., opiera∏a si´ g∏ównie na relacjach oraz selektywnie
udost´pnianych dokumentach w Archiwum Delegatury Urz´du Ochrony Paƒstwa w Lublinie, o tyle
publikujàc t´ prac´ w 2004 r., nie przeprowadzi∏a kwerendy w zasobach Instytutu Pami´ci Narodo-
wej (V. Gut, Józef Franczak...).
92 AIPN Lu, 003/1323, t. 2, Teczka tajnego wspó∏pracownika „Micha∏”, Pokwitowania, k. 6–19.
93 Ibidem, Akta Êledcze Kazimierza Mazura, Plan przeprowadzenia rozmów profilaktyczno-ostrze-
gawczych z meliniarzami, kwiecieƒ 1963 r., k. 191.



lub jego wspó∏pracownikami. Dowodem tego jest, ˝e na przestrzeni kilku lat nie
mamy sygna∏ów ze strony spo∏eczeƒstwa o jego poruszaniu w terenie, mimo ˝e
szereg osób niezwiàzanych z nim wiadomoÊci takowe posiada; osoby z nim
wspó∏pracujàce sygnalizujà go na bie˝àco o pojawieniu si´ w terenie funkcjona-
riuszy MO, wojska do tego stopnia, ˝e dociekajà ustalenia, z kim i na jakie tema-
ty przeprowadzono rozmowy, kto jego osobà jest zainteresowany itp. W stosun-
ku do takich ludzi stosuje groêby i terror [...]; wa˝nym elementem jest równie˝
to, ˝e Franczak do pewnego stopnia rozpozna∏ nasze metody pracy w stosunku
do jego osoby, np. docieka kto, kiedy i gdzie by∏ wzywany do w∏adz MO lub in-
nych instytucji, po przeanalizowaniu niepewnych osób izoluje si´ od nich, lub te˝
uprzedza z jednoczesnym zagro˝eniem [...]. Powodem, który pozwoli∏ na rozpo-
znanie Franczakowi naszych zamierzeƒ, niewàtpliwie jest to, ˝e na przestrzeni
ostatnich kilku lat by∏o szereg osób pozyskanych do wspó∏pracy z nami spoÊród
jego wspó∏pracowników, którzy celowo zdekonspirowali si´ przed nim, ujawnia-
jàc mu szczegó∏owo sposób ich Êciàgni´cia na rozmowy, nasze post´powanie
i kierunek zainteresowaƒ [...]; asekuracja i mit, jaki wytwarza bandyta i jego naj-
bli˝si wspó∏pracownicy w rejonie ukrywania si´, jakoby Franczak posiada∏ w or-
ganach milicji i prokuratury swoich przyjació∏, przez których jest informowany
o osobach donoszàcych do w∏adz – daje mu argumenty postrachu. Z tych wzgl´-
dów osoby, do których docieramy, obawiajà si´ przekazywaç wiernie posiada-
nych o nim informacji, a w cz´stych wypadkach odmawiajà udzielenia pomocy
nawet i w przypadku udowodnienia im wspó∏pracy z bandytà. Argumenty przed-
stawione wy˝ej sk∏aniajà bandyt´ do stosowania wszelkich Êrodków ostro˝noÊci,
dlatego te˝ przyjmuje taktyk´ cz´stych zmian melin, o czym nie informuje nawet
najbli˝szych wspó∏pracowników, o czasie przybycia i dokàd udaje si´ na melin´.
Metoda, jakà pos∏uguje si´ Franczak, gwarantuje mu jak dotàd pe∏nà konspiracj´
poruszania si´ w terenie i mo˝liwoÊci sprawdzania osób niepewnych”94.

Poszukiwany wykazywa∏ si´ równie˝ pomys∏owoÊcià. Z przekazów jego po-
mocników wynika, ˝e niejednokrotnie przemierza∏ teren, na którym si´ ukrywa∏,
w przebraniu (np. kobiety)95.

Przypadek Józefa Franczaka pokazuje bezwzgl´dnoÊç i nieust´pliwoÊç SB
w szukaniu dróg zmierzajàcych do schwytania lub likwidacji. Warto si´ tylko za-
stanawiaç, czy historia ostatniego polskiego partyzanta musia∏a zakoƒczyç si´ tak
tragicznie. Wydaje si´, ˝e momentem zwrotnym by∏o odrzucenie przez niego
amnestii z 27 kwietnia 1956 r. Mo˝na domniemywaç, ˝e skorzystawszy z mo˝li-
woÊci ujawnienia, ocali∏by ˝ycie za cen´ wieloletniego wi´zienia – „Lalek” jed-
nak nadal próbowa∏ doczekaç „lepszych czasów”.

S¸AWOMIR POLESZAK (ur. 1969) – historyk, doktor nauk humanistycznych, kie-
rownik Referatu Badaƒ Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych Biura Edukacji
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94 AIPN Lu, 011/508, t. 5, Akta Êledcze Kazimierza Mazura, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych,
25 III 1962 r., k. 170–171.
95 Ibidem, t. 3, Notatka informacyjna ze spotkania z TW „Marian”, 25 VI 1963 r., k. 73.
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Publicznej Oddzia∏u IPN w Lublinie, badacz dziejów najnowszych, szcze-
gólnie powojennego podziemia niepodleg∏oÊciowego oraz komunistycznego
aparatu bezpieczeƒstwa w Polsce, autor ksià˝ek: Jeden z wykl´tych. Major Jan
Tabortowski „Bruzda” (1998); Podziemie antykomunistyczne w ¸om˝yƒskiem
i Grajewskiem (1944–1957) (2004); redaktor i wspó∏redaktor: Rok pierwszy.
Powstanie i dzia∏alnoÊç aparatu bezpieczeƒstwa publicznego na Lubelszczyênie
(lipiec 1944–czerwiec 1945) (2004); Zdzis∏aw Broƒski „Uskok”, Pami´tnik
(1941–maj 1949) (2004).

Operation “Po˝ar.” Exposition and elimination of Jozef Franczak “Lalus,” “Lalek” – the
last soldier of the Polish resistance (1956–1963) 

The death of Jozef Franczak represents the end of the underground fight for the Polish
independence. Before the war he was a non-commissioned officer. Then he fought in the
war of 1939. On escaping from Soviet captivity at the end of 1939 he started a conspira-
cy and continued it for the next 24 years. Under the German occupation he was a com-
mander of a secret squad and after the “liberation” a commander of patrol in the division
of Capt. Zdzislaw “Uskok” Bronski. After 1953 he went into hiding, supported by his col-
laborators. The Communist Secret Service estimated the number of people who helped
him at over 200. He hid in villages near Piaski town, 30 kilometers southeast of Lublin.
The article reveals facts from the last period of his hiding and the SB methods which we-
re supposed to lead to his apprehension (or elimination). His nearest family and people su-
spected of helping him came under careful scrutiny. It is worth noting that listening devi-
ces were installed at homes of his sisters and friends. Moreover, in the buildings of the SB
collaborators who lived near to the households of the suspected people there were located
so-called points of undercover observation. More than once, two or three SB officers with
the aid of a secret collaborator kept them under surveillance for as long as a month.

One of the main methods employed by SB officers, who wanted to track Franczak
down, was recruiting people who lived in the area as common informers. Their task was
to ask around about his hide-outs and watch the members of the closest family and other
people who were involved. It is estimated that at the time, the SB enlisted more than
a hundred people who yielded to blackmail, expected material gains or were guided by
patriotic motives. Thanks to the systematic operational research, in January of 1963 the
right candidate for a secret agent was selected. He was a close relative of Franczak’s
fiancée. He lived in Lublin but following SB orders he started visiting his hometown and
collected information about the fugitive and his helpers. Having the confidence of Fran-
czak’s family he was put in touch with “Lalek” in August of 1963. From that moment on
SB started an operational “game,” which succeeded thanks to information provided by the
secret collaborator. On the 21st of October 1963 Jozef Franczak was surrounded and shot
down by an operational group of SB-ZOMO officers.



John Connelly

Mity i kontrmity, przyczynek
do dyskusji o polskiej to˝samoÊci

historycznej
Wielu Polaków niepokoi niewiedza Zachodu na temat Polski. Ignorancja jest

tak wielka, ˝e zaskakuje nawet nie-Polaków. Sam mia∏em okazj´ przyjrzeç si´ jej,
kiedy w zesz∏ym roku wyk∏ada∏em w liceum w Oakland. Pewna tamtejsza na-
uczycielka historii powiedzia∏a mi, ˝e relacja Jana T. Grossa o Jedwabnem w rze-
czywistoÊci niczego nowego nie ujawni∏a. Ona zawsze wiedzia∏a, ˝e Polacy mor-
dowali ˚ydów – w koƒcu Holokaust mia∏ miejsce w Polsce. Audytorium si´
zgodzi∏o. Jako dowód ktoÊ inny poda∏ s∏awne odcinki kroniki filmowej, na któ-
rych pokazano, jak amerykaƒscy ˝o∏nierze zmuszali Polaków do zwiedzania po
wojnie obozów koncentracyjnych, aby zobaczyli owoce swojego wspó∏udzia∏u.
W rzeczywistoÊci byli to Niemcy oprowadzani po obozach w Buchenwaldzie
i Dachau, po∏o˝onych w g∏´bi Niemiec. 

Ta ignorancja nie ogranicza si´ jedynie do Stanów Zjednoczonych, ale doty-
czy równie˝ niektórych najbli˝szych sàsiadów Polski, na przyk∏ad Niemców, któ-
rych wiedza o historii europejskiej jest przypuszczalnie wi´ksza ni˝ w Stanach.
Sam by∏em kiedyÊ Êwiadkiem rozmowy mi´dzy wykszta∏conà Niemkà a starszà
polskà parà. Ma∏˝onkowie powiedzieli jej, niezwykle taktownie, ˝e du˝à cz´Êç
II wojny Êwiatowej sp´dzili w Niemczech. Spyta∏a, czy byli tam na wakacjach.
Nie lepiej jest oczywiÊcie w przypadku ludzi mniej wykszta∏conych. Jak zauwa-
˝y∏ ostatnio polski socjolog Zdzis∏aw Krasnod´bski w obszernym artykule na ∏a-
mach „Rzeczpospolitej”1, niemiecka prasa robi niewiele, by t´ sytuacj´ poprawiç.
Niemieccy autorzy, kiedy piszà o wyp´dzeniu Niemców z ziem polskich, rzad-
ko zwracajà uwag´ na fakt, ˝e Polacy równie˝ byli wyp´dzani, ani nie wspomi-
najà o kontekÊcie, który poprzedza∏ utrat´ przez Niemców ziemi: mianowicie
o zbrodniach nazistowskich we wschodniej Europie. Wed∏ug Krasnod´bskiego
niemieccy pisarze rutynowo zniekszta∏cajà i fa∏szujà sprawy, które majà dla Pola-
ków wymiar Êwi´toÊci, np. wielu Niemców postrzega Armi´ Krajowà niemal ja-
ko nacjonalistycznà i antysemickà band´.

Mo˝na si´ przez chwil´ zastanowiç, dlaczego Polacy tak bardzo denerwujà si´
z powodu tej dezinformacji. Dlaczego nie sà sk∏onni t∏umaczyç tej ignorancji po
prostu s∏abym poziomem edukacji i na tym poprzestaç. Moja teza jest taka: po-
wód wielkiej wra˝liwoÊci Polaków tkwi w sprzecznoÊci mi´dzy mitologià polskiej
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przesz∏oÊci rozpowszechnionà wÊród Polaków i kontrmitologià polskiej przesz∏o-
Êci rozpowszechnionà na Zachodzie. Pierwsza przypisuje polskiej historii unika-
towe cnoty, druga unikatowe wady. Co sprawia, ˝e sprzecznoÊç ta jest niezwykle
gwa∏towna, ˝e podstawowe twierdzenia zarówno kontrmitologii, jak i mitologii
le˝à blisko prawdy historycznej? W latach trzydziestych w Polsce szerzy∏ si´ an-
tysemityzm, który cz´sto przybiera∏ doÊç gwa∏towne formy, jednak po 1939 r.
Polska sta∏a si´ domem dla najbardziej z∏o˝onego i wszechstronnego antynazistow-
skiego ruchu oporu, z najwi´kszym procentowo udzia∏em ludnoÊci w porównaniu
ze wszystkimi krajami okupowanej Europy. Co sprawia, ˝e te poglàdy sà trudne
do pogodzenia, ˝e systemy mitologiczne, cz´sto mocno sakralizowane, sk∏aniajà
si´ ku totalizacji, pozostawiajàc niewiele miejsca dla niuansów bàdê syntezy? 

Z ró˝nych powodów historycy sà niech´tni konfrontowaniu mitologii. Nie-
którzy mówià, ˝e ich kwestionowanie nie ma sensu, gdy˝ istniejà one w innym
wymiarze ni˝ historia, dotyczà formy, a nie treÊci. Zdaniem Rolanda Barthes’a
tym, co jednoczy mity, jest nie „cel przes∏ania, ale raczej sposób, w jaki przes∏a-
nie to jest wyra˝one”. W jego opinii „du˝ym b∏´dem by∏oby wprowadzanie rze-
czowego rozró˝nienia mi´dzy celami mitów”. Konstanty Gebert ostatnio napisa∏
o „wojnie” mi´dzy tymi, którzy chwalà i ganià Polsk´, w której „to nie fakty de-
terminujà oceny, lecz na odwrót: z przyj´tych apriorycznie ocen wynika goto-
woÊç uznania lub te˝ pomini´cia faktów”2.

Ale nadal wyst´puje zwiàzek mi´dzy mitem a rzeczywistoÊcià. Jerzy Topolski
pisze o gradacjach w stosunkach mi´dzy obu przypadkami. Niektóre historie sà
bardziej mitologizowane, inne mniej. Barthes przyznaje, ˝e mity zmieniajà si´ na
przestrzeni czasu, byç mo˝e w zale˝noÊci od przydatnoÊci. W ten sposób równie˝
majà jakiÊ zwiàzek ze zmienianiem rzeczywistoÊci historycznej: „wiele starych
mitów mo˝e przyjÊç na myÊl, ale ˝adne nie sà wieczne, bo tylko ludzka historia
pozwala rzeczywistoÊci staç si´ twierdzeniem”. A dla Barthes’a mit jest przede
wszystkim twierdzeniem, przes∏aniem. I jeÊli historia jest sposobem relacjonowa-
nia zmieniajàcej si´ rzeczywistoÊci historycznej, to historie opowiadane przez hi-
storyków muszà mieç jakiÊ, choçby niewielki, zwiàzek z losem mitów. Mo˝na so-
bie równie˝ wyobraziç sytuacje, w których zmiana pojmowania historycznego
nadaje nowy kszta∏t temu samemu rodzajowi mitu.

Chc´ teraz pójÊç Êladem dwóch zwiàzanych ze sobà kwestii: po pierwsze – co
historycy robià z mitami, z którymi spotykajà si´ w nauczaniu bàdê badaniach,
po drugie – co Polska robi w sprawie ignorancji, jakà wzgl´dem jej historii wy-
kazuje Zachód. 

Timothy Snyder wymownie ostrzega przed niebezpieczeƒstwami podejmowa-
nia mitów narodowych: „Jest wyraêna ró˝nica mi´dzy aparatem naukowym
a przyjmowaniem mitów narodowych. Obalanie mitu jest jak taniec z koÊciotru-
pem: kiedy ju˝ zacznie graç muzyka, trudno jest uwolniç si´ z pozornie gi´tkie-
go obj´cia, a wkrótce mo˝na si´ zorientowaç, ˝e to w∏asne kroki wprawiajà sta-
re koÊci w ruch. ¸atwo mo˝na byç porwanym przez choreografi´ tworzenia
i obalania mitów, trudno zaÊ póêniej odzyskaç w∏asny rytm. Równie˝ st´ch∏y za-
pach unosi si´ jeszcze przez jakiÊ czas”.
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We w∏asnej pracy mam wiele trudnoÊci z oddzieleniem naukowego podejÊcia
historyka od mitów narodowych. Sami historycy cz´sto pomagajà tworzyç
i utrzymywaç mity. Wydaje mi si´, ˝e bez pójÊcia w kierunku ca∏kowitej relaty-
wizacji granice mi´dzy historiografià a mitologià nigdy nie b´dà zbyt czytelne.
Ale oczywiÊcie teza Snydera jest bardzo celna; za chwil´ powiem o niebezpie-
czeƒstwach obalania mitów lub – w przypadku Normana Daviesa – obalania
kontrmitów. Jednak mój cel jest tu o wiele skromniejszy. Chc´ wnieÊç jednà po-
prawk´ do mitu, któremu Polacy sà tak wierni, ˝e sta∏ si´ Êwi´ty, i zasugerowaç,
jak umiej´tnie go rewidujàc, mo˝na stworzyç solidniejszy fundament dla polskiej
to˝samoÊci historycznej, gdy˝ mity, jeÊli spe∏niajà jakàkolwiek pozytywnà funk-
cj´, pomagajà ugruntowaç spo∏ecznà to˝samoÊç. Ale co wa˝niejsze, spróbuj´ za-
prezentowaç mit, który b´dzie móg∏ skuteczniej konkurowaç z kontrmitologià,
jakiej wielu Polaków si´ obawia.

Zanim to zrobi´, chcia∏bym poruszyç drugà kwesti´: co zrobiç z ignorancjà.
Chc´ spojrzeç na zaproponowane przez Zdzis∏awa Krasnod´bskiego rozwiàzanie
kwestii ignorancji w sprawach Polski u jej zachodniego sàsiada. Przede wszyst-
kim autor artyku∏u krytykuje swoich rodaków za naiwnoÊç, za to, ˝e w nast´p-
stwie wydarzeƒ po 1989 r. ulegli pewnemu utopijnemu postnacjonalistycznemu
duchowi, wreszcie za to, ˝e nie mogà zrozumieç, i˝ trwajàca walka mi´dzy naro-
dami o interesy rodzi pytania o histori´ i pami´ç. Polityka to historia, a historia
jest politykà i „jasnoÊç w ocenie w∏asnej przesz∏oÊci jest warunkiem skutecznej
polityki historycznej, polityki pami´ci paƒstwa”. Innymi s∏owy: ka˝dy naród ma
obowiàzek tworzenia i rozszerzania w∏asnego pozytywnego wizerunku na Êwie-
cie. Ignorancja nie jest z∏a sama w sobie, ale jest z∏a jako niewydolnoÊç w poli-
tycznym starciu. Recepta Krasnod´bskiego jest nast´pujàca: paƒstwo polskie mu-
si zrobiç o wiele wi´cej, by wzmocniç humanistyk´ i nauczanie historii, a tak˝e
wspieraç badania nad Polskà prowadzone przez zagranicznych naukowców. „Je-
den Norman Davies uczyni∏ wi´cej dla Polski ni˝ wszystkie instytuty kultury pol-
skiej za granicà razem wzi´te” – pisze Krasnod´bski. 

Ale czy to prawda? JeÊli celem jest rozwiàzanie nieporozumieƒ w kwestii pol-
skiej przesz∏oÊci wÊród tych, którzy sà ignorantami, to czy nale˝y naÊladowaç po-
dejÊcie Normana Daviesa? Zanalizujmy jego najnowszà ksià˝k´ Powstanie ’443.
To jawny przypadek autora, któremu wyraênie si´ podoba taniec z koÊciotrupa-
mi. Ksià˝ka podejmuje g∏ówne elementy kontrmitologii dotyczàce polskiej histo-
rii – rzekomo szerzàcy si´ szowinizm etniczny, dyplomatycznà nieodpowiedzial-
noÊç, s∏abe przygotowanie wojskowe – i albo bezpoÊrednio je obala, albo zamienia
je w ich przeciwieƒstwo. Polska mi´dzywojenna staje si´ ostojà wielokulturowo-
Êci, a Polska czasu wojny oczywiÊcie znajduje si´ poza wszelkà krytykà.

JeÊli chodzi o temat ksià˝ki – powstanie warszawskie – mo˝na wiele rzeczy
pomyÊleç na temat decyzji o rozpocz´ciu walki: czy by∏a nieodpowiedzialna, bio-
ràc pod uwag´ przewidywalne ofiary cywilne; czy by∏a racjonalnie skalkulowa-
na, bioràc pod uwag´ bliskoÊç Sowietów; czy to w ogóle by∏a decyzja? Niektó-
rzy argumentowali, ˝e dowództwo AK wyda∏o ten rozkaz, aby nadaç kszta∏t
zbrojnemu powstaniu, które w innym razie wybuch∏oby spontanicznie. Ale bez
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wzgl´du na punkt widzenia, nale˝y przynajmniej przyznaç, ˝e temat jest dysku-
syjny. Davies tego nie robi i nie dopuszcza mo˝liwoÊci, ˝e AK mog∏a pope∏niç
b∏àd, wydajàc rozkaz rozpocz´cia powstania. Jako „dobry polski patriota” odsu-
wa lub ignoruje jakiekolwiek pytania, które mog∏yby zaszkodziç honorowi i do-
bremu imieniu Polski.

Ale czy to jest naprawd´ rozsàdny polski patriotyzm? Czy patriota powinien
promowaç Êlepot´ wobec wad swojego kraju? Z pewnoÊcià ksià˝ka Daviesa to
wspania∏e opowiadanie, ale jeÊli historia to krytyczne spojrzenie na przesz∏oÊç,
niewàtpliwie jest to z∏a historia. Zadaniem historyka nie jest sprawiaç, by naród
czu∏ si´ dobrze ze swojà przesz∏oÊcià. Cokolwiek si´ robi w sprawie dezinformacji
i ignorancji, zadaniem historyka nie mo˝e byç obrona domniemanych Êwi´toÊci.

Co gorsza, ta ksià˝ka to z∏y przyk∏ad tworzenia wizerunku Polski (PR). Nie
przekona nikogo, kto ju˝ nie jest przekonany, a tym samym robi niewiele, by
zmieniç pozycj´ Polski. Sceptyk, si´gajàc po t´ ksià˝k´, b´dzie tylko jeszcze bar-
dziej przekonany, ˝e Davies i ta Polska, którà on reprezentuje, sà niezdolni do sa-
mokrytyki. JeÊli ktoÊ chce g∏osiç kazania nienawróconym, musi byç przygotowa-
ny na krytyk´ przedmiotu historycznego zwanego Polskà4.

Teraz pozwol´ sobie podaç przyk∏ad, jak to mo˝na zrobiç. Chc´ dokonaç ana-
lizy i udowodniç fa∏sz cz´Êci polskiej mitologii na temat II wojny Êwiatowej,
a w szczególnoÊci polskiej kolaboracji. Nie chc´ powiedzieç, ˝e kolaboracja by∏a
znaczàcym zjawiskiem w wojennej Polsce. Wkrótce w „Slavic Review” uka˝e si´
artyku∏ autorstwa doÊç surowego krytyka, niemieckiego historyka Klausa-Petera
Friedricha, badajàcego nieznane sposoby polskiego kolaborowania z nazistami:
niewielkà polskà formacj´ policyjnà (granatowa policja), szkieletowà administra-
cj´ na szczeblu wiejskim, uzbrojonà w ∏opaty „s∏u˝b´ budowlanà” (Baudienst).
We wzgl´dnej perspektywie nadzwyczajne jest jednak to, jak s∏abo Polacy – przy-
najmniej ci z centralnej Polski, obszaru Generalnego Gubernatorstwa – kolabo-
rowali z nazistowskimi okupantami. W przeciwieƒstwie do Serbów, Chorwatów,
S∏owaków, Czechów, Francuzów, Norwegów, Polakom nie zezwolono na utwo-
rzenie kolaboranckiego rzàdu. W 1939 r. Niemcy rozbili polski aparat paƒstwo-
wy i nie by∏o ˝adnej polskiej administracji a˝ do szczebla wiejskiego. W przeci-
wieƒstwie do Ukraiƒców czy ¸otyszy Polaków nie wykorzystywano w stra˝y
obozowej. Odmiennie ni˝ w wypadku ka˝dego narodu w Europie, poza Czecha-
mi i oczywiÊcie ˚ydami, ale w∏àczajàc Rosjan, S∏owaków, Estoƒczyków, Francu-
zów i wielu innych, Polaków nie rekrutowano, by walczyli dla Niemców, nawet
gdy ci pod koniec wojny desperacko potrzebowali ˝o∏nierza.
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4 W Polsce nie jest to ∏atwe. Âwiadczà o tym trudnoÊci zwiàzane z badaniem antysemityzmu w Pol-
sce mi´dzywojennej, kwestià kolaboracji w czasie wojny czy inne problemy. Sama struktura ksià˝ek
napisanych w poprzednich dekadach wyklucza∏a branie tych spraw pod uwag´. A kiedy takie ksià˝-
ki wychodzà, sà podejmowane jak przys∏owiowe wyrywanie z´bów: przez publiczny spór. Oto kil-
ka przyk∏adów: dyskusja o Shoah wywo∏ana w 1987 r. artyku∏em Jana B∏oƒskiego Biedni Polacy pa-
trzà na getto w „Tygodniku Powszechnym”, spór o Jedwabne po ukazaniu si´ w 2000 r. ksià˝ki Jana
Grossa Sàsiedzi, problem polskiej kolaboracji z Niemcami. Ciekawe, ˝e obie strony ka˝dego sporu
zak∏adajà, i˝ ich przeciwnicy upierajà si´ przy zupe∏nie odwrotnym przekonaniu, i oczywiÊcie majà
racj´. To, co mamy, to kontrmitologia. Zazwyczaj pojawia si´ w poglàdach wyra˝anych na Zacho-
dzie, czasami, choç nie zawsze, uto˝samiana bywa z ˚ydami, którzy sami lub ich rodziny cierpieli
z powodu dyskryminacji.



Dlaczego w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi istnia∏a tak
niewielka kolaboracja? Odpowiedê, która cz´sto pada, na przyk∏ad w dyskusji
przeprowadzonej w 2003 r. na ∏amach „Tygodnika Powszechnego”5, z udzia∏em
W∏odzimierza Borodzieja, Aleksandra Litewki, Mariana Wojciechowskiego, brzmi:
Niemcy nie chcieli polskiej kolaboracji. W Êrodku sporu o Jedwabne Abraham
Brumberg napisa∏, ˝e „to w wi´kszoÊci niemiecka polityka niepohamowanego
terroru sprawi∏a, ˝e Polacy odmówili wr´cz wspó∏pracy militarnej”6. Ale oczywi-
Êcie, jako czo∏owy kontrmitolog, idzie on krok dalej: sugeruje, ˝e Polacy faktycz-
nie kolaborowaliby, gdyby Niemcy im na to pozwolili.

W∏aÊciwie chc´ dowieÊç, ˝e zarówno Borodziej, jak i Brumberg mylili si´ w tej
kwestii. W rzeczywistoÊci Niemcy nie tylko chcieli polskiej kolaboracji, ale na nià
liczyli. Jest dobrze potwierdzonym, choç cz´sto ignorowanym faktem, ˝e przed
1939 r. nazistowskie Niemcy widzia∏y Polsk´ jako prawdopodobnego sojusznika
w podboju Zwiàzku Radzieckiego. W przeciwieƒstwie do tego, co wielu sugero-
wa∏o, nie ma w pismach nazistowskich ˝adnej aluzji do jakiejÊ g∏´bszej antypatii
w stosunku do Polaków, która t∏umaczy∏aby surowoÊç nazistowskiej okupacji
w Polsce i niezabieganie o kolaborantów. Polska marginalnie pojawia si´ w pi-
smach i mowach Hitlera. Wyraênie uwa˝a∏ on Polaków za „element obcy raso-
wo”7, jednak, wed∏ug Martina Broszata, wobec polskiego zwyci´stwa nad Zwiàz-
kiem Radzieckim w 1920 r. Hitlerowi trudno by∏o uwa˝aç Polaków za ni˝szych
rasowo8. Dla niego Polska by∏a przede wszystkim „paƒstwem oÊciennym”, o so-
jusz z którym nale˝a∏o zabiegaç przeciw wrogowi numer jeden, Zwiàzkowi Ra-
dzieckiemu9. W styczniu 1934 r. Niemcy i Polska zawar∏y pakt o nieagresji i na-
ziÊci odstàpili od ostrej, antypolskiej polityki Weimaru. Polsko-niemiecka wojna
handlowa zakoƒczy∏a si´, a Warszawa i Berlin dok∏ada∏y wszelkich staraƒ, by
konsultowaç si´ w sprawach b´dàcych przedmiotem wspólnej troski. Nazistow-
scy przywódcy szanowali swoich polskich odpowiedników: Hermann Göring,
który wielokrotnie jeêdzi∏ do Polski na polowania, napisa∏ nawet wst´p do nie-
mieckiego wydania dzie∏ zbiorowych Pi∏sudskiego10.
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5 W. Borodziej, A. Litewka, M. Wojciechowski, Spór o kolaboracj´ i Ost-Institut, „Tygodnik Po-
wszechny” 2003, nr 23.
6 Zob. jego list do „The Times. Literary Suplement”, 27 IV 2001.
7 Hitlers zweites Buch. Ein Dokument aus dem Jahr 1928, wst´p i komentarz G.L. Weinberg, Stutt-
gart 1961, s. 81; A. Hitler, Mein Kampf, München 1925, s. 390.
8 Broszat pisze: „Podziw Hitlera dla Pi∏sudskiego, pogromcy Armii Czerwonej (1920 r.), dopro-
wadzi∏ go do raczej ˝yczliwej oceny politycznych i militarnych zdolnoÊci narodu polskiego, któ-
ry na wiele lat przyçmi∏ [überdeckte] szersze tendencje do postrzegania ni˝szoÊci rasowej S∏o-
wian” (M. Broszat, Nationalsozialistische Polenpolitik 1939–1945, Frankfurt am Main 1965,
s. 10–11).
9 M. Broszat, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, München 1963, s. 182–183.
10 Jeszcze w pierwszych miesiàcach 1939 r. wydrukowano w Niemczech propolskà ksià˝k´ z entu-
zjastycznym artyku∏em Hjalmara Schachta (Polen von Polen gesehen, mit einem Beitrag von Reichs-
minister Dr. H. Schacht, Berlin 1939). Podczas wojny Niemcy utrzymali stra˝ honorowà przy grobie
Pi∏sudskiego w Krakowie (Ch. Klessman, Die Selbstbehauptung einer Nation: Nationalsozialistische
Kulturpolitik und polnische Widerstandsbewegung im Generalgouvernement 1939–1945, Düsseldorf
1971, s. 27). Na temat szacunku Hitlera dla Pi∏sudskiego zob. równie˝ J.W. Borejsza, Antyslawizm
Adolfa Hitlera, Warszawa 1989, s. 67–68; H.K. Rosenthal, German and Pole: National Conflict and
Modern Myth, Gainsville 1976, s. 103–104, 108.



Wszystko to przeczy temu, co piszà autorzy tacy jak Norman Davies, Jan
T. Gross, Jerzy W. Borejsza i Zdzis∏aw Krasnod´bski. W ró˝nym stopniu mówià
oni o rzekomo g∏´boko zakorzenionym nazistowskim antypolonizmie i antysla-
wizmie. Ale w rzeczywistoÊci polityka nazistowska wobec grup s∏owiaƒskich,
mo˝e z wyjàtkiem Rosjan, gdy˝ figurujà oni w samym centrum planów zagarni´-
cia przestrzeni ˝yciowej, by∏a doÊç elastyczna i oportunistyczna. To równie˝ znaj-
dowa∏o odbicie w teoriach rasowych popieranych przez nazistów; przed 1939 r.
kwestia rzekomej polskiej ni˝szoÊci rasowej by∏a otwarta.

Jak wi´c mo˝na wyt∏umaczyç niebywa∏à brutalnoÊç nazistów w Polsce od mo-
mentu, gdy zaatakowali ten kraj w 1939 r.? Musia∏o mieç to zwiàzek z polskà od-
mowà wspó∏pracy: polski rzàd przy powszechnym poparciu obywateli stanowczo
odrzuca∏ niemieckie nawo∏ywania pod koniec 1938 i na poczàtku 1939 r. Poza
przy∏àczeniem si´ do paktu antykominternowskiego Niemcy ˝àdali Gdaƒska,
a tak˝e eksterytorialnej drogi i kolei biegnàcych przez polskie terytorium, ∏àczà-
cych Rzesz´ z Prusami Wschodnimi. W zamian proponowali gwarancj´ polskich
granic i n´cili udzia∏em w zdobyczach w wojnie ze Zwiàzkiem Radzieckim. Pol-
ska zdecydowanie odrzuci∏a te propozycje i ku wÊciek∏oÊci Hitlera pod koniec
marca 1939 r. uzyska∏a obietnic´ pomocy od Wielkiej Brytanii, gdyby jej suwe-
rennoÊç by∏a „wyraênie zagro˝ona”. W nast´pnym miesiàcu Hitler wypowiedzia∏
pakt z 1934 r. i zaczà∏ planowaç zniszczenie Polski. Gdyby natychmiast nie móg∏
zdobyç przestrzeni w Rosji, chcia∏ zagarnàç mo˝liwie wiele w Polsce11. 

OczywiÊcie w niemieckiej kulturze g∏´boko zakorzenione by∏o poparcie dla
kampanii nienawiÊci i zniszczenia wszcz´tej przeciwko Polsce we wrzeÊniu 1939 r.
Antypolskie nastroje by∏y szczególnie silne w Prusach. I teraz, gdy Hitler posta-
nowi∏ zgnieÊç Polsk´, antropologiczna wspólnota posz∏a tym Êladem, sk∏adajàc
jawne deklaracje na temat rzekomej ni˝szoÊci rasowej Polaków. Ale to wszystko
nie by∏o wywo∏ane g∏´bszà nazistowskà ideologicznà animozjà wobec Polaków,
tylko ich odmowà wspó∏pracy. Gdyby paƒstwo polskie by∏o skore do wspó∏dzia-
∏ania z Hitlerem w 1939 r., byç mo˝e przetrwa∏oby jako satelita, podobny do
S∏owacji12. To przez blokowanie drogi do Lebensraum Polacy stali si´ typem
„S∏owian” przeznaczonym do zniszczenia. Tak wi´c to nie dawne nazistowskie
plany zniszczenia Polaków zrodzi∏y polski opór w 1939 r. i póêniej, ale to raczej
polski opór spowodowa∏ takie plany. Na ziemiach czeskich nie by∏o ˝adnej iskry,
która wywo∏a∏aby opór; jesienià 1938 r. niemieckie wojska bez walki zaj´∏y gra-
niczne tereny, a ca∏e Czechy bez jednego wystrza∏u w marcu nast´pnego roku.
Ani Czesi, ani Niemcy nie mieli bodêca, by popsuç wzgl´dny spokój; Niemcy ce-
nili stabilnà produkcj´ materia∏ów wojennych przez czeski przemys∏, a Czesi zna-
czàcà przestrzeƒ pozostawionà im do prowadzenia ˝ycia ekonomicznego i kultu-
ralnego. Podobniejszy do polskiego by∏ przypadek Jugos∏awii, gdzie przewrót
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11 J.W. Borejsza, Antyslawizm…, s. 78–81; K. Hildebrand, The Foreign Policy of the Third Reich,
Berkeley–Los Angeles 1970, s. 82–83.
12 Ch. Klessman, Die Selbstbehauptung..., s. 27–28; M. Broszat, Nationalsozialistische Polenpoli-
tik..., s. 10. Lebensraum nie musia∏ byç uk∏adnà przylegajàcà do siebie ca∏oÊcià: pierwszymi miej-
scami, które naziÊci zamierzali zaanektowaç po wojnie, by∏y paƒstwa ba∏tyckie, Galicja i Krym
(N. Rich, Hitler’s War Aims. Ideology, the Nazi State, and the Course of Expansion, New York 1992,
s. 327).



dokonany przez oficerów lotnictwa, cieszàcych si´ olbrzymim poparciem w Ser-
bii, przyniós∏ w marcu 1941 r. nazistowski gniew i kampani´ zniszczenia.

Co to wszystko znaczy dla polskiej mitologii historycznej? Pozornie niewiele:
zdaje si´ jedynie potwierdzaç fakt Polski bez Quislinga. Ale odk∏adajàc na bok
niektóre g∏´boko zakorzenione wierzenia na temat rzekomej wrodzonej nienawi-
Êci nazistów do Polaków i S∏owian, mo˝na zadaç inne pytanie: dlaczego polski
rzàd odmówi∏ przyj´cia niemieckich propozycji wspó∏pracy? W Êwietle ca∏ego
póêniejszego zniszczenia cena, jakiej za˝àdano od Polaków w 1939 r., wydaje si´
doÊç umiarkowana. Ale polskie przywiàzanie do suwerennoÊci by∏o tak silne, ˝e
nawet oddanie czegoÊ, czego Polska w∏aÊciwie nie posiada∏a – Wolnego Miasta
Gdaƒska – wydawa∏o si´ zbyt du˝ym kompromisem. Tym, co wyró˝nia postaw´
Polski, jest silnie odczuwany nacjonalizm, który doprowadzi∏ Polaków do odrzu-
cania kompromisu – czego nie mo˝na powiedzieç o Czechach – i który tylko si´
wzmocni∏ pod wp∏ywem olbrzymich zniszczeƒ wojennych.

Niemcy pokonali polskie si∏y zbrojne w kilka tygodni, póênym latem 1939 r.,
ale nie spacyfikowali terytorium. W nast´pnych tygodniach po kapitulacji wy∏o-
ni∏ si´ w pe∏ni rozbudowany ruch konspiracyjny. We wczesnej pracy Jan T. Gross
napisa∏, ˝e istnia∏ on nie tyle po to, by przeciwstawiç si´ Niemcom, ile by zapew-
niç polskie ˝ycie spo∏eczne. Niemniej jednak by∏a to sieç organizacji, które wy∏o-
ni∏y si´ w odpowiedzi na niemieckà agresj´, a potem zdefiniowa∏y i podtrzymy-
wa∏y antyniemiecki etos. Wielki zbiorowy opór przeciw kolaboracji w wojennej
Polsce jest konsekwencjà wojny polsko-niemieckiej, a nie jakiegoÊ osobliwego
polskiego umi∏owania wolnoÊci, jak sugerowa∏a narodowa mitologia13. Podzie-
mie by∏o antyniemieckà instytucjà, która kara∏a i sukcesywnie marginalizowa∏a
kolaboracj´. Ka˝dy wyrok wykonany na Polaku kolaborancie powodowa∏ odwet
i sprawia∏, ˝e granice dopuszczalnego zachowania by∏y bardziej wyraêne dla
tych, którzy pozostali. W rezultacie ci Polacy, którzy pracowali dla Niemców,
próbowali samousprawiedliwiaç si´ przez prac´ konspiracyjnà, szczególnie gdy
wojna zbli˝a∏a si´ ku koƒcowi.

Sprawdzian tej tezy znajdujemy w niedawnych pracach Martina Deana, Ry-
szarda Torzeckiego i Timothy’ego Snydera. W jaki sposób Polacy zachowywali
si´ na terenach, które nie by∏y tak ÊciÊle kontrolowane przez polskie podziemie,
np. w Galicji Wschodniej lub na Wo∏yniu? Ograniczone badania wskazujà, ˝e na
tych terenach Polacy byli o wiele bardziej sk∏onni do wspó∏pracy z niemieckimi
instytucjami, w∏àczajàc si∏y zbrojne. Choç s∏abo zbadany, ten szczup∏y zakres wie-
dzy, który posiadamy o by∏ych polskich obszarach dalej na zachód, np. o Kraju
Warty (Warthegau) lub Âlàsku, chyba wykaza∏by podobne wyniki: o wiele wi´k-
szà ch´ç wspó∏pracy, wyra˝ajàcà si´ np. w przyjmowaniu niemieckiego obywatel-
stwa (Volkslista), wst´powaniu do niemieckich organizacji itp. OczywiÊcie za-
równo na wschodzie, jak i zachodzie takie kroki w kierunku kolaboracji
podejmowane by∏y pod przymusem albo w celu ochrony przed innymi nacjona-
listycznymi si∏ami, albo unikni´cia aresztowania lub deportacji.
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13 Ta interpretacja jest inspirowana przez podejÊcie Stephena Kotkina do radzieckiego socjalizmu
w kategoriach, czym nie by∏: nie by∏ kapitalizmem (S. Kotkin, Magnetic Mountain: Stalinism as
a Civilization, Berkeley–Los Angeles 1995). Podobnie polskie zachowanie zosta∏o zdefiniowane
przez to, czym nie mog∏o byç.



W koƒcu stajemy wobec banalnego faktu, ˝e Polacy sà ludêmi. Co mog∏oby
byç bardziej niszczàce dla narodowej mitologii ni˝ to stwierdzenie? Wyró˝niajà-
ce si´ polskie zachowanie w czasie II wojny Êwiatowej, olbrzymi opór wobec ko-
laboracji w Êrodkowej Polsce to nie zas∏uga jakiejÊ zbiorowej tajemniczej cnoty,
tylko raczej historyczno-instytucjonalnego kontekstu. Obejmowa∏ on sprzeciw
wobec kompromisu w sprawach uderzajàcych w narodowà suwerennoÊç i trady-
cj´ podziemnej konspiracji podtrzymywanà przez romantycznà ideologi´. Ludzie
oczywiÊcie poszukujà znaczenia cierpienia znoszonego dla wspólnej sprawy, tak
wi´c pojawienie si´ narodowej mitologii w odniesieniu do okupacji by∏o czymÊ
logicznym. Socjolog Hanna Âwida-Ziemba daje „funkcjonalne” wyt∏umaczenie
jednolitoÊci mitologii o wojnie albo, jak to sama nazywa, legend´ „nieskazitelno-
Êci” polskiego zachowania w czasie wojny: by∏o to potrzebne w imi´ pozytywne-
go morale. Z tego powodu Biuro Informacji i Propagandy odmówi∏o poszerza-
nia wiedzy na temat karygodnych czynów dokonywanych przez Polaków latem
1941 r. w Jedwabnem i innych miejscach, gdy˝ by∏oby to demoralizujàce. I roz-
szerza ona swój argument na okres powojenny, czas bezustannej narodowej opre-
sji. Mitologia, albo – jak ona to nazywa – legenda, utrzymywa∏a si´ do 1989 r.
Do tego mo˝na dodaç przyj´cie nacjonalizmu przez PRL, który celowo t∏umi∏
rozwa˝ania kwestionujàce polskie zachowanie w czasie II wojny Êwiatowej. Ale
teraz ten moment historyczny minà∏.

Uwagi koƒcowe

Historiografia ró˝ni si´ od mitologii: w koƒcu my historycy twierdzimy, ˝e
szanujemy jakoÊç dowodów, które podwa˝ajà mity. Ale równie˝ uwa˝am, ˝e nie
jest rozsàdne udawanie, i˝ granica mi´dzy mitem a historiografià jest wyraêna:
przynajmniej po to, by nie wy∏àczyç historyków z ogólnej debaty historycznej al-
bo by nie zachowywali si´ tak, jakby ich praca by∏a niezwiàzana z tym, co ludzie
myÊlà o historii. To mo˝e byç w ka˝dym razie prawdà, ale nie ma powodu, by
wzmacniaç prawd´ jako samospe∏niajàce si´ proroctwo. Jestem równie˝ optymi-
stà, ˝e historycy mogà odnosiç si´ do mitów, bo mitologia historyczna nie nazy-
wa siebie mitologià, ale raczej historià.

Dodatkowym powodem, by nie nalegaç ˝arliwie na ca∏kowite rozró˝nienie
mi´dzy mitem i historià, jest to, ˝e mitologie szerzà narodowe kultury i pomaga-
jà kszta∏towaç myÊlenie historyka na temat, którym si´ zajmuje. Dobrym przy-
k∏adem jest ksià˝ka Jana T. Grossa14, która wydaje si´ niepowiàzana z jego wcze-
Êniejszà pracà, pokazujàcà wysoce pozytywny obraz polskiego spo∏eczeƒstwa
pod okupacjà niemieckà, wychwalajàcà cnoty narodowej solidarnoÊci. W ostat-
niej publikacji autor wyra˝a ubolewanie, ˝e polskie spo∏eczeƒstwo nie zdo∏a∏o
okazaç solidarnoÊci z tymi, którzy byli najbardziej zagro˝eni. Tym, co ∏àczy te
rozbie˝ne podejÊcia i faktycznie w jakiÊ sposób pomaga je strukturalizowaç, jest
polska mitologia narodowa. JeÊli we wczesnej pracy Gross uwa˝a∏ za rzecz pew-
nà podstawowe dogmaty tej mitologii – np. ˝e S∏owianie i ˚ydzi stanowili od-
r´bnà kategori´ w nazistowskim myÊleniu, albo ˝e zasadniczo nie by∏o ˝adnej ko-
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laboracji, to w póêniejszej pracy stworzy∏ argumenty przeciw tej mitologii,
w pewnym sensie jako zawiedziony by∏y wierzàcy, który nie mo˝e powstrzymaç
si´ od oceniania Polaków wed∏ug ich w∏asnych niemo˝liwych do spe∏nienia stan-
dardów. Bada∏ kwestie polskiej historii w kategoriach wyznaczonych przez mito-
logi´. W fakcie, ˝e Gross zbli˝y∏ si´ teraz do kontrmitologii, przejawia si´ nieod-
parta polaryzacja debaty na tematy polsko-˝ydowskie.

Mam nadziej´, ˝e wykaza∏em, i˝ mo˝na zakwestionowaç i rozdzieliç polskie
mitologie bez ca∏kowitego odwrócenia ich biegu. Polacy nie majà si´ czego oba-
wiaç, jeÊli chodzi o badanie faktów historycznych. Jest wiele wydarzeƒ heroicz-
nych i inspirujàcych w polskiej historii. Ale myÊl´, ˝e gdy ktoÊ, kto miesza histo-
ri´ z mitem, odrzuci protekcjonalne podejÊcie do polskiej historii, mo˝e uczyniç
wi´kszy po˝ytek z przesz∏oÊci. Staje si´ ona czymÊ, z czego nie jest si´ dumnym
– w koƒcu to odziedziczyliÊmy, a nie stworzyliÊmy – ale czymÊ, z czym nale˝y si´
zmierzyç, wyzwaniem, uznaniem, ˝e stoimy na czyichÊ barkach; ˝e okolicznoÊci,
które dziedziczymy, nie sà naszym w∏asnym tworem. Dobro, które si´ dokona∏o,
inspiruje pokor´ szacunku zamiast arogancji strachu i byç mo˝e pragnienie wg∏´-
biania si´ w tajemnice przesz∏oÊci i uczenia si´ z nich, zamiast wiary w to, ˝e
przesz∏oÊç mówi sama za siebie. Poglàd, który zasugerowa∏em, sprzyja niezale˝-
noÊci dzia∏ania i myÊli w miejsce podporzàdkowania si´ ˝àdaniom spo∏eczeƒstwa
zjednoczonego w niepodwa˝alnej zbli˝onej do kultu mitologii.

Nawet w chrzeÊcijaƒskim Êwiecie historyczny mit mo˝e byç podniesiony do
rangi kultu. Ale chrzeÊcijaƒska doktryna przezornie przestrzega przed niebezpie-
czeƒstwem za∏o˝eƒ apriorycznych, gdy˝ ludzie majà tendencj´ do postrzegania
Êwi´toÊci w rzeczach ludzkich. Robienie za∏o˝eƒ szczególnie zagra˝a krytycznej
nauce historii, poniewa˝ rzeczy uÊwi´cone stajà si´ obiektami kultu. Znane jest
powiedzenie Durkheima, ˝e Êwi´te jest to, co spo∏eczeƒstwo czci w sobie. Za-
koƒcz´ s∏owami Raymonda Arona, ˝e „esencjà bezbo˝noÊci jest czczenie ∏adu
spo∏ecznego”. Opowiadanie historii to jedno, czczenie Êwi´toÊci – to drugie.

T∏umaczenie Alexandra Bohdanowicz

JOHN CONNELLY (ur. 1960) – profesor historii, badacz najnowszych dziejów
spo∏ecznych i politycznych Europy Ârodkowej i Wschodniej oraz historii na-
cjonalizmu, wyk∏adowca Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Opubliko-
wa∏ m.in.: Reflections of Social Change: Polish Rural Sociology, 1930–1965,
„Trondheim Studies on East European Cultures and Societies” 2004, t. 14;
Universitäten in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts: Zwischen Autonomie
und Anpassung (2003); Captive University: The Sovietization of East German,
Czech, and Polish Higher Education, 1945–1956 (2000) (wraz z Michaelem
Grüttnerem); Nazis and Slavs: From Racial Theory to Racist Practice, „Cen-
tral European History” 1999, t. 32, nr 1; Poles and Jews in the Second World
War: the Revisions of Jan T. Gross, „Contemporary European History” 2002,
t. 11, nr 4.

Mity i kontrmity, przyczynek do dyskusji o polskiej to˝samoÊci historycznej
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Myths and antimyths

How should Poland deal with Western ignorance about its history? The misconceptions
are so huge, especially about World War II, that many Poles react with understandable de-
fensiveness. But uncritical views of the Polish past – which stress only the positive – will
convince no-one, and are in any case unsound history. There is perhaps no more bother-
some and unpleasant topic at the moment for historically minded Poles than supposed
“Polish collaboration” with the Nazis. But if one approaches the matter dispassionately,
one sees that Poland has nothing to fear from probing considerations of this issue. There
are of course controversial issues that need to be explored indepth: the actions of the con-
struction battalions (Baudienst), the Institut für deutsche Ostarbeit, the local Polish poli-
ce (policja granatowa), the exact practices of signing Poles onto the Volkslisten. But when
the dust clears, Poland remains the country in Europe that did the least to support the Na-
zi war effort. Its oppositional stance is explained, however, not through ideologically ba-
sed determination of Nazi Germany to destroy Poland. In fact, the Nazis had wanted Po-
land as an ally. But Poland refused. This refusal lay not in some superior moral quality
that happened to animate the Poles of an earlier period, but rather in an absolute deter-
mination of Poles to protect national sovereignty. Polish nationalism – good, bad, and
neutral – functioned to rule out collaboration in the minds of Polish leaders and Polish ci-
tizens. In this case historical analysis can help defuse an emotionally charged issue. There
is much that was heroic and inspiring in Polish history. But once one rejects a protective
attitude toward the Polish past – one that confuses history for myth – one can also make
better use of that past. It becomes something not to feel proud of – after all we have in-
herited it, not created it – but something to measure up to, a recognition that we stand on
others shoulders and that the circumstances we inherit are not of our own making. Hero-
ic deeds of the past thus inspire the humility of respect rather than the arrogance of fear.
A similar argument might be made about Polish Stalinism: for very specific historic reasons
Poles cooperated in constructing of the new Soviet-type society far less than other subject
peoples in East and Central Europe. But that would be the subject for a new essay.
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Agnieszka ¸uczak

Wielkopolska w oczach polskiego
podziemia niepodleg∏oÊciowego.

Sprawozdanie miesi´czne
Komendy Okr´gu Poznaƒskiego
Delegatury Si∏ Zbrojnych na Kraj

za sierpieƒ 1945 roku
Prezentowany dokument jest miesi´cznym sprawozdaniem Komendy Okr´gu

Poznaƒskiego Delegatury Si∏ Zbrojnych na Kraj. Sprawozdania te by∏y od po∏o-
wy czerwca do wrzeÊnia 1945 r. przesy∏ane do komendanta Obszaru Zachodnie-
go DSZ w kraju p∏k. Jana Szczurka-Cergowskiego „S∏awbora”1. Jednym z zadaƒ
Delegatury by∏o prowadzenie wywiadu politycznego, gospodarczego, spo∏eczne-
go oraz wojskowego w województwie poznaƒskim. Sprawozdania zawierajà in-
formacje zebrane przez siatk´ wywiadowczà komendanta okr´gu Andrzeja Rze-
wuskiego „Wojmira”. Pochodzi∏y one z podleg∏ych organizacyjnie Rzewuskiemu
terenowych placówek dzia∏ajàcych w powiatach województwa poznaƒskiego:
gnieênieƒskim, kaliskim i koniƒskim2. Niezale˝nie od terenowej sieci DSZ szef
Wydzia∏u II kpt. W∏adys∏aw Roman „Janiszewski” zorganizowa∏ w∏asnà siatk´
wywiadowczà obejmujàcà instytucje wojewódzkie w Poznaniu. Na podstawie
meldunków nap∏ywajàcych z obu êróde∏ Roman opracowywa∏ miesi´czne lub
dwutygodniowe raporty3. Informacje zebrane przez siatk´ Romana pochodzi∏y
m.in. z Wojewódzkiego Urz´du Ziemskiego w Poznaniu i dotyczy∏y np. przebie-
gu reformy rolnej i stanu gospodarki w województwie. Natomiast wiedzy o po-
znaƒskim Urz´dzie Bezpieczeƒstwa dostarcza∏a siatka wywiadowcza zorganizo-
wana przez zast´pc´ Romana ps. „Marek”4. Czyni∏ on równie˝ starania
o pozyskanie informatora wewn´trznego w UB w Poznaniu.

1 AIPN, 0185/70, t. 1, WSGO „Warta”, Komenda Okr´gu, DSZ krypt. „Kupa∏a”, oprac. KW MO

w Poznaniu, Poznaƒ 1982, mps, s. 52.
2 AIPN, 846/119, GZI WP Zarzàd IV, Akta Êledztwa nr 8/51, Protokó∏ przes∏uchania podejrzane-

go W∏adys∏awa Romana, 12 XII 1949 r., k. 54–56.
3 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego W∏adys∏awa Romana, 9 V 1950 r., k. 19–20.
4 W êród∏ach „Marek” wyst´puje pod ró˝nymi nazwiskami: Leczyƒski, Markowski.
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Dokumentacja poznaƒskiego okr´gu DSZ (zawierajàca kopie meldunków wy-
wiadowczych, instrukcje i rozkazy otrzymywane z obszaru zachodniego DSZ)
zosta∏a ukryta przez sekretark´ W∏adys∏awa Romana, Kazimier´ Zió∏kowskà
„Gra˝yn´”, i w ten sposób przetrwa∏a do 1947 r. Jesienià 1947 r. Roman podjà∏
decyzj´ o zniszczeniu akt Delegatury i razem z Zió∏kowskà je spalili5. Jak dotàd
w archiwach IPN nie znaleziono orygina∏u dokumentu, a jedynie odpis sporzà-
dzony przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeƒstwa6. Prezentowane sprawozda-
nie najprawdopodobniej zosta∏o przej´te przez Urzàd Bezpieczeƒstwa podczas li-
kwidacji Komendy Obszaru Zachodniego Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”.

5 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego W∏adys∏awa Romana, 12 XII 1949 r., k. 54–56.
6 AIPN, 0185/70, t. 1, WSGO „Warta”..., Za∏àcznik nr 28, s. 201–207.
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1945 sierpieƒ 30, Poznaƒ – Sprawozdanie miesi´czne Komendy Okr´gu Poznaƒ-
skiego Delegatury Si∏ Zbrojnych na Kraj za sierpieƒ 1945 roku 

„Kupa∏a”1

Sprawozdanie miesi´czne
30 VIII [19]45

1) Nastroje spo∏eczeƒstwa
Postaw´ spo∏eczeƒstwa uwa˝aç nale˝y zasadniczo za jednolità i zdecydowanie

wrogà w stosunku do okupanta sowieckiego i rzàdu warszawskiego. O ile po-
czàtkowo ludnoÊç Wielkopolski zachowywa∏a postaw´ lojalnà i wk∏ada∏a du˝o
inicjatywy, pracy i poÊwi´cenia w dzie∏o odbudowy kraju, o tyle teraz nastroje
zmieni∏y si´ zasadniczo. Przyczyni∏y si´ do tego w g∏ównej mierze chaos admini-
stracyjny idàcy z góry, dewastacja kraju przez okupanta, terror polityczny, odsu-
wanie ludzi wartoÊciowych od w∏adz i stanowisk kierowniczych, a przede
wszystkim coraz bardziej post´pujàce zubo˝enie ludnoÊci na skutek minimalnych
zarobków przy jednoczesnym wyÊrubowanym poziomie cen. Walka o byt i chleb
powszedni jest obecnie zagadnieniem pierwszej wagi, przed którym z konieczno-
Êci ust´pujà wzgl´dy polityczne czy partyjne. O ile przed miesiàcem jeszcze ∏u-
dzono si´, ˝e Rzàd Jedn[oÊci] Narodowej i Miko∏ajczyk stanowi prognoz´ lep-
szego jutra, o tyle obecnie rozczarowanie jest kompletne. Traktat ustalajàcy nasze
wschodnie granice2 nazywa si´ powszechnie piàtym rozbiorem Polski. Ma si´
pretensje do Miko∏ajczyka za wspó∏udzia∏ w podpisaniu tego traktatu. Wojsko
rosyjskie nie odchodzi, rabunki, gwa∏ty i mordy trwajà. Nie b´d´ tu wylicza∏ po-
szczególnych wypadków ze wzgl´du na brak miejsca. Posiadam ogromny mate-
ria∏ dowodowy.

Armia Krajowa, otoczona nimbem tajemniczoÊci, pociàga tutejsze spo∏eczeƒ-
stwo, które czuje, ˝e jest to w∏aÊnie, czego pragniemy. O˝ywiona w ostatnim mie-
siàcu dzia∏alnoÊç organizacji, liczne wystàpienia oddzia∏ów leÊnych przeciwko
UB, drukowane ulotki i reporta˝e prasowe cieszà si´ ogólnà sympatià. Ka˝de nie-
korzystne dla obecnego rzàdu zdarzenie zapisuje spo∏eczeƒstwo na rachunek AK.

Na inteligencj´ mocno podzia∏a∏a ostatnia mowa min[istra] Bevina3 o tajnej
policji politycznej w Polsce i o ustrojach totalnych. Obserwuje si´ nawrót nadziei
w Anglosasów i komentuje si´ ˝ywo sprawy wyborów na Ba∏kanach4, przepro-
wadzajàc analogi´ do spraw polskich. Stosunek do wojska ˚ymierskiego pozy-
tywny, wobec korpusu oficerskiego wy˝szego – wrogi, powszechnie bowiem wia-
domo, ˝e generalicja to przewa˝nie osobistoÊci niepolskie. Gen. Âwierczewski,
d[owód]ca II Armii, okaza∏ si´ ˚ydem.

1 Kryptonim Okr´gu Poznaƒskiego DSZ na Kraj.
2 Polsko-sowieckà umow´ o granicy paƒstwowej podpisano 16 VIII 1945 r. 
3 Ernest Bevin (1881–1951), polityk brytyjski, dzia∏acz ruchu zwiàzkowego i Partii Pracy, w latach
1945–1951 minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w rzàdzie Clementa Attlee. 
4 W sierpniu 1945 r. nie odby∏y si´ wybory w ˝adnym kraju ba∏kaƒskim. Zapewne chodzi tu
o przygotowania do wyborów parlamentarnych w Jugos∏awii przeprowadzonych 11 XI 1945 r.
(W. Roszkowski, Pó∏wiecze. Historia polityczna Êwiata po 1945 roku, Warszawa 2003, s. 48).
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2) Administracja i partie polityczne
Raporty terenowe zgodnie wykazujà masowy odp∏yw urz´dników wykwalifiko-

wanych i fachowców do handlu i firm prywatnych, przez co parali˝uje si´ komplet-
nie i tak s∏abe zresztà urz´dowanie. Zarzàdzenia ministerstwa czy województwa
przyjmowane sà lekcewa˝àco do wiadomoÊci i ignorowane jako zupe∏nie niena-
dajàce si´ do zrealizowania. Panujàcy rozgardiasz powi´ksza jeszcze dzia∏alnoÊç
polityczna wojewody i wicewojewody, którzy sà w sta∏ych kilkudniowych roz-
jazdach, przez co Urzàd [Wojewódzki Poznaƒski] pozostaje faktycznie bez kie-
rownictwa. W ostatnich tygodniach ani Kasa Skarbowa, ani Bank Narodowy
w Poznaniu nie wyp∏aca∏y ˝adnych pieni´dzy, gdy˝ nie otrzyma∏y przydzia∏u
z Warszawy. Wed∏ug wiarygodnych informacji 8 miliardów z∏otych (wagon) za-
gin´∏o w drodze z Moskwy do Warszawy.

Potwierdza si´ wiadomoÊç o robocie konspiracyjnej komunistycznej partii
polskiej, która umieszcza swych cz∏onków na czo∏owe stanowiska we wszystkich
partiach politycznych i prowadzi tam robot´ destrukcyjnà, stwarzajàc w ten spo-
sób warunki przodowania dla PPR. Przyk∏ady takie to wojewoda Widy-Wirski5

i wicewojewoda pomorski Felczak6, którzy jako cz∏onkowie egzekutywy PPR zo-
stali desygnowani do roboty rozbijackiej w Partii Pracy7. W ten sposób parali˝u-
je si´ faktycznie dzia∏alnoÊç stronnictw. Niezale˝nie od tego ingeruje UB. Tak np.
z kàcika radiowego Str[onnictwa] Demokratycznego, które ostatnio wykaza∏o
u nas du˝y rozwój jako jedyna prawicowa partia w obecnym lewym systemie,
Woj[ewódzki] Urzàd Cenzury8 skwapliwie skreÊli∏ ust´p traktujàcy o prawach
cz∏owieka, m.in. o wolnoÊci od n´dzy i wolnoÊci od strachu. Mia∏em mo˝noÊç
czytaç skreÊlone wyjàtki. Najbardziej zagorza∏y „reakcjonista” Êmia∏o podpisa∏by
si´ pod nimi. Nadmieniam, ˝e by∏o to w artykule wyjaÊniajàcym istot´ demokra-
cji, czyli mniej wi´cej program stronnictwa.

Modna obecnie jest Partia Pracy, która jednak˝e dzia∏alnoÊci ˝ywszej na razie
nie przejawia. Postaram si´ przy najbli˝szej okazji wydostaç program polityczny
partii, którego nak∏ad zosta∏ ca∏kowicie skonfiskowany.

Poza tem dzia∏alnoÊç poszczególnych stronnictw bez zmian w stosunku do
poprzednich raportów. Z oÊrodków powiatowych stale donoszà informatorzy
o rozlatywaniu si´ komórek PPR.

W dniach 25 i 26 bm. odby∏ si´ w Poznaniu Zjazd Okr[´gowej] Komisji
Zw[iàzków] Zawodowych9. Wybrany Zarzàd stanowià ÊciÊle kandydaci ustaleni
na kilka dni przed wyborami przez p. Kamiƒskà10, sekr[etarza] PPR. Lista zosta-

5 Feliks Widy-Wirski, w okresie 5 V 1945–8 VIII 1946 r. wojewoda poznaƒski.
6 Zygunt Felczak (1903–1946), dzia∏acz polityczny, dziennikarz, w 1945 r. prezes Zarzàdu G∏ówne-
go Stronnictwa Pracy (grupa „Zrywu”), 1945–1946 wiceprezes ZG SP (zjednoczonego), 1945–1946
pose∏ do KRN. Felczak otrzyma∏ nominacj´ na wicewojewod´ pomorskiego w kwietniu 1945 r. i zaj-
mowa∏ to stanowisko do Êmierci 3 VII 1946 r. (M. Piotrowski, S∏u˝ba idei czy serwilizm? Zygmunt
Felczak i Feliks Widy-Wirski w najnowszych dziejach Polski, Lublin 1994, s. 214, 272).
7 Stronnictwo Pracy.
8 Wojewódzki Urzàd Cenzury Wojennej (A. Kochaƒski, Polska 1944–1991. Informator historycz-
ny, t. 1, Warszawa 1996, s. 44).
9 Zapewne chodzi tu o Wojewódzkà Rad´ Zwiàzków Zawodowych w Poznaniu.
10 Maria Kamiƒska, poprzednie nazwisko Maria Franciszka Eiger (1897–1983), od 1918 r. cz∏onek
PPS-Lewicy, a nast´pnie Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. 11 X 1943 r. rozpocz´∏a s∏u˝b´
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∏a ustalona przez PPR i PPS bez wspó∏udzia∏u Str[onnictwa] Lud[owego] i De-
mokratycznego. W dniu 26 bm. bawi∏ w Poznaniu Miko∏ajczyk, który bra∏ udzi-
a∏ w obradach Zjazdu Komisarzy Ziemskich11. Temat obrad, tj. sprawozdanie z re-
formy rolnej, akcji siewnej, ˝niwnej i Êwiadczeƒ, zosta∏ wyczerpany w niespe∏na
godzin´, mimo ˝e premier poÊwi´ci∏ na to godzin trzy, przy czem sprawozdawcy
wykazali si´ absolutnym brakiem jakichkolwiek fachowych czy konkretnych da-
nych odnoÊnie swego terenu. Ogólne zainteresowanie wywo∏a∏o opowiadanie
jednego ch∏opa, osadnika z ziem zachodnich, który przedstawi∏ koleje swojej
pracy na trzykrotnie zmienianym (przymusowo) gospodarstwie.

W zwiàzku z nieustajàcymi rabunkami [ze strony] komend i ˝o∏nierzy sowiec-
kich zapasów ˝ywnoÊci i urzàdzeƒ fabrycznych wicewojewoda interweniowa∏
osobiÊcie u marsz. Rokosowskiego w Berlinie. Delegowano sta∏à komisj´ sowiec-
kà z p∏k. ¸osowem12 i 2 majorami, która na ˝àdanie wojewody ma interwenio-
waç w poszczególnych wypadkach do w∏adz sowieckich.

Komendant wojenny Poznania gen. Furt13 zosta∏ przeniesiony 26 bm. do War-
szawy.

3) Propaganda lubelska
Bez zmian. Powtarza s∏owo w s∏owo za swymi kolegami z Warszawy, wzgl[´d-

nie] z Moskwy. Ostatnio w bardzo naiwny sposób stara si´ wyt∏umaczyç cudow-
nà zamian´, jakà zrobiliÊmy, oddajàc ziemie wschodnie za tereny poniemieckie,
oraz spraw´ odszkodowaƒ wojennych i dostaw w´glowych dla Rosji14. Reakcja
spo∏eczeƒstwa ˝adna. Zanotowano zmniejszonà iloÊç wiecy i czerwonych sztan-
darów zarówno w Poznaniu, jak i na prowincji.

wojskowà w Armii Polskiej w ZSRR. Od 1945 r. pracowa∏a w KC PPR. Od 30 III 1945 r. u˝ywa∏a na-
zwiska Kamiƒska. W okresie 24 IV–25 VII 1945 r. by∏a I sekretarzem KW PPR w Poznaniu, nast´p-
nie pe∏ni∏a funkcj´ II sekretarza. W lipcu 1947 r. przeniesiona do pracy w MBP, gdzie zorganizowa∏a
Departament Szkolenia i kierowa∏a nim. W 1948 r. wybrana do Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej
PZPR (S∏ownik biograficzny dzia∏aczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1992, t. 3, s. 73–75).
11 26 VIII 1945 r. odby∏ si´ w Poznaniu zjazd komisarzy ziemskich 44 powiatów województwa.
W zjeêdzie uczestniczy∏ Stanis∏aw Miko∏ajczyk. Nast´pnie uda∏ si´ z Poznania na inspekcj´ innych
województw (T. Âwita∏a, Poznaƒ 1945. Kronika wydarzeƒ, Poznaƒ 1986, s. 269).
12 Chodzi o p∏k. Niko∏aja Nosowa, który z grupà sowieckich oficerów i ˝o∏nierzy 18 VIII 1945 r.
przyby∏ oficjalnie do Poznania jako przedstawiciel marsz. Konstantego Rokossowskiego przy woje-
wodzie. Mia∏ on szerokie kompetencje w województwie poznaƒskim (M. Piotrowski, S∏u˝ba idei...,
s. 240–241; T. Âwita∏a, Poznaƒ..., s. 264).
13 Genera∏ Furt by∏ komendantem wojennym Poznania do 26 VIII 1945 r.; zosta∏ odwo∏any przez
marsz. Rokossowskiego i przeniesiony na stanowisko jego przedstawiciela w Warszawie. Jego miejsce
zajà∏ gen. Smigiel (Komendant wojenny gen. Furt opuszcza Poznaƒ, „G∏os Wielkopolski”, 27 VIII 1945).
14 Prasa prezentowa∏a postanowienia Wielkiej Trójki w oficjalnych komunikatach z konferencji pocz-
damskiej: „1. Pretensje ZSRR w sprawie odszkodowaƒ zostanà zaspokojone drogà konfiskaty w stre-
fie Niemiec okupowanej przez ZSRR i z odpowiednich niemieckich wk∏adów, znajdujàcych si´ za gra-
nicà 2. ZSRR zaspokoi pretensje Polski w sprawie odszkodowaƒ ze swej cz´Êci odszkodowaƒ” (Wa˝ne
decyzje Wielkiej Trójki. Oficjalny komunikat z Konferencji Poczdamskiej, „G∏os Wielkopolski”, 3 VIII
1945). Natomiast polsko-radziecki uk∏ad reparacyjny (sierpieƒ 1945 r.) mówi∏ o tym, ˝e Polska otrzy-
ma 15 proc. udzia∏u radzieckiego w odszkodowaniach Êciàganych ze strefy okupacyjnej radzieckiej.
Uk∏ad ten zawiera∏ ponadto porozumienie w sprawie dostaw w´gla po specjalnie wyznaczonej cenie dla
Zwiàzku Radzieckiego. Prasa zapowiada∏a systematyczne zwi´kszanie tych dostaw w miar´ wzrostu
produkcji w´gla od 8 do 13 mln ton rocznie (Odszkodowania, „G∏os Wielkopolski”, 28 VIII 1945).
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4) Armia Czerwona
Coraz cz´stsze wypadki reakcji spo∏eczeƒstwa cywilnego, wojska ˚[ymierskie-

go] i milicji na kradzie˝e i gwa∏ty sowieckie. Np. w dniu 10 bm. w pociàgu Po-
znaƒ–Krzy˝ grupa 40–50 pijanych Moskali zacz´∏a obrabowywaç pasa˝erów.
W Szamotu∏ach zaingerowa∏a milicja, dosz∏o do bitwy. Na pomoc milicji przyby-
∏a kompania wojska, która u˝y∏a broni maszynowej i granatów i Moskali rozbi-
∏a; w wyniku zabito 4 Rosjan, 1 milicjanta i 1 cywilnego oraz 8 raniono15. Prze-
p∏yw wojska sowieckiego maleje. W dalszym ciàgu jadà i idà tabory ze zdobyczà.

Jedna z placówek nawiàza∏a kontakt na terenie K´pna z organizacjà podziem-
nà sowieckà. Sà to 2 oficerowie, k[a]p[i]t[an] i porucznik, jeden z nich spado-
chroniarz z terenu Radomsko–Cz´stochowa. Wed∏ug zapewnieƒ d[owód]cy pla-
cówki droga kontaktu czysta i pewna, zasadzka NKWD wykluczona. Kapitan
zobowiàza∏ si´ przekazaç list´ Polaków agentów NKWD.

5) Urz´dy Bezp[ieczeƒstwa] i milicja
Miesiàc sprawozdawczy cechuje o˝ywiona dzia∏alnoÊç UB w zwiazku z doÊç

licznymi wystàpieniami organizacyj podziemnych. Liczne aresztowania nastàpi∏y
w Ostrowie16. Z naszej strony by∏y wypadki odbijania wi´êniów przez akcje na
milicj´ i UB. Szczegó∏y opowiem ustnie przy najbli˝szym spotkaniu.

W po∏owie miesiàca w kilku dzielnicach Poznania odbywa∏y si´ w dzieƒ
i w nocy legitymowania i sprawdzenia dokumentów na mieÊcie oraz po domach.
Podobno aresztowano oko∏o 400 osób. Równie˝ w Ostrowie w ostatnich dniach
miesiàca ustawiczne legitymowania i przetrzymywania, zw∏aszcza wojskowych
polskich i sowieckich.

OdnoÊnie korzystajàcych z tzw. amnestii zg∏aszajàcych si´ osób wydano tajny
rozkaz Êcis∏ego odnotowywania, w jakim czasie od chwili og∏oszenia amnestii da-
ny osobnik si´ zg∏osi∏. Daje to dostateczny powód do przypuszczenia, ˝e w od-
powiednim czasie zacznie wyciàgaç si´ konsekwencje w stosunku do zg∏aszajà-
cych si´. Na poczàtku sierpnia wywieziono z obozu jeƒców przy ul. S∏onecznej17

15 Chodzi tu o incydent na dworcu kolejowym w Szamotu∏ach, do którego dosz∏o póênym popo-
∏udniem w sobot´ 11 VIII 1945 r. W pociàgu jadàcym z Poznania do Krzy˝a oko∏o szeÊçdziesi´ciu
pijanych ˝o∏nierzy sowieckich wszcz´∏o awantur´, bijàc i grabiàc podró˝nych. W wyniku interwen-
cji polskich organów bezpieczeƒstwa (MO i UB) wywiàza∏a si´ strzelanina, podczas której zgin´li
funkcjonariusz Komendy Powiatowej MO w Szamotu∏ach oraz kilku ˝o∏nierzy; par´ osób odnio-
s∏o rany. Aresztowano 36 Rosjan, których sowiecka komenda wojenna osadzi∏a w wi´zieniu. Na-
tomiast reszta ˝o∏nierzy zbieg∏a, ostrzeliwujàc si´ (R. KoÊciaƒski, R. LeÊkiewicz, Przyczynek do hi-
storii Armii Czerwonej w Wielkopolsce w 1945 roku, „Grot. Zeszyty Historyczne” 2005, nr 23,
s. 85–91).
16 W sprawozdaniach WUBP w Poznaniu z tego okresu brak informacji na temat tego wydarzenia
(AIPN Po, 06/67, t. 40, Sprawozdania z wykonania planów pracy agenturalno-operacyjnej WUBP
w Poznaniu, Sprawozdanie o dokonanej pracy agenturalno-operatywnej Wydzia∏u Walki z Bandyty-
zmem województwa poznaƒskiego za okres 1 VIII–1 IX 1945 r., s. 7–15). Byç mo˝e aresztowania
te zosta∏y przeprowadzone przez Informacj´ Wojskowà lub przez NKWD.
17 By∏ to obóz Informacji Wojskowej za∏o˝ony na poczàtku 1945 r. (OKÂZpNP w Poznaniu, Miej-
sca martyrologii patriotów polskich zg∏adzonych przez rodzimych i obcych oprawców z UBP, MO
i NKWD na terenie m. Poznania, mps, b.d.). Od grudnia 1945 r. do stycznia 1946 r. na ul. S∏onecz-
nej dwie wille by∏y zaj´te przez IX Samodzielnà Kompani´ Oddzia∏u Informacyjnego przy Sztabie
II Armii WP (Archiwum OKÂZpNP IPN w Poznaniu, Âledztwo w sprawie majàcej miejsce w latach
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grup´ oko∏o 1000 osób, przewa˝nie cz∏onków AK z Okr´gu Warszawskiego, do
wi´zienia w Rawiczu. Pomi´dzy wywiezionymi jest du˝o kobiet i dziewczàt. Jak-
kolwiek grupa ta nale˝y do UB, to stra˝ nad nià na zewnàtrz sprawowa∏o wojsko
sow[ieckie], a wewnàtrz personel dozorujàcy sk∏adajàcy si´ z ¸otyszów. ¸otysze
ci nie byli uzbrojeni, lecz mieli bykowce, którymi si´ skwapliwie pos∏ugiwali.
Przesy∏anie paczek do obozu by∏o niemo˝liwe. Wy˝ywienie niedostateczne,
wi´kszoÊç wi´êniów bardzo wycieƒczona. Traktowano ich znacznie gorzej od
niemieckich jeƒców wojennych w tym samym obozie. Kontakt z wi´zieniem
w Rawiczu nawiàzany. Pomoc cz´Êciowo zreorganizowana. M.in. znajduje si´
tam kilku genera∏ów i pu∏kowników AK. Nazwiska podam ustnie.

Liczne aresztowania nastàpi∏y równie˝ w milicji i to wÊród osób na stanowi-
skach kierowniczych. UB skwapliwie wyszukuje cz∏onków AK, którzy weszli do
milicji.

6) Sprawy gospodarcze
Dyrekcja kolejowa zosta∏a przekazana w∏adzom polskim. Z ramienia wojska so-

wieckiego pozosta∏o 4 oficerów, którzy majà organizowaç i przeprowadzaç trans-
porty wojskowe. Jak si´ rozwinie wspó∏praca ich z dyrekcjà – na razie nie wiado-
mo. Zosta∏o wstrzymane przyjmowanie nowych pracowników do PKP ze wzgl´du
na to, ˝e liczba ich przekroczy∏a ju˝ o 60% stan przedwojenny. W dniu 29 bm.
na stacji kol[ejowej] Poznaƒ Zachodni pracownicy kol[ejowi] urzàdzili strajk,
domagajàc si´ lepszych warunków bytu. Szczegó∏ów na razie brak.

˚niwa i om∏oty zakoƒczone. Dostawa kontyngentów wykonana prawie ca∏-
kowicie. DoÊç liczne sà zdania, ˝e sytuacja ˝ywnoÊciowa w województwie jest
bardzo powa˝na i nale˝y si´ liczyç z mo˝liwoÊcià g∏odu.

7) Duchowieƒstwo
Nale˝y stwierdziç, ˝e w postawie kleru nastàpi∏ wreszcie zwrot na lepsze.

Liczne sà wypadki, ˝e podczas kazaƒ ksi´˝a zwracajà uwag´ spo∏eczeƒstwa na
niew∏aÊciwoÊç przeÊladowania wspó∏braci, czyniàc doÊç wyraêne aluzje do UB
i czynników partyjn[ych]. W jednym z rejonów komendant placówki zorganizo-
wa∏ nawet sieç wyw[iadowczà] z miejscowych proboszczy. JednoczeÊnie mam
wiadomoÊci, ˝e kapelan V Okr[´gowego] Szpitala Wojskowego pp∏k ks. Piotrow-
ski18 prowadzi bardzo hulaszcze ˝ycie, obni˝ajàc w oczach ˝o∏nierzy i spo∏eczeƒ-
stwa wartoÊç moralnà kleru katolickiego. Jest to hulaka, szabrownik, przebywa-
jàcy zawsze w gronie „dziewczynek”, który urzàdzi∏ sobie przepyszne garsoniery,
zabierajàc meble z mieszkaƒ podoficerów.

Prosz´ o zwrócenie uwagi w∏aÊciwym czynnikom na wspomnianego ksi´dza,
gdy˝ stwarza on tak bardzo po˝àdany przez propagand´ sow[ieckà] przyk∏ad
„zgnilizny moralnej ustroju kapitalistycznego pos∏ugujàcego si´ KoÊcio∏em kat[o-
lickim] dla omamienia ludu”.

1945–1956 przest´pczej dzia∏alnoÊci funkcjonariuszy Zarzàdu Informacji Wojskowej w Poznaniu
polegajàcej na fizycznym i psychicznym zn´caniu si´ nad osobami aresztowanymi, S 26/00/Zk, t. 1,
Zeznanie Aleksandra K., s. 85).
18 Zob. Dziekan Dowództwa Okr´gu Wojskowego nr 3 w Poznaniu, „G∏os Wielkopolski”, 27 VII
1945.
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8) MniejszoÊci narodowe
Rozpocz´∏y si´ procesy rehabilitacyjne VD [volksdeutschów]. Wygrywania

Niemców przeciw Polakom przez w∏adze sow[ieckie] na ogó∏ nie stwierdzono. Przy
rehabilitacji przekupstwa na porzàdku dziennym. Na terenie K´pna trafiono na Êlad
niemieckiej organizacji podziemnej. Praca jej polega na razie na zbieraniu broni.

9) Ziemie zachodnie
Du˝y ruch na zachód, chocia˝ ostatnie powiedzenia Churchila i Bevina tyczà-

ce naszych zachodnich granic podzia∏a∏y mocno zniech´cajàco. Szabrownicy jed-
nak nie zra˝ajà si´. Obserwacje z terenów zachodnich: „Dziki Zachód”, „bezho-
∏owie”, prawo nagana decyduje. Pisze si´ osadnictwo, a czyta szabrownictwo.
Kradnà najwi´cej w∏adze i milicja. Burmistrze po miesiàcu zmieniajà si´. S∏yszy
si´ zdania, ˝e powiedzenie Churchilla jest logiczne i s∏uszne. PoszliÊmy za dale-
ko. Zdanie, ˝e Rosja zgodzi∏a si´ na oddanie nam tamtejszego obszaru na zacho-
dzie, by nas oÊmieszyç i zdyskredytowaç w oczach Anglosasów, nie jest odosob-
nione. Zrabowano nam wschód. Bierut gorszy od Poniatowskiego, bo sejm
niemy milcza∏, a obecny rzàd zdrad´ swojà gloryfikuje.

Organizacja nowo przy∏àczonych powiatów w toku.

10) Podziemny opór spo∏eczny
Miesiàc sprawozdawczy by∏ doÊç obfity w liczne wystàpienia oddzia∏ów leÊnych

i organizacji konsp[iracyjnych]. Spo∏eczeƒstwo przyjmuje te objawy z wielkà rado-
Êcià i sympatià. Nareszcie i u nas jest AK. W samym Poznaniu rozpracowano i cz´-
Êciowo podj´to do scalania z „Wartà” 2 grupy AK19. Pozosta∏y wi´c jeszcze tylko
poza nami N[arodowe] S[i∏y] Z[brojne] i ZO20, które dzia∏alnoÊç swojà prowadzà
dosyç ruchliwie. Na terenie Wàgrowca i Obornik znajduje si´ organizacja podpi-
sujàca si´ „S. Sp. grupa Wilk”, ulotki której za∏àczam21. D[owód]cà na terenie
Obornik i Rogoêna jest „Norwid”22. Istnieje przypuszczenie, ˝e grup´ t´ stworzy∏
i prowadzi ksiàdz z Warszawy odznaczony za dzia∏alnoÊç konsp[iracyjnà] i Po-
wst[anie] Warszaw[skie] Krzy˝em V[irtuti] M[ilitari]. Szczegó∏y w rozpracowaniu. 

W Mi´dzyrzeczu oraz Bauchwitzu23 wÊród repatriantów masa akowców
z Kresów Wschodnich, którzy chcà nawiàzaç kontakt. W tym rejonie podobno
bardzo silnà dzia∏alnoÊç objawia równie˝ grupa „Wilk”24. Poleci∏em towarzystwo
to rozpracowaç.

19 Zapewne jednà z nich by∏ dzia∏ajàcy w okresie [15] IV 1945–VIII 1945 r. „Front Oporu AK” do-
wodzony przez Leona Rosad´ „Pitta”. W trakcie przy∏àczania do Wielkopolskiej Samodzielnej Gru-
py Ochotniczej „Warta” grupa zosta∏a rozpracowana przez WUBP w Poznaniu.
20 Nie uda∏o si´ rozwiàzaç tego skrótu.
21 Nie wiadomo nic wi´cej o tej grupie.
22 Dzia∏alnoÊç „Norwida” dowództwo WSGO „Warta” uzna∏o za szkodliwà (napady rabunkowe na
ludnoÊç) i podj´∏o decyzj´ o jego zlikwidowaniu. „Norwid” przeniós∏ si´ wi´c prawdopodobnie
w okolice Chodzie˝y. Dotàd nie ustalono, kto kry∏ si´ pod tym pseudonimem (AIPN Po, 003/356-1z2,
OÊwiadczenie Kazimierza Wieczorka „Dàb” przed Komisjà Amnestyjnà w WUBP Poznaƒ, 23 IV
1947 r., s. 29).
23 Bukowiec (Mi´dzyrzecki) pow. mi´dzyrzecki (Skorowidz ustalonych nazw miejscowoÊci na Zie-
miach Odzyskanych, red. S. Rospond, Wroc∏aw 1948).
24 Nie uda∏o si´ ustaliç ˝adnych danych na temat tej grupy.
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Z zagranicy przyje˝d˝ajà wojskowi z obozów, którzy sà bardzo zniech´ceni.
OÊwiadczajà, ˝e w obozach wszyscy ju˝ majà doÊç okupacji angielskiej. Stosunki
sà pod∏e i wszyscy chcà wracaç. Takie opowiadania sà Êwietnà propagandà dla
rzàdu warsz[awskiego]. Zaznaczam, ˝e informator nie by∏ nigdy lewicowy, wi´c
zdanie jego mo˝na przyjàç za miarodajne.

Aktualnà jest kwestia zorganizowania centralnego oficerów z oflagów, który-
mi obecnie nikt si´ nie zajmuje, a z których wi´kszoÊç stanowi dobry materia∏.

Za∏àczam kilka ulotek NSZ, PPR (emigracja) oraz grupy „Wilk”.

(Przemys∏aw)25

èród∏o: AIPN, 0185/70, t. 1, WSGO „Warta”, Komenda Okr´gu, DSZ krypt. „Kupa∏a”, oprac.
KW MO w Poznaniu, Poznaƒ 1982, Za∏àcznik nr 28, s. 201–207, kopia, mps.

25 Andrzej Rzewuski „Przemys∏aw”, „Wojmir”, „Haƒcza” (1895–1946), ostatni komendant Okr´gu
Poznaƒ AK, dowódca WSGO „Warta”, komendant Okr´gu Poznaƒ DSZ. 26 XI 1945 r. aresztowa-
ny przez UB, 20 V 1946 r. pope∏ni∏ samobójstwo w wi´zieniu WUBP w Poznaniu (R. Wnuk, Po-
akowska konspiracja antykomunistyczna w Wielkopolsce w 1945 r., „Zeszyty Historyczne WiN-u”
2000, nr 14, s. 63).
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Piotr Cichoracki

Niezrealizowana koncepcja
osàdzenia

Wac∏awa Kostka-Biernackiego
Wac∏aw Kostek-Biernacki, cz∏onek Polskiej Partii Socjalistycznej, legionista,

pu∏kownik Wojska Polskiego, wojewoda nowogródzki i poleski, wreszcie komi-
sarz cywilny przy Naczelnym Wodzu we wrzeÊniu 1939 r., nale˝a∏ do tej grupy
przedstawicieli wysokich elit politycznych II Rzeczypospolitej, która po zakoƒ-
czeniu wojny dosta∏a si´ w r´ce komunistycznego aparatu represji. By∏a ona re-
latywnie nieliczna, jeÊli wziàç pod uwag´ stanowiska od wojewody wzwy˝. Przed
powojennymi sàdami prócz Kostka-Biernackiego postawiono jeszcze czterech
wojewodów, w tym Kazimierza Âwitalskiego, który wczeÊniej pe∏ni∏ funkcj´ pre-
miera1. Bez wàtpienia jednak to w∏aÊnie by∏y wojewoda poleski ze wzgl´du na
swojà biografi´ stanowi∏ szczególnie cennà „zdobycz” dla rzàdzàcych krajem ko-
munistów2. Ju˝ w okresie mi´dzywojennym dla ca∏ej, choç w pierwszym rz´dzie
lewicowej, opozycji antysanacyjnej by∏ uosobieniem patologicznych metod rzà-
dzenia krajem stosowanych przez ekip´ pomajowà. BezpoÊrednio wiàzany ze
sposobem, w jaki potraktowano polityków Centrolewu w wojskowym wi´zieniu
w BrzeÊciu nad Bugiem, którego zosta∏ mianowany kilkutygodniowym komen-
dantem3, a tak˝e z utworzeniem i funkcjonowaniem tzw. miejsca odosobnienia
w Berezie Kartuskiej, funkcjonariuszom powojennego aparatu represji natych-
miast wyda∏ si´ atrakcyjny w roli oskar˝onego. Zapewne zak∏adano, ˝e postawie-
nie Kostka-Biernackiego przed sàdem potraktowane zostanie z uznaniem nawet
przez cz´Êç Êrodowisk sceptycznych wobec komunistów. 

Ju˝ w kwietniu 1945 r., a wi´c na kilka miesi´cy przed formalnym aresztowa-
niem by∏ego wojewody poleskiego, w∏aÊnie sprawa osàdzenia tego cz∏owieka po-
s∏u˝y∏a Edwardowi Ochabowi w trakcie posiedzenia Komitetu Centralnego Pol-
skiej Partii Robotniczej do egzemplifikacji opinii o koniecznoÊci podj´cia
„ofensywy przeciwko sanacji”4. Narz´dzie prawne, które pos∏u˝yç mia∏o do owej
„ofensywy”, stworzone zosta∏o w styczniu 1946 r., kiedy to wydano kuriozalny

1 Byli to: Henryk Józewski, Stanis∏aw Jarecki i Stanis∏aw Twardo. 
2 OkreÊlenie to mo˝na traktowaç niemal dos∏ownie, poniewa˝ w kraju znalaz∏ si´ po deportacji
z Rumunii, w której sp´dzi∏ lata wojny, b´dàc tam internowany po 18 IX 1939 r.
3 Formalnie pozostawa∏ ca∏y czas dowódcà przemyskiego 38. pp (AP m.st. Warszawy, Sàd Woje-
wódzki dla m.st. Warszawy [dalej SWW], IV3K 405/52, t. 3, Fotokopia przedwojennych wojsko-
wych akt personalnych, k. 138). 
4 Protoko∏y posiedzeƒ sekretariatu KC PPR 1945–1946, red. A. Kochaƒski, Warszawa 2001, s. 28.

397



dekret o „odpowiedzialnoÊci za kl´sk´ wrzeÊniowà i faszyzacj´ ˝ycia paƒstwowe-
go” przed 1 wrzeÊnia 1939 r.5 Losy sprawy Wac∏awa Kostka-Biernackiego by∏y
jednak zaskakujàco zawi∏e, bioràc pod uwag´ oczywistoÊç jego „win”. 

Wac∏aw Kostek-Biernacki aresztowany zosta∏ formalnie 9 listopada 1945 r.6

W czerwcu 1946 r. Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Publicznego przekaza∏o spra-
w´ Najwy˝szemu Trybuna∏owi Narodowemu, instytucji powo∏anej do sàdzenia
zbrodniarzy hitlerowskich i rozpatrywania spraw z dekretu styczniowego7. Po-
czàtkowo zamierzano skoncentrowaç si´ na wykazaniu odpowiedzialnoÊci Kost-
ka-Biernackiego za wydarzenia brzeskie i funkcjonowanie miejsca odosobnienia
w Berezie Kartuskiej (wed∏ug pierwotnego za∏o˝enia wspó∏oskar˝onymi mieli
byç dwaj szeregowi policjanci z za∏ogi obozu8), a dochodzenie „powinno mo˝li-
wie szeroko naÊwietliç ca∏y kompleks zagadnieƒ” zwiàzanych z tymi kwestiami9.
Prowadzàcy spraw´ nie przewidywali jakichÊ szczególnych problemów w trakcie
przygotowaƒ procesu by∏ego wojewody poleskiego. Wed∏ug za∏o˝eƒ sformu∏o-
wanych w pierwszej dekadzie paêdziernika rozprawa odbyç mia∏a si´ na prze∏o-
mie listopada i grudnia 1946 r. Wyznaczony zosta∏ nawet sk∏ad ∏awy s´dziow-
skiej10. Charakterystyczne wydaje si´ umieszczenie procesu w „planie pracy”
NTN pomi´dzy sprawami Rudolfa Hössa – komendanta KL Auschwitz i Ludwi-
ka Fischera – gubernatora dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernator-
stwa. Tym samym w jednym szeregu postawieni zostali nazistowscy zbrodniarze
i osoba reprezentujàca w∏adze II Rzeczypospoliej11.

Zaplanowana rozprawa nie dosz∏a jednak do skutku. Jeszcze w listopadzie
1946 r. prokuratura NTN poinformowa∏a Ministerstwo SprawiedliwoÊci, i˝ stan
Êledztwa nie umo˝liwia wniesienia aktu oskar˝enia, ze wzgl´du na „znaczenie hi-
storyczne” procesu. JednoczeÊnie sformu∏owano postulat szczegó∏owego prze-
s∏uchania Kostka w takich sprawach jak BrzeÊç, Bereza Kartuska, tzw. najÊcie
oficerów na sejm z 31 paêdziernika 1929 r., wreszcie jego pobyt w Rumunii12.
Wypada zaznaczyç, ˝e dwie pierwsze – zasadnicze z punktu widzenia w∏adz
– kwestie by∏y oczywiÊcie podejmowane w trakcie przes∏uchaƒ, jakim poddano

5 Piotr K∏adoczny (Prawo jako narz´dzie represji w Polsce Ludowej (1944–1956), Warszawa 2004,
s. 186, 189–190) stwierdza, ˝e wymieniano tam kategorie przest´pstw „nieznane wczeÊniej nawet
ustawodawstwu radzieckiemu”, przy czym zapewne celowo sformu∏owania dekretu by∏y niejasne
i ogólnikowe.
6 To data przyj´cia do wi´zienia mokotowskiego. Wed∏ug w∏asnych zeznaƒ w Rumunii pozbawio-
no go wolnoÊci ju˝ wiosnà 1945 r. DziÊ nieznane sà jeszcze okolicznoÊci przetransportowania Kost-
ka-Biernackiego do kraju.
7 AAN, Prokuratura Generalna [dalej PG], 154, Pismo naczelnika Wydzia∏u Âledczego MBP do
prokuratora NTN, 8 VI 1946 r., k. 26; A. Kochaƒski, Polska 1944–1991. Informator historyczny,
Warszawa 1996, s. 125.
8 Ju˝ we wrzeÊniu 1946 r. prowadzàcy spraw´ prokurator postanowi∏ o oddzieleniu tych spraw,
poniewa˝ w jego opinii mia∏ nie zachodziç zwiàzek przyczynowy warunkujàcy ∏àczenie ich ze spra-
wà Kostka-Biernackiego w Êwietle dekretu ze stycznia 1946 r. (AAN, PG, 155, Postanowienie pro-
kuratora J. Skórzyƒskiego, 12 IX 1946 r., k. 284–285). 
9 AAN, PG, 154, Pismo pierwszego prokuratora NTN do apelacyjnego s´dziego Êledczego do
spraw szczególnego znaczenia, 13 VII 1946 r., k. 28.
10 Ibidem, Odpisy zawiadomieƒ dla s´dziów i ∏awników (pos∏ów KRN), listopad 1946 r., k. 44–47.
11 Ibidem, Notatka pierwszego prokuratora NTN, 7 X 1946 r., k. 79.
12 Ibidem, Pismo do wiceministra sprawiedliwoÊci Leona Chajna, 22 XI 1946 r., k. 49–50.
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Kostka-Biernackiego pó∏ roku wczeÊniej, w marcu 1946 r.13 Rok 1947 up∏ynà∏
pod znakiem zmian prokuratorów i prokuratur prowadzàcych Êledztwo, a tak˝e
monitów pierwszego prokuratora NTN w kwestii wskazania daty procesu bàdê
informowania go o przebiegu prac14. W nast´pnym roku prowadzàca Êledztwo
Maria Gurowska skoncentrowa∏a si´ na – najbardziej „naturalnym” z punktu wi-
dzenia rzàdzàcych komunistów – wàtku Berezy Kartuskiej. Taki kierunek Êledztwa
nie by∏ przypadkowy tak˝e i z tego wzgl´du, ˝e eksponowanie sprawy brzeskiej
w zwiàzku z zaostrzaniem kursu w polityce wewn´trznej stawa∏o si´ dla w∏adz
niewygodne15. Zeznania uzyskane w toku dotychczasowych czynnoÊci wyda∏y si´
zapewne niewystarczajàce, we wrzeÊniu 1948 r. na konferencji z udzia∏em p∏k.
Ró˝aƒskiego i wiceministra sprawiedliwoÊci Leona Chajna zapad∏a bowiem decy-
zja wstrzymania sprawy do 1 listopada „dla umo˝liwienia MB[P] dostarczenia dal-
szych materia∏ów du˝ej wagi”16. K∏opoty pi´trzy∏y si´ nadal, skoro w styczniu
1949 r. Prokuratura NTN zwróci∏a si´ do Ministerstwa SprawiedliwoÊci o „wska-
zanie bieg∏ego […], który móg∏by naÊwietliç stron´ politycznà sprawy”17. 

W tym˝e roku pojawi∏a si´ kolejna, niezrealizowana koncepcja procesowa.
Wed∏ug niej Kostek-Biernacki mia∏by byç sàdzony wraz z wi´zionymi wówczas
w Lublinie pracownikami przedwojennego lubelskiego Urz´du Âledczego, odpo-
wiedzialnymi za walk´ z ruchem komunistycznym. Przygotowano nawet akt
oskar˝enia, którego treÊç wskazuje, i˝ powrócono do (zarzuconego wszak w roku
1946 r.) planu posadzenia na jednej ∏awie oskar˝onych obok Kostka-Biernackie-
go tak˝e kilku policjantów z za∏ogi miejsca odosobnienia w Berezie Kartuskiej18.
Pomys∏odawcy rozprawy informowali ówczesnego podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie SprawiedliwoÊci, ˝e „wszystkie trzy sprawy [Kostek-Biernacki mia∏ byç
oskar˝any tak˝e w zwiàzku z BrzeÊciem] powiàzane sà wspólnà tezà: system rzà-
dów kapitalistycznyczno-faszystowskiej kliki sanacyjnej w epoce imperializmu
i jego doktryny”19. Taki proces z udzia∏em Kostka-Biernackiego si´ nie odby∏. Na-
dal za niewystarczajàcy uznano chyba materia∏ majàcy pos∏u˝yç za dowód jego
przest´pczej dzia∏alnoÊci. Wyraênie szukano mo˝liwoÊci rozszerzenia oskar˝enia.
Od sierpnia do paêdziernika przes∏uchano bowiem kilku szeregowych legioni-
stów, ni˝szych urz´dników Poleskiego Urz´du Wojewódzkiego, wreszcie jednego

13 AP m.st. Warszawy, Sàd Wojewódzki dla m.st. Warszawy, IV3K 405/52, t. 1, Protoko∏y przes∏u-
chaƒ z 22, 23, 25 i 28 III 1946 r., k. 13–24.
14 AAN, PG, 154, Pismo pierwszego prokuratora NTN, 23 IV 1947 r., k. 115; ibidem, Pismo
pierwszego prokuratora NTN do prokuratora Sàdu Okr´gowego w Poznaniu, 25 IV 1947 r., k. 75;
ibidem, Pismo pierwszego prokuratora NTN do prokuratora Sàdu Okr´gowego w Poznaniu, 26 VII
1947 r., k. 147; ibidem, Pismo pierwszego prokuratora NTN do Prokuratury Sàdu Okr´gowego
w Warszawie, 21 XI 1947 r., k. 159.
15 „Nale˝y jednak rozwa˝yç, czy wobec zmienionego ukszta∏towania naszego ˝ycia politycznego
(ostatnie etapy dzia∏alnoÊci politycznej by∏ych wi´êniów brzeskich, Bagiƒskiego, Popiela i specyficz-
na sytuacja dr. Kiernika) epizod brzeski nie sta∏by si´ »gloryfikacjà bohaterów BrzeÊcia«” (ibidem,
Notatka w sprawie Wac∏awa Kostka-Biernackiego, 30 I 1948 r., k. 197). 
16 Ibidem, Notatka T. Cypriana, 30 IX 1948 r., k. 246.
17 Ibidem, Pismo pierwszego prokuratora NTN do Ministerstwa SprawiedliwoÊci, 5 I 1949 r., k. 271.
18 AAN, PG, 152, Akt oskar˝enia przeciwko W. Kostkowi-Biernackiemu, W. Nadolskiemu, M. W∏o-
darskiemu, J. Stanis∏awskiemu, W. Korczyƒskiemu, F. Karchowi, P. Kmiecikowi, W. Krzewickiemu
i M. Durakiewiczowi [marzec 1949 r.], k. 1–39.
19 AAN, PG, 155, Pismo p.o. pierwszego prokuratora NTN T. Cypriana, 24 III 1949 r., k. 1.
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z polskich wojennych uchodêców w Rumunii20. Niesatysfakcjonujàcy musia∏ byç
tak˝e efekt intensywnego przes∏uchiwania w roku 1948 by∏ych wi´êniów Berezy,
skoro w marcu 1950 r. przygotowano projekt jednobrzmiàcego pisma dla siedmiu
regionalnych prokuratur apelacyjnych z proÊbà o ponowne przes∏uchanie miej-
scowych „bereziaków”21. Âladem narodzin kolejnej niezrealizowanej koncepcji
osàdzenia Kostka-Biernackiego jest publikowany dokument. 

Ostatecznie Êledztwo sfinalizowano dopiero w koƒcu paêdziernika 1952 r.,
kiedy to po siedmioletnim okresie „tymczasowego aresztowania” przekazano
Wac∏awa Kostka-Biernackiego do dyspozycji Sàdu Wojewódzkiego dla m.st. War-
szawy22. AtrakcyjnoÊç propagandowa procesu postaci od lat tak jednoznacznie
negatywnie kojarzonej okaza∏a si´ jednak wàtpliwa. Prokuratura Generalna
wnios∏a o utajnienie rozprawy, „gdy˝ jawnoÊç post´powania mog∏aby ujawniç
okolicznoÊci, których zachowanie w tajemnicy jest niezb´dne ze wzgl´du na
Êledztwo prowadzone przeciw innym osobom”23. Trudno dziÊ oceniç, w jakim
stopniu powy˝sze sformu∏owanie by∏o eufemizmem. Faktem pozostaje, ˝e stan
zdrowia Kostka-Biernackiego po siedmiu latach pobytu w wi´zieniu by∏ fatalny,
co potwierdzajà zarówno zachowane diagnozy lekarzy wi´ziennych, jak i relacje
wspó∏towarzyszy z cel, w tym doniesienia agenta24. Publiczny proces cz∏owieka
w takim stopniu zniedo∏´˝nia∏ego, a jednak – co wykaza∏a jego postawa w trak-
cie rozprawy – niez∏amanego psychicznie, niewypierajàcego si´ swojej przesz∏o-
Êci, a jednoczeÊnie twardo odrzucajàcego stawiane oskar˝enia jako zarzuty, by∏
propagandowo absolutnie nie do wykorzystania25. 

Ostatecznie do procesu Kostka-Biernackiego dosz∏o na wiosn´ 1953 r. By∏y
wojewoda poleski na ∏awie oskar˝onych znalaz∏ si´ ostatecznie sam. 14 [?] kwiet-
nia zapad∏ wyrok Êmierci umotywowany dzia∏alnoÊcià od momentu obj´cia prze-
zeƒ stanowiska wojewody nowogródzkiego, a wi´c od roku 1931 r. Tym samym
sprawa traktowania wi´êniów w twierdzy brzeskiej, która w latach czterdzie-
stych wydawa∏a si´ pewnym punktem potencjalnego aktu oskar˝enia, zosta∏a ca∏-
kowicie pomini´ta w uzasadnieniu najwy˝szego wymiaru karu. Wyrok jednak nie
zosta∏ wykonany. W odpowiedzi na apelacj´ z∏o˝onà przez obron´ Sàd Najwy˝-
szy zmniejszy∏ kar´ do 10 lat pozbawienia wolnoÊci. Co jednak istotne, uzna∏ za
zasadnà kwalifikacj´ dokonanà przez Sàd Wojewódzki dla m.st. Warszawy. O ob-

20 AP m.st. Warszawy, SWW, IV3K 405/52, t. 2, k. 117–144.
21 AAN, PG, 153, Pismo do prokuratur apelacyjnych we Wroc∏awiu, ¸odzi, Poznaniu, Szczecinie,
Rzeszowie, Kielcach, Bydgoszczy i Krakowie, 7 III 1950 r., k. 26–28.
22 AAN, PG, 157, Pismo wiceprokuratora Prokuratury Generalnej M. Majstera do naczelnika Wi´-
zienia Warszawa I, 31 X 1952 r., k. 67.
23 Ibidem, Pismo zast´pcy dyrektora Departamentu IV Prokuratury Generalnej do prezesa Sàdu
Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy, 3 IX 1952 r., k. 66.
24 Dokumenty opisujàce pogarszajàcy si´ stan zdrowia Kostka-Biernackiego w trakcie dziesi´ciolet-
niego pobytu w wi´zieniu mokotowskim: AAN, PG, 154, Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia,
19 XII 1947 r., k. 169–176; AAN, PG, 160, Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia, 16 VIII 1951 r.,
k. 4; AIPN, 01222/3043, Meldunki agenta ps. „Roman”, luty–kwiecieƒ 1952 r., k. 107–113; AAN,
PG, 157, Pismo Anny Biernackiej do Prokuratury Generalnej PRL, 7 IV 1955 r., k. 105.
25 AAN, PG, 157, Notatka prokuratora W. Dymanta, 16 IX 1955 r., k. 108–109; AP m.st. Warsza-
wy, SWW, IV3K 405/52, t. 4, Protokó∏ rozprawy g∏ównej w sprawie Wac∏awa Kostka-Biernackiego,
11 IV 1953 r., k. 39–50, 69.
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ni˝eniu wyroku przesàdziç mia∏ jedynie „podesz∏y wiek oskar˝onego i zwiàzany
z nim z∏y stan zdrowia”26.

Prezentowany dokument znajduje si´ w warszawskich zbiorach Instytutu Pa-
mi´ci Narodowej w jednostce o sygnaturze 01222/3043. Teczka ta zawiera doku-
menty dotyczàce Wac∏awa Kostka-Biernackiego, jakie wyselekcjonowano w Mi-
nisterstwie Spraw Wewn´trznych w roku 1986. Poni˝ej opublikowano trzecià
wersj´ „planu procesu” z 13 marca 1952 r. Dwie poprzednie, opatrzone dopi-
skiem „projekt”, datowane sà na 29 stycznia i 6 lutego27. Pomys∏ by∏ wi´c udo-
skonalany i zapewne konsultowany przez funkcjonariuszy MBP28. Oba „projek-
ty” w przeciwieƒstwie do wersji „ostatecznej” zawierajà punkt zatytu∏owany
„Zasadnicze czynnoÊci nieodzowne w obecnej fazie Êledztwa”29. 

Publikowany dokument, prócz tego ˝e jest przyczynkiem do biografii Wa-
c∏awa Kostka-Biernackiego, wydaje si´ interesujàcy z kilku wzgl´dów. Przede
wszystkim ilustruje, jak daleko posuni´ty w swoim eklektyzmie móg∏ byç mecha-
nizm „tworzenia” ∏aw oskar˝onych w planowanych przez MBP procesach poli-
tycznych. Trudno inaczej okreÊliç pos∏u˝enie si´ swoistym kluczem geograficz-
nym, polegajàcym na wspólnym oskar˝eniu wojewody poleskiego i wojskowych,
którzy inkryminowane czyny – s∏u˝àc w przedwojennym Oddziale II Sztabu
G∏ównego – pope∏niç mieli jakoby akurat w BrzeÊciu nad Bugiem, stolicy woje-
wództwa poleskiego. Prócz wspólnego miejsca dokonanych „zbrodni” ludzi, któ-
rzy mieli zostaç jednoczeÊnie postawieni przed sàdem, nie ∏àczy∏o nic, co zresztà
poÊrednio przyznawali pomys∏odawcy tak skonstruowanego procesu. A i tak
w schemat ten nie wpasowywali si´ wszyscy potencjalnie oskar˝eni, jak by∏y wo-
jewoda stanis∏awowski – notabene w∏àczony do projektowanego procesu dopie-
ro w marcu, czy oficer bioràcy udzia∏ w akcji dywersyjnej prowadzonej przez
Oddzia∏ II Sztabu G∏ównego na Zakarpaciu jesienià 1938 r.

Tak wyre˝yserowana sprawa mia∏a byç okazjà do dyskredytacji polskiego
przedwojennego wywiadu, którego czo∏owi oficerowie znajdowali si´ poza zasi´-
giem komunistycznych w∏adz. Stàd koncepcja wspólnego oskar˝enia jedynego
wy˝szego oficera – pp∏k. Józefa Skrzydlewskiego i kilku ni˝szych oficerów i pra-

26 AAN, Sàd Najwy˝szy, 2/14514, Wyrok Sàdu Najwy˝szego, 7 VIII 1953 r., k. 16.
27 AIPN, 01222/3043, k. 107–113.
28 Dwie pierwsze wersje sygnowane sà nazwiskiem kpt. Jana Grz´dy.
29 „1. przepracowaç z Kostkiem-Biernackim zagadnienie zwiàzane z jego dzia∏alnoÊcià majàcà byç
uwypuklonà w procesie. 2. Rozwa˝yç kwesti´ w∏àczenia do procesu sprawy BrzeÊcia. 3. Przepraco-
waç zagadnienie dywersji antyczeskiej (dalsze przes∏uchania Skrzydlewskiego i podj´cie pozosta∏ych
materia∏ów archiwalnych). 4. Dopracowaç zagadnienie dzia∏alnoÊci dywersyjnej O[ddzia∏u] VI
w czasie wojny mi´dzy innymi przez przes∏uchanie ustalonych w toku Êledztwa zarzutów [sic!],
a w szczególnoÊci po wojnie (Utnik, Tatar, Nowicki). 5. Przepracowaç zagadnienie szpiegowsko-dy-
wersyjnej dzia∏alnoÊci podejrzanych po ich powrocie do kraju. Rozwa˝yç mo˝liwoÊç w∏àczenia do
powy˝szego procesu podejrzanych o aktualnà dzia∏alnoÊç szpiegowsko-dywersyjnà na rzecz wywia-
du USA, skompletowaç materia∏y ilustrujàce wzmo˝onà dzia∏alnoÊç szpiegowsko-dywersyjnà wy-
wiadu amerykaƒskiego po uchwale Kongresu USA. 7. W celu wyjaÊnienia zagadnienia stosowania
Êrodków „os∏abiajàcych wol´” jak i botulizmu przez S[amodzielny] R[eferat] I[nformacyjny], prze-
s∏uchaç: a. Dobrowolskiego, b. Niena∏towskiego, c. Lechowicza, d. Soleckiego. Ustaliç i przes∏uchaç
b[y∏ych] ofic[erów] KOP, b[y∏ych] ofic[erów] twierdzy BrzeÊç, b[y∏ych] pracowników SRI IX”.
Punkt 7 znajduje si´ tylko w „projekcie” lutowym. Tam punkty 3., 4., 5. i 7. zosta∏y opatrzone od-
r´cznymi adnotacjami „wykonano”, natomiast punkt 6. adnotacjà „nie” (AIPN, 01222/3043, k. 87). 
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cowników komórki epidemiologicznej, których ze Skrzydlewskim ∏àczy∏ jedynie
fakt pracy w przedwojennym Oddziale II Sztabu G∏ównego. Co charakterystycz-
ne, pomys∏odawcy procesu przeszli do porzàdku dziennego nad faktem pobytu
Skrzydlewskiego w niewoli niemieckiej, w której znalaz∏ si´ po kampanii francu-
skiej, w zwiàzku z czym nie mo˝na by∏o go oskar˝yç o dzia∏alnoÊç polskiego wy-
wiadu na terenie Wielkiej Brytanii, tak jak pozosta∏ych ludzi obecnych na liÊcie
oskar˝onych, a zwiàzanych z Oddzia∏em II.

Lektura publikowanego dokumentu sugeruje, jak wa˝na dla MBP by∏a kwe-
stia rozbudowywania „wykrytych” spisków. Wydaje si´, ˝e tak zaplanowana roz-
prawa stanowi∏aby kolejny, choç specyficzny „odprysk” procesu wy˝szych woj-
skowych ludowego Wojska Polskiego, tzw. grupy TUN, spersonifikowanej
nazwiskami Stanis∏awa Tatara, Mariana Utnika i Stanis∏awa Nowickiego. Okre-
Êlenie „procesy odpryskowe” zarezerwowane jest dla spraw, jakie w zwiàzku
z rozprawà przeciw Tatarowi wytoczono oficerom s∏u˝by czynnej i rezerwy WP.
Specyfika zaplanowanego w publikowanym dokumencie procesu polega∏a na
tym, ˝e sàdzeni byliby ludzie, którzy po 1945 r., po powrocie do kraju, w woj-
sku si´ nie znaleêli. Co w tym kontekÊcie istotne, w prezentowanym „planie pro-
cesu” przyznano, ˝e „wysi∏ki”, które mia∏y ujawniç szpiegowskà dzia∏alnoÊç
oskar˝onych – „nie da∏y rezultatu”.

Prezentowany poni˝ej „plan procesu” jest te˝ wymownym Êwiadectwem spoj-
rzenia na Dwudziestolecie. Osoby by∏ych wojewodów i ich odpowiednio zapre-
zentowana dzia∏alnoÊç przed wrzeÊniem 1939 r. mia∏y stanowiç t∏o oskar˝enia.
W trakcie rozprawy pod pr´gierzem postawiono by tak˝e polityk´ zagranicznà,
prowadzonà przez Polsk´ zw∏aszcza w latach trzydziestych. Proces dawa∏by te˝
okazj´ do skompromitowania PPS, której czo∏owych polityków zaprezentowano
by jako policyjnych agentów. 

Adnotacje i skreÊlenia, jakich dokonano na dokumencie, sugerujà, ˝e zrezy-
gnowano z realizacji tak nakreÊlonego „planu”. Nie sposób odpowiedzieç na py-
tanie, co zadecydowa∏o w tym wypadku, choç zapewne nie bez wp∏ywu by∏a
Êmierç w poczàtkach maja 1952 r. w mokotowskim wi´zieniu jednego z ewentu-
alnych g∏ównych podsàdnych – pp∏k. Józefa Skrzydlewskiego. SpoÊród wymie-
nionych na liÊcie wspólnego procesu doczeka∏y si´ ostatecznie jedynie cztery
osoby zwiàzane z komórkami Samodzielnego Referatu Technicznego (Jan Golba,
Alfons Ostrowski, Jan Kobus i Janina G´barska-Mierzwiƒska). 19 X 1953 r.
w zwiàzku z opisywanà w publikowanym dokumencie dzia∏alnoÊcià zosta∏y one
skazane na kary wi´zienia30. 

30 Uderza relatywnie niska kara wobec „stwierdzonych” win, co dodatkowo zdaje si´ podwa˝aç
oskar˝enie. Sàdzeni za dokonywanie morderstw na dzia∏aczach komunistycznych w ramach prób
z bronià bakteriologicznà otrzymali nast´pujàce wyroki: Jan Golba i Alfons Ostrowski – 13 lat wi´-
zienia (zamienione na podstawie amnestii na 8 lat i 8 miesi´cy), Janina Mierzwiƒska-G´barska
– 7 lat wi´zienia (zamienione na 4 lata i 8 miesi´cy), Jan Kobus – 4 lata wi´zienia (zamienione na
2 lata). Orzeczenie uzasadniono niskimi funkcjami oskar˝onych, ich proletariackim pochodzeniem,
wreszcie „chlubnymi wynikami” w pracy ju˝ po wojnie (AAN, PG, 21/75, Wyrok Sàdu Wojewódz-
kiego dla m.st. Warszawy, 19 X 1953 r., k. 98). 
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1952 marzec 13, Warszawa – Plan procesu Wac∏awa Kostka-Biernackiego, Stani-
s∏awa Jareckiego i grupy pracowników Samodzielnego Referatu Technicznego Od-
dzia∏u II Sztabu G∏ównego

Warszawa, dnia 13 marca 1952
ÂciÊle tajne!

Plan procesu

Kostka-Biernackiegoa, Jareckiego Stanis∏awa1 i grupy pracowników S[amo-
dzielnego] R[eferatu] T[echnicznego] Oddzia∏u II Sztabu G∏ównego

I. Cel procesu
Proces Kostka-Biernackiego i innych ma wykazaç spo∏eczeƒstwu polskiemu

istot´ polskiej odmiany faszyzmu – pi∏sudczyzny, jej metody dzia∏ania w dziedzi-
nie polityki wewn´trznej i zagranicznej. Odpowiednikiem faszystowskich metod
bestialskiego rozprawiania si´ z ruchem rewolucyjnym i antyfaszystowskim w ogó-
le w kraju, by∏o w polityce zagranicznej wspó∏dzia∏anie z faszystowskimi Niem-
cami i anglo-amerykaƒskim imperializmem w przygotowaniu agresji przeciwko
ZSRR, stosowanie metod zbrodniczych w przygotowaniach wojennych, stano-
wiàcych przest´pstwo przeciwko ludzkoÊci, opracowanie dla celów imperiali-
stycznych planu wojny bakteriologicznej, wspó∏udzia∏ w hitlerowskiej dywersji
przeciwko Czechos∏owacji.

W okresie wojny spadkobiercy pi∏sudczyzny przechodzà ca∏kowicie pod ko-
mend´ imperialistów anglosaskich. Odbudowany aparat O[ddzia∏u] II, w tej licz-
bie i S[amodzielny] R[eferat] T[echniczny], przekazuje wywiadowi angielskiemu
informacje z zakresu doÊwiadczeƒ w dziedzinie wojny bakteriologicznej, toksy-
kologicznej i innych Êrodków dywersji, szkoli kadry szpiegów i dywersantów
zrzucanych na okupowane tereny Polski i ZSRR. Celem hamowania walki naro-
dowowyzwoleƒczej i prowadzenia dywersyjnej roboty antyradzieckiej Oddzia∏ II
jeszcze na terenie Francji organizuje i wysy∏a ekip´ swych oficerów do Japonii
w celu nawiàzania wspó∏pracy w dziedzinie przygotowaƒ do ludobójstwa przy
u˝yciu broni bakteriologicznej.

Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych obóz londyƒski podporzàdkowany impe-
rialistom anglo-amerykaƒskim szkoli w dalszym ciàgu dywersantów i szpiegów,
których nasy∏a do ZSRR i krajów demokracji ludowej. Jednym z przyk∏adów jest
powiàzanie uczestników spisku w odrodzonym W[ojsku] P[olskim] ze szko∏à
szpiegowskà w Glasgow.

Jawne przygotowania imperializmu amerykaƒskiego do agresji znajdujà swój
wyraz we wzmo˝onej aktywnoÊci oÊrodków szpiegowsko-dywersyjnych na terenie

a Wszystkie nazwiska w oryginale wyró˝nione wersalikami.
1 Stanis∏aw Jarecki (1892–1955), w 1919 r. szef sztabu Milicji Ludowej, naczelnik Wydzia∏u Bez-
pieczeƒstwa, w latach 1935–1939 dyrektor biura inspekcyjnego MSW (Czy wiesz kto to jest? Uzu-
pe∏nienia i sprostowania, red. S. ¸oza, Warszawa 1939, s. 119; Kawalerowie Virtuti Militari 1792–
–1945, red. B. Polak, t. 2, cz. 2, Koszalin 1993, s. 80; Kto by∏ kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red.
J.M. Majchrowski, Warszawa 1994, s. 168).
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ZSRR i Krajów Demokracji Ludowej (uchwa∏a Kongresu USA o wyasygnowaniu
100 milionów dolarów na cele dywersyjno-szpiegowskie).

Dla osiàgni´cia zamierzonego celu procesu na ∏awie oskar˝onych powinni za-
siàÊç:

1. Kostek-Biernacki Wac∏aw
2. Jarecki Stanis∏aw
3. Skrzydlewski Józef2

4. Golba Jan3

5. Ostrowski Alfons4

6. Nadziakiewicz Julian5

7. Hartman Antoni6

8. Kobus Jan7

9. Mierzwiƒska-G´barska Janina8

Kostek-Biernacki wszed∏ do historii Polski jako jeden z najbli˝szych wspó∏pra-
cowników Pi∏sudskiego, który odznaczajàc si´ wyjàtkowym sadyzmem, by∏ naj-
ÊciÊlejszym wykonawcà re˝imu sanacyjnego i Pi∏sudskiego osobiÊcie w stosowa-
niu terrorystycznych metod rzàdzenia. Kostek jest twórcà ˝andarmerii polowej
(Kostek-Wieszatiel), wykonawcà egzekucji wyroków lotnych wojskowych sàdów
doraênych, organizatorem mordów siedleckich w 1920 r., wspó∏twórcà i zwierzch-
nikiem Berezy Kartuskiej. 

Jarecki Stanis∏aw jest wybitnym cz∏onkiem mafii pi∏sudczykowskiej: peowiak,
zaprawiony organizator i wykonawca prowokatorsko-dywersyjnych metod rozbi-
jania ruchu robotniczego od pierwszych lat istnienia II Rzeczypospolitej. Jest on ko-
lejno szefem Milicji Ludowej, kierownikiem ekspozytury O[ddzia∏u] II D[owódz-
twa] O[kr´gu] Gen[eralnego] Warszawa w Bia∏ymstoku, szefem sekcji defensywy
IV armii, szefem O[ddzia∏u] II Bia∏ystok, II oficerem sztabu w Nowogródku, na-
czelnikiem Wydzia∏u Bezpieczeƒstwa Urz´du Wojewódzkiego w Nowogródku,
a nast´pnie w Toruniu, inspektorem Departamentu Politycznego w M[inisterstwie]
S[praw] Wewn[´trznych], a wreszcie wojewodà Stanis∏awowa. Stwierdzi∏, ˝e zwal-
czanie ruchu rewolucyjnego by∏o podstawowà funkcjà aparatu paƒstwowego.

W∏àczenie do procesu Kostka i Jareckiego umo˝liwi zilustrowanie terrory-
stycznych metod pi∏sudczyzny w zwalczaniu ruchu rewolucyjnego i post´powe-

2 Józef Skrzydlewski (1896–1952), pp∏k dypl. WP, w ramach akcji „¸om” szef delegatury Oddzia-
∏u II w Budapeszcie (Z. KoÊciaƒski, Skrzydlewski Józef [w:] S∏ownik biograficzny powstaƒców wiel-
kopolskich, red. A. Czubiƒski, B. Polak, Poznaƒ 2002, s. 332).
3 Jan Golba (1898–1977), lekarz, kapitan WP, od 1934 r. referent do spraw walki z epidemiami
w Oddziale II Sztabu G∏ównego („Kwartalnik Epidemiologiczny” 1978, nr 2, s. 266–267; Rys hi-
storyczny s∏u˝b sanitarno-epidemiologicznych w Polsce, cz. 2, Warszawa 2004, s. 378–379; R. Ryb-
ka, K. Stepan, Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935–1939, Kraków 2003, s. 322).
4 Alfons Ostrowski (ur. 1905), w latach 1930–1939 pracownik SRT Oddzia∏u II, aresztowany
28 XI 1951 r. (AAN, PG, 21/75, k. 210).
5 Julian Nadziakiewicz (ur. 1904), w latach 1936–1939 w komórce chemicznej SRT Oddzia∏u II
(AAN, PG, 21/76, k. 233–242).
6 Antoni Hartman (ur. 1905), w latach 1935–1939 w komórce chemicznej SRT Oddzia∏u II (ibidem).
7 Jan Kobus (ur. 1902), w latach 1934–1939 kierownik dzia∏u mechanicznego SRT Oddzia∏u II,
aresztowany 29 XI 1951 r. (AAN, PG, 21/75, k. 166).
8 Janina Mierzwiƒska-G´barska (ur. 1902), w latach 1927–1939 pracownik SRT Oddzia∏u II,
aresztowana 3 XII 1951 r. (ibidem, k. 127).
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go ruchu antyfaszystowskiego, a w szczególnoÊci pozwoli na uwypuklenie spra-
wy Berezy Kartuskiej, opartej na wzorach hitlerowskich.

II. Metody rzàdzenia pi∏sudczyzny

a) BrzeÊç-Bereza
W procesie nale˝y uwypukliç metody rzàdzenia pi∏sudczyzny na przyk∏adzie

dzia∏alnoÊci jednego z najbli˝szych wspó∏pracowników Pi∏sudskiego Kostka oraz
Jareckiego. Omówienie nadanego Biernackiemu przezwiska Kostka Wieszatiela
umo˝liwi wykazanie, ˝e ju˝ u zarania dzia∏alnoÊci pi∏sudczyzny le˝a∏ dziki terror9.

Terrorystyczne metody rzàdzenia pi∏sudczyzny znajdà wyraz równie˝ przy
omówieniu mordów dokonanych przez Kostka w Siedlcach w 1920 r.10 Na tym
tle b´dzie mo˝na ewentualnie wykazaç, ˝e zamordowanie cz∏onków delegacji ra-
dzieckiego Czerwonego Krzy˝a, dokonane w 1918 r., pozostaje w Êcis∏ym zwiàz-
ku z istotà pi∏sudczyzny11.

W∏àczenie do procesu Kostka pociàga za sobà koniecznoÊç omówienia spra-
wy BrzeÊcia (Centrolew). Ta ostatnia wymaga jednak szczegó∏owego rozpracowa-
nia z uwagi na niebezpieczeƒstwo pasowania wodzów z PPS na „m´czenników”
sprawy ludowej12. Kostek jako wojewoda poleski jest formalnie i faktycznie od-
powiedzialny za Berez´ Kartuskà. Bereza jest jednym z najjaskrawszych przeja-
wów terroru faszystowskiego. Przy omawianiu Berezy nale˝y dobitnie podkreÊliç,
˝e by∏ to twór obcy duchowi narodu polskiego, skopiowany przez faszystow-
skich w∏adców Polski przedwrzeÊniowej ze wzorów katowni hitlerowskich.
W tym kontekÊcie b´dzie mo˝na poruszyç wizyty kierowników aparatu ucisku
hitleryzmu i pi∏sudczyzny.

Mianowanie Kostka komisarzem cywilnym na Polsk´ w chwili wybuchu wojny
niemiecko-polskiej wskazuje, ˝e metody „Wieszatiela”, twórcy Berezy, majà w dal-
szym ciàgu byç stosowane nawet w okresie wojny z hitlerowskimi Niemcami13.

Omówienie dzia∏alnoÊci Jareckiego w aparacie Bezpieczeƒstwa, szczególnie
„cywilnego” umo˝liwi oÊwietlenie – poza sprawà Berezy – prowokatorsko-dy-
wersyjnej metody zwalczania K[omunistycznej] P[artii] P[olski], a zw∏aszcza
K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej] B[ia∏orusi] (patrz str. 4a). 

9 Wac∏aw Kostek-Biernacki od sierpnia do listopada 1914 r. sta∏ na czele oddzia∏u ˝andarmerii zor-
ganizowanej przy zgrupowaniu dowodzonym przez Pi∏sudskiego (J. Gaul, Na tajnym froncie. Dzia-
∏alnoÊç informacyjno-wywiadowcza polskich organizacji niepodleg∏oÊciowych w latach 1914–1918,
Warszawa 2001, s. 132). 
10 Wac∏aw Kostek-Biernacki dowodzi∏ batalionem zapasowym 22. pu∏ku piechoty w Siedlcach
w okresie 6 III 1919–15 VII 1920 (AP m.st. Warszawy, SWW, IV3K, t. 3, Fotokopia fragmentu mi´-
dzywojennych akt personalnych Wac∏awa Kostka-Biernackiego, k. 138). 
11 Cz∏onkowie delegacji Rosyjskiego Czerwonego Krzy˝a zgin´li 2 I 1919 r. Informacje na temat te-
go wydarzenia sà sprzeczne (W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918–1939,
Warszawa 1994, s. 28–29).
12 W pierwszym „projekcie” przy tym fragmencie odr´czna adnotacja: „Mo˝na i nale˝y uniknàç po-
ruszania tej sprawy” (AIPN, 01222/3034, Plan procesu Kostka-Biernackiego i grupy pracowników
SRT Oddzia∏u II SG, 29 I 1952 r., k. 89).
13 Wac∏aw Kostek-Biernacki zosta∏ mianowany przez Ignacego MoÊcickiego komisarzem cywilnym
przy Naczelnym Wodzu 2 IX 1939 r.
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bJarecki b´dàc inspektorem Departamentu Politycznego M[inisterstwa] S[praw]
Wewn[´trznych] kontrolowa∏ i instruowa∏ prac´ aparatu bezpieczeƒstwa na odcin-
ku zwalczania ruchu rewolucyjnego na terenie ca∏ego kraju. W szczególnoÊci in-
spekcjonowa∏ tereny obj´te wzmo˝onym ruchem antyfaszystowskim (Kobryƒ14,
wypadki chrzanowskie15). Ponadto – jak wynika z zeznaƒ Kostka – w czasie swojej
inspekcji w Berezie próbowa∏ werbowaç wÊród odosobnionych konfidentów. Jako
jeden z najbli˝szych wspó∏pracowników Kaweckiego16 by∏ wprowadzony w stan
sieci konfidencjonalnej w ruchu robotniczym. Sam Jarecki wymienia znane mu
kontakty konfidencjonalne Kaweckiego, mi´dzy innymi Tomasza Arciszewskie-
go17, Zygmunta Zaremb´18, Pu˝aka19, Kwapiƒskiego20. W okresie swego pobytu na
W´grzech Jarecki by∏ jednym z za∏o˝ycieli organizacji Obóz Polski Walczàcej21, na
czele której stanà∏ Rydz-Âmig∏y. Z ramienia tej organizacji wyjecha∏ w 1940 r. do
kraju. Aresztowany przez Gestapo ujawni∏ swojà dzia∏alnoÊç i zosta∏ zwerbowany
przez Szpilkera [w∏aÊc. Spilker]22 z zadaniem doprowadzenia do rozmów pomi´-
dzy Gestapo a grupà pi∏sudczykowskà w kraju (Lipiƒski Wac∏aw23, Piasecki Ju-
lian24, Hempel25). Jarecki od wyzwolenia do momentu aresztowania ukrywa∏ si´
przed w∏adzami Bezp[ieczeƒstwa] pod nazwiskiem Michalski Stanis∏awb.

b) Samodzielny Referat Techniczny
Przy omawianiu dzia∏alnoÊci nale˝y podkreÊliç produkowanie Êrodków dy-

wersyjnych przeciwko Zwiàzkowi Radzieckiemu, przygotowanie do wojny bak-
teriologicznej czynione przez S[amodzielny] R[eferat] T[echniczny]. W punkcie

b-b W dokumencie tekst na „str. 4a”.
14 W nocy z 3 na 4 VIII 1933 r. dosz∏o do zbrojnego najÊcia kilkudziesi´ciu ch∏opów bia∏oruskich
na posterunek Policji Paƒstwowej w Nowosió∏kach w powiecie kobryƒskim (P. Cichoracki, „Proce-
sy kobryƒskie” w 1933 roku. Geneza, przebieg, echa [w:] Studia z dziejów XIX i XX wieku, red.
T. Kulak, Wroc∏aw 2005).
15 Byç mo˝e chodzi o zajÊcia z 1930 r., kiedy to w wyniku starç z policjà zgin´∏a jedna osoba
(T.K. Wroƒski, Klasa robotnicza w okr´gu chrzanowsko-jaworznicko-olkuskim 1945–1975, Warsza-
wa 1980, s. 43–44).
16 Henryk Kawecki (1886–1942), wieloletni pracownik MSW (zast´pca naczelnika Wydzia∏u Bez-
pieczeƒstwa, naczelnik tego˝, podsekretarz stanu w ministerstwie), senator (Kto by∏ kim…, s. 152).
17 Tomasz Arciszewski (1877–1955), w Dwudziestoleciu wybitny dzia∏acz PPS, w latach 1929–1939
przewodniczàcy warszawskiego Okr´gowego Komitetu Robotniczego.
18 Zygmunt Zaremba (1895–1967), w Dwudziestoleciu czo∏owy dzia∏acz PPS, cz∏onek jej Central-
nego Komitetu Wykonawczego, publicysta.
19 Kazimierz Pu˝ak (1883–1950), w Dwudziestoleciu czo∏owy dzia∏acz PPS, cz∏onek jej Rady Na-
czelnej i sekretarz CKW.
20 Jan Kwapiƒski (1885–1964), w Dwudziestoleciu czo∏owy dzia∏acz PPS, wieloletni wiceprzewod-
niczàcy CKW.
21 Konspiracyjna organizacja pi∏sudczykowska dzia∏ajàca w latach 1942–1944.
22 Alfred Spilker (1908–1945?), od marca 1942 r. szef gestapowskiego referatu IV AS w General-
nym Gubernatorstwie (W. Borodziej, Terror i polityka, Warszawa 1985, s. 33, 176, 229).
23 Wac∏aw Lipiƒski (1896–1949), wspó∏organizator i czo∏owy dzia∏acz pi∏sudczykowskiej organiza-
cji konspiracyjnej Konwent Organizacji Niepodleg∏oÊciowych (A.K. Kunert, S∏ownik biograficzny
konspiracji warszawskiej 1939–1944, t. 2, Warszawa 1987, s. 119).
24 Julian Piasecki (1896–1944), w latach 1942–1944 organizator i przywódca Obozu Polski Wal-
czàcej (H. Sieƒski, Pp∏k Julian Piasecki, „Biuletyn Informacyjny AK” 2004, nr 12).
25 Zygmunt Hempel (1894–1944), wspó∏organizator (wraz z Wac∏awem Lipiƒskim) pi∏sudczykow-
skiej organizacji konspiracyjnej KON (A.K. Kunert, S∏ownik biograficzny..., s. 65).
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tym nale˝y wyjaÊniç, ˝e w ramach przygotowaƒ i praktyki ludobójstwa, przest´p-
stwa przeciw ludzkoÊci, zorganizowano na terenie twierdzy BrzeÊç tzw. stacj´ do-
Êwiadczalnà, gdzie wypróbowywano skutecznoÊç dzia∏ania wytwarzanej przez
S[amodzielny] R[eferat] T[echniczny] broni bakteriologicznej na aresztowanych
komunistach. Jednym z najjaskrawszych przyk∏adów bestialskich metod dzia∏a-
nia pi∏sudczyzny w rozprawianiu si´ z KPP jest sprawa stosowania przez „dwój-
k´” toksyny botulizmowej na wi´êniach i osobach, których „dwójka” chcia∏a si´
pozbyç – likwidujàc ich w ten sposób.

Wydobycie w toku przewodu sàdowego na Êwiat∏o dzienne tych zbrodni i po-
wiàzania ich z systemem pi∏sudczyzny b´dzie jednym z zasadniczych celów po-
wy˝szego procesu.

Wybór twierdzy BrzeÊç na miejsce tzw. stacji doÊwiadczalnej nie by∏o przy-
padkiem – wojewodà poleskim by∏ Kostek-Biernacki. 

Omówiç konferencj´ z przedstawicielami japoƒskiego O[ddzia∏u] II dla wy-
miany doÊwiadczeƒ z zakresu przygotowaƒ do wojny bakteriologicznej.

Odr´bnym dzia∏em pracy S[amodzielnego] R[eferatu] T[echnicznego] by∏a pro-
dukcja i stosowanie na aresztowanych komunistach przez jednostki O[ddzia∏u] II,
K[orpusu] O[chrony] P[ogranicza] i defensywy „zastrzyków Krzewiƒskiego”26.

Ze szczególnà mocà uwypukliç, ˝e te zbrodnicze praktyki by∏y dokonywane
pod bezpoÊrednim nadzorem najwy˝szych czynników centrali O[ddzia∏u] II (Pe∏-
czyƒski)27, Englicht28, Meyer [w∏aÊc. Mayer]29, Smoliƒski [w∏aÊc. Smoleƒski]30,
Skrzydlewski, Gano31).

c) Z dziedziny polityki zagranicznej pi∏sudczyzny
W punkcie tym nale˝y uwypukliç podporzàdkowanie interesów Polski antyra-

dzieckiej polityce imperializmu anglo-amerykaƒskiego realizowanej podówczas
r´kami hitlerowców, wspó∏dzia∏anie pi∏sudczyzny z wrogiem Polski – hitlerowski-
mi Niemcami w rozbiorze Czechos∏owacji (Zaolzie), storpedowanie przez rzàd
sanacyjny zainicjowanego przez ZSRR antyhitlerowskiego Paktu Wschodniego.

Uwypukliç spraw´ dywersji prowadzonej przez Ekspozytur´ [nr 2] O[ddzia-
∏u] II na Ukrainie Zakarpackiej, oraz wys∏anie ekipy dwójkarzy ze Skrzydlew-
skim na czele do W´gier, celem udzielenia pomocy technicznej i fachowej faszy-
stowskim W´grom Horthyego w ich napaÊci na Czechos∏owacj´.

26 Ludwik Krzewiƒski (1898–?), w latach 1933–1939 kierownik dzia∏u lekarskiego SRT (AIPN,
01222/3043, Niedatowana notatka informacyjna dotyczàca Tadeusza Pe∏czyƒskiego, I. Harskiego
i Ludwika Krzewiƒskiego, k. 65).
27 Tadeusz Pe∏czyƒski (1892–1985), w latach 1935–1939 szef Oddzia∏u II Sztabu G∏ównego
(T. Kryska-Karski, S. ˚urakowski, Genera∏owie Polski Niepodleg∏ej, Warszawa 1991, s. 144).
28 Józef Englicht (1891–1954) – od marca do wrzeÊnia 1939 r. zast´pca szefa Oddzia∏u II Sztabu
G∏ównego (po raz drugi) (Zbiór dokumentów pp∏k. Edmunda Charaszkiewicza, oprac., wst´p i przy-
pisy A. Grzywacz, M. Kwiecieƒ, G. Mazur, Kraków 2000, s. 68).
29 Stefan Mayer (1895–?), w 1938 r. szef Wydzia∏u II [wywiadowczego] Oddzia∏u II Sztabu G∏ów-
nego (K. Badziak, G. Matwiejew, P. SamuÊ, „Powstanie” na Zaolziu w 1938 r. Polska akcja specjal-
na w Êwietle dokumentów Oddzia∏u II Sztabu G∏ównego WP, Warszawa 1997, s. 179). 
30 Marian Smoleƒski (1894–1978), od lutego do wrzeÊnia 1939 r. szef Oddzia∏u II Sztabu G∏ówne-
go (Zbiór dokumentów…, s. 78). 
31 Stanis∏aw Gano (1895–1968), na ró˝nych stanowiskach w Oddziale II w latach 1928–1933
i 1935–1937 (ibidem, s. 131).
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d) Dzia∏alnoÊç S[amodzielnego] R[eferatu] T[echnicznego] na emigracji
Do tej grupy zagadnieƒ nale˝à: odbudowa aparatu S[amodzielnego] R[efera-

tu] T[echnicznego] w Pary˝u, wys∏anie przez O[ddzia∏] II grupy „dwójkarzy” do
Japonii do nawiàzania wspó∏pracy z japoƒskim O[ddzia∏em] II w dziedzinie przy-
gotowaƒ do wojny bakteriologicznej, zorganizowanie na terenie Londynu i Glas-
gow, powiàzanie z O[ddzia∏em] VI32 i podporzàdkowanie wywiadowi angielskie-
mu szkó∏ szpiegowsko-dywersyjnych dla prowadzenia dywersji na okupowanych
terenach ZSRR i Polski (z uwzgl´dnieniem grupy trucicielskiej Korwina – spra-
wa Paciorka), przekazywanie wywiadowi angielskiemu doÊwiadczeƒ i wiadomo-
Êci z zakresu Êrodków dywersyjnych i przygotowaƒ do wojny bakteriologicznej
(elaboraty Golby i Hartmana).

e) Okres po wyzwoleniu
W tym punkcie nale˝y omówiç powiàzanie oskar˝onych z grupà Tatara, dla

której sporzàdzali ró˝nego rodzaju skrytki i udzielali pomocy przy wysy∏aniu do-
larów na robot´ dywersyjno-szpiegowskà do kraju. Uwzgl´dniç prac´ dzia∏u gra-
ficznego szko∏y szpiegowskiej w Glasgow, który formalnie zosta∏ wcielony do an-
gielskich organów wywiadowczych, wyrabia∏ fa∏szywe dokumenty i przepustki
krajów demokracji ludowej.

Wysi∏ki w kierunku ujawnienia ewentualnej szpiegowskiej roboty oskar˝o-
nych po powrocie do kraju nie da∏y rezultatu.

III. Materia∏ dowodowy
Dzia∏alnoÊç Kostka-Biernackiego oÊwietlajà cz´Êciowo zeznania oskar˝onego,

zeznania wspó∏oskar˝onego Jareckiego, Êwiadków i liczne materia∏y archiwalne.
Ca∏okszta∏t zebranego materia∏u potwierdza tez´ oskar˝enia, i˝ Kostek jest uoso-
bieniem faszystowskich metod rzàdzenia pi∏sudczyzny, polityki terroru wobec
mas ludowych, a przede wszystkim KPP, ucisku narodowego i pacyfikacji na te-
renach Zachodniej Bia∏orusi, agresywnej polityki wobec ZSRR.

Dzia∏alnoÊç Jareckiego oÊwietlajà zeznania oskar˝onego, zeznania Êwiadków,
przede wszystkim Dominika Piotrkowskiego, oraz materia∏y archiwalne. Ju˝
w obecnej fazie pracy Êledczej Jarecki wy∏ania si´ jako wspó∏odpowiedzialny za
Berez´ organizator i wykonawca prowokatorsko-dywersyjnych metod rozbijania
ruchu rewolucyjnego. Pe∏niejsze oÊwietlenie jego dzia∏alnoÊci na odcinku zwalcza-
nia ruchu robotniczego wymaga dalszej pracy Êledczej. Zagadnienie dywersji an-
tyczeskiej naÊwietlajà zeznania z∏o˝one przez Skrzydlewskiego i materia∏y archi-
walne b[y∏ego] O[ddzia∏u] II Sztabu G∏ównego. Z materia∏u tego wynika, ˝e akcja
dywersyjna „¸om” by∏a wyrazem wspó∏dzia∏ania rzàdów sanacyjnych z hitlerow-
skimi Niemcami w ich agresywnej polityce. BezpoÊrednim rezultatem tej akcji
mia∏o byç uzyskanie wspólnej granicy polsko-w´gierskiej poprzez dopomo˝enie
W´grom w zbrojnym zaj´ciu Ukrainy Zakarpackiej. W Êwietle posiadanych orygi-
nalnych dokumentów Oddzia∏u II akcja „¸om” obejmuje nast´pujàce okresy:

1) przygotowawczy – organizacja oÊrodka O.B. (oddzia∏y bojowe) Roz∏ucz do
dnia 20 X 1938;

32 Komórka Sztabu Naczelnego Wodza odpowiedzialna za kontakty z krajem (A. Pep∏oƒski, Wywiad
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie 1939–1945, Warszawa 1995, s. 249–259). 
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2) organizacja i przeprowadzenie dzia∏aƒ dywersyjnych na Rusi Zakarpackiej
przy pomocy O[ddzia∏ów] B[ojowych] z Roz∏ucza i oddzia∏ów partyzanckich do-
raênie mobilizowanych przy pomocy Zwiàzku Strzeleckiego, Federacji Zwiàz-
ków Obroƒców Ojczyzny33 i innych faszystowskich organizacji paramilitarnych.

Bazà wypadowà dla tych oddzia∏ów by∏ obóz w Roz∏uczu, dowódcà oddzia-
∏ów bojowych – tzw. watah – kpt. Mielczarski Jan34, dowódcà oddzia∏ów party-
zanckich by∏ mjr Nowo˝eniuk35, ca∏oÊcià dowodzi∏ mjr Ankiersztain [w∏aÊc. An-
kerstein]36 ps. „¸om”. Z dniem 4 X 1938 r. przystàpiono do organizowania
samodzielnych kompanii partyzanckich ka˝da w sile do 100 ludzi, których zada-
niem by∏o przejÊç na teren Rusi Zakarpackiej, w celu spotkania powstaƒczych
oddzia∏ów w´gierskich dzia∏ajàcych od po∏udnia. We Lwowie zosta∏ stworzony
sztab dla kierowania ca∏okszta∏tem akcji dywersyjnej na Rusi Zakarpackiej, na je-
go czele sta∏ mjr Ankiersztain. Tam równie˝ zosta∏ stworzony zakonspirowany
komitet polityczny, w sk∏ad którego weszli prezesi wszystkich zwiàzków pó∏woj-
skowych i na bazie tych organizacji oparto rekrutacj´ uczestników akcji dywer-
syjnej. Ogólny stan uczestników akcji „¸om” wynosi∏ 500 ludzi. Oryginalne
sprawozdanie mjr. Ankiersztaina podaje wyniki akcji „¸om” jak nast´puje: znisz-
czono, wzgl´dnie uszkodzono jeden most kolejowy, 12 mostów szosowych, jed-
nà zapor´ wodnà, jednà central´ telefonicznà i jeden budynek poczty, przerwa-
no tor kolejowy, 27 tras telefonicznych i lini´ wysokiego napi´cia. Zadano straty
w ludziach: 23 zabitych, 15 rannych, 20 jeƒców uprowadzono na teren w∏asny37.
Jeden z posiadanych dokumentów Ekspozytury II O[ddzia∏u] II zaleca stosowa-
nie terroru indywidualnego, zabrania natomiast stosowania terroru w stosunku
do osób stojàcych na wysokich stanowiskach politycznych i wojskowych. Swo-
istà formà dywersji stosowanà podczas trwania akcji „¸om” by∏o kolportowanie
prowokacyjnych ulotek w j´zyku ukraiƒskim, czeskim i w´gierskim. Ulotki te
wykonano w drukarni S[amodzielnego] R[eferatu] T[echnicznego] O[ddzia∏u] II
Sztabu G∏ównego w iloÊci 15 000 sztuk o tekÊcie dostarczanym przez MSZ. Wy-
konaniem ulotek kierowa∏ in˝. Frankowski Mieczys∏aw38. Ulotki zosta∏y rozkol-
portowane na Rusi Podkarpackiej w paêdzierniku 1938 r. Koncepcja ulotki jest
tego rodzaju, ˝e sugeruje wydanie jej przez organizacj´ filorosyjskà celem wywo-
∏ania dywersji, nadto kolportowano ulotki w duchu UONc na terenie Rumunii. 

Rozwiàzanie grupy w Roz∏uczu nastàpi∏o w dniach 28–30 XI [19]38.
Na podstawie posiadanych dokumentów Oddzia∏u II dzia∏alnoÊç Skrzy-

dlewskiego Józefa w akcji dywersyjnej przeciwko Czechos∏owacji przedstawia

c Powinno byç: OUN.
33 Powinno byç: Federacji Polskich Zwiàzków Obroƒców Ojczyzny.
34 Jan Mielczarski (1898–1974), w latach trzydziestych kierownik referatu w Ekspozyturze
nr 2 Oddzia∏u II Sztabu G∏ównego (Zbiór dokumentów…, s. 92).
35 Jan Nowo˝eniuk (1897–1939), w trakcie akcji „¸om” dowódca jednej z podgrup (ibidem, s. 99).
36 Feliks Ankerstein (1897–1955?), dowódca akcji „¸om”, równoczeÊnie zast´pca szefa Ekspozytu-
ry nr 2 Oddzia∏u II Sztabu G∏ównego (ibidem, s. 91).
37 Sprawozdania mjr. Feliksa Ankersteina [w:] P. SamuÊ, K. Badziak, G. Matwiejew, Akcja „¸om”.
Polskie dzia∏ania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej w Êwietle dokumentów Oddzia∏u II Sztabu G∏ów-
nego WP, Warszawa 1998, s. 257–261, 263–274.
38 Mieczys∏aw Fràckiewicz (1900–?), cywilny pracownik Ekspozytury nr 2 (Zbiór dokumentów…,
s. 95).
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si´ nast´pujàco: w paêdzierniku 1938 r. do Budapesztu wyjecha∏a ekipa „dwój-
karzy” skierowana przez Ekspozytur´ II z rozkazu szefa Sztabu Generalnegod Sta-
chiewicza39 i Szefa O[ddzia∏u] II Pe∏czyƒskiego dla udzielania pomocy W´grom
w ich robocie dywersyjnej na terenie Rusi Zakarpackiej. W sk∏ad tej ekipy wcho-
dzili Skrzydlewski jako kierownik i specjalista w robocie dywersyjnej, „Rado-
s∏aw” Mazurkiewicz40 – specjalista z zakresu dzia∏alnoÊci partyzanckiej oraz mjr
Dàbrowski W∏odzimierz41, in˝. Frankowski Mieczys∏aw. Ze strony W´gier akcjà
tà kierowali: by∏y wiceminister spraw wewn[´trznych] Kozma42 i Szef O[ddzia-
∏u] V w´gierskiego Szt[abu] Gen[eralnego] p∏k Homlak [w∏aÊc. Homlok]43. Po-
moc polskiego O[ddzia∏u] II udzielana w´gierskiej dwójce polega∏a ponadto na
dostarczeniu W´grom wyprodukowanych przez S[amodzielny] R[eferat] T[ech-
niczny] Êrodków dywersyjnych. 

Skrzydlewski, który nie przyznawa∏ si´ dotychczas, ˝e by∏ kierownikiem eki-
py na W´grzech – ostatnio potwierdzi∏ to. Jego zeznania z∏o˝one w sprawie dy-
wersji antyczeskiej w zasadzie pokrywajà si´ z posiadanymi materia∏ami archi-
walnymi. 

Zagadnienie S[amodzielnego] R[eferatu] T[echnicznego] oÊwietlajà zeznania
podejrzanych oraz zeznania Êwiadków: Raca, Juchniewicza44, Jordanówny, Woj-
tuckiej, Baroszewicz-Maliszewskiej i Marata45.

S[amodzielny] R[eferat] T[echniczny] dzieli∏ si´ na kilka dzia∏ów, z których na
szczególne podkreÊlenie zas∏ugujà dzia∏y bakteriologiczny, tzw. lekarski, chemicz-
ny i mechaniczny.

Dzia∏ bakteriologiczny produkowa∏ trucizny i bakterie chorobotwórcze, któ-
rych dzia∏anie w ramach przygotowaƒ do zbrodni ludobójstwa wypróbowywano
na aresztowanych przez S[amodzielny] R[[eferat] I[nformacyjny] komunistach.

Materia∏ dowodowy w postaci zeznaƒ oskar˝onych, Êwiadków i dowodów
rzeczowych jaskrawo ods∏aniajà zbrodni´ „dwójki” uÊmiercania aresztowanych
komunistów toksynà botulizmowà – po uprzednim poddawaniu ich dzia∏aniu naj-
rozmaitszych bakterii chorobotwórczych w specjalnie do tego celu zbudowanej
„stacji doÊwiadczalnej” w twierdzy BrzeÊç. Mordowanie przez „dwójk´” komuni-
stów mia∏o ponadto miejsce poza BrzeÊciem. „Stacja doÊwiadczalna” sk∏ada∏a si´

d Powinno byç: G∏ównego.
39 Wac∏aw Stachiewicz (1894–1973), w latach 1935–1939 szef Sztabu G∏ównego (T. Kryska-Kar-
ski, S. ˚urakowski, Genera∏owie..., s. 62). 
40 Jan Mazurkiewicz „Rados∏aw” (1896–1988), w trakcie akcji „¸om” przedstawiciel Ekspozytury
nr 2 na W´grzech (Zbiór dokumentów…, s. 99).
41 W∏odzimierz Dàbrowski (1896–1962), w latach 1938–1939 kierownik Samodzielnego Referatu In-
formacyjnego przy Dowództwie Okr´gu Korpusu III i zast´pca szefa Ekspozytury nr 2 (ibidem, s. 41).
42 Miklós Kozma (1884–1941), minister spraw wewn´trznych w gabinecie G. Gömbösa, w roku
1938 szef w´gierskiego radia, kierowa∏ politycznym i propagandowym aspektem w´gierskiej akcji
dywersyjnej na Rusi Zakarpackiej (M. Koêmiƒski, Polska i W´gry przed drugà wojnà Êwiatowà. Paê-
dziernik 1938–wrzesieƒ 1939, Wroc∏aw 1970, s. 112; Zbiór dokumentów…, s. 111).
43 Sándor Homlok w 1938 r. pe∏ni∏ funkcj´ opisanà w dokumencie, dowodzi∏ w´gierskimi dzia∏a-
niami dywersyjnymi na Rusi Zakarpackiej. W polskiej historiografii jako „p∏k dypl.”, „gen. bryg.”
W ówczesnych polskich dokumentach jako pp∏k (Akcja „¸om”…, s. 93, 110; M. Koêmiƒski, Polska
i W´gry..., s. 112; Zbiór dokumentów…, s. 111).
44 Kazimierz Juchniewicz (ur. 1901), pracownik SRT Oddzia∏u II (AAN, PG, 21/75, k. 252).
45 Podsumowanie zeznaƒ tych osób w planowanej sprawie: AIPN, 01222/3043, k. 26–29.
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z aresztu, komory do zaka˝ania i wanny do trawienia kwasami zw∏ok zamordo-
wanych. W dziale bakteriologicznym pracowali Golba, Ostrowski i Mierzwiƒska.

Zbrodnicze praktyki dokonywane mi´dzy innymi przez Golb´ i Ostrowskie-
go odbywa∏y si´ na polecenie i za wiedzà p∏k. Pe∏czyƒskiego, p∏k. Ciastonia46,
pp∏k. Skrzydlewskiego.

Nad zagadnieniem przygotowania zbrodni ludobójstwa S[amodzielny] R[efe-
rat] T[echniczny] wspó∏pracowa∏ ÊciÊle z Wojsk[owym] Inst[ytutem] Prze-
ciwg[azowym] i C[entrum] W[yszkolenia] San[itarnego]. Centrala O[ddzia∏u] II
powo∏a∏a specjalny komitet, który mi´dzy innymi rozpracowywa∏ zagadnienie
u˝ycia bakterii chorobotwórczych w pociskach artyleryjskich (fotokopia proto-
kó∏u posiedzenia Komitetu). 

W 1935 Pe∏czyƒski zleci∏ Golbie odbycie konferencji z przedstawicielami
„dwójki” japoƒskiej dla wymiany doÊwiadczeƒ i wiadomoÊci z zakresu przygoto-
waƒ do wojny bakteriologicznej.

Dzia∏ tzw. lekarski, którego kierownikiem by∏ mjr Krzewiƒski, produkowa∏
i stosowa∏ Êrodki toksyczne do walki z rewolucyjnym ruchem w Polsce (Krzewiƒ-
ski przebywa obecnie w USA). Do takich Êrodków nale˝à m.in. zastrzyki, których
dzia∏anie powodowa∏o stan odr´twienia, os∏abia∏o wol´ i tà drogà „dwójka” wy-
musza∏a u aresztowanych komunistów, wobec których stosowano te zastrzyki,
˝àdane zeznania.

W dziale chemicznym pracowali Nadziakiewicz i Hartman. Dzia∏ ten produko-
wa∏ oprócz Êrodków technicznych do prowadzenia szpiegostwa równie˝ Êrodki dy-
wersyjne przeznaczone do u˝ycia na terenie ZSRR w postaci statuetek Lenina wy-
pe∏nionych materia∏em wybuchowym, guzików i dystynkcji radzieckich, ∏aƒcuchów
do uszkadzania linii wysokiego napi´cia, ró˝nego rodzaju zapalników do wysadza-
nia pociàgów i obiektów, a ponadto dla dr´czenia aresztowanych komunistów
– produkowano specjalne „p´dzle do golenia” i „r´kawice” naelektryzowane.

Dzia∏ mechaniczny, w którym pracowa∏ Kobus Jan, zajmowa∏ si´ technicznym
wykonaniem Êrodków dywersyjno-szpiegowskich oraz zmontowa∏ urzàdzenia
omawianej poprzednio „stacji doÊwiadczalnej” twierdzy BrzeÊç.

Do zagadnienia dzia∏alnoÊci S[amodzielnego] R[eferatu] T[echnicznego] na
emigracji posiadamy zeznania Golby, Hartmana i Kobusa, oraz pozosta∏ych po-
dejrzanych i Êwiadków.

Po ewakuacji S[amodzielnego] R[eferatu] T[echnicznego] do Francji, na pole-
cenie ówczesnego szefa S[amodzielnego] R[eferatu] T[echnicznego] p∏k. Gano
– przystàpiono do odbudowy aparatu S[amodzielnego] R[eferatu] T[echniczne-
go]. Odbudowany aparat S[amodzielnego] R[eferatu] T[echnicznego] rozpoczà∏
swà dzia∏alnoÊç przez wys∏anie do Japonii w grudniu 1939 ekipy „dwójkarzy” do
wspó∏pracy z japoƒskim O[ddzia∏em] II w zakresie przygotowaƒ do wojny bak-
teriologicznej, a ponadto po kapitulacji Francji przystàpi∏ wspólnie z O[ddzia-
∏em] VI do zorganizowania na terenie Anglii szkó∏ szpiegowsko-dywersyjnych.
Szkolono tam szpiegów i dywersantów do walki z ruchem narodowowyzwoleƒ-
czym na terenach Polski i Zwiàzku Radzieckiego. Szko∏y te mia∏y specjalny dzia∏
„Rosja”, który zaznajamia∏ kursantów z geografià, warunkami gospodarczymi,

46 Jan Ciastoƒ (1896–1975), zast´pca szefa Oddzia∏u II Sztabu G∏ównego (Zbiór dokumentów…, s. 79).
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politycznymi i uczy∏ j´zyka rosyjskiego. Szko∏y te zosta∏y utworzone w porozu-
mieniu z wywiadem angielskim i dzia∏a∏y pod jego nadzorem (p∏k Perkins)47.
Sporzàdzane na polecenie p∏k. Gano przez Golb´ i Hartmana elaboraty z zakre-
su wojny bakteriologicznej i toksykologicznych Êrodków dywersji oraz innych
Êrodków szpiegowsko-dywersyjnych zosta∏y przet∏umaczone na j´zyk angielski
i przekazane wywiadowi angielskiemu.

Szko∏y szpiegowsko-dywersyjne nie zaniecha∏y swej dzia∏alnoÊci równie˝ po
wyzwoleniu Polski. O[ddzia∏] II i O[ddzia∏] VI przerzuca∏y do kraju swych szpie-
gów, wyposa˝onych w ró˝nego rodzaju skrytki, wyprodukowane w warsztatach
mechanicznych istniejàcych przy wymienionych szko∏ach. Warsztaty te produko-
wa∏y równie˝ specjalne puszki, w których przekazywano dolary dla Tatara do or-
ganizowania roboty dywersyjno-szpiegowskiej w kraju, a nadto wyrabiano
wszelkiego rodzaju falsyfikaty wszelkiego rodzaju dokumentów i przepustek,
w szczególnoÊci czeskich, na u˝ytek roboty szpiegowsko-dywersyjnej.

Âwiadkami w niniejszym procesie b´dà pozostali pracownicy S[amodziel-
nego] R[eferatu] T[echnicznego], a mianowicie: Rac, Juchniewicz, Jordanowa
i Wojtucka, aresztowany by∏y pracownik Wojsk[owego] Inst[ytutu] P[rzeciw]ga-
zow[ego] Marat i szereg innych Êwiadków zarówno z wolnoÊci, jak i z wi´zienia.
Ponadto Êwiadkiem b´dzie Szechter Bronis∏awa, na której w∏aÊnie stosowano za-
strzyki Krzywiƒskiego [w∏aÊc. Krzewiƒskiego].

OdnoÊnie samego S[amodzielnego] R[eferatu] T[echnicznego] zeznania Êwiad-
ków w zasadzie nie wzbogaci∏y materia∏u uzyskanego od oskar˝onych za wyjàt-
kiem Utnika i Nowickiego, którzy zeznali, ˝e szko∏a szpiegowska w Glasgow szko-
li∏a oficerów wywiadu, których Oddzia∏ II Nacz[elnego] Wodza kierowa∏ na
Bliski Wschód, Ba∏kany, do paƒstw Europy Ârodkowej i do paƒstw skandynaw-
skich, gdzie wspó∏dzia∏ajàc z wywiadem angielskim, prowadzili wywiad przeciwko
Zwiàzkowi Radzieckiemu. Nowicki zezna∏ ponadto, ˝e w 1946 r. Tatar Stanis∏aw
inspekcjonowa∏ szko∏´ szpiegowskà w Glasgow celem wytypowania i werbowania
kandydatów do pracy konspiracyjnej w odrodzonym W[ojsku] P[olskim].

Przes∏uchani Niena∏towski Stanis∏aw i Pajor Witold zeznali, ˝e w S[amodziel-
nym] R[eferacie] I[nformacyjnym] D[owództwa] O[kr´gu] K[opusu] I przy prze-
s∏uchaniach aresztowanych komunistów stosowano maszynki elektryczne, tzw.
„kant maszynki”, i naelektryzowane „r´kawice”, wytwarzane w Samodzielnym
Referacie Technicznym. Ponadto Pajor poda∏ wypadek z 1936 r. lub 1937 r. wy-
skoczenia oknem z S[amodzielnego] R[eferatu] I[nformacyjnego] przy ul. Mar-
sza∏kowskiej aresztowanej kobiety – komunistki, która by∏a przes∏uchiwana przy
u˝yciu tych Êrodków.

za zg[odnoÊç] S.E. Sporzàdzi∏:
3 egz. (–) Bieƒ kpt.

èród∏o: AIPN, 01222/3043, k. 67–80, kopia, mps.

47 Prawdopodobnie chodzi∏o o por./pp∏k. H.B. Perkinsa, szefa polskiej sekcji Special Operation
Executive.
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Marcin Kula

Z notatek: Grudzieƒ
Poni˝ej przedstawiam notatki, które spisa∏em w grudniu 1981 r. Jest to ca∏oÊç tekstu

z owych dni, drukowana bez ˝adnych zmian. Zapis, rzecz jasna, niekoniecznie stanowi
wyraz moich dzisiejszych poglàdów. Tylko w nienaruszonej formie mo˝e mieç wszak˝e
ewentualnà wartoÊç êród∏owà. 

Dlaczego wówczas prowadzi∏em notatki? Trudno powiedzieç. Nie by∏em zresztà
w tym jedyny. Mo˝e oddzia∏ywa∏o poczucie wagi prze˝ywanej chwili? Mo˝e notowanie
stanowi∏o dzia∏anie pozorne, zast´pcze w poczuciu ludzkiej niemocy? Mo˝e chwila
wzbudzi∏a moje zainteresowanie jako historyka? Ogólna wiedza wskazuje, ˝e historycy
nieraz w takich momentach coÊ sobie zapisywali.

Poniewa˝ tekst ma charakter, jaki ma, nie chcia∏em – nawet wbrew sugestiom Redak-
cji – dorabiania doƒ przypisów. Jako ˝e jednoczeÊnie wyst´puje w nim kilka osób,
cz∏onków mojej rodziny lub znajomych, które mogà nie byç rozpoznawalne dla czytelni-
ków, zdecydowa∏em si´ przedstawiç je tu w kolejnoÊci pojawiania si´. „Gosia”, która wy-
st´puje w zapisie pod datà 13 grudnia, to moja ˝ona. „Szaniawski” z zapisu pod tà samà
datà to prof. Klemens Szaniawski z Uniwersytetu Warszawskiego. „GrzeÊ” z tego˝ zapisu
to mój syn. „Samsonowicz”, pojawiajàcy si´ w notatce z 14 grudnia, to prof. Henryk
Samsonowicz z UW. „Strzeleccy” z tej˝e notatki to znany intelektualista Jan Strzelecki
oraz jego syn Jerzy. „Agnieszka” z notatki zrobionej 15 grudnia to moja córka. „Antek”
z tej samej notatki to Antoni Macierewicz. „Hieronim” z notatki z 18 grudnia to prof.
Hieronim Kubiak z Uniwersytetu Jagielloƒskiego, wówczas cz∏onek Biura Politycznego
i sekretarz KC PZPR. „Marta”, wyst´pujàca pod tà samà datà, to Marta Petrusewicz, swe-
go czasu ˝yjàca w Polsce, a wówczas we W∏oszech. Zagórscy, pojawiajàcy si´ pod datà
22 grudnia, to literaci Maryna i Jerzy Zagórscy.

W tekÊcie pojawia si´ kolejno kilka cytatów. Ex post odtworzy∏em, ˝e s∏owa Lecha
Wa∏´sy zaczerpnà∏em z ksià˝ki: Wojciech Gie∏˝yƒski, Lech Stefaƒski, Gdaƒsk, sierpieƒ
1980 (KiW, Warszawa 1981, s. 79). S∏owa Henryka Samsonowicza pochodzà z wywiadu
udzielonego przezeƒ „˚yciu Literackiemu”. Zacytowa∏em je za „Literaturà” z 10 grudnia
1981 r. S∏owa Zděnka Mlynářa zaczerpnà∏em z jego ksià˝ki Mróz ze Wschodu (NOWA,
Warszawa 1981, s. 84). S∏owa Herodota pochodzà z I ksi´gi jego Dziejów. S∏owa Tuki-
dydesa pochodzà z I ksi´gi Wojny peloponeskiej.

11 grudnia 1981

W radio wiadomoÊç, ˝e w jakimÊ zak∏adzie pracy usuwa si´ organizacj´ par-
tyjnà, a zwiàzanym z tym faktem has∏om towarzyszà na murach „kotwice” Pol-
ski Walczàcej.

Mniejsza w tej chwili o treÊç akcji. Zwróçmy uwag´ na form´. To jest w∏aÊnie
ÊwiadomoÊç historyczna w dzia∏aniu, zinterioryzowana. Przez lata wydawa∏o si´
nam, zw∏aszcza zawodowym historykom, ˝e ten naród jest wyzbyty ÊwiadomoÊci
historycznej – przy naszym cz´Êciowym udziale, choç mo˝e niezupe∏nie z naszej
winy. We wszystkich badaniach sprawdzajàcych wiedz´ historycznà szerszych
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kr´gów spo∏eczeƒstwa wyniki by∏y fatalne. A potem przychodzi Sierpieƒ i oka-
zuje si´, ˝e historia – mo˝e w postaci nienaukowej, zbitkowej, stereotypowej, ale
niewàtpliwie historia – kszta∏tuje Êwiatopoglàd, jest brana pod uwag´ przy usta-
laniu programów i sugeruje metody dzia∏ania. „˚ywa historia” – tak nazwany by∏
artyku∏, na którego powstawanie z bliska kiedyÊ patrza∏em.

11 grudnia 1981, druga notatka 

Na ulicach Krakowa ulotki z napisem „Pod »SolidarnoÊci« znakiem Polska jest
Polskà, a Polak Polakiem”. To jest kwintesencjà, kropkà nad „i” w cyklu ewolu-
cji ruchu 1980 r.

Klasycy marksizmu obserwowali, jak ekonomiczne ruchy klasy robotniczej
przerastajà w polityczne. Ruch 1980 r. przerós∏ w polityczny o zabarwieniu na-
rodowym, by∏ nast´pnie narodowym i politycznym zarazem, a obecnie akcent
narodowy jest coraz silniejszy. ˚ywe dla ruchu problemy polityczne te˝ coraz
bardziej percypowane sà jako narodowe – przeciw w∏adzy, którà si´ odsàdza od
bycia w∏adzà swojà, w∏asnà, narodowà. Jest to u∏atwione przez ∏atwoÊç oskar˝e-
nia o „moskiewskà agentur´”.

Ciekawe, ˝e teraz cz´sto rewolucje narodowowyzwoleƒcze wsz´dzie zarzuca-
jà w∏adcom, i˝ ci stojà poza narodem. Somozie zarzucano, ˝e jest Nikaraguaƒ-
czykiem tylko z miejsca urodzenia, bo nawet zdania po hiszpaƒsku formu∏uje we-
d∏ug sk∏adni angielskiej (czytaj: amerykaƒskiej).

Wbrew wielu sàdz´, ˝e konflikt lat 1980 i 1981 jest nie tylko polsko-radziec-
kim (rosyjskim?), ale i wewn´trznym polskim konfliktem. Sàdz´ jednak jednocze-
Ênie, ˝e tylko szerokie otwarcie w∏adzy wobec spo∏eczeƒstwa mo˝e – jeÊli jeszcze
mo˝e – ochroniç t´ w∏adz´ przed widzeniem jej jako obcej, stawianiem jej poza
nawiasem narodu, przy jednoczesnym obwarowywaniu si´ spo∏eczeƒstwa w szaƒ-
cach wartoÊci tradycyjnych – narodowych i religijnych i coraz gwa∏towniejszym
deklaratywnym – bo cz´sto nie realnym – odrzucaniu socjalizmu en bloc.

11 grudnia 1981, trzecia notatka 

KapuÊciƒski w swej nowej, jeszcze nie publikowanej ksià˝ce o rewolucji islam-
skiej w Iranie podkreÊla rol´, jakà odegra∏a tam kaseta magnetofonowa. Przemó-
wienia Chomeiniego nagrane na taÊmy zaczynajàce si´ od jakichÊ modnych me-
lodii... Gie∏˝yƒski i Stefaƒski w swym reporta˝u z sierpniowego strajku w Stoczni
mówià to samo. Podczas gdy Êrodki masowego przekazu milcza∏y lub k∏ama∏y,
przemówienia Wa∏´sy i negocjacje z Jagielskim, nagrywane i przegrywane tysiàc-
krotnie, sz∏y w Polsk´.

Mam propozycj´ sloganu reklamowego dla wielkich zachodnich producen-
tów: „Nasze kasety pokona∏y szacha i komunistyczny re˝im w Polsce!”.

W Polsce, co prawda, wielkà rol´ odegra∏ te˝ kserograf – ta drukarnia nie do
upilnowania. Nie radzi∏bym jednak ukuç podobnego sloganu w odniesieniu do kse-
rografów. Ich odbiorcà sà kr´gi biznesu i establishmentu, a one nie b´dà ˝yczliwie
patrzeç na obalanie innego establishmentu – gdzie by on nie by∏. Establishmenty
(aparaty) si´ rozumiejà. Nieprzypadkowo polscy dzia∏acze paƒstwowi zawsze lepiej
dogadywali si´ z zagranicznymi rzàdami ni˝ z ruchami kontestatorskimi, których
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notorycznie nie lubili – dopóki nie dosz∏y do w∏adzy. Opowiadano, jak kiedyÊ go-
mu∏kowski dzia∏acz wysokiego szczebla przy lampce wina utyskiwa∏ wspólnie z ja-
kimÊ zachodnim partnerem na ucià˝liwoÊç rzàdzenia i niewdzi´cznoÊç rzàdzonych.
On pracuje od rana do nocy (to akurat by∏o prawdà), a oni tak tego nie doceniajà...

12 grudnia 1981

Patrzàc na zdj´cie w dzisiejszej prasie, mo˝na uwierzyç, ˝e dojdzie do porozu-
mienia narodowego. Na otwarciu nierzàdowego (by nie powiedzieç opozycyjne-
go) Kongresu Kultury w pierwszym rz´dzie siedzà cz∏onek Biura Politycznego Ku-
biak, wicepremier Rakowski oraz biskup Mizio∏ek w charakterze przedstawiciela
prymasa. Z magnetofonu odtwarza si´ powitalne przemówienie Mi∏osza. Odczy-
tuje si´ tak˝e list Wa∏´sy, który zapowiada swój przyjazd w nast´pnych dniach.

Pi´kne. Tylko ca∏a rzecz w tym, ˝e to Kongres Kultury, a nie kongres robotni-
ków polskich (inaczej: Zjazd „SolidarnoÊci”). Nieprzypadkowo w „SolidarnoÊci”
jest tak silny oddolny ruch przeciw inteligenckim doradcom – bo oni w opinii
Zwiàzku zawsze si´ ostatecznie dogadajà, ustàpià, podczas gdy masy cz∏onkow-
skie Zwiàzku chcà „twardo”. Nie pami´tam ju˝, kto z cz∏onków Komisji Krajo-
wej grozi∏ Wa∏´sie (czy rzekomo grozi∏, bo to wiadomoÊç z telewizji), ˝e jeÊli si´
jeszcze raz cofnie, to mu osobiÊcie „∏eb ukr´ci”.

13 grudnia 1981, godz. 15.30

No i sta∏o si´. Takie same miny musieli mieç lewicowi Chilijczycy któregoÊ
pi´knego ranka w 1973 r. Niby si´ tego oczekiwa∏o, niby napi´cie narasta∏o, le-
wica par∏a, lokalny obóz „rozsàdku” ponawia∏ ostrze˝enia... A gdy przysz∏o co
do czego, to dominujàcym uczuciem by∏o zdumienie. Zdumienie faktem i stop-
niem przygotowania akcji. U nas jeszcze wi´ksze ni˝ w Chile – jeÊli sobie tamtej-
szà sytuacj´ trafnie wyobra˝am. Przej´cia w∏adzy przez wojsko w naszym prze-
konaniu odbywajà si´ w Chile, Brazylii, Afryce – ale przecie˝ nie u nas, w kraju
cywilizowanym! (sic!) Cz∏owiek ma zawsze tendencj´, by wierzyç, ˝e „nie o nim
w tej bajce mowa”. Wypadki – no tak, zdarzajà si´, ale przecie˝ my jeêdzimy
uwa˝nie. Rabunki – no tak, czyta si´ o nich w gazetach. A potem okazuje si´, ˝e
statystyczne prawa historii nie czynià wy∏àczeƒ w odniesieniu do poszczególnych
jednostek czy grup ludzkich. 

To, co zasz∏o, by∏o dla nas tym bardziej zaskoczeniem, ˝e stanowi zupe∏ne in-
editum w historii naszego systemu i obozu. Tutaj to nie tak zwyk∏o si´ odbywaç!
Tu normà by∏ przewrót pa∏acowy w ∏onie Biura Politycznego, w ostatecznoÊci in-
terwencja radziecka. Gdy rano Gosia otworzy∏a radio i zapyta∏a, dlaczego grajà
hymn, pomyÊla∏em sobie, ˝e weszli Rosjanie i za chwil´ zostanie og∏oszone utwo-
rzenie „rzàdu robotniczo-ch∏opskiego” itd.

O ile˝ ∏atwiejsze okaza∏o si´ rozwiàzanie przyj´te! Unikni´to zjednoczenia
narodu przeciwko najeêdêcom i podzia∏u wojska. Z punktu widzenia Zwiàzku
Radzieckiego korzystne jest unikni´cie komplikacji mi´dzynarodowych. O coÊ
takiego Rosjanie si´ pewno modlili od Sierpnia! Na ile dopomog∏a w tym wszyst-
kim specyfika polska z rolà wojska w historii tego kraju na czele? Czy te˝ nowe
tendencje zachodzà w obozie?

Z notatek: Grudzieƒ
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Poetyka dokumentów wprowadzajàcych stan wojenny jest klasycznà poetykà
przejmowania w∏adzy przez wojsko: dla ratowania ojczyzny, dla unikni´cia woj-
ny domowej, czasowo, w imi´ walki z korupcjà przyst´pujà do dzia∏ania czyÊci
moralnie ˝o∏nierze... W ramach tej poetyki Jaruzelski jako dowódca armii, któ-
ry faktycznie przejà∏ w∏adz´ od kierowanego przecie˝ przez siebie rzàdu (o jego
funkcji I sekretarza si´ ju˝ nie wspomina, podobnie jak w ogóle nie s∏ychaç o Biu-
rze Politycznym, KC i ca∏ej partii), zapowiada, ˝e nie b´dzie powrotu do metod
sprzed Sierpnia, a reformy b´dà kontynuowane „w warunkach ∏adu”. Jest to
wi´c wybór wariantu peruwiaƒskiego: armia, bioràca wpierw udzia∏ w zwalcza-
niu ludowej partyzantki, bierze w∏adz´, przekreÊlajàc w ten sposób mo˝liwoÊç
dojÊcia lewicy do g∏osu. Zabezpieczywszy imponderabilia establishmentu w sfe-
rze mi´dzynarodowej i wewn´trznej, przeprowadza szereg reform, o których ko-
niecznoÊci dla udro˝nienia systemu, a wi´c jego przetrwania, jest przekonana.
W koƒcu Velasco Alvarado by∏ bodaj dowódcà operacji przeciw Guevarze.

Powy˝szy model dzia∏ania znany jest od wieków, a opisany chocia˝by w Fara-
onie Prusa. Kap∏ani doprowadzajà do upadku m∏odego faraona – reformatora,
w którym wyczuwajà wroga swej grupy, a nast´pnie wprowadzajà postulowane
przez niego reformy. Arcykap∏an zasiada na tronie i panuje d∏ugo ku szcz´Êliwo-
Êci ludu swego.

W wersji wschodnioeuropejskiej model peruwiaƒski przypomina∏by troch´
„kadaryzacj´” – choç, miejmy nadziej´, w Polsce nie b´dzie mo˝e krwi u po-
czàtków jego realizacji. Po zlikwidowaniu zagro˝enia establishmentu i powiàzaƒ
mi´dzynarodowych Kadar przeprowadzi∏ – mimo zachowania imponderabiliów
– szereg istotnych reform.

Warunkiem prowadzenia takiej polityki jest jednak ch´ç ludzi do pójÊcia na
wspó∏prac´. Na W´grzech to si´ uda∏o chyba dlatego, ˝e spo∏eczeƒstwo zosta∏o
u poczàtków w∏aÊnie tak potwornie uderzone; pobite, chcia∏o przyjàç wyciàgni´-
tà d∏oƒ. W Polsce, wed∏ug stanu na dzieƒ dzisiejszy, jest to bardzo ma∏o prawdo-
podobne. „SolidarnoÊç” zosta∏a, zdaje si´, sprawnie rozbita bàdê przynajmniej
ubezw∏asnowolniona. Jutro oka˝e si´ kolosem na glinianych nogach. Nawet je-
Êli jutro, zgodnie z niedawnymi wezwaniami, zacznie si´ strajk powszechny, b´-
dzie nieskoordynowany i nie potrwa d∏ugo; szczególnie wytrwa∏e oÊrodki dobi-
je si´ si∏à. Przegrany strajk oka˝e si´ kl´skà Zwiàzku. Je˝eli nie wybuchnie, kl´ska
b´dzie tym wi´ksza. Je˝eli wybuchnie w szerszej skali i na d∏u˝ej, zostanie st∏u-
miony si∏à, okazujàc si´ co najwy˝ej pyrrusowym zwyci´stwem. Dobrych wyjÊç
nie ma. 

Ale przecie˝ nawet w sytuacji kl´ski „SolidarnoÊci” i braku oporu czynnego
spo∏eczeƒstwo nie wyma˝e z pami´ci demokratycznej fali 1980 r. i silnego akor-
du, który jà koƒczy. B´dzie protestowaç na ró˝ne sposoby, z których najprost-
szym, przez tyle lat wypróbowanym, jest brak wspó∏pracy z w∏adzà nawet w naj-
mniej istotnych sprawach, nie mówiàc o wydajnoÊci pracy. W Czechos∏owacji po
13 latach Husak nie mo˝e przejÊç na metody Kadara. I w Polsce te˝ znacznie
prawdopodobniejsza jest „husakizacja” ni˝ „kadaryzacja” – niezale˝nie od dekla-
racji, mo˝e nawet szczerych, Jaruzelskiego.

Ci, którzy dziÊ przej´li w∏adz´, te˝ o tym wiedzà. JeÊli aresztuje si´ Szaniaw-
skiego, który, b´dàc jednym z symboli odnowy, by∏ przecie˝ klasycznym cz∏owie-
kiem Êrodka, kompromisu (nie mówiàc o posiadaniu przezeƒ zaufania ca∏ego
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Êrodowiska intelektualnego, opiniotwórczego) – to znaczy, ˝e nie szuka si´ uspo-
kojenia.

Szansa „budowania socjalizmu” wraz z ludêmi, która w Sierpniu w jakimÊ
stopniu – mo˝e w ma∏ym, ale wystarczajàcym, by si´ jej uchwyciç – zaistnia∏a, zo-
sta∏a przegrana. Historycy do koƒca Êwiata b´dà si´ spieraç, czy z winy obozu
„porzàdku”, czy z winy radykalnej cz´Êci kierowniczego Êrodowiska „Solidarno-
Êci”, czy z „winy” oddolnego ciÊnienia mas, dzi´ki któremu radyka∏owie znajdo-
wali racj´ bytu. 

Pozostaje „budowanie socjalizmu” dla ludzi (w lepszej wersji) bàdê przeciw
ludziom (w gorszej). Tylko co to b´dzie za socjalizm? Czy to w ogóle b´dzie so-
cjalizm?

Rano na parkingu nieznany cz∏owiek patrzy na mnie i powa˝nym g∏osem py-
ta, czy s∏ucha∏em radia; potem idzie swojà drogà. Drugi jest wyrazistszy: „Poczu-
li, ˝e grunt im si´ usuwa z pod nóg, to zrobili zamach stanu”. 

Ulice na ˚oliborzu pustawe, ale w koƒcu jest niedziela rano; nieprzypadko-
wo akcj´ przeprowadzono w sobotnià noc.

Niebieskie transparenty „Wszystkim, którzy przyjmujà Maryj´, z ca∏ego serca
b∏ogos∏awi´ – Jan Pawe∏ II”, „Rodzina Bogiem silna”. Napisy na murach „Ala ma
kota – PZPR ma TV”, „Chcemy prawdy”.

Powiedzia∏em Grzesiowi, ˝eby nie powtarza∏ w szkole, co s∏yszy w domu. Sy-
nek widzia∏ przez okno dwóch ˝o∏nierzy w kaskach i z karabinami. On ju˝ mo-
˝e ten obraz zapami´taç.

Jedno z moich najwczeÊniejszych wspomnieƒ z dzieciƒstwa to m´tny obraz ja-
kiegoÊ patrolu wojskowego. D∏ugo by∏em przekonany, ˝e pami´tam Niemców.
Gdy dziÊ licz´ daty, myÊl´, ˝e to musieli byç jednak Polacy lub Rosjanie.

Mój syn i ja mamy szans´ mieç podobne pierwsze wspomnienie z dzieciƒstwa.
Znajomy, zapytany, jak si´ czuje podczas s∏uchania zarzàdzeƒ stanu wojenne-

go, odczytywanych przez dwóch spikerów przebranych na t´ okazj´ w mundury
szeregowców, odpowiada: „jak za okupacji”.

Niedziela w Lasku Bielaƒskim. S∏oƒce, dzieci na sankach. Jutro w „Trybunie
Ludu” i „˚o∏nierzu WolnoÊci” – jedynych gazetach, które si´ majà ukazywaç, po-
winno si´ ukazaç zdj´cie z komentarzem: „Ca∏e rodziny, uspokojone zdecydowa-
nym dzia∏aniem wojska, wysz∏y ze swymi pociechami na spacer”. 

13 grudnia 1981, godz. 22.10

Nie uka˝e si´ pierwsza seria tych notatek, zakoƒczona 24 listopada i z∏o˝ona
w „Literaturze”. Oby mi si´ uda∏o jutro zabraç stamtàd tekst. B´d´ spisywa∏ te no-
tatki. Mój ojciec w czasach stalinowskich pisa∏ Gus∏a; opublikowa∏ je w 1958 r.
– poÊwi´cajàc „przyjacio∏om, którzy znali ten tekst w latach minionych”. Pisz´
dla dzieci. Mo˝e kiedyÊ przeczytajà – jak ja w jakimÊ momencie czyta∏em notat-
ki spisywane dla mnie przez moich Rodziców podczas wojny.

14 grudnia 1981, godz. 17

„Domagamy si´ uwolnienia naszych kolegów. Pozostaƒmy solidarni” – g∏osi
plakat na tablicy „SolidarnoÊci” w Instytucie. Tyle zosta∏o z tego wszystkiego.
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Bardzo d∏ugo nie wierzy∏em, ˝e coÊ z tego wyjdzie. Gdy powsta∏ KOR, gdy
rozwija∏a si´ nielegalna dzia∏alnoÊç wydawnicza, gdy powstawa∏y inne organiza-
cje, prorokowa∏em, ˝e w∏adza rozprawi si´ z nimi. Gdy wybuch∏y strajki, sàdzi-
∏em, ˝e w∏adza nie wytrzyma nerwowo. Gdy podpisano porozumienie gdaƒskie,
nie mog∏em zrozumieç, jak ten system je prze∏knie. Na krótkie pytanie francu-
skiego specjalisty od historii rewolucji „czy jest pan optymistà czy pesymistà?”
bez chwili wahania odpowiedzia∏em: „pesymistà” (wrzesieƒ 1980).

W koƒcu uwierzy∏em – mo˝e jako jeden z ostatnich. Uwierzy∏em o pi´ç mi-
nut za wczeÊnie.

Co z tego zostanie? Da∏ na to odpowiedê Wa∏´sa podczas strajku gdaƒskiego.
Gie∏˝yƒski i Stefaƒski zapytali go wówczas, co b´dzie, jeÊli i tym razem przegra.
Rzek∏ „Lechu”: „To pozostanie ÊwiadomoÊç i organizacja. Zacznà znów, mo˝e
ju˝ beze mnie. Teraz sà innymi ludêmi, przez ten strajk. Nie ma powrotu do tego,
co by∏o przez ostatnie lata. Walczàc dalej, mogà tylko wygrywaç”.

Zostanie wi´cej. DoÊwiadczenie historyczne uczy, ˝e w∏adza, nawet gdy
w pierwszym okresie po st∏umieniu rewolucji sro˝y si´, nie mo˝e ca∏kowicie
przejÊç do porzàdku nad podniesionymi przez rozbrojony ruch sprawami. 

Jakby przewidujàc rozwój sytuacji, Samsonowicz mówi∏ przed paroma dnia-
mi: „Konstytucja 3 Maja trwa∏a rok, funkcjonowa∏a dok∏adnie rok i dwa miesià-
ce. Konstytucja 3 Maja upad∏a, lecz, po pierwsze, prosz´ sobie uÊwiadomiç, jakà
olbrzymià rol´ odegra∏a nie w ciàgu tego roku, bo wtedy niewiele da∏o si´ zmie-
niç, ale w ciàgu nast´pnych dziesi´cioleci, kiedy przecie˝ dawa∏a wiar´ i si∏´,
kszta∏towa∏a psychik´ narodu, pozwoli∏a przetrwaç 150 lat niewoli. I to przy
wszystkich nieszcz´Êciach, jakie by∏y zwiàzane z brakiem w∏asnego paƒstwa. Po
drugie, Konstytucja 3 Maja, która zmieni∏a ustrój bardzo z∏y i bardzo nie na cza-
sie, mimo ˝e zosta∏a obalona si∏à, tak dalece unaoczni∏a pewne sprawy, ˝e nowe
konstytucje grodzieƒskie musia∏y niektóre idee tej˝e konstytucji przejàç. Te kon-
stytucje mia∏y byç zaprzeczeniem dorobku ustawy 3 Maja. OczywiÊcie, by∏y jej
zaprzeczeniem, ale niektóre idee w gruncie rzeczy musia∏y zostaç przej´te. S∏o-
wem, nie ma odwrotu od pewnych zjawisk i pewnych rzeczy”. 

Zostanie w koƒcu pokolenie ’80, które swe doÊwiadczenie przeka˝e w∏asnym
dzieciom. 

Póki co obraz przypomina jednak raczej krajobraz po bitwie – choç bitwy
przecie˝, jak si´ zdaje, nie by∏o.

Zebranie-niezebranie w Instytucie. OczywiÊcie troch´ g∏osów radykalnych
(strajk okupacyjny – choçby krótki, ulotki, manifest). Wi´kszoÊç siedzi w poczu-
ciu rezygnacji, czy mo˝e raczej w przekonaniu, ˝e trzeba si´ nastawiç na d∏ugo-
falowe rozgrywanie sytuacji. Który˝ to raz w dziejach tego narodu pojawia si´
podzia∏ na rewolucjonistów i zwolenników pracy organicznej?

Troch´ myÊli i s∏ów o dzia∏aniach ratunkowych. Dyskretna informacja, gdzie
zg∏aszaç fakty aresztowaƒ.

Szaniawski podobno jest czy ma byç zwolniony. Aresztowani sà podobno
dwaj Strzeleccy, ojciec i syn. Obydwu „zdj´to” w drodze powrotnej z Gdaƒska.
Nie ˝ycz´ ani memu synowi, ani sobie aresztowania. Nie jestem kandydatem na
bohatera (no có˝, ludzie sà ró˝ni...). Gdyby jednak mia∏o to kiedyÊ nastàpiç,
chcia∏bym, by przymkni´to nas razem, jak Janka i Jurka, dzia∏ajàcych w imi´ tej
samej sprawy. Niedawno Janek zaczà∏ rozmow´ ze mnà, przedstawicielem m∏od-
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szego pokolenia, od usprawiedliwienia – wobec mnie zresztà zupe∏nie zb´dnego
– swej postawy: „no niech ju˝ b´dzie, ja wiem, ˝e jestem oportunistà...”. Teraz
w ka˝dym razie w∏asny syn nie mo˝e zarzuciç mu oportunizmu. 

Mówi si´, ˝e Huta stoi. Patrzàc jednak na miasto i na sprawnoÊç przeprowa-
dzonej akcji, przestaj´ si´ dziwiç, czemu swego czasu dziwi∏ si´ ca∏y Êwiat, jakim
cudem tak ∏atwo obalono Goularta w Brazylii, a potem Allendego w Chile. 

Na ulicach spokój. Ludzie myÊlà, co myÊlà, ale raczej milczà. Mo˝e da si´ wy-
czuç nawet odcieƒ ulgi, ˝e ju˝ ten dramatyczny moment przeszed∏? Rozpr´˝enie
po napi´ciu? W ka˝dym razie strachu czy sterroryzowania, które by by∏y zresztà
ca∏kowicie zrozumia∏e po wczorajszych dekretach, na pewno si´ nie wyczuwa.
W autobusie dwóch uzbrojonych ˝o∏nierzy przepycha si´ do wyjÊcia; wyraênie sà
na s∏u˝bie, podjechali przystanek. Nie ma wobec nich odruchów wrogoÊci.

Na dobrym miejscu wyraêny, Êwie˝y napis „SolidarnoÊç ∏˝e”. Nikt go nie za-
mazuje. Na przygotowanej do postawienia le˝àcej latarni, która przypomina tro-
ch´ luf´ czo∏gu, napis: „Na Moskw´!”. Te˝ nikt go nie zamazuje. Pijany facet wy-
myÊla od ostatnich w imieniu „narodu polskiego”.

Na placu Na Rozdro˝u czo∏g. Ustawiony starannie, w sposób przemyÊlany, by
nie tamowaç ruchu; klapy otwarte, bo pi´kne s∏oƒce. Wyglàda absurdalnie (GrzeÊ
po moim powrocie do domu: „TatuÊ, zawieziesz mnie obejrzeç czo∏gi?!”).

Na ˚oliborzu zdejmuje si´ dekoracje zwiàzane z przybyciem obrazu Matki
Boskiej do tutejszych koÊcio∏ów. Pewno Obraz pojecha∏ dalej, a dekoracje wiecz-
nie wisieç nie mogà. Ich zdejmowanie kojarzy si´ jednak z kapitulacjà; mi∏o by∏o
patrzeç na nie jako na symbol czegoÊ, co jeszcze pozostaje niezale˝ne.

14 grudnia 1981, godz. 22.00

Od strony Huty dobiegajà strz´py g∏osów z megafonów. Jak gdyby: „Uwaga,
uwaga, pracownicy Huty Warszawa, prosz´ o rozejÊcie si´ domów...”. Wspania-
∏e? Czy raczej straszne? Przecie˝ b´dzie masakra.

15 grudnia 1981, wieczór

Ma∏a, pisana na maszynie, wyraênie inteligencka ulotka, wzywajàca do straj-
ku powszechnego. To ju˝ resztki. Wielkie zak∏ady w Warszawie sà spacyfikowa-
ne. Wyglàda, ˝e nie by∏o oporu. Podobno armatek wodnych u˝yto w Hucie War-
szawa – ale te˝ nic wi´cej. JeÊli S∏owik daje si´ wziàç w ¸odzi, gdzie by∏
przewodniczàcym regionu, w trakcie przemawiania do ludzi na Piotrkowskiej, to
znaczy, ˝e na nic ju˝ nie liczy.

Nic nie zadzia∏a∏o. Gdy ZOMO zajmowa∏o Zarzàd Regionu na Mokotow-
skiej, zlecia∏y si´ wyrostki z okolicy, nie za∏ogi robotnicze. Nie wesz∏y do akcji
˝adne ukryte struktury przygotowywane przez „SolidarnoÊç”. Zarzàdy nie zdà˝y-
∏y si´ ukryç na terenie fabryk, co przecie˝ par´ miesi´cy temu zrobiono podczas
sprawy bydgoskiej. Zdaje si´, ˝e tylko kilku cz∏onków Komisji Krajowej dotar∏o
do Stoczni, gdzie mo˝e trwa strajk. To ju˝ jednak nie ma ˝adnego znaczenia. 

SprawnoÊç akcji wojska du˝o mówi o stopniu jej przemyÊlenia i przygotowa-
nia. A w∏adza takimi krokodylimi ∏zami wyp∏akiwa∏a swojà niewinnoÊç, gdy „So-
lidarnoÊç” g∏osi∏a, ˝e szykuje si´ atak na nià, gdy Zwiàzek og∏asza∏ „stan zagro-
˝enia”!
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Mo˝e przebieg wszystkiego oduczy nas przynajmniej wywy˝szania si´ nad
Czechów. Ile˝ to ja razy s∏ysza∏em: „W Polsce nie pójdzie tak ∏atwo!”.

Bardzo wiele osób patrzy na Glempa. Czy tak samo patrzano na prymasa
w 1948 r.? Prymas jest jedynym, który mo˝e w tej chwili mówiç niezale˝nie do
narodu. Zaleca spokój. Niektórzy majà mu to za z∏e. 

W Instytucie znów zebranie-niezebranie. Patrzenie z niepokojem, gdy otwie-
rajà si´ drzwi. Pomys∏y jakichÊ dzia∏aƒ, projekt za∏o˝enia ˝a∏oby (wzorem Cze-
chos∏owacji 1968). Wszystko razem to akcje schy∏kowe, wygasajàce resztki wiel-
kiej fali. Troch´ sprawia to wra˝enie miotania si´ zwierzàt w potrzasku. Czas jest,
zdaje si´, nie na manifestacje, lecz na chowanie si´ (gdzie? na jak d∏ugo?). 

W trakcie zebrania-niezebrania wiadomoÊç: „Wygarn´li Pa∏ac Staszica!”. Chwi-
la bez∏adnych g∏osów, jakieÊ zwariowane g∏osowanie, czy zak∏adaç t´ ˝a∏ob´, czy
nie... Prowadzàcy – przez swe tradycje rodzinne i prac´ badawczà akurat bardzo
g∏´boko tkwiàcy w realiach konspiracyjnego ˝ycia okupacyjnego – wo∏a: „Roz-
wiàzuj´ zebranie”... i wszyscy „dajà nog´”.

Aresztowania idà, zdaje si´, bardzo szeroko. Gdy ktoÊ si´ nie pojawia na umó-
wionà godzin´, od razu jest domniemanie, ˝e go wzi´li. Jad´ z kolegà, by spraw-
dziç jeden taki wypadek. Przed wejÊciem do domu osoby, którà mam sprawdziç,
daj´ koledze instrukcje: „Odbierzesz Agnieszk´ z przedszkola...” Pierwszy raz
„uwa˝aj”, którym Ojciec ˝egna mnie przed wyjÊciem z domu, nie brzmi absur-
dalnie. Nauczy∏ si´ tak ˝egnaç wychodzàcych podczas okupacji – i rytualnie po-
wtarza∏ przez ileÊ lat.

Przeciwwa˝eniem aresztowaƒ ma byç przymkni´cie politycznych trupów
– Gierka i innych. Czy oni si´ uczyli, jak to robiç, z jakiegoÊ podr´cznika? Gdy
Mendieta, z poparciem Stanów Zjednoczonych, rozgromi∏ rewolucj´ 1933 r. na
Kubie, te˝ postawi∏ przed sàdem znienawidzonego ministra spraw wewn´trznych
przez t´ rewolucj´ obalonego. Grupa zwyci´sko t∏umiàca rewolucj´ poÊwi´ci∏a
cz∏owieka swoich sfer, by zachowaç pozory kontynuacji dzie∏a rewolucyjnego.
Po raz pierwszy tak wyraênie czuj´, ˝e moja wiedza o Ameryce ¸aciƒskiej jakoÊ
koresponduje z rzeczywistoÊcià, którà prze˝ywam.

Du˝o informacji o aresztowaniach p∏ynie przez KoÊció∏; to jedyna struktu-
ra dzia∏ajàca. Pojawiajà si´ wieÊci o represjach innych ni˝ „internowania”. Za-
mkni´to i opiecz´towano redakcje tygodników. (Kilka moich ∏adnych rzeczy
si´ nie uka˝e, szkoda). Czy dziennikarze dostanà nakazy pracy do ∏opaty, na co
stan wojenny pewno pozwala? DziÊ rozmawia∏em z jednym z nich, który w∏a-
Ênie opiecz´towa∏ szafy redakcyjne i odda∏ klucze przyby∏emu pu∏kownikowi.
By∏ w nastroju jak po pogrzebie. Pociesza si´, ˝e to by∏ zamach centrowy, zro-
biony, by wyprzedziç skrajnie dogmatycznà grup´ w partii. Pociesza si´, ˝e je-
Êli nie b´dzie oporu, a wi´c potrzeby krwawej ∏aêni, to Jaruzelski b´dzie kada-
ryzowa∏.

Mówi si´, ˝e instytuty PAN-owskie zostanà rozwiàzane. A ja g∏upi mam wszyst-
kie oszcz´dnoÊci na koncie, bo uwierzy∏em, ˝e to wszystko si´ utrzyma, a poza
tym nie∏adnie przecie˝ powi´kszaç panik´, nieprawda˝?! Pierwszy raz czuj´ si´
jak ten przys∏owiowy ciu∏acz, który ma szans´ straciç wszystko, co uciu∏a∏.

Wyglàda, ˝e idziemy wzorem nie kadarowskim, lecz czeskim. Szcz´Êliwie nie
chilijskim – wbrew jednej z niedawnych ulotek „SolidarnoÊci”, która przez anty-
cypacj´ przyrównywa∏a Stadion Âlàski do stadionu w Santiago de Chile.
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Panuje specyficzna atmosfera mi´dzy ludêmi. Jakby milczàcego porozumie-
nia, wi´kszej grzecznoÊci, serdecznoÊci. Jak d∏ugo si´ to utrzyma? Sytuacja wpro-
wadzi zró˝nicowania, postawy b´dà ewoluowaç. Wystarczy spojrzeç na pokole-
nie 1956. Jak˝e si´ ono rozstrzeli∏o!

Pierwszy raz przy wyjÊciu z Instytutu mówi´ jakiejÊ dziewczynie „pa” zamiast
„czeÊç” czy „na razie”. Wieczorem sàsiadka przynosi w prezencie karpia. Rzecz
to niebagatelna mieç w takich czasach karpia w wannie i na wigilijnym stole.

Nawracam myÊlà do mojego Sierpnia, w który w∏o˝y∏em tyle pracy, a który
si´ oczywiÊcie ju˝ nie uka˝e. Napisa∏em tam rzecz, o której wiedzia∏em, ˝e b´dzie
niepopularna, a mianowicie zdanie, i˝ nie jest tak, jakoby jedynà podporà Biura
Politycznego by∏y obce bagnety. Twierdzi∏em, i˝ sierpniowy konflikt by∏ sporem
o wyjàtkowo nieostro zarysowanych grupach uczestniczàcych. Zauwa˝a∏em, ˝e
gierkowskie paƒstwo z jednej strony cieszy∏o si´ – do czasu oczywiÊcie – popar-
ciem stosunkowo szerokim, znacznie szerszym ni˝ samego aparatu, a z drugiej ˝e
wszystkie popierajàce grupy, ∏àcznie z cz∏onkami partii, okaza∏y si´ byç jego bar-
dzo s∏abà podporà, gdy przysz∏o co do czego. Nie odmawia∏em w ten sposób czci
ni wiary prawie nikomu. Antek nie by∏ tym wszystkim chyba zachwycony. A jak
rzeczywistoÊç zweryfikowa∏a moje stanowisko? 

OczywiÊcie 13 grudnia potwierdzi∏, jeÊli trzeba by∏o na to dowodów, ˝e osta-
tecznym gwarantem systemu by∏ Zwiàzek Radziecki – i to niezale˝nie od orze∏-
ków ˝o∏nierzy i tego, czy Kulikow by∏, czy nie by∏ w Warszawie (o jego obecno-
Êci niesie wieÊç gminna). JednoczeÊnie jednak zwraca uwag´, ˝e genera∏owie nie
uznali za mo˝liwe stowarzyszenie si´ z jakimkolwiek sektorem cywilnym, nawet
z partià. Mówi si´, ˝e Barcikowski dowiedzia∏ si´ o przej´ciu w∏adzy, gdy go Êciàg-
ni´to rano z ∏ó˝ka. Partia nie istnieje w tym, co prze˝ywamy. Jak niewa˝na to dziÊ
instytucja, niech Êwiadczy fakt, ˝e brodaty kolega wyjecha∏ dziÊ ma∏ym fiatem
pod samà kolumnad´ KC i dopiero tam jakiÊ samotny milicjant przylecia∏ z wrza-
skiem, czego on tu w∏aÊciwie szuka. 

Przypuszczam, ˝e partia zostanie rozwiàzana („zreorganizowana”), zmieni
nazw´, przeprowadzi weryfikacj´ cz∏onków bàdê nowy nabór. Typuj´ Olszow-
skiego na I sekretarza w perspektywie – choç pewno nie od razu. To wszystko
potwierdza jednak mojà tez´ o nieostroÊci grup uczestniczàcych w konflikcie
sierpniowym.

Co by∏o jednak, to by∏o. DziÊ granice sà ostre. Z jednej strony naród, z dru-
giej generalska targowica. Konflikt, który w Sierpniu wybuch∏ jako spo∏eczny,
prawie natychmiast nabra∏ aspektów politycznych, a stopniowo, w coraz wi´k-
szym stopniu nabiera∏ kolorytu narodowego, dziÊ zakoƒczy∏ cykl ewolucyjny.
Jest wy∏àcznie narodowym. Odezwa wiszàca na wcià˝ istniejàcej tablicy „Solidar-
noÊci” w Instytucie (przyznaj´, by∏em przeciw jej uchwaleniu...) g∏osi: „Chocia˝
w∏adzy uda∏o si´ wprowadziç wojsko na ulice, to nie uda si´ jej z∏amaç woli Na-
rodu Polskiego do samostanowienia o jego dniu dzisiejszym i jego przysz∏ym lo-
sie”. Na rozklejanych na ulicach eleganckich ulotkach „Ruchu obrony socjali-
stycznej Ojczyzny” pojawia si´ pospiesznie bazgrane: „Parobki”. Nie trzeba
dodawaç czyje.

Studenci historii znów zacznà interesowaç si´ XIX wiekiem. Historia w tym
kraju si´ nie posuwa. Stereotyp antyrosyjski wejdzie ju˝ chyba w geny, stwarzajàc
w ten sposób ciàgle brakujàcy dowód na rzecz jedynie prawdziwych i s∏usznych,
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choç przez rewizjonistów w swoim czasie niegodnie zakwestionowanych, tez
¸ysenki.

Z czasem ostroÊç podzia∏ów mo˝e zmaleje. Zaopatrzenie si´ poprawi, spraw-
noÊç dzia∏ania paƒstwa wzroÊnie równie˝ na odcinkach, gdzie jest ono w koƒcu
potrzebne obywatelowi. System mo˝e przejÊç do fazy kadaryzowania. WzroÊnie
nowe pokolenie. B´dzie ono pewno ˝yç normalnie. Ale nawet przy najlepszym
rozwoju sytuacji i ono przejmie od nas, a potem przeka˝e w∏asnym dzieciom, go-
rycz 1981 r. – jak myÊmy przej´li od naszych rodziców gorycz dawniejszych roz-
czarowaƒ, choç przecie˝ ˝yliÊmy stosunkowo normalnie i nie zawsze ich gorycz
nawet rozumieliÊmy. 

DziÊ w∏adza mówi wielkim g∏osem przeciw „ekstremistom” z „SolidarnoÊci”,
którzy szykowali narodowi „krwawà ∏aêni´”. Jest sporo przytomnych ludzi, któ-
rzy obcià˝ajà „SolidarnoÊç” odpowiedzialnoÊcià za to, co zasz∏o („stracili poczu-
cie realiów”). Mo˝na d∏ugo dyskutowaç nad tym, jak by∏o naprawd´ (w takich
wypadkach cz´Êciej ni˝ w innych prawda jest poÊrodku, bowiem obozy w kon-
flikcie dzia∏ajà na zasadzie naczyƒ po∏àczonych). Niezale˝nie jednak od tego, jak
by∏o, naród odczu∏ uderzenie w „SolidarnoÊç” jako uderzenie w siebie (g∏os zna-
jomej: „stan wojenny przeciw w∏asnemu narodowi?!”). Dla naszego pokolenia
rok 1981 b´dzie tym, czym by∏ 1948 dla pokolenia naszych rodziców, a z∏ama-
nie nadziei zrodzonych po 1956 r. dla pokolenia poÊredniego.

Rany si´ zabliênià. A przecie˝ coÊ zostanie: dystans psychiczny, nieufnoÊç do
systemu, który ma grzech pierworodny nabyty w 1945 r., wzmocniony w 1948,
po 1956, po 1970 i obecnie, w 1981 r. Móg∏ si´ system z niego oczyÊciç – w 1956,
w 1970 i w 1980 roku. Nie uczyni∏ tego.

GrzeÊ powtarza mi zdanie jakiegoÊ kolegi: „Nie lubi´ Polski; Stany Zjedno-
czone to jest kraj”. Patrzy na mnie pytajàco.

15 grudnia 1981, wieczór, druga notatka

Przeczytawszy ostatnie pytanie Grzesia, mój Ojciec rozp∏aka∏ si´. Ale ˝eby to
zrozumieç, trzeba znaç jego z kolei spowiedê, jakà zawar∏ w tekÊcie Moja eduka-
cja sentymentalna. 

16 grudnia 1981

Zawieszono dzia∏anie PAX-u. Niepi´kna to zap∏ata za 30 lat dzia∏ania na rzecz
wspó∏pracy polsko-radzieckiej i programowego akceptowania realiów ustroju.

Jedyne, co mi si´ kojarzy, to najpierw zamach stanu, a potem wprowadzenie
„Nowego Paƒstwa” przez Vargasa w Brazylii w latach 1930 i 1937. Tamtejsza fa-
szyzujàca partia „Integralistów” sàdzi∏a wówczas, ˝e jej godzina wybi∏a. A tym-
czasem Vargas, który przyjà∏ ideologi´ tej partii, rozp´dzi∏ jà. Bo w ogóle partyj-
niactwo jest szkodliwe, bo po co dzieliç si´ w∏adzà z kimÊ, kto nawet jest zgodny
ideologicznie, ale przecie˝ jakieÊ dezyderaty wysuwa (PAX, zw∏aszcza w ostat-
nich latach, te˝ mia∏ przecie˝ w∏asne koncepcje – nawet jeÊli poszukiwa∏ rozwià-
zaƒ, jak w koƒcu ogromna wi´kszoÊç nas wszystkich, w ramach ustroju). Tym-
czasem paƒstwo ma staç ponad wszystkim i samodzielne, czy choçby tylko
autonomiczne ugrupowania, po prostu nie sà potrzebne.
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Nigdy, a zw∏aszcza po 1968 r., nie lubi∏em PAX-u. A przecie˝ wraz z jego za-
wieszeniem znika jeszcze jeden element pluralizmu. Jak wiele dzie∏ polskich i Êwia-
towych nie ujrza∏oby Êwiat∏a dziennego, gdyby nie Instytut Wydawniczy PAX!

Moje „latynoamerykaƒskie doÊwiadczenie” (teraz ju˝ na pewno szybko tam
nie dojad´; najmniejsze to zresztà zmartwienie, bo i tak nie jecha∏em) sugerowa-
∏o mi swego czasu dopisanie jednej mo˝liwoÊci rozwoju sytuacji do mojego Sierp-
nia: przej´cie w∏adzy, w tej sytuacji bezho∏owia, przez „silnego cz∏owieka”. W ja-
kiejÊ wersji tekstu to nawet napisa∏em – z uwagà, ˝e jest to ma∏o prawdopodobne.
Potem wykreÊli∏em zupe∏nie – jako zbyt ma∏o prawdopodobne (sic!).

18 grudnia 1981

Po trochu zaczynajà sp∏ywaç wiadomoÊci. JakiÊ opór jednak by∏, wszystko nie
posz∏o tak g∏adko. Mówi si´ nawet o szeregu wielkich zak∏adów, z których robot-
ników przysz∏o usuwaç si∏à. Odci´cie Polski od Êwiata i brak telefonów trwajà za-
stanawiajàco d∏ugo. Szczàtkowa centralna organizacja „SolidarnoÊci” jednak tro-
ch´ zadzia∏a∏a. Wszystko to nie ma oczywiÊcie ̋ adnego znaczenia realnego, ale ma
du˝e symboliczne. Przera˝ajàce w tej kl´sce, przynajmniej jak jà widzia∏em pierw-
szego i drugiego dnia, by∏o to, ˝e wszystko zdawa∏o si´ by∏o rozpadaç jak domek
kart. Tak pot´˝na organizacja, za którà sta∏ ca∏y naród, zdemontowana bez reszty
w ciàgu jednej nocy! Obawia∏em si´, ˝e bezmiar i szybkoÊç kl´ski w 1981 r. do-
prowadzi ludzi do przekonania, i˝ trzeba nieludzkiej si∏y, by „ruszyç z posad bry-
∏´ Êwiata” – choç 1980 r. pokaza∏ ludziom, jak trony rzeczywiÊcie mogà zadr˝eç.

DziÊ telewizja zacz´∏a puszczaç par´ o masakrach w Gdaƒsku i w kopalni
„Wujek”. No wi´c jest ju˝, jak˝e si´ prosi powiedzieç „niestety”, punkt odniesie-
nia na przysz∏oÊç. Za ileÊ (ile?) lat pojawi si´ znów postulat postawienia pomni-
ka. Wokó∏ pami´ci tego nieszcz´Êcia, a nie wspomnieƒ kl´ski, zacznie si´ koncen-
trowaç wola zbiorowa – i tak w kó∏ko, cykl od nowa. 

Reiff jest podobno w areszcie domowym, co rzuca Êwiat∏o na zawieszenie
PAX-u. Jakoby jako jedyny odmówi∏ podpisania dekretu Rady Paƒstwa o stanie
wyjàtkowym (pewno ex post, bo ani przez chwil´ nie wierz´, by to cia∏o si´ ze-
bra∏o).

Radio zachodnie – bardzo s∏abo, co zdumiewajàce, zag∏uszane, ale te˝ niewie-
le wiedzàce – poda∏o, jakoby Hieronim by∏ aresztowany. ˚ycz´ mu, by si´ jak
najszybciej z tego wykaraska∏, ale myÊl´, i˝ w ten sposób oszcz´dzono mu ze-
szmacenia si´. Po tym, co zasz∏o, jak˝e trudno by∏oby mu patrzeç ludziom w oczy,
gdyby zosta∏ cz∏onkiem Biura Politycznego – jemu, który zmierza∏ do usensow-
nienia tego systemu we wspó∏pracy z ludêmi.

Ciekawe sà teraz postawy ludzkie. Telewizja nadaje g∏osy pozosta∏ych na wol-
noÊci przywódców „SolidarnoÊci”, którzy praktycznie od˝egnujà si´ od dotych-
czasowej dzia∏alnoÊci (je˝eli to ich g∏osy, bo ˝adnego na ekranie dotychczas nie
pokazano). Przewodniczàcy strajku w WSI Radom, za którym podj´∏y niekoƒ-
czàcy si´ strajk wszystkie uczelnie, niemal stwierdza, ˝e studenci nie mieli racji.
A jednoczeÊnie strajk w Bibliotece Narodowej w poniedzia∏ek 14 grudnia, tj. ju˝
po wprowadzeniu stanu wojennego, wywo∏a∏ szef tamtejszej Komisji Zak∏adowej
„SolidarnoÊci”, który zawsze zdawa∏ mi si´ byç najspokojniejszym i najgrzecz-
niejszym z ludzi. Po przewiezieniu do Komendy jakiÊ milicjant, pokazujàc na jego
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znaczek „SolidarnoÊci”, warknà∏: „Zdejm te blache!”. „Zdejm se sam!” – odpo-
wiedzia∏ dr Czarnik. Siedzi.

Zdarzajà si´ wypadki oporu tragikomicznego. JakiÊ facet (po pijanemu?) wy-
p∏azowa∏ napotkanego akurat ormowca szablà. To si´ nazywa zinterioryzowanie
ducha narodu!

Te wszystkie odruchy i reakcje ju˝ si´ jednak koƒczà. Wczoraj, w rocznic´
Grudnia, dniu og∏oszonym swego czasu przez „SolidarnoÊç” dniem protestu,
chyba nic nie by∏o. Napisy „SolidarnoÊci” na murach sà sprawnie i systematycz-
nie zamalowywane. Ulotki i plakaty znikajà. Biedni sà ci demokratycznie niedaw-
no wybrani kierownicy jednostek – np. rektorzy i dziekani na uczelniach – któ-
rzy pod kontrolà wojskowych nadzorców muszà to wszystko wykonywaç.
Tablicy „SolidarnoÊci” w Instytucie ju˝ nie ma.

Pojawiajà si´ formy oporu drugiej fazy. Ze zbiorów instytutów humanistycz-
nych znikajà niektóre materia∏y; kiedyÊ si´ odnajdà (?). Sekretarka podbiega na
korytarzu i cicho mówi: „Prosz´ nie zapomnieç podpisaç listy, bo codziennie
sprawdzajà”. Bardzo ostre oÊwiadczenie episkopatu, przekreÊlajàce nadzieje Jaru-
zelskiego (chyba je mia∏) na wspó∏prac´ z KoÊcio∏em. Propagowane w koÊcio∏ach
wezwanie do wygaszenia wczoraj Êwiate∏ w domach pomi´dzy ósmà a dziewiàtà
wieczór i ustawienia w oknach Êwiec. Na du˝ym osiedlu, w wielkich domach, to
robi∏o wra˝enie. Poniewa˝ przedtem telewizja poda∏a o zabitych w Katowicach
i w Gdaƒsku (to ostatnie niejasno), wi´c wszystko wyglàda∏o naprawd´ wzrusza-
jàco – w mroênej, Ênie˝nej zimie. 

Pojawiajà si´ pierwsze dowcipy. Has∏o dnia: „Wrona or∏a nie pokona” (WRO-
NA – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego).

Najwa˝niejszà, d∏ugofalowà formà oporu b´dà jednak wszystkie zjawiska wy-
nikajàce z nieuznawania tego paƒstwa za swoje w∏asne. W koƒcu has∏o ˝ó∏wia
ma w Polsce d∏ugie tradycje. Zrodzi∏o si´ w okresie okupacji, ale nie ulega chy-
ba wàtpliwoÊci, ˝e funkcjonowa∏o, choç mo˝e nieuÊwiadomione i rzadko artyku-
∏owane, przez 35 lat Polski Ludowej. To nie musi byç Êwiadomy sabota˝; ten, je-
Êli b´dzie, zostanie zlikwidowany najszybciej. To b´dzie traktowanie paƒstwa
jako obcego – co trwa tu od 1945 r., z si∏à zale˝nà od tradycji rodzinnej, w wie-
lu domach zresztà mocniej ni˝ w moim. W takich warunkach reformy Sierpnia,
których kontynuowanie – z gospodarczà na czele – zapowiada Jaruzelski, nie
mogà si´ udaç, gdy˝ one zak∏adajà partycypacj´ ludzi.

W Sierpniu zaistnia∏a mo˝liwoÊç, by to paƒstwo przesta∏o byç dla ludzi paƒ-
stwem obcym. Zosta∏a przegrana. Ciekawe, ˝e dok∏adnie tak samo widzia∏ 1968 r.
w Czechos∏owacji Zděnek Mlynář, który ex post pisa∏: „Ludziom chodzi∏o
przede wszystkim nie o reformy polityczne i mechanizmy demokracji, lecz o sa-
mà istot´ stosunków mi´dzy nimi a w∏adzà, i poczàtkowo mieli tylko nieÊmia∏à
nadziej´, ale podczas »praskiej wiosny« uwierzyli wreszcie, ˝e w∏adza i rzàd chy-
ba naprawd´ mog∏yby byç ich w∏adzà i rzàdem, i ˝e mog∏oby mieç znaczenie,
czego w∏aÊciwie oni pragnà, co myÊlà, co mówià i jak pracujà”.

Teraz znów „duch polski schowa si´ w KoÊciele” – jak podobno mawia∏ pod
koniec ˝ycia Cha∏asiƒski. Daj Bo˝e (w tym wypadku szczególnie trzeba by dodaç
„sic!”), by ten duch nie przerodzi∏ si´ w ksenofobi´, jak u tego˝ Cha∏asiƒskiego.
Wczoraj na Starym MieÊcie na bia∏ym placku zamalowanego napisu „Solidarno-
Êci”, sta∏o czarnym w´glem: „˚ydy wont!”.
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DziÊ rano dzieci, nie wiedzieç dlaczego (przypadek?), zacz´∏y deklamowaç:
„Kto ty jesteÊ? Polak ma∏y.
Jaki znak twój? Orze∏ bia∏y”

Dla nich to b´dzie orze∏ z koronà.
Stopniowo strach zakrada si´ do mieszkaƒ. Przyciszanie g∏osu, oglàdanie si´,

wzajemne przestrzeganie si´ mi´dzy sàsiadami, by uwa˝aç. Kiedy sàsiedzi po pro-
stu przestanà mówiç?

Tego strachu nie by∏o w Polsce od 1955 r. Mo˝e po 1968 czy 1976 – ale te˝ na
krótko i w ograniczonych Êrodowiskach. Nie by∏o go ani za Gomu∏ki, ani za Gier-
ka, na których opozycja takie psy wiesza∏a. Przyjdzie nam jeszcze ich doceniç.

Napisa∏em niedawno, ˝e mimo wszystko nie wyglàda, by tu si´ mia∏o powtó-
rzyç Chile. Ale w gruncie rzeczy nic nie wiadomo. Przecie˝ my nic nie wiemy
o losie internowanych. S∏ychaç, ˝e do rozp´dzenia grup robotników u Âwier-
czewskiego u˝yto grup najgorszych kryminalistów; robotnicy nazwali je „czer-
wonymi brygadami” (Marta by pewno pad∏a!). Establishment musi dyszeç ˝àdzà
zemsty za te pó∏tora roku strachu, poni˝enia i grania mu na nosie. Jaruzelski rze-
czywiÊcie mo˝e si´ jeszcze okazaç centrowy. 

Przygotowaniu gruntu pod represje mo˝e s∏u˝yç publikowanie dokumentów
znalezionych w Mazowszu, a przewidujàcych zorganizowanà akcj´ „si∏owà”,
oraz pokazywanie w telewizji prymitywnej broni (drewniane pa∏ki czy podobne),
te˝ tam naprawd´ czy rzekomo znalezionej. Przechodzi si´ tylko do porzàdku
dziennego nad faktem, i˝ wed∏ug preambu∏y dokumentów – za∏ó˝my, ˝e praw-
dziwych – zawarte w nich instrukcje mia∏y wejÊç w ˝ycie w razie ataku na Zwià-
zek, a nie dla ataku przeciw w∏adzy.

Dokumenty sà dziecinne – ale pozostaje wielkie pytanie, co w obecnej sytuacji
nale˝y przypisaç b∏´dom „SolidarnoÊci”. Mnie interesuje w tym najbardziej jedno:
wspó∏zale˝noÊç pomi´dzy presjà mas i oczekiwaniami przywódców (i odwrotnie).
Rulewski prowadzi∏ polityk´ nieprzytomnà; czy móg∏ prowadziç innà? Uchwale-
nie „pos∏ania” do klasy robotniczej Europy Wschodniej by∏o b∏´dem taktycznym.
Ale ca∏a sala „Oliwii” nie mia∏a podobno wàtpliwoÊci, ˝e nale˝y je uchwaliç...

Porównanie z zamachem w Chile nie jest oczywiÊcie powszechne, choç „Try-
buna” czy „˚o∏nierz” uzna∏y ju˝ za wskazane „daç odpór” takiemu n´dznemu
pomówieniu. Na Uniwersytecie by∏o has∏o „precz z Juntà”. W ramach tragi-
humoru: znajomy Chilijczyk przygotowuje w Warszawie prac´ doktorskà o dok-
trynie seguridad nacional Pinocheta. W dniu, kiedy milicja wygarn´∏a Pa∏ac Sta-
szica, mia∏ mieç referat o korzyÊciach p∏ynàcych dla junty z utrzymania stanu
wyjàtkowego. Uniwersytet to jednak nie ca∏y naród. Narodowi sytuacja kojarzy
si´ po prostu z okupacjà. Stara kobieta na przystanku mówi przy mnie: „Wola-
∏am ju˝ okupacj´, przynajmniej nikt nie kaza∏ mi si´ wtedy cieszyç!”. Cz´sto po-
jawia si´ z obrzydzeniem wymawiane s∏owo „Azja” lub „Tatarzy”.

Ludzie uwa˝nie patrzà na zachowanie ˝o∏nierzy. Ci, których si´ widzi w War-
szawie, sà na ogó∏ m∏odzi i nieagresywni. Pewno po prostu z poboru. Znajoma
przechodzi∏a ko∏o jednego w ten sposób, ˝e, pewno niechcàcy, prawie potràci∏ jà
bagnetem. Znajoma: „no co, brzuch mi chce pan rozpruç?” ˚o∏nierz: „Prosz´
pani, ja nic nie chc´, chc´ do domu”. JakieÊ zgrupowanie wojskowe jest w Lasku
Bielaƒskim (˝eby nam go tylko nie zniszczyli!). Gosia z dzieçmi podesz∏a do jakie-
goÊ ˝o∏nierza. Skar˝y∏ si´, ˝e ma lód w butach, ˝e mu zimno. Podobno zgrupowani
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w Puszczy Kampinoskiej przychodzà do okolicznych wsi z proÊbami o jedzenie.
Wszystko wskazuje na to, ˝e przeciw ludziom posy∏a si´ ZOMO (na nich ludzie
wo∏ajà podczas akcji „gestapo”), mo˝e te˝ jakieÊ wojskowe jednostki specjalne,
podczas gdy masa wojska ma byç po prostu widoczna. Có˝ to jednak zmienia?

Zdarzajà si´ sytuacje surrealistyczne. Wczoraj wracam autobusem do domu.
Ulica obstawiona, ˝o∏nierz z czerwonà latarkà ostro ka˝e kierowcy zjechaç na
bok. Przewiduj´ „przeczesanie” autobusu, co w praktyce niczym nie grozi, ale
jest oczywiÊcie nieprzyjemne – zw∏aszcza gdy si´ jedzie z dzieckiem. ˚o∏nierz
wsadza do autobusu dwie zmarzni´te dziewczynki, które nie zdà˝y∏y do przy-
stanku, i macha r´kà, ˝eby jechaç.

Rozkazem Ministra Obrony Narodowej (dla odmiany gen. Jaruzelskiego)
kompania honorowa Wojska Polskiego przywdziewa rogatywki. Na KC PZPR,
gdzie zawsze powiewa czerwona flaga, teraz wiszà dwie: czerwona i bia∏o-czer-
wona. Odgrzebany z czasowego zapomnienia Przymanowski deklaruje w telewi-
zji, ˝e Polska mia∏a kilku prawdziwych bohaterów narodowych: KoÊciuszk´,
Traugutta... i genera∏a armii Wojciecha Jaruzelskiego. 

Znajomy prorektor dosta∏ polecenie od „swojego” pu∏kownika: „OczyÊciç mi
tu bibliotek´ z tego wszystkiego”. Mowa o Mi∏oszach i innych. 

Na klasztorze Zmartwychwstanek na Krasiƒskiego ogromnych rozmiarów fla-
ga narodowa.

Dolar pod PKO na Czackiego osiàgnà∏ 1000 z∏.

18 grudnia 1981, druga notatka

Zastanawiam si´, po co ja to wszystko w∏aÊciwie spisuj´ – chocia˝ mam niby
pilniejsze sprawy (niby – bo jeÊli wylec´ z pracy i rozwià˝à ze mnà umowy wy-
dawnicze, to ju˝ nic pilnego nie b´dzie). Przecie˝ ten tekst, jeÊli si´ przechowa,
ma szans´ byç opublikowany za 100 (200?) lat. KtoÊ go znajdzie w jakimÊ archi-
wum, nam´czy si´ nad robieniem przypisów (jaka szkoda, ˝e nie b´d´ móg∏ mu
ju˝ pomóc), wyda i b´dzie mia∏ dorobek. Ale przecie˝ nie dla tego nieznanego
wydawcy pisz´. 

Herodot pisa∏ swe dzie∏o, ˝eby „dzieje ludzkie z biegiem czasu nie zatar∏y si´
w pami´ci”. To nie jest mój cel. Nie êróde∏ do studiowania naszych czasów b´-
dzie brakowaç przysz∏ym historykom. Tukidydes pisa∏ Wojn´ peloponeskà, aby
czytali jà ci, którzy b´dà chcieli poznaç dok∏adnie przesz∏oÊç i wyrobiç sobie osàd
o takich samych lub podobnych wydarzeniach, jakie zgodnie ze zwyk∏à kolejà
spraw ludzkich mogà zajÊç w przysz∏oÊci. Nie ceni´ siebie jednak a˝ tak, by sà-
dziç, ˝e te z pobie˝nej obserwacji spisywane kartki przydadzà si´ przysz∏ym po-
koleniom. Historia uleg∏a zresztà takiemu przyspieszeniu, ˝e przysz∏e wydarze-
nia nie b´dà pewno „takie same lub podobne” – nawet jeÊli cykliczna historia
PRL za tym dotychczas przemawia∏aby. Nie, prawda jest inna. Pisz´ to „dzie∏o”,
gdy˝ pisanie jest surogatem dzia∏ania. Czy nie dlatego spisywali swe kroniki Lu-
dwik Landau i Emanuel Ringelblum? Bardzo niedawno, gdy oddawa∏em skróco-
nà wersj´ mego Sierpnia do „WiadomoÊci Historycznych” (na pewno si´ nie uka-
˝e, szkoda), da∏em tam wst´p, i˝ powinnoÊcià historyka jest w moim
przekonaniu równie˝ refleksja nad rzeczywistoÊcià prze˝ywanà. Powo∏a∏em przy-
k∏ady Landaua i Ringelbluma jako tych, którzy w∏aÊnie poszli, z pozytywnym
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zresztà skutkiem, za g∏osem powinnoÊci. Po paru tygodniach inaczej odczytuj´
ich motywacje.

18 grudnia 1981, trzecia notatka, wieczorem

Wprawdzie tylko plotki, ale coraz gorsze. Podobno w obozie dla internowa-
nych zmar∏ prof. Goldfinger-Kunicki, biolog. Mówi si´, ˝e jak z domu wyciàga-
jà, to nie pozwalajà nawet zabraç ciep∏ego swetra. Krà˝à wieÊci o jakimÊ odda-
nym do domu dziecka niemowl´ciu aresztowanych rodziców. Coraz gorsze
rzeczy opowiada si´ o metodach opró˝niania zak∏adów przemys∏owych ze straj-
kujàcych. Sà podejrzenia, ˝e pacyfikujàce oddzia∏y sà pod wp∏ywem narkotyków.
Opór musia∏ byç jednak wi´kszy, ni˝ przypuszcza∏em. Mówi si´ o internowaniu
Prymasa (czy to tak wyglàda∏o – jeÊli nie myl´ daty – w 1954 roku?).

Realia sà te˝ dostatecznie ponure. Artyku∏y wczorajszej i dzisiejszej „Trybuny
Ludu” przeciw Kuroniowi, Geremkowi i in. zupe∏nie marcowe. Mog´ si´ nie
martwiç o spontanicznà ksenofobi´, oficjalnej – jeÊli jà jeszcze mo˝na nazywaç
tylko ksenofobià – wystarczy. Zarówno w artykule o Kuroniu, jak o Geremku sà
nawiàzania do syjonizmu i Izraela.

Widaç, ˝e si´ nie robi ˝adnego rozró˝nienia pomi´dzy odcieniem dzia∏aczy
„SolidarnoÊci”. Przecie˝ Geremek by∏ z tych ∏agodzàcych, szukajàcych porozu-
mienia, w g∏´bi duszy pewno wierzy∏, ˝e to wszystko da si´ pogodziç z socjali-
zmem, ˝e ex definitione powinno si´ daç pogodziç.

W telewizji w∏adczy pu∏kownik wydaje polecenia traktowanemu jak ch∏opa-
czek kierownikowi gminnego GS-u; w trosce, rzecz jasna, o zaopatrzenie ludno-
Êci. Scena upokarzajàca.

W Wolnej Europie godzinami skrzynka listów – informacje od rodzin pozo-
stajàcych na Zachodzie do rodzin w kraju.

Na ulicy zwraca uwag´ iloÊç ludzi z ˝a∏obnymi opaskami. Wczoraj jednak coÊ
musia∏o byç z racji rocznicy Grudnia; jakieÊ grupy manifestantów schroni∏y si´
w koÊciele Âw. Krzy˝a, milicja ich stamtàd wykurzy∏a gazami, uciekajàc, krzycze-
li „Niech ˝yje Polska!”.

Bardzo chc´ byç d∏ugo z dzieçmi, choç i tak w ma∏ym stopniu mi si´ to udaje.
To jedna z niewielu rzeczy, o które jeszcze warto dbaç. Jak si´ u∏o˝y ich ˝ycie?
Z 1980 r. nic pewno nie zostanie poza dwiema rzeczami: ziarna, które b´dà kie∏-
kowaç, i to, ˝e nast´pne pokolenie – naszych dzieci – b´dzie normalne, jak nor-
malne by∏o nasze pokolenie dzi´ki Paêdziernikowi, który prze˝yli nasi rodzice.
Normalne – to znaczy nie wierzàce w k∏amstwo, nawet jeÊli ˝ycie je nieraz zmusi
do k∏amania. Ale to wszystko prowadzi prostà drogà do kontestacji, a wi´c do lo-
su, którego chcia∏bym zaoszcz´dziç naszym dziÊ ma∏ym, a jutro du˝ym dzieciom.

19 grudnia 1981 

Prezydent Reagan si´ bardzo przejà∏ tym, co zasz∏o w Polsce. My, oczywiÊcie,
bardzo si´ cieszymy, ˝e on si´ przejà∏. Ale co w∏aÊciwie zrobi∏y Stany Zjednoczo-
ne w Brazylii w 1964 i w Chile w 1973 r. i w paru innych datach w jeszcze pa-
ru krajach? Teraz, po tym co zasz∏o w Polsce, najpewniej szybciutko zostanà
uporzàdkowane sprawy w Salwadorze. Obozy pilnujà swoich stref wp∏ywów.
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Wychodzi, ˝e stary, ma∏y Negus (Nygus – mówiono w Warszawie) mia∏ racj´,
gdy przyjecha∏ do nas za Gomu∏ki (?) z has∏em „Ma∏e narody ∏àczcie si´ prze-
ciwko wielkim!”. Mo˝na by zaproponowaç jeszcze kilka innych hase∏ – ale ko-
munizm, kapitalizm i te wszystkie podzia∏y nie sà ju˝ dziÊ osià walki. 

I za ka˝dym razem z obu stron stosowana jest ta sama technika: dzia∏ajà si∏y
krajowe, ale oczywiÊcie za wiedzà, zgodà, dyskretnym poparciem – a pewno
i z dyskretnà pomocà – pot´˝nych sojuszników. Armie tych pot´g stojà najpew-
niej w pogotowiu na wypadek, gdyby si∏y krajowe nie da∏y rady (ale, jak dotych-
czas, zawsze dajà sobie rad´).

W Brazylii, Chile i Polsce pokaza∏o si´, jak ma∏o mo˝e lud wobec ataku. To
jest najsmutniejszy wniosek z tych lekcji. Co mo˝e lud? Przygotowaç par´ gwoê-
dzi do rozrzucenia na szosach. DziÊ w telewizji pokazuje si´ takie prymitywne
bronie jako dowód zbrodniczych (powstaƒczych?) zamiarów „SolidarnoÊci”. To
bzdura. Ale takie gwoêdzie, ∏aƒcuchy czy pa∏ki rzeczywiÊcie robiono w ró˝nych
zak∏adach, z inicjatywy oddolnej, do u˝ycia w razie potrzeby samoobrony. Na-
wet tego prymitywizmu jednak nie u˝yto. Bo establishment góruje nade wszyst-
ko si∏à logistycznà, informacjà, zapleczem. Mówi si´ teraz, ˝e gdyby wszystkie
strajki po 13 grudnia, których w koƒcu nie by∏o tak ma∏o, wybuch∏y jednocze-
Ênie, system nie da∏by rady. Ale w∏aÊnie wy˝szoÊç si∏ systemu polega∏a na tym, ˝e
dzia∏a∏y w sposób skoordynowany, podczas gdy „SolidarnoÊç” ju˝ nie mog∏a. Po-
t´˝ny sojusznik móg∏ byç spokojny w swej gotowoÊci na pewno utrzymywanej
– ale utrzymywanej jedynie na wszelki wypadek. Zresztà zobaczymy, bo jeÊli Ja-
ruzelski b´dzie napotyka∏ opór, to jeszcze mogà wejÊç. 

Jest w tym wszystkim jedna pociecha. Andrzej Kijowski w Listopadowym
wieczorze zauwa˝a, ˝e choç ˝aden z m∏odzie˝owo-romantycznych spisków, któ-
rych by∏o tyle w dziewi´tnastowiecznej Europie, nie objà∏ w∏adzy, to przecie˝ do
sto∏u w Wersalu zasiad∏a „Europa romantyczna”, chcàca realizowaç idea∏y spi-
skowców. Tak, tylko ci spiskowcy ju˝ nie ˝yli.

Rewolucja kubaƒska 1959 r. zwyci´˝y∏a w jedno pokolenie po tym, które
przegra∏o jej poprzedniczk´, rewolucj´ 1933 r. Ale bohaterowie z 1933, ci któ-
rzy prze˝yli i do˝yli, ju˝ niewiele z tego mieli.

Co wszystko napisawszy, przypomnia∏em sobie, ˝e jakieÊ ruchy spo∏eczne
w historii Êwiata jednak czasem zwyci´˝a∏y, a w Iranie lud pokona∏ armi´ silnà
i dobrà logistycznie. Te˝ jednak, zdaje si´, niewiele dobrego z tego wysz∏o.

19 grudnia 1981, wieczór

Dlaczego ten system okaza∏ si´ jednak tak silny, mimo ˝e jego beznadziejna
s∏aboÊç rzuca∏a si´ wszystkim w oczy? W moim Sierpniu wywiod∏em tez´, ˝e suk-
cesy 1980 r. p∏yn´∏y nie tylko z si∏y ruchu, ale równie˝ ze s∏aboÊci establishmen-
tu. Antek pokr´ci∏ z powàtpiewaniem g∏owà nad tà s∏aboÊcià.

Na pewno jakàÊ rol´ w tej dwoistoÊci odgrywa wielosektorowoÊç systemu; es-
tablishment by∏ s∏aby, ale wojsko silne. Jest to zdumiewajàce, ale w paƒstwach,
w których wszystkie Êrubki wypadajà i krany cieknà, czo∏gi jednak je˝d˝à (a przy-
najmniej jeêdzi dostateczna cz´Êç produkowanych).

Prawda jest chyba po obu stronach: system by∏ s∏aby – najlepszy dowód, ˝e
musia∏ uciec si´ do pomocy wojska, oddaç na jego ∏ask´. System by∏ silny, gdy˝
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móg∏ si´ odwo∏aç – nawet jeÊli za cen´ bankructwa politycznego – do pomocy
wojska i milicji. Na dziÊ liczy si´ tylko saldo koƒcowe; co do jutra – zobaczymy.

Teraz si∏a systemu b´dzie bardzo szybko wzrastaç. Jego s∏aboÊç p∏yn´∏a m.in.
z rozk∏adu centrali w modelu „centralizmu demokratycznego”. W tej koncepcji,
akcentujàcej s∏owo „centralizm”, zak∏ócenia w dzia∏aniu g∏owy majà fatalne
konsekwencje dla cia∏a. Teraz g∏owa ju˝ jest i masy aktywistów przypomnà so-
bie swà powinnoÊç. B´dà jà realizowaç tym aktywniej, im bardziej b´dà chcia∏y
zatuszowaç wahanie czy brak aktywnoÊci w ciàgu pó∏tora roku. Wierni synowie
systemu, ci, którzy weƒ nie zwàtpili, b´dà z kolei chcieli odbiç swojà pó∏tora-
rocznà frustracj´ czy pomÊciç strach. W∏adza w prasie deklaruje, ˝e obca jej jest
ch´ç odwetu. Ale w opowiadaniach o przes∏uchaniach czy o kontaktach z ludê-
mi majàcymi „powiàzania” s∏yszy si´ wypowiadany przez drugà stron´ motyw:
„WyÊcie nam chcieli ukr´ciç ∏eb, ale teraz to my wam ukr´cimy”. Mówi si´, ˝e
w swoich miejscach pracy b´dziemy podpisywaç jakieÊ deklaracje lojalnoÊci.
W koƒcu je wszyscy lub prawie wszyscy podpiszemy. ˚yç trzeba. W koƒcu do-
tychczasowa rota przysi´gi wojskowej czy tekst Êlubowania studenckiego te˝ za-
wiera∏y sformu∏owania, przed którymi g∏os wielu powinien zadr˝eç – zw∏aszcza
gdy si´ wspomni póêniejsze przy∏àczenie si´ ich do Sierpnia – ale nie zadr˝a∏,
gdy˝ nikt nie przywiàzywa∏ do tego wagi; trzeba by∏o „oddaç cesarzowi co ce-
sarskie...”.

Wszyscy czy prawie wszyscy z czasem podpiszemy – ale postawy ludzi w tym
pierwszym okresie bardzo ich charakteryzujà. Przecie˝ to idzie o to, kto pierw-
szy pobiegnie, a kto pójdzie z ociàganiem. Historia zapami´tuje tylko tych pierw-
szych. M.F. Rakowski kontynuuje jako wicepremier. DziÊ zosta∏ szefem Komite-
tu Spo∏eczno-Politycznego Rady Ministrów. Przykre to w wypadku autora dobrej
ksià˝ki, w której dowodzi potrzeby wspó∏pracy partii z narodem. Musia∏ wierzyç
w to, co pisa∏, skoro pisa∏ za Gierka, do szuflady, bez szans wydania, a raczej na-
ra˝ajàc swà karier´. W tych dniach karier´ w pewnym sensie zakoƒczy∏ – t´
dziennikarskà. W∏asnor´cznie zlikwidowa∏ „Polityk´”, której redaktorem by∏
prawie od poczàtku (po Stefanie ˚ó∏kiewskim).

Sà wypadki odwrotne, choç mniej si´ je widzi, a na pewno mniej si´ o nich
wie. S´dzina znana z surowych wyroków zwalnia oskar˝onych na podstawie de-
kretu o stanie wojennym – o niewielkie co prawda wykroczenia. Prezes sàdu,
który na odprawie przypomina s´dziom, ˝e nawet w okresie stanu wojennego
podsàdnymi „sà Polacy”.

Hieronim Kubiak podobno nie jest internowany. Bardzo mnie interesuje, ja-
kie zajmuje stanowisko. Mam nadziej´, ˝e przytomne, bo do niego si´ pewno b´-
d´ zwraca∏ o pomoc, jeÊli mnie wywalà z pracy. Nigdy mojego Instytutu specjal-
nie nie lubi∏em, a teraz mo˝e okazaç si´ rajem utraconym. Napisz´, ˝e myÊla∏em,
co myÊla∏em, ale nie dzia∏a∏em – co i prawda. Gdzie bym w przysz∏oÊci nie pra-
cowa∏, ma∏a jednak szansa, bym móg∏ si´ zajàç analizà zjawiska „1980”. Ju˝ si´
o nim zaczyna mówiç w kó∏ko jako o kontrrewolucji – jak o 1956 r. na W´-
grzech. Ma si´ to tak do mojego Sierpnia – przy ca∏ym moim dystansie wobec
szeregu aspektów ruchu 1980 r. – jak pi´Êç do nosa.

Prof. Goldfinger-Kunicki jest podobno zdrowy i ma byç zwolniony z obozu.
Te wszystkie plotki, które odnotowuj´, by je potem prostowaç, nie majà ˝adnej
wartoÊci informacyjnej – poza informacjà o tym, ˝e karmimy si´ w ogromnym
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stopniu plotkami. DziÊ jest plotka, ˝e Jaruzelski mia∏ zawa∏ czy wylew. Kto chce,
niech sprawdzi.

Stan wojenny zaczyna byç lekko ∏agodzony. W cz´Êci województw skraca si´
godzin´ policyjnà (ciekawe, ˝e w Gdaƒsku jest natomiast przed∏u˝ona). Przywra-
ca si´ sprzeda˝ kartkowego alkoholu. 

Na ulicach Warszawy pojawi∏y si´ nowe w´gierskie autobusy. Jedzie mi´so
z ZSRR.

Znajoma, której uda∏o si´ wróciç jakimÊ okazyjnym samolotem z Pary˝a,
przywioz∏a pozdrowienia i smako∏yki od przyjació∏. KoÊció∏ organizuje przeka-
zywanie ciep∏ych rzeczy dla internowanych i pomoc dla ich rodzin.

Zbli˝a si´ Wigilia. Trzeba zdobyç drzewko. Zaczà∏em dziÊ znów coÊ robiç za-
wodowo. Udajemy, ˝e ˝ycie p∏ynie. 

Du˝y Ênieg i zm´czenie.

22 grudnia 1981

Napisa∏ Passent w ostatniej „Polityce”, która si´ ukaza∏a przed 13 grudnia, ˝e
nie ma ju˝ sensu rozwa˝aç racji stron w ka˝dym z rozwijajàcych si´ w Polsce kon-
fliktów – bowiem „w gruncie rzeczy chodzi dziÊ o jedno i tylko o jedno: czy mo˝-
na odebraç komunistom w∏adz´, nawet t´ okrojonà, w Êrodku Uk∏adu Warszaw-
skiego, nie ryzykujàc najpierw rozlewu krwi bratniej, a póêniej byç mo˝e nie
tylko krwi polskiej” (12 grudnia, podkreÊlenie w oryginale).

Wed∏ug stojàcej za tym zdaniem koncepcji polska rewolucja 1980 r. dosz∏a do
punktu kulminacyjnego. Obie strony stan´∏y naprzeciw siebie bez masek (jedna
z przeciwgazowymi). Jedni powiedzieli, a jeÊli nie powiedzieli, to pomyÊleli:
„Mamy was doÊç”. Drudzy zaÊ: „Nie cofniemy si´, bo ju˝ nie mamy gdzie”.

Przyszli historycy b´dà dyskutowaç dwie kwestie: czy rzeczywiÊcie do takiej
kulminacji w przeddzieƒ 13 grudnia dosz∏o, a w∏adz´ „SolidarnoÊç” przypar∏a do
muru – oraz czy musia∏o do niej dojÊç, jeÊli dosz∏o. Poniewa˝ b´dà to historycy
dobrze przygotowani zawodowo i zmierzajàcy do ustalenia tej ohydnej pozyty-
wistycznej prawdy obiektywnej w miejsce wersji jedynie s∏usznej, wpadnà w pu-
∏apk´, którà sami sobie zastawià. Prawda obiektywna jest bowiem bardzo trudna
do ustalenia w sytuacji, w której posuni´cia partnerów warunkujà si´ wzajemnie
i, jak w dzieci´cej bójce, nie sposób ustaliç, kto komu da∏ pierwszego kuksaƒca.

Sà dane Êwiadczàce, ˝e rewolucyjna fala, której noÊnikiem by∏a „SolidarnoÊç”,
wezbra∏a do poziomu gro˝àcego przelaniem. Wyrazem tego by∏o poparcie straj-
ku w Wy˝szej Szkole Oficerów Po˝arnictwa (nb. trudno sobie wyobraziç, jak
Zwiàzek móg∏ go nie poprzeç). W ten sposób zaatakowane zosta∏o serce syste-
mu – szaƒce MSW. Drugim wyrazem by∏a zapowiedê referendum „SolidarnoÊci”
nad politykà rzàdu, a wi´c swego rodzaju g∏osowanie narodu nad votum zaufa-
nia dla w∏adz, o którym wiadomo by∏o, ˝e nie mo˝e wyjÊç dla nich dobrze (po-
dobnie jak oczekiwane w lutym wybory do Rad Narodowych).

JednoczeÊnie jest oczywiste, ˝e w∏adza wzmacnia∏a atmosfer´: „SolidarnoÊç
atakuje!”. Temu s∏u˝y∏o puszczanie na ca∏à Polsk´ taÊm z pods∏uchu w Radomiu.
Pewno temu (rozgrzewaniu atmosfery, po prostu prowokowaniu) s∏u˝y∏o trzy-
manie w radomskiej szkole in˝ynierskiej rektora Hebdy, wskutek czego nie móg∏
si´ skoƒczyç strajk uczelni. Temu s∏u˝y∏ spektakularny desant na Szko∏´ Po˝arni-
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czà, wobec którego „SolidarnoÊç” nie mog∏a – i ka˝dy to wiedzia∏ – pozostaç
oboj´tna. By∏y te˝ sprawy bardziej d∏ugofalowe. Sà ludzie, którzy twierdzà, ˝e in-
ercja w∏adz, ich niezdolnoÊç do rozwiàzania nabrzmia∏ych problemów, by∏y
w ciàgu minionego roku celowe – dla prowokowania. Sà tacy, którzy mówià, ˝e
Zwiàzek zosta∏ jak gdyby wciàgni´ty w pu∏apk´: rzàd ledwo dzia∏a∏, a w tak trud-
nej sytuacji ludzie parli na znalezienie rozwiàzaƒ – wi´c „SolidarnoÊç” wchodzi-
∏a w pustk´, by potem stanàç wobec oskar˝enia, ˝e jest na pi´ç minut przed prze-
j´ciem w∏adzy. OsobiÊcie wàtpi´ w taki machiawelizm (nieudolnoÊç wystarczy
dla wyt∏umaczenia) – ale takie skutki omawianych zjawisk rzeczywiÊcie by∏y, nie-
zale˝nie od tego, czy ktoÊ je zaplanowa∏, czy nie. 

Jest te˝ sprawa ca∏ej atmosfery wokó∏ „SolidarnoÊci”. Cz´Êç establishmentu
tylko marzy∏a, by „SolidarnoÊç” si´ „pod∏o˝y∏a”, by da∏a pretekst. Jest du˝e
prawdopodobieƒstwo, ˝e gdyby nie by∏o sprawy po˝arników czy projektu refe-
rendum, znalaz∏yby si´ inne. Widzimy zresztà to nastawienie wobec „Solidarno-
Êci” teraz, gdy w∏adza zrzuci∏a mask´. „SolidarnoÊç” je czu∏a na ka˝dym kroku
– nie tylko przy okazji mordobicia w Bydgoszczy.

Rzàd w jakimÊ stopniu na pewno przyspieszy∏ spi´trzenie solidarnoÊciowej fa-
li, a na dodatek postara∏ si´, by wra˝enie grozy by∏o jeszcze wi´ksze.

Czy jednak bez tych dzia∏aƒ rzàdu mog∏a fala p∏ynàç nurtem wezbranym, ale
nie gro˝àcym wylewem? W moim Sierpniu pisa∏em, ˝e warunkiem utrzymania
si´ ruchu w ramach ustroju jest pójÊcie systemu na szerokie reformy, otwarcie
wobec ludzi – tak, by mogli go uznawaç za swój. By∏o to zdanie tyle˝ s∏uszne, co
nierealistyczne. Istnieje du˝a szansa, ˝e fala by∏aby si´ wznosi∏a nawet przy w∏a-
dzy efektywniejszej i szczerzej wspó∏pracujàcej z „SolidarnoÊcià” – bo jest to pra-
wo rewolucji. Spraw nabrzmia∏ych by∏o dosyç, system, po prostu ten realny so-
cjalizm – mniejsza o idea∏ – by∏ odczuwany jako bolesny, a ruchy rewolucyjne,
w odró˝nieniu od pociàgów, si´ nie zatrzymujà. „EkstremiÊci” z „SolidarnoÊci”
to sprawa uboczna; nie by∏oby ich, gdyby nie mieli poparcia. 

Z drugiej strony okaza∏o si´, ˝e system, nawet gdy chce ewoluowaç, a po
Sierpniu chyba chcia∏, robi to w bardzo ograniczonym zakresie, ˝ywiàc obaw´
przede wszystkim, by nie zanegowaç samego siebie, by si´ nie unicestwiç. Spra-
wia wra˝enie, ˝e wyczerpa∏ swe mo˝liwoÊci ewolucji, takie zaÊ systemy sà obala-
ne rewolucyjnie.

Nie dziwi, ˝e system, który mieni si´ spadkobiercà ruchu rewolucyjnego, zo-
sta∏ podany w wàtpliwoÊç przez oddolny ruch rewolucyjny. Na ogó∏ tak si´ dzie-
je; do tego sprowadza si´ dialektyczna, marksistowska wizja historii. W miar´
stabilizowania si´ sytuacji porewolucyjnej narastajà nowe sprzecznoÊci, krystali-
zujà si´ nowe grupy spo∏eczne i ich obozy... i tak ab ovo, do koƒca Êwiata. A ˝e
zaatakowany ustrój mieni si´ socjalistycznym? Co za ró˝nica...

Ciekawsze pytanie jest inne: w jakim stopniu, czy w jakich aspektach, ruch,
który poda∏ w wàtpliwoÊç realny socjalizm, by∏ post´powy, a w jakich konserwa-
tywny? Pojawi∏ si´ w nim ca∏y nurt „nawrotu” do rzeczywistoÊci polskiej okresu
mi´dzywojennego, do wàtpliwych tradycji. By∏y w nim niewàtpliwie elementy
„konserwatywnej rewolucji”. Ale nie mo˝na widzieç tylko tego. By∏ te˝ analizo-
wany ruch noÊnikiem zalà˝ka socjalizmu o ludzkiej partycypacji – jedynego za-
s∏ugujàcego na nazw´ „socjalizm”. Przyszli historycy b´dà dyskutowaç, na ile ku
konserwatyzmowi (prawicy?) pcha∏ go fakt, i˝ wybuch∏ w otoczeniu nominalnie
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i instytucjonalnie, choç w ma∏ym stopniu realnie, lewicowym; b´dà dyskutowaç,
czy schronienie si´ w wartoÊci tradycyjne (narodowe i religijne) nie by∏o formà
cià˝enia ku „swojemu” – przeciw systemowi odczuwanemu jako obcy. My zada-
jemy sobie pytanie, czy w dzisiejszym Êwiecie cz´sto jeszcze mo˝na jednoznacz-
nie powiedzieç, co jest post´powe, a co wsteczne? Wystarczy spojrzeç na Iran.

Chwilowo nastaje znów „najbardziej post´powy ustrój w historii” – socjalizm
bez wspó∏pracy ludzi, pod przewodem ZSRR i miernot, które wstàpià do odro-
dzonej partii. To mo˝e trwaç; to si´ nie mo˝e udaç – zw∏aszcza w kraju o takiej
tradycji wolnoÊciowej i przy takiej sile KoÊcio∏a. Na Litwie, ¸otwie i w Estonii
wprawdzie si´ uda∏o, ale si∏a oporu na skutek odmiennej historii by∏a tam chyba
mniejsza, robiono to ogniem i mieczem, a zresztà te˝ nie wiadomo jeszcze, czy
uda∏o si´ do koƒca. Ró˝ne rzeczy mogà si´ jeszcze zdarzyç – zarówno w tych kra-
jach, jak w Polsce. Mo˝e si´ jeszcze zdarzy socjalizm prawdziwy (jaki on jest?)
w miejsce realnego.

Póki co my, zjadacze chleba, przechodzimy do codziennoÊci. Podczas oku-
pacji, akurat gdy rozesz∏a si´ wiadomoÊç o kl´sce Francji, do mieszkania Za-
górskich (?) przyszed∏ staruszek, b. Prezydent Rzeczypospolitej, Wojciechowski.
KtoÊ rzek∏ pe∏nym patosu g∏osem: „Panie Prezydencie, Francja pad∏a!”. Na co
Wojciechowski: „Znalaz∏em bu∏eczk´ i troch´ mleczka, rozmieszamy bu∏eczk´
z mleczkiem i wypijemy mleczko z bu∏eczkà”.

Teraz tylko chcia∏bym, ˝ebyÊmy mieli „mleczko”, „bu∏eczk´” i fors´ na nie.
W domu grzejà kiepsko. Radio mówi o zaczynajàcych si´ w niektórych woje-

wództwach brakach gazu kuchennego. GrzeÊ radzi przy Êniadaniu, by ostatni ka-
wa∏ek sera jeÊç wolno – ˝eby starczy∏ „do lepszych czasów”. Autobusy je˝d˝à fa-
talnie. GrzeÊ na przystanku odzywa si´: „TatuÊ, a w dzienniku mówili, ˝e
komunikacja chodzi dobrze!”.

Przepe∏niony autobus zatrzymuje si´ przed koÊcio∏em, gdzie nie ma przystan-
ku i gdzie nigdy nie stawa∏. Âcie˝kami w Êniegu ciàgnie reszta wiernych. W∏adza
szuka zjednoczenia z narodem, wytykajàc nawet Antoniemu Macierewiczowi
(praktykujàcy katolik), ˝e reprezentowa∏ jakoby kierunek „antykoÊcielny” oraz
„nie waha∏ si´... podwa˝aç autorytetu Prymasa St[efana] Wyszyƒskiego” („Trybu-
na” z 19 grudnia). W miar´ stabilizowania si´ sytuacji w∏adza przestanie si´ tak
troszczyç o autorytet prymasa. Mamy przecie˝ sytuacj´ niemal brazylijskà: dwie
organizacje – wojsko i KoÊció∏ – wÊród ponownie zatomizowanego spo∏eczeƒ-
stwa. Konsekwencje muszà byç te˝ podobne.

W telewizji mieszanina piosenek AK i I Armii. 
W gazecie coraz wi´cej s∏ów poprzedzonych jest, jak w czasach stalinowskich

i gierkowskich, skrótem „tzw.”: tzw. procesy polityczne (w odniesieniu do lat 60.
i 70.), tzw. KOR, tzw. OÊrodek Badaƒ Spo∏ecznych. Nota bene ta ostatnia insty-
tucja by∏a legalnà placówkà „SolidarnoÊci”, z lokalem przydzielonym przez mia-
sto i szyldem.

Na og∏oszeniu o stanie wojennym ktoÊ nabazgra∏ „Bekanntmachung Kutsche-
ra”. Upowszechnia si´ u˝ycie s∏owa „junta”. Wszyscy ludzie aktywniejsi w „Soli-
darnoÊci”, a nie daj Bo˝e funkcyjni, bojà si´ aresztowania. Ch∏opi bijà byd∏o
– w strachu przed rekwizycjami.

GrzeÊ zobaczy∏ w koƒcu czo∏gi – przeje˝d˝aliÊmy ko∏o nich, widaç je w pew-
nej odleg∏oÊci z okna; po obiedzie mamy pójÊç obejrzeç je z bliska. Gdy je zoba-
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czy∏, mówi∏ potem w domu „gitowe by∏y te czo∏gi!”. Na co Agnieszka: „A one
by∏y prawdziwe czy do zabawy?”.

Ludzie si´ cz´Êciej odwiedzajà. Sprzyja temu brak telefonów i potrzeba prze-
bywania z innymi.

W tym roku nie ˝yczy si´ „Weso∏ych Âwiàt” ani „Szcz´Êliwego Nowego Ro-
ku”. ˚yczy si´ Êwiàt „spokojnych”. ˚yczàcy i odwzajemniajàcy ˝yczenia wk∏ada-
jà w to wi´cej uczucia ni˝ zazwyczaj.

Zdoby∏em choink´. 

Z notatek: Grudzieƒ
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R E C E N Z J E

Jerzy R. Prochwicz, Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza
w 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2003, ss. 458

Ostatnie lata przynios∏y kilka wydawnictw poÊwi´conych Korpusowi Ochro-
ny Pogranicza. Pojawi∏y si´ zarówno tytu∏y o charakterze syntez1, monografii2, jak
i obszerny wybór dokumentów do dziejów KOP3. W ten sposób wype∏niana jest
luka w historiografii si∏ zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej, gdy˝ ani wydana
w 1992 r. praca autorstwa Henryka Dominiczaka4, poÊwi´cona ochronie granicy
wschodniej w okresie mi´dzywojennym, ani tekst Floriana Biernata5 (nieodnoto-
wany zresztà przez Jerzego Ryszarda Prochwicza) z koƒca lat siedemdziesiàtych
w sposób oczywisty nie wyczerpywa∏y tematu, którego jednym z aspektów by∏y
walki oddzia∏ów Korpusu we wrzeÊniu 1939 r. Autor omawianej publikacji, ma-
jàc w dorobku naukowym zarówno opracowania poÊwi´cone KOP, jak i wspó∏-
udzia∏ w wydaniu w ramach serii O Niepodleg∏à i granice edycji êróde∏, w znacz-
nym stopniu przyczyni∏ si´ do wzbogacenia literatury na temat tej specyficznej
formacji. Dodaç wypada, ˝e opracowanie o tytule zbie˝nym z recenzowanà pozy-
cjà by∏o doktoratem Jerzego R. Prochwicza obronionym w 1997 r.6

Ksià˝ka wydana nak∏adem Wydawnictwa Neriton poÊwi´cona jest w swej za-
sadniczej cz´Êci udzia∏owi formacji KOP bàdê jednostek przezeƒ zmobilizowanych
w walkach wrzeÊniowych. Sk∏ada si´ z siedmiu rozdzia∏ów i obszernego, bo sta-
nowiàcego przesz∏o dwadzieÊcia procent obj´toÊci ksià˝ki, aneksu êród∏owego.
Rozdzia∏ pierwszy ma charakter wprowadzajàcy i przedstawia zarys dziejów KOP 435

1 M. Jab∏onowski, Formacja specjalna: Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939, Warszawa 2003;
J. Pomorski, Korpus Ochrony Pogranicza w obronie Rzeczypospolitej 1924–1939, Pruszków 1998;
J. Prochwicz, A. Konstankiewicz, J. Rutkiewicz, Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939, Warszawa
2003 („Barwa i Broƒ”, t. 19).
2 M. Jab∏onowski, J. Prochwicz, Wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza 1924–1939, Warszawa 2004; 
3 O Niepodleg∏à i granice, t. 4: Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939: wybór dokumentów,
oprac. M. Jab∏onowski, W. Janowski, B. Polak, J. Prochwicz, Warszawa–Pu∏tusk 2001.
4 H. Dominiczak, Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Warszawa 1992.
5 F. Biernat, Rola Korpusu Ochrony Pogranicza w ochronie polskiej granicy wschodniej i wojnie
obronnej 1939 roku [w:] Szkice z dziejów wojskowych Polski w latach 1918–1939, red. B. MiÊkie-
wicz, Poznaƒ 1979, s. 51–102.
6 Cz. Grzelak, Kresy w czerwieni. Agresja Zwiàzku Sowieckiego na Polsk´ w 1939 roku, Warszawa
1998, s. 202; M. Jab∏onowski, Formacja..., s. 313.



do marca 1939 r. Autor zaprezentowa∏ struktury organizacyjne i rol´ formacji
w polskich planach wojennych, a tak˝e ewolucj´, jakiej podlega∏y te plany w la-
tach 1924–1939. W kolejnym rozdziale zosta∏y omówione przygotowania KOP
w obliczu narastajàcego zagro˝enia konfliktem z III Rzeszà. Jerzy R. Prochwicz
przedstawi∏ wysi∏ek mobilizacyjny, którego efektem by∏o sformowanie zarówno
jednostek samodzielnych, jak i oddzia∏ów wchodzàcych w sk∏ad tzw. wielkich jed-
nostek nie tworzonych na bazie Korpusu Ochrony Pogranicza. Rozdzia∏ koƒczy
prezentacja stanu i dyslokacji jednostek KOP na granicy wschodniej w dniu
31 sierpnia 1939 r. Rozdzia∏y trzeci i czwarty poÊwi´cone zosta∏y walkom z Wehr-
machtem, jakie prowadzi∏y oddzia∏y sformowane przez Korpus do 16 wrzeÊnia.
Wydarzenia przedstawiono w uk∏adzie chronologiczno-geograficznym. Autor wy-
odr´bni∏ dwa okresy: 1–9 i 10–16 wrzeÊnia oraz kilka umownych obszarów. Dwie
nast´pne cz´Êci ksià˝ki traktujà o sytuacji KOP na granicy wschodniej. W rozdzia-
le piàtym Badacz prezentuje warunki ochrony linii granicznej do 16 wrzeÊnia
w∏àcznie, gdy Korpus w wyniku mobilizacji zosta∏ znacznie os∏abiony kadrowo.
Stara si´ te˝ odtworzyç dzieje walk na linii stra˝nic w dniu 17 wrzeÊnia 1939 r.
Rozdzia∏ szósty w ca∏oÊci poÊwi´cony jest walkom z wojskami sowieckimi toczo-
nym przez oddzia∏y KOP do poczàtku paêdziernika. Ostatnia cz´Êç to opis koƒ-
cowych starç z Wehrmachtem na Helu i Lubelszczyênie oraz z Armià Czerwonà
w Ma∏opolsce Wschodniej. Aneks zawiera 34 pozycje: relacje uczestników walk,
dokumenty, schematy organizacyjne baonów KOP, wreszcie obsady personalne
wielkich jednostek, które w znacznej cz´Êci bàdê ca∏kowicie zosta∏y utworzone na
bazie Korpusu. Ostatnià pozycjà jest obsada 1. pu∏ku kawalerii KOP.

Autor stanà∏ bez wàtpienia przed trudnym zadaniem. Chcàc zaprezentowaç
losy wszystkich formacji Korpusu bijàcych si´ w 1939 roku, musia∏ zajàç si´ wal-
kami w ca∏ym kraju. Wymaga∏o to szeroko zakrojonej kwerendy w archiwach,
a przede wszystkim w bibliotekach, jeÊli weêmie si´ pod uwag´ rozmiary biblio-
grafii WrzeÊnia. Odpowiedê na pytanie o efekt finalny tych poszukiwaƒ nie jest
jednoznaczna. Czytelnik otrzyma∏ kolejnà pozycj´ poÊwi´conà kampanii wrzeÊ-
niowej, na pewno dajàcà syntetyczny obraz walk z obu najeêdêcami tych forma-
cji Wojska Polskiego, które zmobilizowa∏ KOP. Autor zajà∏ si´ wszystkimi jed-
nostkami wystawionymi przez Korpus, stara∏ si´ weryfikowaç dotychczasowe
ustalenia historiografii, nie stroni∏ od w∏asnych ocen. Wskazujàc na te generalne
zalety ksià˝ki J.R. Prochwicza, trzeba stwierdziç, ˝e budzi ona tak˝e pewne wàt-
pliwoÊci i nasuwa uwagi krytyczne.

WàtpliwoÊci dotyczà przede wszystkim rozmiarów wydawnictwa. Chyba bez
szkody dla wartoÊci poznawczej ksià˝ki mo˝na by∏o dokonaç skrótów. Wydaje
si´, ˝e pierwszy rozdzia∏ jest prze∏adowany zb´dnymi szczegó∏ami, takimi jak
schematy organizacyjne jednostek z lat dwudziestych z dok∏adnym wyliczeniem
stanów osobowych i wyposa˝enia, w tym – zresztà niewielkiej – liczby rowerów,
sztyletów i „sztykt” (bagnetów?), które nie majà znaczenia dla zilustrowania
udzia∏u KOP w walkach wrzeÊniowych. Pytanie budzi te˝ zasadnoÊç doboru
aneksów. Licznie reprezentowane sà tu dokumenty opublikowane (w tym sto-
sunkowo niedawno), czy wr´cz tak znane jak ulotka skierowana do ˝o∏nierzy
polskich, sygnowana przez dowódc´ Frontu Ukraiƒskiego Siemiona Timoszenk´.
Takich aneksów jest siedem, przy czym pami´taç trzeba, ˝e z pozosta∏ych dwu-
dziestu siedmiu a˝ w osiemnastu zawarto schematy organizacyjne i obsady per-
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sonalne. Cz´Êç za∏àczników ma tylko poÊredni zwiàzek z KOP. Wymieniç mo˝na
wspomnianà ulotk´ sowieckà, a tak˝e niemieckà o podobnym charakterze, oraz
rozkazy: marsza∏ka Edwarda Âmig∏ego-Rydza z 20 wrzeÊnia, dowódcy Okr´gu
Korpusu nr VI gen. bryg. W∏adys∏awa Langnera z 22 wrzeÊnia, sowieckiego ko-
mendanta Lwowa z tego samego dnia czy dwa dokumenty dotyczàce obrony
Lwowa, ale niewytworzone przez oddzia∏y sformowane przez KOP. Pozostaje py-
tanie o zasadnoÊç zamieszczenia obsady personalnej tych pododdzia∏ów wielkich
jednostek, które nie by∏y mobilizowane przez KOP. Zb´dny w kontekÊcie tema-
tu ksià˝ki jest obszerny biogram gen. dyw. Henryka Minkiewicza, który przesta∏
pe∏niç funkcj´ dowódcy Korpusu w 1929 r., zw∏aszcza ˝e niektóre zawarte tu in-
formacje znajdujà si´ w cz´Êci zasadniczej ksià˝ki (s. 37, przyp. 63).

Nie jest to jedyne powtórzenie. Tekst zasadniczy powiela si´ z informacjà za-
wartà w opisie schematu (s. 59–61), w przypisach (por. s. 78 z przyp. 84 na
s. 118; s. 78 z przyp. 93 na s. 157; s. 107 z przyp. 27 na s. 142). Zdarzajà si´
wtórne przypisy (s. 82, przyp. 57, i s. 142, przyp. 23). Te same krótkie informacje
wyst´pujà kilkakrotnie w tekÊcie g∏ównym (s. 93, 249–250, 255). Dwukrotna
prezentacja obsady granicy wschodniej w 1939 r. dodaje kolejnych kilka zb´d-
nych stron (s. 85–90 i s. 165–169). Od s. 181 mo˝na po raz trzeci poznaç d∏u-
goÊç odcinków dozorowanych przez poszczególne jednostki KOP. Powtórzenia te
w mniejszym lub wi´kszym stopniu wp∏ywajà na obj´toÊç ksià˝ki.

Sàdzàc z daty powstania pracy doktorskiej Jerzego R. Prochwicza, b´dàcej za-
pewne pierwotnym uj´ciem tematu, min´∏o szeÊç lat do momentu publikacji ksià˝-
ki. W tym okresie znaczàco wzrós∏ dorobek historiografii kampanii wrzeÊniowej,
a zw∏aszcza wydarzeƒ na kresach wschodnich. Ukaza∏o si´ kolejne wydanie ksià˝-
ki Ryszarda Szaw∏owskiego, a tak˝e synteza Czes∏awa Grzelaka7. Nasuwajà si´
nieuniknione porównania zw∏aszcza z tà ostatnià pozycjà, poniewa˝ zarówno
Grzelak, jak i autor recenzowanej pracy korzystali z podobnej bazy êród∏owej, wy-
zyskujàc w powa˝nym stopniu sowieckie archiwalia. Wydaje si´, ˝e Jerzemu R.
Prochwiczowi uda∏o si´ uzupe∏niç informacje na temat wydarzeƒ na linii stra˝nic
KOP w pierwszym dniu agresji sowieckiej. Momentami jednak powstaje wra˝enie,
˝e zbie˝noÊç z ksià˝kà Kresy w czerwieni jest zbyt du˝a. Odnosi si´ to do kilku krót-
szych fragmentów (por. s. 219 u Prochwicza ze s. 251 u Grzelaka; a tak˝e s. 247
z 298 oraz s. 249 z 384 – w tym ostatnim powo∏aniu si´ po odrzuceniu kilku mi-
nimalnych zmian by∏by w∏aÊciwie zasadny cudzys∏ów), ale przede wszystkim do
opisu walk zgrupowania KOP dowodzonego przez gen. bryg. Wilhelma Orlik-
-Rückemana (por. s. 256–260 u Prochwicza ze s. 438–443 u Grzelaka). Autor po-
wo∏a∏ si´ na ksià˝k´ Grzelaka tylko na poczàtku, w jednym z pierwszych akapitów
swojego tekstu. Uderza tutaj tak˝e w zestawieniu z pracà Grzelaka absolutny brak
inwencji J.R. Prochwicza przy doborze i selekcji cytatów, choç przecie˝ doskonale
zna∏ ich pierwotny kszta∏t, o czym Êwiadczy przypis 135 na s. 259. Tym samym
móg∏by pokusiç si´ o zmian´ sposobu przedstawiania wydarzeƒ.

Lektura nasuwa te˝ wàtpliwoÊci w kilku drobnych kwestiach. JeÊli autor we
wst´pie, omawiajàc baz´ êród∏owà, wspomina o zbiorze relacji wydanych przez
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Mieczys∏awa Cieplewicza i Eugeniusza Koz∏owskiego8, to powinien wymieniç
przede wszystkim tekst autorstwa gen. bryg. Wilhelma Orlik-Rückemana – ostatnie-
go dowódcy KOP – nie zaÊ wspomnienia o walkach w po∏udniowo-wschodniej cz´-
Êci kraju (s. 9). Jakkolwiek wczeÊniej opublikowa∏ t´ relacj´ Ryszard Szaw∏owski9,
mo˝na by∏o wspomnieç o jej pierwszej oficjalnej edycji w kraju. Innà kwestià jest,
˝e J.R. Prochwicz z niejasnych powodów powo∏uje si´ zarówno na edycj´ Szaw∏ow-
skiego, jak i Cieplewicza i Koz∏owskiego (s. 249, przyp. 114 i 117). Zaletà ksià˝ki
jest formu∏owanie w∏asnych ocen i weryfikacja dotychczasowych ustaleƒ przez Je-
rzego R. Prochwicza. Szkoda, ˝e w kilku przypadkach nie powo∏uje si´ on bezpo-
Êrednio na autorów, którzy sà dla niego punktem odniesienia, bàdê nie uzasadnia
swoich odmiennych opinii (s. 14, przyp. 17; s. 239, przyp. 88; s. 198, przyp. 160).

Powy˝sze uwagi majà jedynie charakter wàtpliwoÊci. Dostrze˝ono jednak tak-
˝e pewne uchybienia rzeczowe. Choç nie sà one dyskwalifikujàce, mo˝na je wy-
mieniç przy okazji krytycznego omawiania ksià˝ki: 12. pu∏k u∏anów stacjonowa∏
w Bia∏okrynicy, nie w Równem (s. 19, przyp. 23); W∏adys∏aw Raczkiewicz, póê-
niejszy prezydent na uchodêstwie, oczywiÊcie nie posiada∏ stopnia generalskiego,
natomiast Kajetan Olszewski by∏ genera∏em broni, nie genera∏em brygady (s. 13,
przyp. 8); istnia∏ OÊrodek Sapersko-Pionierski 10. Dywizji Piechoty a nie „OÊro-
dek Saperów 10. DP” (s. 107); 1. pu∏k kawalerii KOP, maszerujàc z Ko∏bieli
w stron´ Garwolina, kierowa∏ si´ raczej na po∏udnie, a nie na wschód (s. 141); za-
pewne awaria edytora tekstu spowodowa∏a zniekszta∏cenie nazw jednostek s∏o-
wackich zmobilizowanych w zwiàzku z udzia∏em w wojnie z Polskà (s. 128); zda-
nie o tym, ˝e Niemcy podj´li od 2 wrzeÊnia „energiczne dzia∏ania na po∏udniu od
Nowego ˚migrodu”, jest przesadne, zw∏aszcza jeÊli porównaç t´ aktywnoÊç z ak-
cjà 1. Dywizji Górskiej od 7 wrzeÊnia i jej konsekwencjami dla sytuacji na po∏u-
dniowym odcinku frontu (s. 128); 1. dywizjon 6. pu∏ku artylerii ci´˝kiej do∏àczy∏
11 wrzeÊnia do 38. Dywizji Piechoty rezerwowej, natomiast rozkazem przydzie-
lono go dzieƒ wczeÊniej10 (s. 150); w sk∏ad 38. DP rezerwowej wesz∏y 1. dywizjon
5. pu∏ku artylerii ci´˝kiej i 1. dywizjon 6. pu∏ku artylerii ci´˝kiej, a nie lekkiej
(s. 150); dowódcà 29. Brygady Piechoty by∏ p∏k Jan Bratro, a nie – jak sugeruje
autor – Jan Brata. Z b∏´dnym nazwiskiem – jako „Jan Bratry” – postaç ta wyst´-
puje tak˝e w indeksie oraz na s. 288, nieuwzgl´dnionej zresztà w indeksie. Na
s. 239 Jerzy R. Prochwicz, powo∏ujàc si´ na anonimowych autorów poruszajà-
cych problematyk´ polskich pociàgów pancernych we wrzeÊniu 1939 r., informu-
je, ˝e „nie ma zgodnoÊci” co do nazwy pociàgu pancernego operujàcego w okoli-
cach Sarn. Sugeruje, i˝ chodzi tu o „Bartosza G∏owackiego”, operujàcego jednak
– co sam stwierdza w innym miejscu – równoczeÊnie we Lwowie (s. 285), bàdê
„Marsza∏ka”. Tymczasem w literaturze przedmiotu od wielu lat jest informacja, ˝e
ów pociàg to „Pierwszy Marsza∏ek”11. Dodaç wypada, ˝e identyczne (dos∏ownie)
wàtpliwoÊci sformu∏owa∏ Czes∏aw Grzelak12.
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10 R. Dalecki, Armia „Karpaty” w wojnie obronnej 1939 r., Rzeszów 1989, s. 154.
11 T. Krawczak, J. Odziemkowski, Polskie pociàgi pancerne w wojnie 1939, Warszawa 1987,
s. 56–90; R. Szubaƒski, Polska broƒ pancerna 1939 r., Warszawa 1982, s. 302.
12 Cz. Grzelak, Kresy..., s. 290.



Pewne niedoskona∏oÊci wykazuje tak˝e aparat naukowy, jakim opatrzona zo-
sta∏a ksià˝ka. Raczej uchybieniem jest powo∏ywanie si´ w przypisach na doku-
menty opublikowane przez Leszka Gondka w 1990 r. (s. 205–206)13. Pochodzà
one bowiem z wydanego w Moskwie zbioru êróde∏ do historii sowieckich wojsk
granicznych14, który Prochwicz przywo∏uje w innych przypisach i który umiesz-
cza w bibliografii. U Gondka dokumenty te nie sà w jakikolwiek sposób opraco-
wane, pozbawione tak podstawowych informacji, jak choçby wskazówki co do
miejsca w pierwotnej edycji. Mo˝na u Prochwicza natknàç si´ na przypis archi-
walny podany wraz z opracowaniem, z którego go zaczerpni´to. W tym, a tak˝e
w dwóch innych przypadkach, choç ju˝ bez informacji o ewentualnym miejscu
pierwotnego przywo∏ania w literaturze, chodzi o zasób Instytutu Józefa Pi∏sud-
skiego w Nowym Jorku, który nie jest wymieniony w bibliografii, co wskazuje
na poÊredni dost´p autora do tych materia∏ów (s. 221–222, przyp. 8–10). Nie-
stety, zdarzajà si´ mylne informacje (b∏´dne odes∏ania) w przypisach (s. 206,
przyp. 202; s. 213, przyp. 230 i 233; s. 248, przyp. 113; s. 249 przyp. 117;
s. 257, przyp. 133). Nie wszystkie prace uj´te w bibliografii zosta∏y wykorzysta-
ne na kartach ksià˝ki, co byç mo˝e jest ubocznym efektem zmian, jakie zasz∏y
w kszta∏cie opracowania od 1997 r.

Kilka s∏ów nale˝y poÊwi´ciç aspektom edytorskim. Ksià˝ka wydana jest atrak-
cyjnie (twarda, lakierowana oprawa) i, co niestety ostatnio nie nale˝y do normy,
bardzo dobrze zredagowana. Tym bardziej ra˝à, choç drobne, przeoczenia korek-
ty autorskiej. Odbiorca z podstawowà wiedzà na temat kampanii wrzeÊniowej
zaskakiwany jest przy obsadzie personalnej polskiej „35. Dywizji Pancernej Re-
zerwowej”, o czym informuje go dwukrotnie tytu∏ aneksu (s. 365) i spis treÊci,
czy gdy dowiaduje si´ o istnieniu „batalionu maszynowego 76. pu∏ku piechoty”
(s. 251) lub o funkcjonowaniu w mi´dzywojennej armii stopnia „st. szeregowca”
(s. 207). W ksià˝ce znajdujà si´ tak˝e szkice. Dla kilku najwyraêniej podstawà
by∏y mapy do∏àczone do pracy Czes∏awa Grzelaka (tak˝e Wydawnictwa Neri-
ton). Tu jednak pomniejszone i jednobarwne bardzo tracà na czytelnoÊci.

Piotr Cichoracki

Anna Gra˝yna Kister, Studium zniewolenia. Walka aparatu
bezpieczeƒstwa z polskim zbrojnym podziemiem niepodleg∏o-
Êciowym na Lubelszczyênie (1944–1947), Wydawnictwo Ar-
cana, Kraków 2005, ss. 258 + 55 nlb. 

Otwarcie archiwów i szeroki dost´p do dokumentów by∏ego komunistyczne-
go aparatu represji dzia∏ajàcego w Polsce w latach 1944–1989 spowodowa∏o, ˝e
na rynku wydawniczym pojawia si´ coraz wi´cej ksià˝ek, które dotyczà natury
i funkcjonowania tej instytucji. Publikacje te stanowià bardziej lub mniej udane

Recenzje

439

13 L. Gondek, 17 wrzeÊnia 1939. Agresja Stalina na Polsk´. Dokumenty, relacje, opinie z komenta-
rzem, Gdaƒsk 1990.
14 Ibidem, s. 5–6.



próby opracowania powy˝szego zagadnienia. Na pierwszy rzut oka praca Anny
Gra˝yny Kister Studium zniewolenia. Walka aparatu bezpieczeƒstwa z polskim
zbrojnym podziemiem niepodleg∏oÊciowym na Lubelszczyênie (1944–1947) ze
wzgl´du na ciekawy tytu∏, starannà szat´ graficznà oraz to, ˝e zosta∏a wydana
przez uznane na rynku ksi´garskim Wydawnictwo Arcana, zach´ca do lektury.
Niestety, to pierwsze wra˝enie jest mylàce. Dok∏adna lektura uÊwiadamia, ˝e
ksià˝k´ zaliczyç trzeba do prób zdecydowanie mniej udanych.

Praca sk∏ada si´ ze wst´pu, czterech rozdzia∏ów podzielonych na podrozdzia∏y:
Rozdzia∏ I Powstanie Resortu Bezpieczeƒstwa Publicznego PKWN. Tworzenie struk-
tur; Rozdzia∏ II Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Publicznego. Umacnianie w∏adzy
(styczeƒ 1945–marzec 1946); Rozdzia∏ III Paƒstwowa Komisja Bezpieczeƒstwa.
Przygotowania do referendum (marzec–lipiec 1946); Rozdzia∏ IV Przygotowania do
wyborów. Wzmo˝enie terroru (lipiec 1946–styczeƒ 1947) i Zakoƒczenia. Ponadto
zamieszczono bibliografi´, indeks osobowy oraz fotokopie oÊmiu dokumentów
z Centralnego Archiwum Wojskowego. Do monografii nie za∏àczono wykazu skró-
tów i indeksu nazw geograficznych.

Rozczarowujà przedstawione przez A.G. Kister we wst´pie za∏o˝enia pracy.
G∏ównym celem ksià˝ki by∏o „ukazanie organizacji i dzia∏aƒ polskiego komuni-
stycznego aparatu bezpieczeƒstwa, g∏ównie w zakresie walki z polskim niepodle-
g∏oÊciowym podziemiem, a szczególnie z jego zbrojnymi oddzia∏ami w latach
1944–1947” (s. 8). Przez aparat bezpieczeƒstwa Autorka rozumie przede wszyst-
kim Resort Bezpieczeƒstwa Publicznego PKWN, Ministerstwo Bezpieczeƒstwa
Publicznego oraz podporzàdkowany mu Polski Samodzielny Batalion Specjalny
(póêniejsze Wojska Wewn´trzne i Korpus Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego), Mili-
cj´ Obywatelskà, Ochotniczà Rezerw´ Milicji Obywatelskiej, a tak˝e „odrodzone
Wojsko Polskie w takim zakresie, w jakim by∏o wykorzystywane do walki ze spo-
∏eczeƒstwem” (s. 8). Ponadto Autorka chcia∏a zaprezentowaç strategi´ i cele wal-
ki z podziemiem na podstawie dokumentów wytworzonych przez RBP i MBP
i „skonfrontowanych z rzeczywistoÊcià, którà generowa∏y, a raczej fragmentem tej
rzeczywistoÊci, czyli Lubelszczyznà” (s. 9). Niestety, za∏o˝eƒ tych nie realizuje.

Nale˝y zadaç pytanie, czy tylko do tego powinny ograniczaç si´ za∏o˝enia
A.G. Kister? Z tytu∏u ksià˝ki wynika jednoznacznie, ˝e g∏ównym celem mia∏o
byç omówienie walki komunistycznego aparatu bezpieczeƒstwa z polskim zbroj-
nym podziemiem niepodleg∏oÊciowym na Lubelszczyênie w latach 1944–1947.
Do zadaƒ Autorki powinno wi´c nale˝eç – tak jak zresztà pisze – przedstawienie
procesu powstawania i rozwoju aparatu bezpieczeƒstwa w Polsce, ale nie tylko
na szczeblu centralnym, ale przede wszystkim szczegó∏owo na poziomie bezpie-
ki dzia∏ajàcej na Lubelszczyênie. Dalej nale˝a∏oby stworzyç dok∏adny katalog me-
tod stosowanych w zwalczaniu oddzia∏ów zbrojnych podziemia niepodleg∏oÊcio-
wego oraz zilustrowanie ich jak najwi´kszà liczbà przyk∏adów pochodzàcych
w∏aÊnie z omawianego regionu. Ponadto czytelnik móg∏by si´ spodziewaç dok∏ad-
nego wyjaÊnienia poj´cia „oddzia∏y zbrojne podziemia niepodleg∏oÊciowego”.
Niestety, Autorka, opracowujàc struktur´ aparatu bezpieczeƒstwa, poprzestaje na
zaprezentowaniu ustaleƒ dotyczàcych struktur na poziomie centralnym (RBP
i MBP), piszàc dalej: „Urz´dy terenowe odzwierciedla∏y struktur´ resortu” (s. 44),
a przy kolejnym omawianiu zmian struktur MBP stwierdza: „Nowa struktura
MBP mia∏a zostaç odwzorowana w Wojewódzkich i Powiatowych Urz´dach Bez-
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pieczeƒstwa Publicznego. Jesienià 1945 r. rozpocz´∏a si´ reorganizacja terenu”
(s. 122). Zwyk∏emu czytelnikowi, który na co dzieƒ nie zajmuje si´ problematy-
kà aparatu bezpieczeƒstwa, to stwierdzenie niczego nie wyjaÊnia, co wi´cej, wpro-
wadza go w b∏àd. Trudno zrozumieç, ˝e w ksià˝ce brakuje nawet tak elemen-
tarnych wiadomoÊci, jak wymienienie liczby PUBP w województwie lubelskim
i podanie miast, w których zosta∏y one zorganizowane. Brak dok∏adnego przed-
stawienia zmieniajàcej si´ struktury organizacyjnej bezpieki na poziomie WUBP
i PUBP województwa lubelskiego uznaç nale˝y za jedno z najwi´kszych uchybieƒ
tej ksià˝ki. Ponadto Autorka pomin´∏a ca∏kowicie problem obsady personalnej
lubelskiego aparatu bezpieczeƒstwa. Nie zada∏a sobie nawet trudu, aby przedsta-
wiç kierowników/szefów WUBP w Lublinie i ich zast´pców oraz daty pe∏nienia
przez nich funkcji. Do niezb´dnego minimum zaliczyç te˝ nale˝y wymienienie
kadry kierowniczej wydzia∏ów, które w WUBP w Lublinie odpowiada∏y za wal-
k´ z podziemiem niepodleg∏oÊciowym (Wydzia∏ Walki z Bandytyzmem, Wy-
dzia∏ III, Wydzia∏ Âledczy).

Podobnie wyglàda problem z charakterystykà podziemia niepodleg∏oÊciowe-
go dzia∏ajàcego na Lubelszczyênie. Autorka nie pokusi∏a si´ o stworzenie krótkiej
syntetycznej charakterystyki podziemia. Nie wyodr´bni∏a podstawowych okre-
sów w jego dzia∏alnoÊci w tym czasie. Nie dokona∏a podzia∏u na oddzia∏y po-
akowskie, narodowe, czy te˝ grupy (a by∏o ich niema∏o), które dzia∏a∏y samo-
dzielnie bez ˝adnej zwierzchnoÊci organizacyjnej. Z kart ksià˝ki czytelnik nie
dowiaduje si´ równie˝, kto nimi dowodzi∏ (Badaczka nie poda∏a czytelnikowi
wskazówki, do jakiej literatury powinien dotrzeç, aby t´ wiedz´ uzupe∏niç).

Podczas lektury ksià˝ki A.G. Kister odnosi si´ nieodparte wra˝enie, ˝e „ano-
nimowy” aparat bezpieczeƒstwa walczy∏ z „anonimowym” podziemiem niepod-
leg∏oÊciowym, a „miejscem akcji” zbyt rzadko jest Lubelszczyzna.

Na kartach ksià˝ki brak choçby wzmianki o tym, ˝e na wschodnich i po∏u-
dniowo-wschodnich obszarach Lubelszczyzny dzia∏a∏o bardzo silne nacjonali-
styczne podziemie ukraiƒskie. Jest to o tyle istotne, ˝e w omawianym przez Au-
tork´ okresie skupia∏o ono uwag´ aparatu bezpieczeƒstwa, który po pierwsze
dozna∏ licznych pora˝ek w starciach z oddzia∏ami UPA, a po drugie si∏y u˝ywa-
ne do zwalczania podziemia ukraiƒskiego (zw∏aszcza wojsko) nie mog∏y byç wy-
korzystane do walki z polskim podziemiem.

Autorka nie wyjaÊnia czytelnikowi we wst´pie, co rozumie przez poj´cie Lu-
belszczyzny, a przecie˝ granice województwa lubelskiego z sierpnia 1939 r. ró˝-
ni∏y si´ nieco (szczególnie granica wschodnia) od tych po lipcu 1944 r. Ponadto
nie charakteryzuje tego obszaru ani pod wzgl´dem geograficznym, ani ludno-
Êciowym.

Zaproponowana konstrukcja wewn´trzna pracy wzbudza liczne zastrze˝enia.
W ksià˝ce zastosowano uk∏ad chronologiczno-problemowy. Rozdzia∏y majà po-
rzàdek chronologiczny, a zamieszczone w nich podrozdzia∏y – problemowy. Nie-
którym z zagadnieƒ poÊwi´cono podrozdzia∏ w ka˝dym z czterech rozdzia∏ów.
Pierwsza wàtpliwoÊç wià˝e si´ z wyodr´bnieniem a˝ czterech podokresów chro-
nologicznych w ciàgu nieca∏ych trzech lat badanych przez Autork´, co powodu-
je, ˝e prezentowany materia∏ jest ma∏o przejrzysty. Dla przyk∏adu w rozdziale
drugim mamy a˝ trzy podrozdzia∏y na temat powstania, reorganizacji i zmian
w MBP. Najsensowniej by∏oby po∏àczyç je w jeden podrozdzia∏. Z kolei kwestie
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tworzenia sieci agenturalnej poruszono w oddzielnym podrozdziale, ale dopiero
w rozdziale trzecim. WczeÊniejsze dzia∏ania na tym polu zosta∏y omówione bez
wyodr´bnienia oddzielnego paragrafu.

Bardzo powa˝nym mankamentem pracy jest sposób wykorzystywania dotych-
czasowego dorobku polskiej, a w mniejszym stopniu obcoj´zycznej historiografii.
A.G. Kister nie dotar∏a do wielu prac, które powinny byç podstawà przy pisaniu
niektórych partii tekstu. W rozdziale pierwszym (s. 23, przyp. 1) pisze, ˝e dzia∏a-
nia sowieckich s∏u˝b specjalnych w Polsce sà najs∏abiej udokumentowane i szczàt-
kowo opracowane, nast´pnie wymienia osiem pozycji na ten temat, pomijajàc
g∏ówne opracowanie, ksià˝k´ Piotra Ko∏akowskiego NKWD i GRU na ziemiach
polskich 1939–1945 (Warszawa 2002) oraz równie wa˝ny zbiór dokumentów
opublikowanych po rosyjsku przez Albin´ Noskowà, Iz Warszawy. Moskwa, to-
wariszczu Beria... Dokumienty NKWD SSSR o polskom podpolje 1944–1945 (Mo-
skwa–Nowosibirsk 2001). Przypomnieç jeszcze nale˝y o artykule Jacka Wo∏oszy-
na, Charakterystyka niemieckiej i sowieckiej polityki terroru wobec spo∏eczeƒstwa
i podziemia zbrojnego na Lubelszczyênie w latach 1939–1947 [w:] Podziemie
zbrojne na Lubelszczyênie wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1956, red. S. Po-
leszak, A. Pu∏awski, Warszawa 2002, s. 11–28. Przywo∏ujàc prace poÊwi´cone Mi-
licji Obywatelskiej (s. 51), nie wymienia ksià˝ki Rafa∏a Wnuka, Lubelski Okr´g
AK, DSZ, WiN (1944–1947) (Lublin 2000); jej rozdzia∏ VIII (s. 182–198), AK-
-DSZ-WiN a Milicja Obywatelska, odnosi si´ do tego problemu. Podobnie Ba-
daczka post´puje (s. 61), wymieniajàc pozycje bibliograficzne na temat stosunku
„odrodzonego Wojska Polskiego” do podziemia; brak na przyk∏ad jednego z pod-
stawowych artyku∏ów wydanych po 1989 r. (Jerzy Poksiƒski, Si∏y zbrojne wobec
ugrupowaƒ niepodleg∏oÊciowych w Polsce w latach 1944–1956 [w:] Wojna domo-
wa czy nowa okupacja?, red. A. Ajnenkiel, Warszawa 1998, s. 105–119). Co bar-
dzo dziwne, po raz kolejny nie przywo∏uje równie˝ ksià˝ki Rafa∏a Wnuka Lubel-
ski Okr´g AK, DSZ, WiN (1944–1947); jej rozdzia∏ VII (s. 162–181) omawia
w∏aÊnie stosunek podziemia poakowskiego na Lubelszczyênie do Wojska Polskie-
go. Nie wspomina tak˝e artyku∏u tego samego autora Dzia∏ania propagandowe
niepodleg∏oÊciowego podziemia adresowane do ˝o∏nierzy Wojska Polskiego (lipiec
1944–styczeƒ 1947), „Dzieje Najnowsze” 2002, nr 4, s. 57–73. Wymieniajàc
z kolei literatur´ dotyczàcà sàdownictwa (s. 90–91), Autorka pomin´∏a dwuto-
mowe wydawnictwo Zofii Leszczyƒskiej, Gin´ za to, co najg∏´biej cz∏owiek uko-
chaç mo˝e, Lublin 1998–2003. Omawiajàc przebieg amnestii z marca i kwietnia
1947 r. na Lubelszczyênie (s. 229–235), nie przywo∏uje artyku∏u Leszka Pietrza-
ka, jednego z nielicznych na ten temat, Amnestia 1947 r. i jej wykonanie przez
organa bezpieczeƒstwa [w:] Podziemie zbrojne na Lubelszczyênie wobec dwóch to-
talitaryzmów..., s. 57–65.

Co gorsza, Autorka w nik∏ym stopniu spo˝ytkowa∏a prace, które zamieÊci∏a
w bibliografii. W przypisach nie ma Êladu wykorzystania opublikowanych zbio-
rów dokumentów (Dzia∏alnoÊç Zbiorczej Dywizji Wojsk Wewn´trznych NKWD
na terenie Polski w latach 1944–1946 w Êwietle wybranych dokumentów, wyd.
W. Roman, „Biuletyn Wojskowej S∏u˝by Archiwalnej” 1994, nr 17, s. 164–214;
Teczka specjalna J.W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944–1946, wybór
i oprac. T. Cariewskaja i inni, Warszawa 1998; Represje NKWD wobec ˝o∏nierzy
paƒstwa polskiego w latach 1944–1945. Wybór êróde∏, t. 1–2, wyd. F. Gryciuk,
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P. Matusak, Siedlce 1995 – dwie ostatnie pozycje zosta∏y jedynie przywo∏ane
w jednym zbiorczym przypisie. Zaskakujàco rzadko Badaczka posi∏kowa∏a si´
zbiorem dokumentów Rok pierwszy. Powstanie i dzia∏alnoÊç aparatu bezpieczeƒ-
stwa publicznego na Lubelszczyênie (lipiec 1944–czerwiec 1945), wst´p S. Pole-
szak, wybór i oprac. L. Pietrzak i in., Warszawa 2004.

Zastanawia równie˝ sposób sporzàdzania opisu bibliograficznego. Autorka
jako miejsce przechowywania niektórych z wykorzystanych przez siebie doku-
mentów podaje archiwa, w których od kilku lat zbiorów tych nie ma. Dotyczy to
przede wszystkim Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji, Biura Ewidencji i Archiwum Urz´du Ochrony Paƒstwa, Archi-
wum Urz´du Ochrony Paƒstwa Delegatury w Lublinie (w dwóch ostatnich przy-
padkach nie istniejà ju˝ instytucje), Archiwum Sàdu Wojewódzkiego w Lublinie
i w pewnej mierze Centralnego Archiwum Wojskowego. Wszystkie pochodzàce
z wy˝ej wymienionych zbiorów, a wykorzystywane w pracy dokumenty znajdujà
si´ od kilku lat w zasobach Instytutu Pami´ci Narodowej. Jedyny wyjàtek stano-
wi Centralne Archiwum Wojskowe, które do IPN przekaza∏o tylko akta Korpusu
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Informacji Wojskowej. Wydaje si´ zasadne, aby
w ksià˝kach wydawanych obecnie podawaç aktualne sygnatury archiwalne.

Dziwi sposób pos∏ugiwania si´ przez A.G. Kister aparatem naukowym. Oma-
wiajàc kolejne zagadnienia, przy zdecydowanej wi´kszoÊci tytu∏ów podrozdzia-
∏ów zamieszcza przypis, w którym podaje najwa˝niejsze – wed∏ug siebie – opra-
cowania na dany temat. Natomiast w tekÊcie podrozdzia∏u nie odnajdujemy ju˝
kolejnych przypisów z informacjà o tym, skàd dana informacja zosta∏a przez Au-
tork´ zaczerpni´ta. Przypisy pojawiajà si´ w zasadzie tylko tam, gdzie Badaczka
przywo∏uje dokument archiwalny. Czytelnik odnosi wi´c wra˝enie, ˝e informa-
cje zamieszczone w obszernych passusach tekstu bez przypisów sà autorskimi
ustaleniami A.G. Kister. Nie ma mo˝liwoÊci ich sprawdzenia i skonfrontowania
z dotychczasowà wiedzà. W ten sposób Autorka unika wszelkiej polemiki z in-
nymi badaczami i przedstawia swojà – niemo˝liwà do zweryfikowania – wizj´
wydarzeƒ. We wst´pie tak uzasadni∏a swoje post´powanie: „Poniewa˝ polemizo-
wanie z ka˝dà publikacjà dotyczàcà przedstawianego problemu, z jej za∏o˝enia-
mi i odnoszenie prezentowanej wiedzy do w∏asnych ustaleƒ musia∏oby dwukrot-
nie zwi´kszyç obj´toÊç tej pracy, autorka ograniczy∏a si´ jedynie do wskazania
w przypisach literatury omawiajàcej dany problem” (s. 21). Niemal w ka˝dym
akapicie nale˝a∏oby postawiç pytania: „Skàd Autorka to wie?”, „Na jakiej pod-
stawie tak twierdzi?” Niestety, w takim przypadku recenzja dorównywa∏aby ob-
j´toÊcià ksià˝ce. 

Zastanawiajà równie˝ niektóre sformu∏owania u˝ywane przez A.G. Kister,
kiedy dzieli si´ z czytelnikiem swoim warsztatem historycznym. We wst´pie
(s. 14–15) stwierdza autorytatywnie, ˝e relacje z∏o˝one przez ofiary sà bardziej
wiarygodne ni˝ relacje funkcjonariuszy aparatu bezpieczeƒstwa. A przecie˝ zada-
niem historyka jest podchodzenie do ka˝dej relacji indywidualnie i konfrontowa-
nie jej ze wszystkimi dost´pnymi êród∏ami, a nie zak∏adanie z góry, co jest mniej
lub bardziej wiarygodne. Z tym za∏o˝eniem koresponduje nast´pne. Otó˝ Ba-
daczka pisze (s. 15), ˝e w swojej pracy w niewielkim stopniu wykorzysta∏a i przy-
tacza∏a dane statystyczne pochodzàce z raportów RBP PKWN i MBP, poniewa˝,
jak twierdzi, ju˝ w czasie, gdy powstawa∏y, budzi∏y u ró˝nych funkcjonariuszy
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wàtpliwoÊci co do swej wiarygodnoÊci. Pomija dane z 1944, 1945, ale podaje te
z kwietnia 1946 r. Ciekawe, na jakiej podstawie dokonuje rozró˝nienia, które
z tych danych sà bardziej, a które mniej wiarygodne? 

Dwa przytoczone ni˝ej przyk∏ady Êwiadczà nie tylko o dalece niedoskona∏ym
warsztacie naukowym, ale równie˝ o zideologizowanym przedstawianiu faktów.
Niestety, niektórzy „historycy”, kierujàc si´ sympatià do pewnych organizacji
podziemnych, zatracajà obiektywizm badawczy. Pomijajà dokumenty i publikacje,
które nie odpowiadajà za∏o˝onej przez nich tezie. Pierwszy przyk∏ad dotyczy
wydarzeƒ w Wierzchowinach z 6 czerwca 1945 r. (s. 106). Na kartach swojej
ksià˝ki A.G. Kister poÊwi´ca tym wydarzeniom tylko jedno zdanie: „Sam poÊcig
za wykonawcami wyroków sàdu podziemnego w Wierzchowinach pozwala∏ zo-
rientowaç si´ we wzajemnych zale˝noÊciach”. Jest to autorytatywne stwierdzenie,
˝e akcja ta mia∏a charakter wykonywania wyroków sàdu podziemnego. Bardzo
ciekawa jest baza êród∏owa, na której podstawie Autorka dosz∏a do tego wniosku.
Otó˝ odsy∏a czytelnika do w∏asnego artyku∏u Wierzchowiny, opublikowanego
4 lutego 2003 r. w tygodniku „Nasza Polska”. Nie podaje choçby zdania wyjaÊnie-
nia, co si´ sta∏o w Wierzchowinach, ile osób zgin´∏o. Ponadto nie przywo∏uje
opracowaƒ w odmienny sposób przedstawiajàcych przebieg wydarzeƒ w tej miej-
scowoÊci, np. artyku∏ Rafa∏a Wnuka, Wierzchowiny i Huta, „Polska 1944/45–
–1989. Studia i materia∏y”, t. 4, Warszawa 1999, s. 71–88; Grzegorza Motyki
i Rafa∏a Wnuka, Pany i rezuny. Wspó∏praca AK-WiN i UPA 1945–1947, Warszawa
1997, s. 147–154. Podobny zabieg stosuje równie˝ w przypadku podrozdzia∏u
Prowokacja antysemicka w Kielcach (s. 182–185). Zastanowienie wzbudzajà dwa
fakty: po pierwsze niezrozumia∏e jest, dlaczego Autorka wydziela dla tego wyda-
rzenia oddzielny podrozdzia∏. By∏o ono bardzo wa˝ne i mia∏o powa˝ny wp∏yw,
przede wszystkim na postrzeganie Polski na arenie mi´dzynarodowej. Wydaje si´
jednak, ˝e w tej akurat ksià˝ce wystarczy∏aby kilkuzdaniowa informacja. Tym bar-
dziej ˝e sposób przedstawienia jest równie˝ symptomatyczny. Wed∏ug przypisu
„swojà” wersj´ wydarzeƒ Autorka opar∏a na Komunikacie nr 42 Oddzia∏u III
Operacyjnego Sztabu Generalnego WP; artykule prasowym swojego autorstwa
Anty˝ydowskie prowokacje komunistów opublikowanym 6 maja 1998 r. w „Ga-
zecie Polskiej” oraz jednej ulotce Zrzeszenia WiN przechowywanej w Archiwum
Paƒstwowym w Lublinie. Mamy tu do czynienia z sytuacjà wyjàtkowà. Otó˝ Au-
torka nie zauwa˝y∏a, lub nie chcia∏a zauwa˝yç (bo jak to inaczej oceniç), ˝e w Pol-
sce odby∏a si´ debata historyczna na ten temat. Trudno wymieniç tutaj wszystkie
teksty (zw∏aszcza prasowe) dotyczàce tego wydarzenia, dlatego przytocz´ najwa˝-
niejsze: K. Kersten, O stanie badaƒ nad pogromem w Kielcach, „Biuletyn ˚IH”
1996, nr 3; K. Kersten, Polacy–˚ydzi–komunizm – anatomia pó∏prawd 1939–
–1968, Warszawa 1992; J. Âledzianowski, Pytania nad pogromem kieleckim, Kiel-
ce 1998; S. Meducki, Z. Wrona, Anty˝ydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946
roku. Dokumenty i materia∏y, t. 1–2, Kielce 1992–1994.

Po drugie, sprawà o wiele powa˝niejszà jest sposób korzystania ze êróde∏ ar-
chiwalnych. Czytajàc fragment przedstawiajàcy wydarzenia z paêdziernika
1944 r. we wsi Pereso∏owice, gm. Mo∏odiatycze, pow. Hrubieszów (s. 55), a na-
st´pnie poddajàc dok∏adnej analizie dokument na który powo∏uje si´ Autorka,
dochodzi si´ do wniosku, ˝e dopuszcza si´ ona, moim zdaniem, ewidentnej ma-
nipulacji êród∏em. We wspomnianym fragmencie Kister pisze: „O mo˝liwoÊciach
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operacyjnych ówczesnej MO mówi doniesienie z∏o˝one przez sekretarza KP PPR
z Hrubieszowa, który opisuje zdarzenia we wsi Pereso∏owice w gminie Mo∏odia-
tycze. 26 paêdziernika 1944 r. do tej wsi przyby∏o 3 milicjantów w celu areszto-
wania jednego z mieszkaƒców. Wywiàza∏a si´ walka, w czasie której 2 milicjan-
tów zosta∏o zabitych, a jeden ranny. Rannego so∏tys wys∏a∏ furmankà do szpitala
do Hrubieszowa. Woênica po drodze zabra∏ milicjanta z posterunku w Trzeszcza-
nach. Milicjant grozi∏ woênicy, wi´c ten zbieg∏ w Hrubieszowie porzucajàc konie
i furmank´, które przyw∏aszczy∏ sobie milicjant. Tego samego dnia do Pereso∏o-
wic przyby∏ oddzia∏ MO, aresztowa∏ 13 osób i podpali∏ wieÊ. Aresztowani byli
bici i nast´pnego dnia zwolnieni lub przewiezieni do Hrubieszowa, a oddzia∏
MO w kolejnej akcji znów pali∏ wiosk´, rabowa∏ i zamordowa∏ ponad 30 ludzi
– u˝yto w tym celu siekier, a zw∏oki wrzucano do studni lub palono razem z do-
mami”. Z tego opisu faktycznie wynika, ˝e „mo˝liwoÊci operacyjne MO” ogra-
nicza∏y si´ do mordowania i grabienia bezbronnej ludnoÊci cywilnej. Jednak ze-
stawienie tego fragmentu z orygina∏em dokumentu, na który powo∏uje si´ Kister,
pokazuje, ˝e wypadki przez nià opisane mia∏y w rzeczywistoÊci zupe∏nie inny
przebieg, a wizja wydarzeƒ zosta∏a przez Kister zafa∏szowana. Najistotniejsze jest
to, ˝e pomin´∏a ona bardzo wa˝ne zdanie z przywo∏ywanego dokumentu, które
wyjaÊnia póêniejsze post´powanie milicjantów: „W pierwszym dniu [chodzi za-
pewne o noc z 25 na 26 lub 26 na 27 paêdziernika 1944 r. – S.P.] w nocy o go-
dzinie 24.00 w nocy zosta∏o wymordowane dwie rodziny narodowoÊci polskiej
i mieszkania ich spalone przez band´ banderowskà, a po tym fakcie nast´pnego
dnia mordowano ludzi z wioski narodowoÊci ukraiƒskiej” (AP Lublin, 5/V/2, Ko-
mitet Powiatowy PPR w Hrubieszowie. Materia∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci band na
terenie pow. Hrubieszów 1944–1946, k. 1–1v). W dalszej cz´Êci sprawozdania
jego autor napisa∏, ˝e b´dàc przekonanym, i˝ to „reakcja ukraiƒska w postaci
banderowców i reakcja polska, która przemkn´∏a w szeregi Mil[icji] Ob[ywatel-
skiej] prowokujà masy do walki nacjonalnej takiej jaka by∏a za Niemców” zwró-
ci∏ si´ do KP MO, PUBP oraz starosty z pytaniem, czy któraÊ z tych instytucji
wydawa∏a rozkazy umo˝liwiajàce palenie wiosek i mordowanie ludzi. Otrzyma∏
odpowiedê, ˝e takiego rozkazu nikt nie wydawa∏, a milicjanci z posterunku
w Trzeszczanach dzia∏ali samowolnie.

Dlaczego Kister nie stara si´ wyjaÊniç czytelnikowi skomplikowanej sytuacji
narodowoÊciowej na tym obszarze? Mog∏aby to przecie˝ uczyniç na podstawie
innych êróde∏. Na przyk∏ad w sprawozdaniu z 18 wrzeÊnia 1944 r. ówczesny kie-
rownik PUBP w Hrubieszowie Edward Januszewski pisa∏ mi´dzy innymi: „Mili-
cja przeprowadza nielegalne rewizje w celu szukania broni i rzeczy wojskowych,
a przy tym zabiera ludnoÊci wszystko, co si´ da, artyku∏y spo˝ywcze, pieniàdze,
odzie˝ i inne rzeczy nie pochodzenia wojskowego i do tego bywa, ˝e niemi∏o-
siernie niektórych ludzi bijà. Na terenie powiatu zorganizowana jest milicja z Po-
laków i Ukraiƒców, tak bywa, ˝e jedni drugich prowokujà” (AIPN Lu, 032/1,
Sprawozdanie kierownika PUBP w Hrubieszowie Edwarda Januszewskiego do
kierownika WUBP w Lublinie kpt. Teodora Dudy z 18 IX 1944 r., k. 1). Z ko-
lei w trakcie pierwszej odprawy kierowników PUBP województwa lubelskiego
odbytej w Lublinie w dniach 2–3 grudnia 1944 r., charakteryzujàc sytuacj´ w po-
wiecie hrubieszowskim, tak pisano o milicji na tamtym terenie: „Posterunki z∏o-
˝one albo z akowców, albo z banderowców” (Rok pierwszy..., s. 328).
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Dlaczego Kister nie poda∏a w tym opisie tak istotnych informacji, które w zu-
pe∏nie innym Êwietle stawiajà omawiane wydarzenie? Odpowiedzi mo˝na si´ je-
dynie domyÊlaç. JeÊli poda∏aby pe∏ny opis, to nie pasowa∏by on jako przyk∏ad
„mo˝liwoÊci operacyjnych MO”, lecz nale˝a∏oby go zakwalifikowaç jako ele-
ment konfliktu narodowoÊciowego, w który w∏àcza si´ posterunek MO, zdomi-
nowany w tym czasie przez ˝o∏nierzy AK (lub BCh). Kolejnym pytaniem – chyba
najwa˝niejszym – jest to, czy podobne „zabiegi” Autorka praktykuje na kartach
swojej ksià˝ki przy opisywaniu innych wydarzeƒ?

Z kolei omawiajàc (s. 165) wspólnà akcj´ opanowania przez oddzia∏y WiN
i UPA powiatowego Hrubieszowa 27/28 maja 1946 r., Autorka opar∏a si´ na ar-
tykule Grzegorza Motyki i Rafa∏a Wnuka Atak na Hrubieszów („Zeszyty Histo-
ryczne WiN-u” 1996, nr 8, s. 87–96) oraz raporcie KBW. Opis akcji znajduje si´
te˝ w ksià˝ce tych samych autorów, Pany i rezuny. Wspó∏praca AK-WiN i UPA
1945–1947, Warszawa 1997, s. 157–171, o czym brakuje informacji. Wed∏ug
Autorki akcja by∏a dzie∏em oddzia∏u WiN Stefana KwaÊniewskiego „Wiktora”
i oddzia∏u UPA „Prirwy”. W rzeczywistoÊci oddzia∏ami polskimi dowodzi∏ za-
st´pca komendanta Obwodu WiN Hrubieszów por. Kazimierz Witrylak „Hel”-
-„Druk”, a oddzia∏ Stefana KwaÊniewskiego „Wiktora” by∏ jednym z kilku oddzia-
∏ów partyzanckich obwodu hrubieszowskiego stanowiàcych trzon si∏ polskich,
z kolei si∏ami UPA dowodzi∏ „Prirwa”, czyli Jewhen Sztendera (wszystkie te in-
formacje zawiera artyku∏ Motyki i Wnuka), który w tym czasie pe∏ni∏ równocze-
Ênie funkcj´ prowidnyka Okr´gu III OUN oraz referenta wojskowego tego okr´-
gu. Wed∏ug ustaleƒ wspomnianych dwóch historyków w akcji ogó∏em wzi´∏o
udzia∏ 400 partyzantów (Autorka podaje liczb´ 500); mimo trzech szturmów wi-
nowcom nie uda∏o si´ opanowaç siedziby KP MO (Autorka twierdzi, ˝e KP MO
zosta∏a zdobyta); bojówce SB-OUN nie uda∏o si´ zdobyç Ukraiƒskiej Komisji
Przesiedleƒczej (Kister twierdzi, ˝e jà zdobyto). Trudno stwierdziç, skàd tyle roz-
bie˝noÊci. JeÊli Badaczka dokona∏a odkrycia jakichÊ nowych, dotychczas niezna-
nych faktów, to dlaczego nie podaje ich êród∏a? 

Na s. 104 Autorka cytuje fragment meldunku bojowego KBW przedstawiajà-
cego okolicznoÊci rozbicia oddzia∏u Tadeusza Gajdy „Tarzana” 11 lipca 1945 r.
Z podanego cytatu wynika, ˝e uj´to 36 „bandytów”, zabito dziewi´ciu, jeden zo-
sta∏ ci´˝ko ranny. Z dokumentu UB opublikowanego w tomie Rok pierwszy...
(s. 197–198), którego A.G. Kister nie przywo∏uje, wynika, ˝e operacj´ przepro-
wadzi∏ 7. pu∏k piechoty WP, na podstawie informacji agenta „Sokó∏”. Z pi´çdzie-
si´cioosobowego oddzia∏u schwytano 36, a zabito czterech partyzantów. Ocala∏o
dziesi´ciu, którzy przebywali z dowódcà poza miejscem walki. Raport UB poda-
wa∏ jeszcze bardziej drastyczne zdarzenia. Otó˝ w czasie operacji urzàdzono wie-
ce, w trakcie których rozstrzelano siedmiu „bandytów”: w Janowie Lubelskim
– trzech z oddzia∏u „Tarzana”; w Zaklikowie – dwóch z oddzia∏u Stanis∏awa M∏y-
narskiego „Or∏a” i w Lipie – dwóch z oddzia∏u Boles∏awa Âwiàtka „Jerzego”.

Przy lekturze daje si´ równie˝ zauwa˝yç, ˝e A.G. Kister „wywa˝a otwarte
drzwi”. Wielokrotnie w przypisach odwo∏uje si´ do dokumentów archiwalnych,
przeoczajàc fakt, ˝e dokumenty te zosta∏y bàdê opublikowane lub by∏y wielo-
krotnie wykorzystywane przez innych autorów w literaturze przedmiotu. Na
przyk∏ad na s. 23 Autorka, informujàc o podpisaniu przez PKWN porozumienia
z 26 lipca 1944 r. ze Zwiàzkiem Radzieckim, powo∏uje si´ na dokument z Cen-
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tralnego Archiwum Wojskowego, a przecie˝ zosta∏ on opublikowany w zbiorze
Dokumenty i materia∏y do dziejów stosunków polsko-radzieckich, t. 8, Warszawa
1974. Z kolei na s. 47 i 69 Badaczka przywo∏uje sprawozdanie inspektora WUBP
w Lublinie Zdzis∏awa Radzikowskiego dla MBP, w którym przedstawi∏ stan pra-
cy WUBP w Lublinie na 31 grudnia 1944 r. Jako êród∏o poda∏a nieistniejàce ju˝
archiwum delegatury UOP w Lublinie. Dokument ten, opatrzony aparatem na-
ukowym, zosta∏ opublikowany w tomie Rok pierwszy… (s. 153–162). Ponadto
Autorka przywo∏uje tylko cz´Êç tego êród∏a. Pomija fragment (byç mo˝e go nie
odnalaz∏a), przechowywany w tej samej teczce (AIPN Lu, 055/1), na kartach
56–57, z podanymi informacjami o przeprowadzonych przez WUBP i poszcze-
gólne PUBP województwa lubelskiego aresztowaniach oraz danymi o agenturze
pozyskanej przez te jednostki. Tak samo wyglàda przypadek (s. 86) sprawozda-
nia zast´pcy kierownika Wydzia∏u Walki z Bandytyzmem WUBP w Lublinie kpt.
Wac∏awa Zajàca z dzia∏alnoÊci za okres od 1 stycznia do 20 sierpnia 1945 r. (Rok
pierwszy..., s. 189–226). Ponadto Autorka pisze (s. 136), ˝e 28 lipca 1945 r. mi-
nister bezpieczeƒstwa publicznego p∏k Stanis∏aw Radkiewicz wyda∏ Rozkaz nr 40
o zakazie osadzania bez sankcji. Radkiewicz o wiele wczeÊniej, bo 30 listopada
1944 r., wyda∏ Instrukcj´ o trybie post´powania przy prowadzeniu dochodzeƒ
przez w∏adze bezpieczeƒstwa (zob. Rok pierwszy..., s. 78–88). Rozkaz przywo∏y-
wany w ksià˝ce by∏ zapewne tylko jej powtórzeniem.

W recenzowanej pracy g∏ównym przedmiotem zainteresowaƒ jest aparat bez-
pieczeƒstwa na Lubelszczyênie i jego metody w zwalczaniu podziemia niepodle-
g∏oÊciowego. Niestety, wiedza przekazywana czytelnikowi jest niejednokrotnie
niekompletna lub b∏´dna. Na przyk∏ad kilkakrotnie wyst´pujà pomy∏ki zwiàzane
z Polskim Samodzielnym Batalionem Specjalnym. Problem pojawia si´ ju˝ w spi-
sie treÊci, gdzie podrozdzia∏ szósty rozdzia∏u pierwszego b∏´dnie zatytu∏owano
Polski Samodzielny Batalion Szturmowy. W tekÊcie jego tytu∏ co prawda jest pra-
wid∏owy, ale niestety b∏´dny zapis Polski Samodzielny Batalion Szturmowy znaj-
duje si´ w ˝ywej paginie (s. 56–59). Ponadto w tekÊcie znalaz∏o si´ wiele b∏´dów.
Wed∏ug Autorki Polski Samodzielny Batalion Specjalny zosta∏ powo∏any do ˝ycia
18 paêdziernika 1943 r. Faktycznie w tym dniu w Bie∏oomotach pod Moskwà
utworzono Samodzielny Batalion Szturmowy. Dopiero 21 marca 1944 r. zosta∏
on przemianowany na Polski Samodzielny Batalion Specjalny.

Przy omówieniu poczàtków organizowania aparatu bezpieczeƒstwa czytamy:
„Od przekroczenia przez Armi´ Czerwonà linii Bugu, od koƒca lipca 1944 r., to
w∏aÊnie PPR organizowa∏a zarówno Resort Bezpieczeƒstwa Publicznego PKWN,
jak i podleg∏à mu Milicj´ Obywatelskà, a nast´pnie wyznacza∏a im cele dzia∏a-
nia” (s. 37). Trudno do koƒca zgodziç si´ z tym stwierdzeniem. Przecie˝ po-
wszechnie wiadomo, ˝e o wszystkim decydowa∏ Józef Stalin i Zwiàzek Radziec-
ki, a polscy komuniÊci i PPR byli tylko pos∏usznymi wykonawcami jego poleceƒ.
Zdanie w tej formie sugeruje, ˝e PPR by∏a organizacjà suwerennà, niezale˝nie
podejmujàcà i wprowadzajàcà w ˝ycie swoje decyzje. O ile na szczeblu central-
nym UB wykonywa∏ wszelkie zalecenia kierownictwa PPR, o tyle na szczeblu po-
wiatu nie by∏o to ju˝ takie oczywiste. Wystarczy zapoznaç si´ z dokumentami po-
szczególnych PUBP województwa lubelskiego. Niestety, Kister nie przebada∏a
tych materia∏ów, a przynajmniej nie ma to Êladów w aparacie naukowym. Dalej,
wspominajàc o powstaniu bezpieki na Lubelszczyênie (s. 44), Autorka podaje, ˝e
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WUBP w Lublinie powsta∏ w drugiej po∏owie sierpnia 1944 r. Otó˝ ppor. Hen-
ryk Palka zosta∏ mianowany kierownikiem 8 sierpnia 1944 r., ale rozkaz obowià-
zywa∏ od 1 sierpnia. Jak wiadomo – czego jednak Badaczka nie pisze – poczàtko-
wo jednostk´, która póêniej przyj´∏a nazw´ WUBP, okreÊlano mianem Wydzia∏u
Bezpieczeƒstwa Publicznego na województwo lubelskie i miasto Lublin.

Autorka pisze (s. 45), ˝e pierwszà grupà, która zosta∏a skierowana do tworze-
nia struktur RBP, byli cz∏onkowie Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalne-
go (w przypisie nr 54 b∏´dnie napisa∏a jednak, ˝e problem ten omówi∏a w pod-
rozdziale Polski Samodzielny Batalion Szturmowy), drugà zaÊ „kujbyszewiacy”.
Cz∏onkom PSBS Autorka poÊwi´ci∏a oddzielny podrozdzia∏, o „kujbyszewiakach”
nie pisze niemal w ogóle. Co wi´cej, nie wskazuje czytelnikowi ˝adnej literatury,
dzi´ki której móg∏by poszerzyç swojà wiedz´, a przecie˝ jest kilka pozycji, gdzie
mo˝na odnaleêç te informacje, np. artyku∏ Macieja Korkucia „Kujbyszewiacy”
– awangarda UB, „Arcana” 2002, nr 46/47, s. 74–95. Zwa˝ywszy wa˝nà rol´, ja-
kà odgrywali „kujbyszewiacy” w tworzàcych si´ strukturach RBP, dziwi, ˝e Autor-
ka pomin´∏a ten problem. Nale˝y wspomnieç, ˝e po przybyciu do Lublina wszy-
scy „kujbyszewiacy” zostali przekazani do dyspozycji kierownika RBP PKWN.
Znane sà rozkazy, na mocy których Stanis∏aw Radkiewicz skierowa∏ trzy grupy do
organizowania struktur aparatu bezpieczeƒstwa w Bia∏ymstoku, Lublinie i Rze-
szowie. Pierwszy rozkaz z 17 sierpnia kierowa∏ grup´ 20 „kujbyszewiaków” do
Bia∏egostoku; z 18 sierpnia – 24 do Rzeszowa i z 21 sierpnia – 18 do Lublina. Po-
nadto na podstawie rozkazów personalnych z 30 sierpnia i 1 wrzeÊnia do Lubli-
na skierowano kolejnych dwóch, 14 wrzeÊnia do Bia∏egostoku dziewi´ciu i do
Rzeszowa pi´ciu. W ten sposób przydzielono w sumie 78 „kujbyszewiaków”, po-
zostali w nieznanej na razie liczbie zasilili komórki centralne. Warto równie˝
wspomnieç, ˝e na podstawie dokumentu opublikowanego w zbiorze Rok pierw-
szy..., s. 50–56, oraz zamieszczonych tam dok∏adnych notek biograficznych
wszystkich 18 „lubelskich »kujbyszewiaków«” mo˝na dok∏adnie poznaç rol´, jakà
odgrywali w strukturach lubelskiej bezpieki. Ilustruje to równie˝ zamieszczona
w powy˝szym tomie Obsada stanowisk kierowniczych w urz´dach bezpieczeƒstwa
publicznego w województwie lubelskim, sierpieƒ 1944–czerwiec 1945 (s. 408–422).
Stanowiska kierowników sekcji (1., 2., 4., 4A, 5., 6., 8.) Wydzia∏u Kontrwywia-
du, a nast´pnie Wydzia∏u I WUBP w Lublinie obsadzili „kujbyszewiacy”, w wi´k-
szoÊci przypadków absolwenci tej szko∏y obj´li funkcje zast´pców. Poczàtkowo ca-
∏a lubelska grupa „kujbyszewiaków” by∏a zatrudniona w WUBP w Lublinie,
dopiero póênà jesienià 1944 r. czterech z nich przeniesiono do jednostek powia-
towych (na stanowiska: kierownika MUBP w Lublinie, kierownika PUBP w To-
maszowie Lubelskim i zast´pca kierownika w PUBP w Hrubieszowie i ZamoÊciu).
Lubelszczyzna ró˝ni∏a si´ pod tym wzgl´dem chocia˝by od Rzeszowszczyzny,
gdzie zdecydowana wi´kszoÊç z nich zosta∏a oddelegowana do organizowania
aparatu powiatowego. Jak s∏usznie zauwa˝a Zbigniew Nawrocki (Zamiast wolno-
Êci. UB na Rzeszowszczyênie 1944–1949, Rzeszów 1998), prawdopodobnie wià-
za∏o si´ to z tym, ˝e na Rzeszowszczyênie by∏y s∏absze ogniwa PPR i AL, które
z kolei na Lubelszczyênie wzi´∏y na siebie ci´˝ar organizowania i zasilania kadrà
aparatu powiatowego. W styczniu 1945 r. dziewi´ciu spoÊród dwudziestu „kujby-
szewiaków” pracujàcych w strukturach lubelskiej bezpieki zosta∏o skierowanych
do organizowania struktur UB na „nowo wyzwolonych” terenach Polski. Jednak
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ci, którzy pozostali, nadal zajmowali czo∏owe miejsca w lubelskiej bezpiece, wy-
starczy wspomnieç o mjr./pp∏k. Faustynie Grzybowskim (16 I 1945–30 XI 1945 r.
kierownik WUBP w Lublinie); kpt./mjr. Borysie (Bronis∏awie) Wróblewskim
(10 III–8 VIII 1945 r. i 22 VIII 1945–31 VIII 1946 r. zast´pca kierownika/szefa
WUBP w Lublinie); por./mjr. Miko∏aju Lachowskim (9 VI 1945–maj 1946 r. kie-
rownik/szef PUBP w ZamoÊciu; 1 VII 1946–31 I 1949 r. naczelnik Wydzia∏u III);
chor./kpt. Janie Pawliszewskim (21 X 1946–31 XII 1947 r. naczelnik Wydzia∏u I);
kpt. Janie Ragielu (16 III 1946–30 VII 1947 r. kierownik/naczelnik Wydzia∏u „A”);
kpt. Antonim Zarembiuku (13 II–28 IV 1945 r. kierownik Wydzia∏u Walki z Ban-
dytyzmem; od 4 VI 1945 r. kierownik Sekcji, a od 16 VI 1946 do 14 XII 1946 r.
naczelnik Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy). Tych kilka przyk∏adów pokazuje, jakà
rol´ odgrywali „kujbyszewiacy” w strukturach lubelskiej bezpieki w okresie opi-
sywanym w ksià˝ce.

Niestety, w jedynym fragmencie poÊwi´conym „kujbyszewiakom” Autorka
pope∏nia kilka b∏´dów. Pisze bowiem: „SpoÊród absolwentów kursu w Kujbysze-
wie Faustyn Grzybowski zosta∏ szefem WUBP w Lublinie, a Eliasz Kotoƒ szefem
WUBP w Bia∏ymstoku” (s. 45). Mjr/pp∏k Faustyn Grzybowski faktycznie sta∏ na
czele WUBP w Lublinie, ale dopiero od 16 stycznia 1945 r. i by∏ czwartym z ko-
lei kierownikiem tego urz´du. WczeÊniej, od 13 VIII 1944 do 10 stycznia
1945 r., F. Grzybowski kierowa∏ WUBP w Bia∏ymstoku, a ppor./mjr Eliasz Ko-
ton (a nie, jak w tekÊcie, Kotoƒ) nigdy nie by∏ kierownikiem WUBP w Bia∏ym-
stoku, natomiast od 22 sierpnia 1945 do 13 lutego 1947 r. pe∏ni∏ funkcj´ zast´p-
cy kierownika/szefa WUBP w Bia∏ymstoku, nast´pnie od 6 lutego 1950 do
14 wrzeÊnia 1956 r. kierowa∏ WUBP – Wojewódzkim Urz´dem ds. Bezpieczeƒ-
stwa Publicznego w Szczecinie. Ponadto w okresie, o którym traktuje praca, na
czele WUBP sta∏ kierownik, a nie szef.

Z tà ostatnià uwagà wià˝à si´ inne pomy∏ki, wynikajàce z nierozró˝niania
funkcji stosowanych w strukturze Urz´dów Bezpieczeƒstwa. Otó˝ Kister nie wie
(s. 45, 86, 87, 145, 217), ˝e od sierpnia 1944 do koƒca marca 1946 r. na czele
WUBP, PUBP oraz wydzia∏ów stali kierownicy. Póêniej WUBP i PUBP kierowali
szefowie, a wydzia∏ami – naczelnicy. Poczàwszy od 1 kwietnia 1955 r. na czele
Komitetu ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego oraz jego wojewódzkich i powiatowych
struktur ponownie stali kierownicy. Ignorowanie tych rozró˝nieƒ doprowadzi∏o
Autork´ do pope∏nienia powa˝nej pomy∏ki. Na s. 145 stwierdzi∏a, ˝e 26 czerwca
1945 r. szef PUBP w Lublinie Stanis∏aw Maiƒski u∏atwi∏ grupie aresztowanych
ucieczk´ z aresztu PUBP i uciek∏ razem z nimi (gdyby by∏a to informacja prawdzi-
wa, by∏oby to bardzo wa˝ne ustalenie). Stanis∏aw Maiƒski nie sprawowa∏ funkcji
ani kierownika, ani szefa PUBP w Lublinie. Od 24 maja 1945 do 25 listopada
1947 r. stanowisko to zajmowa∏ chor./por. Miko∏aj Joszczuk. W rzeczywistoÊci
Stanis∏aw Maiƒski by∏ komendantem urz´du PUBP w Lublinie, ale by∏a to funk-
cja zupe∏nie innej rangi ni˝ kierownik/szef urz´du. Wszystkie te informacje mo˝-
na sprawdziç w aktach personalnych Stanis∏awa Maiƒskiego (AIPN Lu, 028/989).

Dopiero w drugim rozdziale, w podrozdziale dotyczàcym reorganizacji MBP
(s. 93), Autorka nieco uwagi poÊwi´ci∏a procesowi tworzenia sieci agenturalno-
-informacyjnej (niestety dopiero w rozdziale trzecim, obejmujàcym okres od
marca do lipca 1946 r., znajduje si´ podrozdzia∏ o agenturze [s. 160–163]). Wy-
daje si´, ˝e by∏oby o wiele lepiej, gdyby problem agentury z ca∏ego okresu zosta∏
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pokazany w jednym podrozdziale. W przypisie 47 (s. 93) pojawia si´ mi´dzy in-
nymi informacja, ˝e wed∏ug Krzysztofa Czubary (autora ksià˝ki Bezpieka. Urzàd
Bezpieczeƒstwa na Zamojszczyênie 1944–1947, ZamoÊç 2003) pierwsza instruk-
cja dotyczàca werbowania agentury zosta∏a wydana 13 lutego 1945 r. Oczywi-
Êcie Czubara ma racj´, zaÊ instrukcj´ opublikowa∏ Tadeusz Ruzikowski (Instruk-
cje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa 1945–1989, Warszawa 2004,
s. 23–30). Nosi∏a ona tytu∏: Instrukcja (tymczasowa) o pozyskaniu, pracy i ewi-
dencji agenturalno-informacyjnej sieci. Autorka nie podaje ˝adnych danych na
temat liczebnoÊci agentury, które mo˝na zestawiç np. przy dok∏adnej analizie akt
poszczególnych PUBP województwa lubelskiego za omawiany okres. Autorka,
opisujàc pierwszy okres dzia∏alnoÊci UB, nie poda∏a nawet danych zawartych we
wspominanym ju˝ wielokrotnie sprawozdaniu inspektora WUBP Zdzis∏awa Ra-
dzikowskiego, z którego wynika∏o, ˝e na 31 grudnia 1944 r. wszystkie jednostki
UB województwa lubelskiego mia∏y 420 agentów i 700 informatorów (z czego
WUBP 43 agentów i 92 informatorów). Autor sprawozdania podaje te˝ dane jed-
nostkowe dla poszczególnych PUBP (liczby te jako pierwszy opublikowa∏ Leszek
Pi∏at, Struktura organizacyjna i dzia∏alnoÊç Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒ-
stwa Publicznego w Lublinie 1944–1945, „Studia Rzeszowskie” 1999, t. 6,
s. 86). Zapewne brak tych statystyk jest konsekwencjà autorytatywnego stwier-
dzenia zawartego we wst´pie, ˝e sà one w niewielkim stopniu wykorzystywane
i przytaczane ze wzgl´du na ich wàtpliwà wiarygodnoÊç. Mimo to na s. 162 Au-
torka poda∏a dane dotyczàce agentury z kwietnia 1946 r. Ciekawe, dlaczego te
informacje traktuje jako wiarygodne, a wczeÊniejsze nie?

Kister (s. 26) stwierdza, ˝e brakuje dokumentów mówiàcych o dzia∏alnoÊci
tzw. doradców sowieckich w strukturach UB (z czym zasadniczo nale˝y si´ zgo-
dziç), przytacza krótkà wypowiedê por. Henryka Palki, ówczesnego kierownika
Wydzia∏u Kontrwywiadu WUBP w Lublinie, który w kilku zdaniach charakte-
ryzuje rol´ doradców sowieckich, pochodzàcà z dokumentu opublikowanego
w zbiorze Rok pierwszy... Pomija jednak kilka innych fragmentów tekstów opu-
blikowanych w tym˝e tomie, które jeszcze dok∏adniej charakteryzujà pozycj´ tych
„doradców”. Ponadto dzi´ki dog∏´bnej analizie dokumentów WUBP i poszczegól-
nych PUBP województwa lubelskiego udaje si´ ustaliç coraz wi´cej nazwisk tych
doradców (prawdziwych lub tylko przyj´tych podczas s∏u˝by w Polsce).

W rozdziale drugim podrozdzia∏ trzeci Autorka zatytu∏owa∏a Metody
(s. 83–92). Nale˝a∏oby si´ spodziewaç, ˝e zostanie w nim omówiony katalog spo-
sobów stosowanych przez aparat bezpieczeƒstwa w zwalczaniu oddzia∏ów pod-
ziemia niepodleg∏oÊciowego od stycznia 1945 do marca 1946 r. (taki zakres
chronologiczny obejmuje ten rozdzia∏). Niestety, temu problemowi sà poÊwi´co-
ne jeszcze dwa podrozdzia∏y (11. tego rozdzia∏u – Zaostrzenie walki z podzie-
miem; 12. – Nowe plany walki). Autorka przy omawianiu lub cytowaniu frag-
mentów rozkazów o sposobach zwalczania oddzia∏ów partyzanckich nie odnosi
tego do rzeczywistoÊci. Z kart z ksià˝ki nie dowiadujemy si´ o najbardziej cha-
rakterystycznych operacjach UB. Autorka ani s∏owem nie wspomina o ˝adnej
z trzech akcji z po∏owy 1945 r.: 10 czerwca 1945 r., Huta – rozbicie oko∏o trzy-
stuosobowego zgrupowania partyzanckiego NSZ dowodzonego przez kpt. Mie-
czys∏awa Pazderskiego „Szarego” przez 98. pograniczny pu∏k NKWD (co cieka-
we, przebieg tej operacji, w której zgin´∏o oko∏o 200 partyzantów, by∏ przez
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nast´pne lata wykorzystywany w szko∏ach bezpieczeƒstwa jako przyk∏ad niemal
idealnej operacji przeciwko oddzia∏owi partyzanckiemu); 24 maja 1945 r., Bia∏-
ka – rozbicie oko∏o stuosobowego oddzia∏u mjr. Józefa Wojtunia „S´ka”, na kil-
ka dni przed operacjà do oddzia∏u UB wprowadzi∏ swojego funkcjonariusza
(Ukraiƒca pochodzàcego z okolic, gdzie operowa∏ oddzia∏), któremu przygoto-
wano odpowiednià „legend´”. Pe∏niàc wart´, dotar∏ do sowieckiego posterunku
kolejowego, powiadomi∏ UB. Wspólna operacja UB-NKWD zakoƒczy∏a si´ roz-
biciem oddzia∏u i Êmiercià 27 partyzantów; 24 maja 1945 r., Las Stocki – zwy-
ci´ska bitwa partyzancka dwustuosobowego zgrupowania por. Mariana Berna-
ciaka „Orlika” z trzykrotnie liczniejszà grupà operacyjnà UB-NKWD-MO. Ta
ostatnia akcja to przyk∏ad nieporadnoÊci grupy operacyjnej NKWD-UB-MO.

Kolejny przyk∏ad znajdujemy na s. 203, kiedy Autorka po obszernym zacyto-
waniu raportu szefa WUBP w Lublinie mjr. Franciszka Piàtkowskiego na temat
stanu organizacyjnego podleg∏ych mu jednostek UB na terenie województwa lu-
belskiego oraz dzia∏aƒ, jakie podjà∏ dla uzdrowienia tej sytuacji, pisze: „W czasie
tych intensywnych prac organizacyjnych aparat bezpieczeƒstwa nie zrezygnowa∏
z bie˝àcej walki z podziemiem. Jeszcze w lipcu 1946 r. w województwie olsztyƒ-
skim zorganizowano du˝à operacj´ przeciw oddzia∏owi »¸upaszki« [Badaczka
nie podaje, ˝e chodzi o mjr. Zygmunta Szendzielarza, w indeksie osobowym przy
jego nazwisku tej strony nie podano]”. CiÊnie si´ nieodparte pytanie o to, dla-
czego nie podaje przyk∏adów dzia∏aƒ, jakie w tym okresie przeciwko zbrojnemu
podziemiu prowadzi∏a lubelska bezpieka, a przecie˝ znamy kilka ciekawych fak-
tów: 17 sierpnia 1946 r. rozbicie przez Grup´ Operacyjnà UB-WP oddzia∏u NSZ
i zabicie dowódcy Stefana Brzuszka „Boruty”; 8 wrzeÊnia 1946 r. zag∏ada od-
dzia∏u ppor. Antoniego Kopaczewskiego „Lwa” (Êmierç ponios∏o 6 partyzantów,
3 osoby cywilne, 4 aresztowano). Z drugiej strony nale˝a∏oby napisaç, ˝e resort
ponosi∏ te˝ dotkliwe pora˝ki, np. 24 wrzeÊnia 1946 r. w zasadzce zorganizowa-
nej przez oddzia∏ kpt. Aleksandra G∏owackiego „Wis∏y” ze zgrupowania mjr.
Hieronima Dekutowskiego „Zapory” zgin´∏o 14 ˝o∏nierzy KBW i 4 milicjantów
z Grupy Operacyjnej UB-KBW-MO.

Piszàc o metodach zwalczania podziemia (s. 83–87), Autorka cz´Êç podroz-
dzia∏u poÊwi´ci∏a przekonaniu czytelnika, ˝e na Lubelszczyênie istnia∏y grupy
w rodzaju „szwadronów Êmierci […], czyli ma∏ych, uzbrojonych grup wykonujà-
cych polecenia lokalnych dzia∏aczy lub funkcjonariuszy, co podziemie rozpozna-
wa∏o jako tajne sàdy ludowe” (s. 83). W przypisie 26 Autorka wywodzi t´ meto-
d´ od sposobu dzia∏ania przeciw opozycji cara Iwana IV Groênego, póêniej
przej´tego przez Stalina. Niestety, nie podano konkretnych przyk∏adów Êwiadczà-
cych o tym, ˝e takie „szwadrony” dzia∏a∏y. Co prawda przytacza akcj´ z 3 marca
1945 r. z Hrubieszowa, ale jak sama Badaczka stwierdza, „trudno okreÊliç, jaki
charakter mia∏a akcja PUBP w Hrubieszowie” (s. 86). A jeÊli nie ta akcja ma
wspieraç tez´ o istnieniu „szwadronów Êmierci”, to która? Niestety, i w tym miej-
scu mamy do czynienia z przypad∏oÊcià wspominanà wczeÊniej, czyli niepowo∏y-
waniem si´ na opublikowane dokumenty (Rok pierwszy..., s. 166–168), gdzie
z imienia i nazwiska, z przydzia∏em do konkretnych trzech grup likwidacyjnych,
zostali wymienieni funkcjonariusze PUBP w Hrubieszowie i ˝o∏nierze 1. pu∏ku ka-
walerii WP, którzy mieli zamordowaç dziesi´cioro „aktywnych dzia∏aczy AK”.
Wspomnieç równie˝ nale˝y, ˝e post´powanie hrubieszowskiego PUBP spotka∏o
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si´ z dezaprobatà dowództwa NKWD. W raporcie z 21 marca 1945 r. gen. Iwan
Sierow w raporcie do ¸awrientija Berii tak pisa∏ o wypadkach w Hrubieszowie:
„Ze strony niektórych polskich pracowników organów terenowych odnotowano
przypadki nieprawid∏owego podejÊcia do walki z akowcami. [...] Po linii Minister-
stwa Bezpieczeƒstwa [Publicznego] i KC PPR wydano odpowiednie wytyczne
o zakazie podobnych operacji. Winni zostanà przeniesieni do innego powiatu
i województwa” (Teczka specjalna J.W. Stalina…, s. 215–216). Bardzo istotne jest
równie˝ to, ˝e w∏aÊnie w tym miejscu powinna znaleêç si´ wersja wydarzeƒ z Hru-
bieszowa zaprezentowana przez Ireneusza Cabana i Edwarda Machockiego (Za
w∏adz´ ludu, Lublin 1975, s. 190–192). Autorzy ci, znajàc prawd´, fa∏szywie i ce-
lowo przypisali t´ akcj´ „silnemu zgrupowaniu UPA”. Jest to o tyle wa˝ne, ˝e Ki-
ster we wst´pie stwierdzi∏a, i˝ ksià˝ka ta nadal nale˝y do najwa˝niejszych pozycji
w historiografii regionalnej (s. 21).

W opracowaniu nie podano ˝adnych szacunkowych danych na temat strat obu
stron konfliktu. Jest to niezwykle trudne, ale przecie˝ istniejà dane czàstkowe, np.
za okres od 1 stycznia do 20 sierpnia 1945 r., pochodzàce ze sprawozdania kie-
rownika Wydzia∏u Walki z Bandytyzmem WUBP w Lublinie, sporzàdzonego przez
ówczesnego zast´pc´ kierownika tego wydzia∏u kpt. Wac∏awa Zajàca. Z dokumen-
tu wynika mi´dzy innymi, ˝e w powy˝szym okresie straty podziemia to: 993 pole-
g∏ych, 72 rannych, 312 wzi´tych do niewoli, 376 aresztowanych osób pomagajà-
cym „bandytom”. W tym samym okresie straty „strony rzàdowej” mia∏y wynieÊç
1455 ludzi (125 ubeków, 180 milicjantów, 237 cz∏onków partii demokratycznych,
209 przedstawicieli w∏adz i wojska, 704 cywilów – Rok pierwszy..., s. 189–226).

Podobnie wyglàda problem dzia∏alnoÊci sàdownictwa wojskowego na Lu-
belszczyênie. Co prawda Autorka poÊwi´ca mu podrozdzia∏ (Sàdownictwo)
(s. 189–191) z charakterystykà dzia∏alnoÊci organów sàdowych, ale nie podaje
˝adnych szacunków, jeÊli chodzi o liczb´ zasàdzonych przez lubelskie sàdy kar
Êmierci w okresie 1944–kwiecieƒ 1947 r. i liczby straconych, choç takie dane
szacunkowe dla ca∏ego okresu 1944–1956 (w rozbiciu na poszczególne lata) po-
daje Zofia Leszczyƒska, Gin´ za to, co najg∏´biej cz∏owiek ukochaç mo˝e, t. 2,
Lublin 2003, s. XVII. Co wi´cej, w przypisie 1 Autorka odsy∏a do literatury
przedmiotu, podanej w przypisie 133 (s. 132) do rozdzia∏u drugiego. Jednak we
wskazanym przypisie znajduje si´ zupe∏nie inna treÊç, zaÊ literatura dotyczàca sà-
downictwa podana zosta∏a w przypisie nr 134 (s. 133).

NieznajomoÊç obsady personalnej bezpieki na Lubelszczyênie powoduje, ˝e
Badaczka pope∏nia liczne b∏´dy. W wielu miejscach brakuje imion, stopni woj-
skowych funkcjonariuszy, a niekorygowanie informacji zawartych w przytacza-
nych cytatach powoduje, ˝e czytelnik otrzymuje informacj´ niepe∏nà lub zafa∏-
szowanà. Nie sposób w tym miejscu wymieniç wszystkich pomy∏ek, podam tylko
kilka przyk∏adów: w cytacie na s. 74 powinno byç Micha∏ W´grzynowski, a nie
W´gorzenowski, w momencie powstania dokumentu (listopad 1945 r.) kierow-
nik Sekcji VI Wydzia∏u I WUBP w Lublinie, a nie zast´pca kierownika tej sekcji;
s. 202: Autorka nie uzupe∏nia cytatów o podstawowe informacje; w sierpniu
1946 r. szefem PUBP w Hrubieszowie by∏ chor./ppor. Józef Makuch, jego po-
przednikiem od 10 stycznia do 28 maja 1946 r. (o którym zapewne mowa w cy-
tacie) chor. W∏odzimierz At∏asiuk; szef PUBP w KraÊniku Grzelak mia∏ na imi´
Zdzis∏aw i stopieƒ chor./ppor., a jego zast´pca Pilipczuk nosi∏ imi´ Józef oraz sto-
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pieƒ ppor./por.; szef PUBP w Krasnymstawie Kowalski mia∏ na imi´ Antoni i sto-
pieƒ ppor.; (s. 211) Autorka napisa∏a, ˝e w PUBP w Tomaszowie Lubelskim na
spotkaniu ko∏a PPR przemawia∏ aktywista-cz∏onek PPR Cygler. Faktycznie
ppor./por. Czes∏aw Cygler by∏ cz∏onkiem PPR, ale przede wszystkim, od 28 listo-
pada 1945 r. do 21 kwietnia 1947 r., kierownikiem/szefem PUBP w Tomaszowie
Lubelskim; (s. 217) omawiajàc pismo szefa WUBP w Lublinie z 16 paêdziernika
1946 r., nie podaje, o kogo chodzi (mjr Franciszek Piàtkowski). Tak samo post´-
puje przy omawianiu dokumentów ówczesnego kierownika (powinno byç na-
czelnika) Wydzia∏u Personalnego WUBP w Lublinie. W tym czasie funkcj´ t´
sprawowa∏ ppor./por. Antoni Placha; (s. 107, 161) zamiast Wydzia∏ Walki z Ban-
dytyzmem, Autorka pisze: wydzia∏ walki z bandami.

W ksià˝ce pojawiajà si´ równie˝ nieÊcis∏oÊci w informacjach na temat podzie-
mia: (s. 107) dowódca oddzia∏u partyzanckiego z Okr´gu AKO (Armii Krajowej
Obywatelskiej) Bia∏ystok to mjr Aleksander Rybnik „Dziki”, a nie Rybicki;
(s. 169) oddzia∏ „Mieczys∏awa” z województwa warszawskiego to oddzia∏ por.
Feliksa Przybytniewskiego „Mieczys∏awa” (do czerwca 1946 r.), a nast´pnie
ppor. Mariana KraÊniewskiego „Burzy”, podporzàdkowany poczàtkowo Okr´-
gowi NSZ Bia∏ystok, a nast´pnie Okr´gowi XVI NZW Warszawa.

Nale˝y równie˝ zwróciç uwag´ na pewne niedoskona∏oÊci redakcyjne ksià˝ki.
Pierwsza dotyczy zapisu imion. Autork´ nie obowiàzujà w tej mierze ˝adne zasa-
dy. W wielu przypadkach nie podaje pe∏nego imienia i nazwiska, choç na podsta-
wie literatury mog∏a dokonaç tych ustaleƒ; nie podaje imion w tekÊcie g∏ównym,
choç w indeksie osobowym jest pe∏ne zestawienie imienia i nazwiska; gdy przy-
wo∏uje dane nazwisko, raz jest ono z pe∏nym brzmieniem imienia, na kolejnej kar-
cie jest ju˝ bez imienia, przy nast´pnym przywo∏aniu jest tylko inicja∏ imienia. Po-
nadto niektórych nazwisk wyst´pujàcych w tekÊcie nie uwzgl´dniono w indeksie.
Nale˝a∏oby od Autorki oczekiwaç w tym wzgl´dzie wi´kszej starannoÊci i ujedno-
licenia zapisu. Stosuje równie˝ ró˝ny zapis pseudonimów, dodaje skrót ps., innym
razem zaÊ bierze pseudonim w cudzys∏ów. Indeks osobowy nie jest sporzàdzony
systemem „krzy˝owym”, wi´c np. wyst´pujàcy na danej stronie sam pseudonim
dowódcy oddzia∏u partyzanckiego („Orlik”, „¸upaszko”, „Mieczys∏aw”) nie zo-
sta∏ uwzgl´dniony w indeksie. Pojawiajà si´ równie˝ takie przypadki, jak na s. 86,
gdzie Autorka pisze, ˝e PUBP w Hrubieszowie kierowa∏ Feliks Grodek, kilka wer-
sów ni˝ej pisze z kolei, ˝e ten˝e Grodek mia∏ na imi´ Wincenty. Faktycznie by∏ to
Feliks Jacenty Grodek; z kolei na s. 19 Autorka stwierdza, ˝e rok 1989 by∏ prze-
∏omowy dla publikacji dotyczàcych walki MBP ze zbrojnym niepodleg∏oÊciowym
podziemiem, choç wydano – jak pisze – sporo prac przedstawiajàcych walk´
z podziemiem jako „walk´ o porzàdek”. Po czym jako jedyny przyk∏ad w przypi-
sie 12 podaje artyku∏ Józefa Koz∏owskiego z 1984 r. 

W zakoƒczeniu Badaczka nie dokona∏a dok∏adnego podsumowania swojej
pracy. Jest ono ogólnikowe i nie daje ca∏oÊciowej oceny walki aparatu bezpie-
czeƒstwa ze zbrojnym podziemiem niepodleg∏oÊciowym na Lubelszczyênie. Au-
torka nie konfrontuje postawionych sobie we wst´pie zadaƒ badawczych z tym,
co si´ jej uda∏o osiàgnàç. Ponadto pisze (s. 238), ˝e w wyniku terroru prowadzo-
nego przed wyborami przez grupy operacyjne i dzi´ki przeprowadzonej przez
komunistów amnestii MBP podzieli∏o kraj na dwa rejony. Pierwszy z nich mia∏
obejmowaç województwa zachodnie i centralne, gdzie, jak twierdzi, oddzia∏y
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partyzanckie „prawie nie istnia∏y”. Drugi obszar to województwa po∏udniowe
i wschodnie, gdzie nadal aktywnie dzia∏a∏a partyzantka. Jest to sformu∏owanie
z jednej strony bardzo ogólnikowe, a z drugiej b∏´dne. Czy mo˝na stwierdziç, ˝e
w województwach centralnych zanik∏a partyzantka, skoro w województwie war-
szawskim dzia∏a∏o ponad 30 oddzia∏ów partyzanckich, a do sierpnia 1949 r.
funkcjonowa∏ Okr´g NZW Warszawa; w ¸ódzkiem i cz´Êci kieleckiego po 1947 r.
dzia∏a∏o jeszcze co najmniej 10 oddzia∏ów partyzanckich (zdecydowana wi´k-
szoÊç wywodzàca si´ z Konspiracyjnego Wojska Polskiego), liczàcych 5–10 par-
tyzantów? Wbrew twierdzeniu Autorki opór zbrojny jest s∏abszy i zanika szybciej
w Krakowskiem i Rzeszowskiem.

W recenzji skoncentrowano si´ na mankamentach publikacji, choç przyznaç
nale˝y, ˝e ksià˝ka zawiera te˝ interesujàce informacje. Autorka przeprowadzi∏a
kwerend´ w najwa˝niejszych archiwach, gdzie odnalaz∏a ciekawe dokumenty.
Niestety, z powodu braków warsztatowych nie zosta∏o to w pe∏ni wykorzystane.
W ksià˝ce zawar∏a liczne cytaty z dokumentów, szczególnie wytworzonych przez
komórki PPR na poziomie powiatu, oraz rozkazów MBP, WP i KBW. Ksià˝k´
z powodu wczeÊniej wymienionych mankamentów mo˝na traktowaç jako przy-
datnà jedynie przy za∏o˝eniu, ˝e ma ona charakter co najwy˝ej popularyzatorski,
a nie stricte naukowy i tylko pod warunkiem, ˝e uka˝e si´ wydanie drugie, po-
prawione.

S∏awomir Poleszak

Remigiusz Kasprzycki, Opozycja polityczna w Krakowie 1988–
–1989, Ksi´garnia Akademicka, Fundacja Centrum Dokumen-
tacji Czynu Niepodleg∏oÊciowego, Kraków 2003, ss. 205

Schy∏kowy okres PRL oraz transformacja ustrojowa w Polsce cieszà si´ ostat-
nio coraz wi´kszym zainteresowaniem przedstawicieli ró˝nych dyscyplin nauko-
wych: wystarczy chocia˝by wspomnieç ostatnie publikacje Antoniego Dudka, An-
drzeja Garlickiego lub Jadwigi Staniszkis1. Problematyka ta znalaz∏a si´ równie˝
w polu zainteresowaƒ m∏odego historyka krakowskiego Remigiusza Kasprzyckie-
go, autora ksià˝ki Opozycja polityczna w Krakowie w latach 1988–1989, b´dàcej
rozszerzonà i poprawionà wersjà jego pracy magisterskiej.

Próba opisania historii „dnia wczorajszego” wià˝e si´ zazwyczaj z du˝ym ry-
zykiem zarówno ze wzgl´du na niewielki up∏yw czasu, jak i ograniczony dost´p
do niektórych êróde∏. TrudnoÊci te pojawi∏y si´ tak˝e w tym przypadku, choç tyl-
ko cz´Êciowo t∏umaczyç nimi mo˝na powa˝ne niedoskona∏oÊci omawianej ksià˝-
ki. Jej lektura nasuwa bowiem wiele zastrze˝eƒ oraz krytycznych uwag do wyko-
rzystania êróde∏ oraz kompetencji warsztatowych autora.

1 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja: rozk∏ad dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990,
Kraków 2004; A. Garlicki, Rycerze okràg∏ego sto∏u, Warszawa 2004; J. Staniszkis, Postkomunizm:
próba opisu, Gdaƒsk 2001.
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WartoÊç pracy Kasprzyckiego obni˝a przede wszystkim niekompletna kwe-
renda êród∏owa. W poszukiwaniu materia∏ów autor ograniczy∏ si´ wy∏àcznie do
wybranych archiwów krakowskich. Najbardziej dotkliwe jest pomini´cie oddzia-
∏u Instytutu Pami´ci Narodowej w Krakowie. Autor pisa∏ swà prac´ w latach
1999–2001, nie mia∏ wi´c mo˝liwoÊci skorzystania ze zgromadzonych tam ma-
teria∏ów. Bioràc jednak pod uwag´, ˝e przed wydaniem drukiem by∏a ona popra-
wiana i poszerzana, nale˝y wyraziç ˝al, ˝e Badacz nie skorzysta∏ z mo˝liwoÊci
dotarcia przynajmniej do niektórych dokumentów Ministerstwa Spraw Wewn´trz-
nych (udost´pnianych od 2002 r.). Opóêni∏oby to wprawdzie publikacj´ ksià˝ki,
ale z pewnoÊcià podnios∏oby jej wartoÊç.

Powa˝ne wàtpliwoÊci budzi tak˝e ograniczenie kwerendy w archiwach uczel-
ni wy˝szych jedynie do Archiwum Uniwersytetu Jagielloƒskiego, zw∏aszcza ˝e za-
soby tego ostatniego – jak pisze Kasprzycki – „okaza∏y si´ byç niezwykle cennym
êród∏em” (s. 11). Mo˝na zatem przypuszczaç, ˝e w archiwach Politechniki Kra-
kowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej lub Akademii Medycznej znajdujà si´
równie ciekawe dokumenty, nawet jeÊli studenci tych uczelni w mniejszym stop-
niu anga˝owali si´ w ówczesne wydarzenia. Pomini´cie ich przez Autora jest tym
bardziej zaskakujàce, ˝e przedmiotem jego badaƒ by∏y nie tylko postawy studen-
tów, ale tak˝e kadry profesorskiej. Analizujàc ten ostatni problem, Kasprzycki pi-
sze: „Trudno jest oceniç zaanga˝owanie polityczne czy opozycyjne inteligencji
zwiàzanej z krakowskimi uczelniami. Z pewnoÊcià by∏o ono najwi´ksze tam,
gdzie by∏a najaktywniejsza dzia∏alnoÊç m∏odzie˝y studenckiej: w Uniwersytecie
Jagielloƒskim, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechnice Krakowskiej [...]. Nie
jest ∏atwe przeÊledzenie tej aktywnoÊci politycznej na wszystkich uczelniach Kra-
kowa” (s. 159–160). Z pewnoÊcià nie mo˝e byç to ∏atwe zadanie dla Autora, któ-
ry ograniczy∏ si´ jedynie do kwerendy w Archiwum UJ.

Poza zainteresowaniem Autora pozosta∏a równie˝ zgromadzona w Archiwum
Paƒstwowym spuÊcizna po Komitecie Wojewódzkim PZPR w Krakowie. Mocnà
stronà pracy jest natomiast bogate wykorzystanie prasy (zarówno drugoobiego-
wej, jak i oficjalnej) oraz materia∏ów z Archiwum Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Krakowie.

Warto te˝ odnotowaç, i˝ Remigiusz Kasprzycki zgromadzi∏ 34 relacje dzia∏a-
czy ówczesnej opozycji. We wst´pie Autor bardzo szczegó∏owo omawia metody
ich gromadzenia i wykorzystania. Pisze m.in., i˝ nie ograniczy∏ si´ jedynie do
przeprowadzenia wywiadów. „WiadomoÊci zdobyte tà drogà zosta∏y poddane
konfrontacji z materia∏em pisanym. Wypowiedzi o podobnej treÊci by∏y niejed-
nokrotnie przes∏uchiwane i wzajemnie porównywane. Dopiero wtedy nabiera∏y
one wiarygodnoÊci”. Niestety, deklaracje te nie znajdujà odzwierciedlenia w tek-
Êcie. W oko∏o stu przypisach (na 726) Autor opiera si´ wy∏àcznie na wypowie-
dzi jednej osoby, co stawia pod znakiem zapytania rzetelnoÊç i wiarygodnoÊç do-
konanych ustaleƒ.

Omawiana ksià˝ka ma uk∏ad problemowy. Podzielona zosta∏a na cztery cz´-
Êci, a te z kolei (z wyjàtkiem pierwszej) na rozdzia∏y. Pierwsza cz´Êç ma charak-
ter wprowadzenia. Przedstawiono w niej krótkà charakterystyk´ Êwiata i Polski
w drugiej po∏owie lat osiemdziesiàtych. Kolejne trzy stanowià zasadniczy trzon
pracy Kasprzyckiego. Omówione zosta∏y w nich kolejno Êrodowiska robotniczej,
m∏odzie˝owej oraz inteligenckiej opozycji w Krakowie w latach 1988–1989.
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Cz´Êç pierwsza, obejmujàca okres od momentu przej´cia w∏adzy w ZSRR
przez Michai∏a Gorbaczowa do jesieni ludów w Europie Wschodniej, oparta zo-
sta∏a na kilku syntezach historii Polski i Êwiata. W tym miejscu chcia∏bym zazna-
czyç, i˝ nie jestem przekonany, czy autor pracy naukowej powinien odwo∏ywaç
si´ w przypisach – jak czyni to Kasprzycki – do podr´cznika szkolnego Romana
Tusiewicza, Historia 4. Polska wspó∏czesna 1944–1993. Podr´cznik dla klasy IV li-
ceum ogólnokszta∏càcego. Ponadto zupe∏nie niepotrzebnie wprowadza dosyç ob-
szerne cytaty ze wspomnieƒ Mieczys∏awa F. Rakowskiego i Zbigniewa Messnera.
Dyskusyjne wydaje si´ równie˝ rozciàgni´cie narracji a˝ do koƒca 1989 r., w wy-
niku czego Autor musia∏ w tej cz´Êci streÊciç kolejne rozdzia∏y. Wydaje si´, i˝
znacznie lepszym rozwiàzaniem by∏oby zakoƒczenie jej na poczàtku 1988 r. Na-
tomiast wydarzenia póêniejsze zosta∏yby przedstawione w kolejnych rozdzia∏ach
jako kontekst historyczny toczàcych si´ wydarzeƒ. Takie rozwiàzanie z pewnoÊcià
zmniejszy∏oby liczb´ niepotrzebnych powtórzeƒ pojawiajàcych si´ w tekÊcie.

W drugiej cz´Êci, poÊwi´conej omówieniu form aktywnoÊci robotników,
a zw∏aszcza strajku w Hucie im. Lenina, zabrak∏o chocia˝by krótkiego przedstawie-
nia sytuacji w ma∏opolskiej „SolidarnoÊci” po 13 grudnia 1981 r. Autor ograniczy∏
si´ jedynie do lakonicznego omówienia sytuacji w hucie, stwierdzajàc, ˝e dzia∏a∏y
tam dwie organizacje: jawny Komitet Robotniczy Hutników, skupiajàcy „starych”
dzia∏aczy zwiàzkowych, aktywnych jeszcze przed stanem wojennym, oraz zdomino-
wanà przez „m∏odych” Tajnà Komisj´ Robotniczà Hutników, której liderami byli
Maciej Mach i Wies∏aw Mazurkiewicz. Niestety, Kasprzycki nie informuje czytelni-
ka, jaki by∏ ich zasi´g organizacyjny, formy aktywnoÊci, liczebnoÊç, wp∏ywy w za-
k∏adzie itp. Praktycznie te˝ trudno dowiedzieç si´ z tekstu, jakà rol´ odgrywa∏y obie
organizacje w kwietniowo-majowych strajkach w 1988 r. Nie∏atwo te˝ zorientowaç
si´ w sk∏adzie powo∏anego wówczas Komitetu Strajkowego. Autor pisze bowiem
(s. 37), i˝ powsta∏ on 26 kwietnia o godzinie 14.00, a dopiero dwie strony dalej
(s. 39) przedstawia jego szesnastoosobowy sk∏ad, og∏oszony 28 kwietnia. Z kolei
na stronie 43 dowiadujemy si´, i˝ dyrekcja huty domaga∏a si´ usuni´cia z Komitetu
Strajkowego trzech osób: Mieczys∏awa Gila, Stanis∏awa Handzlika i Jana Ciesiel-
skiego. Nazwiska ich nie figurujà jednak w przedstawionym przez autora wykazie
cz∏onków (s. 39), nie ma te˝ informacji o ich póêniejszym przy∏àczeniu si´ do Ko-
mitetu. Kasprzycki poprzestaje jedynie na stwierdzeniu, ˝e 28 kwietnia znaleêli si´
na terenie huty i, jako dawni dzia∏acze SolidarnoÊci z lat 1980–1981 usuni´ci z pra-
cy po 13 grudnia, zostali dobrze przyj´ci przez strajkujàcà za∏og´ (s. 38).

Osobny rozdzia∏ w tej cz´Êci Autor poÊwi´ci∏ tak˝e przedstawieniu form po-
parcia dla robotników, wyra˝anych przez Êrodowiska m∏odzie˝owe, inteligencj´
i KoÊció∏ katolicki. Wydaje si´ jednak, i˝ wobec przyj´cia przez Kasprzyckiego
uk∏adu problemowego, w którym prezentuje on kolejno formy aktywnoÊci ro-
botników, m∏odzie˝y i inteligencji (w tym KoÊcio∏a), znacznie trafniejszym roz-
wiàzaniem by∏oby omówienie tych kwestii w cz´Êci trzeciej i czwartej. W ten
sposób Autor uniknà∏by pisania o dzia∏alnoÊci tych organizacji, których struktu-
ry przedstawia dopiero w dalszej cz´Êci pracy, a które mniej zorientowanemu
czytelnikowi sà znane tylko w niewielkim stopniu lub w ogóle.

Remigiusz Kasprzycki najwyraêniej jednak nie dostrzega tego problemu, co
pokazuje tak˝e konstrukcja trzeciej cz´Êci pracy poÊwi´conej m∏odzie˝y. Naj-
pierw w szeÊciu rozdzia∏ach opisuje formy jej aktywnoÊci (przede wszystkim ma-
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nifestacje uliczne), a dopiero w siódmym charakteryzuje poszczególne grupy
(m.in. Federacj´ M∏odzie˝y Walczàcej, Ruch „WolnoÊç i Pokój”, Konfederacj´
Polski Niepodleg∏ej, Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów).

Bez wàtpienia jest to jednak najlepsza cz´Êç pracy, a jej obszerne fragmenty
opublikowane zosta∏y ju˝ wczeÊniej na ∏amach dwumiesi´cznika „Arcana”2. Na
uwag´ zas∏uguje zw∏aszcza doÊç szczegó∏owa rekonstrukcja wystàpieƒ ulicznych,
a tak˝e zamieszczona w rozdziale ósmym udana charakterystyka ówczesnej m∏o-
dzie˝y, nazywanej przez Autora za Piotrem Gliƒskim „Generacjà 88”3. 

Z kolei cz´Êç czwarta, poÊwi´cona inteligencji oraz KoÊcio∏owi katolickiemu,
jest zdecydowanie najs∏absza. Po pierwsze, o czym ju˝ wspomnia∏em przy omawia-
niu êróde∏, ze wzgl´du na brak kwerendy w archiwach szkó∏ wy˝szych autor nie-
wiele móg∏ powiedzieç o postawach nauczycieli akademickich (z wyjàtkiem UJ). Po
drugie zaÊ aktywnoÊç KoÊcio∏a w du˝ym stopniu omówiona zosta∏a w cz´Êci po-
Êwi´conej robotnikom. Zupe∏nie niezrozumia∏y wydaje si´ natomiast fakt w∏àczenia
do czwartej cz´Êci dwóch ostatnich rozdzia∏ów: „4 czerwca 1989 r. w Krakowie
– przygotowania, przebieg, konsekwencje” oraz „Opozycja bojkotujàca wybory.
G∏ówne motywy dzia∏ania”. Dotyczà one bowiem wszystkich nurtów opozycji,
a nie wy∏àcznie inteligencji. Nale˝a∏o wi´c albo wprowadziç cz´Êç piàtà pt. „Wybo-
ry”, albo te˝ te kwestie omówiç przy prezentacji poszczególnych Êrodowisk.

Chcia∏bym równie˝ zwróciç uwag´ na tytu∏ pracy, który wydaje si´ nieade-
kwatny do zawartoÊci. Wielu bowiem wàtków zwiàzanych z funkcjonowaniem
opozycji w Krakowie autor w ogóle nie podjà∏. Z ksià˝ki Remigiusza Kasprzyc-
kiego praktycznie nie dowiadujemy si´ nic o dzia∏alnoÊci RKS Ma∏opolska ani
te˝ o zak∏adowych strukturach „SolidarnoÊci”. Niewiele miejsca Autor poÊwi´ci∏
drugoobiegowej dzia∏alnoÊci wydawniczej, brakuje szerszej analizy publicystyki
o charakterze programowym. Ksià˝k´ uzupe∏niajà natomiast niepublikowane do-
tàd ilustracje; jest tak˝e zaopatrzona w indeks osobowy.

Pomimo wielu wskazanych wad i niedociàgni´ç ksià˝k´ Remigiusza Kasprzyc-
kiego warto przeczytaç, jest bowiem pionierskà próbà opisania opozycji krakow-
skiej koƒca lat osiemdziesiàtych. I choç nie wyczerpuje tematu, z ca∏à pewnoÊcià
stanowi dobry punkt wyjÊcia do prowadzenia dalszych badaƒ. Byç mo˝e zostanà
one w przysz∏oÊci po raz kolejny podj´te przez Autora.

Grzegorz Waligóra

Polska 1944/45–1989. Studia i materia∏y, t. 6: Warsztat ba-
dawczy, Instytut Historii PAN, Warszawa 2004, ss. 277

Po trzech latach przerwy na rynek wydawniczy trafi∏a kolejna publikacja In-
stytutu Historii Polskiej Akademii Nauk z serii Polska 1944/45–1989. Studia
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i materia∏y. Szósty tom tego ciekawego i wa˝nego dla historyków dziejów naj-
nowszych wydawnictwa poÊwi´cono warsztatowi badawczemu. Zaprezentowa-
no w nim dwanaÊcie artyku∏ów. 

Wst´pem do omawianego tomu jest artyku∏ Tomasza Szaroty na temat bazy
êród∏owej, wiedzy pozaêród∏owej oraz opracowaƒ, które w swojej codziennej
pracy wykorzystuje historyk. Autor nie pozostawi∏ badaczom „historii wspó∏cze-
snej” miejsca na kompromisy w prowadzeniu kwerend do publikacji. Wed∏ug
niego historyk powinien byç mobilny, wszechstronny i pe∏en zaanga˝owania
w badany temat. Dostrzega jednak, ˝e b´dzie on nara˝ony na krytyczne uwagi
dotyczàce niewykorzystania wszystkich dost´pnych materia∏ów, które np. znane
b´dà jego adwersarzom. Wynika to z faktu, ˝e baza êród∏owa po 1945 r. ma cha-
rakter masowy na niespotykanà dotychczas skal´. Badacz powinien ju˝ na po-
czàtku dysponowaç szerokà wiedzà êród∏oznawczà i warsztatem, który umo˝li-
wi mu przeprowadzenie zamierzonych prac. Szarota uwa˝a, ˝e m∏odzi adepci
historii obowiàzani sà znaç literatur´ przedmiotu, przynajmniej „w cz´Êci doty-
czàcej dorobku w∏asnej dyscypliny naukowej”1. W dalszej cz´Êci tego artyku∏u
pojawi∏a si´ myÊl przewodnia ca∏ego wydawnictwa, mianowicie interdyscypli-
narnoÊç nauk i wymiana dorobku naukowego. Badacz podkreÊla, ˝e o ile histo-
rycy si´gajà do prac socjologów, politologów, filozofów, geografów, o tyle przed-
stawiciele tych nauk rzadko odnoszà si´ do prac historycznych. 

Wa˝ne miejsce w tym artykule zajmuje problem pozyskiwania przez badaczy
najnowszych publikacji. Autor przedstawi∏ powody, dla których ksià˝ka z opóê-
nieniem trafia do naukowców: nieznane, ma∏e wydawnictwa, niewielkie nak∏ady,
du˝e koszty, brak informacji wydawniczej i ksi´garskiej (to znacznie szersze zagad-
nienie wymagajàce omówienia) oraz niekompletnoÊç zbiorów bibliotecznych
z powodów ograniczeƒ finansowych2. Innym problemem jest czas oczekiwania na
ksià˝k´ (tzw. droga ksià˝ki) od momentu jej zakupu a˝ do udost´pnienia czytelni-
kowi, zwiàzany z procedurami gromadzenia, opracowania i udost´pniania wy-
dawnictw, który jest ró˝ny w poszczególnych ksià˝nicach. 

Nast´pne artyku∏y mo˝na podzieliç na kilka grup w zale˝noÊci od êróde∏, jaki-
mi zaj´li si´ ich autorzy. Pierwsza to literatura pami´tnikarska i dzienniki (Krzysz-
tof Kosiƒski i S∏awomir St´pieƒ). Druga to prasa, którà analizowali B∏a˝ej Brzostek
i Wojciech Lenarczyk, trzecia zaÊ to inne êród∏a, które historycy w niewielkim
stopniu wykorzystujà w swoich badaniach, choç nale˝à one do grupy reprezenta-
tywnych i interesujàcych. O nich pisali Jerzy Eisler, Dariusz Jarosz, Dariusz Libion-
ka, Tadeusz Wolsza, Zbigniew Romek, Maria Klamut. Ca∏oÊç zamyka artyku∏ Jana
˚aryna na temat „w´drówek” autora po archiwach koÊcielnych. 

B∏a˝ej Brzostek, nawiàzujàc do w∏asnych wczeÊniejszych publikacji, w swoim
artykule przedstawia Warszaw´ lat 1949–1953 na podstawie artyku∏ów

1 T. Szarota, Baza êród∏owa, wiedza pozaêród∏owa i literatura przedmiotu w warsztacie historyka
wspó∏czesnoÊci [w:] Polska 1944/45–1989. Studia i materia∏y, t. 6: Warsztat badawczy, Warszawa
2004, s. 20. 
2 Wska˝my, ˝e Biblioteka Zak∏adu Narodowego im. Ossoliƒskich nie ma prawa, wbrew temu, co
twierdzi Autor, do egzemplarza obowiàzkowego. Nie ma jej na liÊcie zatwierdzonej przez ustawo-
dawc´. Dodajmy, ˝e pozyskiwanie przez Bibliotek´ Narodowà ksià˝ek z tytu∏u egzemplarza obo-
wiàzkowego si´ga 80–85 proc., co mieÊci si´ w Êredniej europejskiej.
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z „Expressu Wieczornego” i „Stolicy”3. Zwraca uwag´ na artyku∏y opisujàce co-
dzienne funkcjonowanie mieszkaƒców miasta w okreÊlonej czasoprzestrzeni,
obok wielkich, politycznych wydarzeƒ. Drugim wa˝nym elementem tego reko-
nesansu przez stalinowskà Warszaw´ jest zwrócenie uwagi na prasowe rubryki do
tej pory rzadko eksplorowane. Wspomnijmy tylko o og∏oszeniach drobnych, for-
mie redakcyjnych odpowiedzi na pytania czytelników, konkursach, zabawach.
Autor wykorzysta∏ tak˝e wiedz´ czerpanà ze zdj´ç. Fotografie rzadko stanowià
êród∏o wiedzy dla historyków. Zazwyczaj pos∏ugujà si´ nimi historycy sztuki do
badaƒ nad okreÊlonymi typami budynków, za∏o˝eniami urbanistycznymi lub in-
nymi formami przestrzennymi. Poza dyskusjà pozostajà takie wartoÊci poznaw-
cze, jak odtwarzanie budowli, ciàgów komunikacyjnych, mody czy sposobu sp´-
dzania wolnego czasu – a wszystko w okreÊlonym czasie i przestrzeni. Warto
zwróciç uwag´, ˝e Autor podda∏ analizie „Express Wieczorny”, popo∏udniówk´,
która charakterem publikacji nawiàzywa∏a do swoich przedwojennych poprzed-
niczek szukajàcych taniej sensacji. Mimo to w∏adze tolerowa∏y istnienie gazety ja-
ko jednego z trybików systemu propagandowej maszynerii. Okazuje si´ jednak,
˝e artyku∏y oraz inne formy dziennikarskiego rzemios∏a, ukazujàce ludnoÊç War-
szawy i jej problemy, choç poddane obróbce (wielu tekstów nie dopuÊci∏a do
druku cenzura), stanowià ciekawe êród∏o do badaƒ nad ˝yciem codziennym war-
szawskiego powojennego spo∏eczeƒstwa. Przedstawiony przez Brzostka sposób
prowadzenia kwerendy prasowej (a mianowicie: czytamy nie tylko polityczne,
stereotypowe wst´pniaki i produkcyjniaki powsta∏e na zamówienie partyjnych
bonzów) powinien stanowiç wzór dla przysz∏ych badaczy powojennej prasy. 

Wojciech Lenarczyk przybli˝y∏ swoje zmagania z du˝ym opiniotwórczym pi-
smem („Tygodnik Powszechny”) oraz osobà jego charyzmatycznego redaktora
naczelnego, Jerzego Turowicza. Autor wskaza∏ na brak monografii powojennych
gazet. Ponadto analizowa∏ przydatnoÊç do badaƒ nad treÊcià artyku∏ów prezen-
towanych w tym czasopiÊmie akt cenzury (ingerencje cenzorskie, ich zasi´g
i wp∏yw na treÊç publicystyki), wypowiedzi redaktorów naczelnych na ∏amach
prasy zagranicznej, opinie innych osób o piÊmie. Wskazujàc obszary dla badaƒ
historycznych, takie jak ocena linii programowej tygodnika, pewne odst´pstwa
od zasad, ich przyczyny oraz charakter, Autor zwróci∏ uwag´ na jeszcze jeden
problem. Jest nim brak wiarygodnych i dost´pnych badaƒ nad czytelnictwem
i spo∏ecznym odbiorem gazety w okresie komunizmu. W okreÊleniu stopnia od-
dzia∏ywania i popularnoÊci pisma wÊród spo∏eczeƒstwa pomaga wielkoÊç nak∏a-
du, liczba zwrotów, a nawet stopieƒ zaciek∏oÊci w atakowaniu go przez politycz-
nych adwersarzy. Dla badaczy pomocne by∏oby archiwum redakcji, w którym
powinna zachowaç si´ np. korespondencja z czytelnikami, dokumentacja doty-
czàca interwencji w sprawach politycznych i spo∏ecznych, a tak˝e tzw. szczotki
artyku∏ów, wycinki prasowe i inne materia∏y (np. zaproszenia, ulotki, broszurki,
protoko∏y z posiedzeƒ redakcji, korespondencja wewn´trzna, zapisy rozmów
z przedstawicielami w∏adz, w tym koÊcielnych). Niestety, wiele z archiwów re-
dakcyjnych zosta∏o bezpowrotnie utraconych.
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3 B. Brzostek, Dêwi´ki i ikonosfera stalinowskiej Warszawy Anno Domini 1953 r. [w:] Polska
1944/45–1989. Studia i materia∏y, t. 5: ˚ycie codzienne w Polsce 1945–1955, Warszawa 2001,
s. 29–48; idem, Robotnicy Warszawy: konflikty codzienne (1950–1954), Warszawa 2002.



Lenarczyk i Brzostek odrzucili teori´ o nieprzydatnoÊci prasy okresu komuni-
stycznego do badaƒ historycznych ze wzgl´du na ograniczenia treÊciowe i kre-
owany przez nià obraz Êwiata mniej lub bardziej deformujàcy rzeczywistoÊç.
Wskazali na te treÊci, które warto i trzeba odczytywaç na nowo ze ÊwiadomoÊcià
ich nieadekwatnoÊci do warunków funkcjonowania spo∏eczeƒstwa w powojen-
nej Polsce. 

Wydaje si´, ˝e dla przysz∏ych badaczy historii wspó∏czesnej dobrà lekcjà
warsztatu historyka sà artyku∏y Jerzego Eislera i Zbigniewa Romka. WÊród pre-
zentowanych w tomie artyku∏ów zas∏ugujà one na najwi´kszà uwag´ za wzgl´du
na osobiste przemyÊlenia i doÊwiadczenia, które autorzy przekazujà nowemu po-
koleniu. Jerzy Eisler pisa∏ o trudach zbierania relacji, selekcji osób, staraniach
o przeprowadzenie wywiadów z ludêmi, których opowieÊci pomaga∏y w rekon-
strukcji wydarzeƒ, cz´sto pozostajàcych poza tradycyjnym (piÊmiennym) obie-
giem informacji. Autor wskaza∏ te˝ na wiele pu∏apek czyhajàcych na historyka
prowadzàcego wywiady, który musi dokonywaç ocen, analiz i konfrontacji z in-
nymi êród∏ami, cz´sto weryfikujàcymi us∏yszane treÊci. 

Zbigniew Romek podkreÊli∏ wartoÊç badaƒ naukowych w archiwalnych pla-
cówkach terenowych. Na przyk∏adzie cenzury wskaza∏ mechanizmy dzia∏ania
G∏ównego Urz´du Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, który spe∏nia∏ funkcj´
„stra˝nika kanonu”. Decyzje majàce wp∏yw na sposób i jakoÊç publikacji zapada-
∏y na znacznie ni˝szych szczeblach, w gronie redakcji, zespo∏ów twórców, w g∏o-
wach pojedynczych ludzi (autocenzura). Wytwór ich dzia∏alnoÊci by∏ wypadko-
wà wszystkich tych dzia∏aƒ przetworzonych i stymulowanych przez czynniki
zewn´trzne i wewn´trzne. Autor uczula czytelnika, ˝e ocena dorobku danego
twórcy musi byç poprzedzona wnikliwà analizà ca∏ej grupy czynników wp∏ywa-
jàcych na postaw´ twórcy. Bez znajomoÊci jego pozycji w epoce, w okreÊlonym
kontekÊcie, bez realiów politycznych i ideologicznych niemo˝liwe staje si´ wyja-
Ênienie motywów wielu decyzji. Autor daje do zrozumienia, ˝e wiele spraw na-
dal pozostaje niewyjaÊnionych, opartych na domys∏ach, a wyjaÊnienie wielu za-
gadek czeka jeszcze w teczkach archiwalnych. I to nie tylko w zespole G∏ównego
Urz´du Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk i jego oddzia∏ów terenowych, gdy˝
w wielu wypadkach mia∏y „znaczenie jedynie kosmetyczne”, ale tak˝e archiwa-
liach innych instytucji, np. Centralnego Zarzàdu Imprez Estradowych, Central-
nego Zarzàdu Teatrów, Centralnego Urz´du Kinematografii etc. Tam mo˝na po-
szukiwaç êróde∏, które „pozwoli∏yby na ujawnienie zakresu manipulacji, jakiego
dopuszcza∏a si´ w∏adza, a jednoczeÊnie prowadzi∏yby do ukazania prawdziwego
stanu spo∏ecznej ÊwiadomoÊci, opisania stylów myÊlenia ówczesnych Polaków”. 

Dariusz Jarosz przedstawi∏ prace OÊrodka Badania Opinii Publicznej pomoc-
ne w rekonstrukcji ÊwiadomoÊci Polaków po 1957 r. Dodajmy, ˝e Autor przyto-
czy∏ niewielkà cz´Êç tego, co mieÊci si´ w archiwach OBOP, i zach´ca historyków
do si´gni´cia po te akta. Wa˝ne, ˝e wyniki badaƒ OBOP zosta∏y przez Autora
opatrzone komentarzem i refleksjà historyka starajàcego si´ Êwiadomie, obiek-
tywnie spojrzeç na ich zawartoÊç i skonfrontowaç z innymi êród∏ami dotyczàcy-
mi mentalnoÊci i poglàdów Polaków w latach 1957–89. Aby zach´ciç badaczy do
przeglàdania akt OBOP, Jarosz przedstawi∏ mi´dzy innymi wykaz tematów po-
dejmowanych przez oÊrodek w latach 1957–1964. Wskaza∏ na niezwykle cieka-
wy stosunek Polaków do ZSRR i Rosjan, konfrontujàc go z wynikami takiej sa-
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mej ankiety dotyczàcej Stanów Zjednoczonych i Amerykanów. Czytajàc artyku∏,
warto zwróciç uwag´ na wyniki ankiety dotyczàcej presti˝u zawodów w Polsce
w latach 1958–1975. Wed∏ug niej niezmiennym presti˝em cieszy∏ si´ zawód pro-
fesora uniwersyteckiego. Nast´pne miejsca zajmowali doktor (lekarz medycyny),
nauczyciel, in˝ynier mechanik, pilot, prawnik, agronom, minister rzàdu. Sym-
ptomatyczny by∏ fakt, ˝e w 1958 r. zawód ministra rzàdu znajdowa∏ si´ na
ósmym miejscu, a w 1975 r. ju˝ na drugim. Wzrost presti˝u pomi´dzy rokiem
1958 i 1975 odnotowali tak˝e kierownik biura, oficer wojska, konduktor kole-
jowy. Dariusz Jarosz wskazywa∏, ˝e awansowa∏y zawody reprezentujàce w∏adz´,
wp∏ywy i kierownicze funkcje, a spadek odnotowali np. robotnicy wykwalifiko-
wani. Ostatnie miejsca w obu badaniach zajmowali sprzàtaczka i niewykwalifi-
kowany robotnik rolny w PGR.

Dariusz Libionka przedstawi∏ znaczki pocztowe jako êród∏o do badaƒ nad
propagandà komunistycznà. To bardzo ciekawe i inspirujàce rozwa˝ania, tym
bardziej ˝e autor dokona∏ konfrontacji pojedynczych znaczków i ich serii wyda-
wanych w krajach tzw. demokracji ludowej. Dzi´ki temu czytelnik ma okazj´ za-
poznania si´ cz´sto z zaskakujàcymi wnioskami ∏amiàcymi stereotypy i zaprze-
czajàcymi obiegowym opiniom. Badania dotyczy∏y mi´dzy innymi cz´stotliwoÊci
ukazywania si´ przywódców partii i paƒstwa na znaczkach, analizy rocznic rewo-
lucji paêdziernikowej przedstawionych w zbiorach filatelistycznych. Przyk∏ado-
wo do koƒca 1969 r. sztandarowej postaci na znaczkach, W∏odzimierzowi Ilji-
czowi Leninowi, poÊwi´cono 261 znaczków oraz 11 bloczków (bez podobizn na
flagach i emblematach). Wed∏ug Autora w ZSRR wydrukowano 138 znaczków,
w pozosta∏ych krajach odpowiednio: „Bu∏garia (16), Albania (156), Rumunia
(13), Chiny (13), W´gry (12), PRL (10)”. Autor przedstawi∏ te˝ sposoby upami´t-
niania Êwiàt paƒstwowych, dziejów narodowych w propagandzie oraz przemia-
ny funkcji znaczka w okresie transformacji ustrojowej4. Uzupe∏nieniem publika-
cji jest kolorowa wk∏adka pozwalajàca czytelnikowi na poznanie niewielkiego
u∏amka analizowanego zbioru. 

Artyku∏ autorstwa Jana ˚aryna jest ciekawym przyk∏adem wejrzenia w zasób
jednej z najwi´kszych skarbnic archiwalnych. Autor porzàdkuje wiedz´ o struk-
turze archiwów koÊcielnych, korelujàc jà ze strukturà administracyjnà KoÊcio∏a
katolickiego w Polsce. Wskazuje na drogi poszukiwaƒ materia∏ów wytworzo-
nych przez jej poszczególne komórki. Jan ˚aryn jest w szcz´Êliwej sytuacji bada-
cza o ugruntowanej pozycji i dorobku naukowym, któremu ∏atwiej jest pokony-
waç kolejne bariery w dost´pie do archiwów koÊcielnych. DoÊwiadczenie uczy,
˝e poczàtkujàcy badacze mimo wiedzy i ch´ci w starciu z hierarchià koÊcielnà sà
bezbronni. Nie ma problemu, gdy analizie poddawana jest sytuacja KoÊcio∏a
w Polsce w wymiarze ogólnym, gdy˝ liczba publikacji na ten temat jest coraz
wi´ksza. Co majà jednak poczàç naukowcy, którzy chcieliby si´gnàç po akta pa-
rafialne, poszczególnych duchownych lub inne êród∏a? Proboszczowie wielu pa-
rafii uparcie potrafià blokowaç ka˝dy odruch zainteresowania i to cz´sto pomi-
mo zgody wy˝szych dostojników koÊcielnych. 
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4 Ciekawe by∏oby skonfrontowanie badaƒ Dariusza Libionki z etykietami zapa∏czanymi przecho-
wywanymi w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy K∏odzkiej.



Na zakoƒczenie chcia∏bym si´ zatrzymaç na artykule Marii Klamut pt. Do-
kumenty ˝ycia spo∏ecznego Polski Ludowej (1944–1989) w Bibliotece Narodo-
wej. Niestety, sposób prezentacji tych materia∏ów przez Autork´ nie zach´ca do
korzystania z nich jako êród∏a historycznego. Klamut w sposób konwencjonal-
ny i stereotypowy przybli˝a czytelnikowi dzieje oddzia∏u Dokumentów ˚ycia
Spo∏ecznego Biblioteki Narodowej (BN). Opisa∏a sposoby gromadzenia, opra-
cowania i udost´pniania zbiorów. G∏ówny zràb artyku∏u stanowi prezentacja
profilu gromadzenia zbiorów obowiàzujàcego w Bibliotece Narodowej, b´dàce-
go przedmiotem wielu dyskusji w Êrodowisku bibliotekarskim. Wydaje si´, ˝e
najwi´kszà wartoÊcià poznawczà tego tekstu by∏o przybli˝enie czytelnikowi ro-
dzaju gromadzonych êróde∏. Szkoda, ˝e mimo to w ca∏ym artykule wyst´puje
wiele b∏´dów stylistycznych i merytorycznych. Wspomnijmy o kilku: powtórze-
nia (np. trzy razy o gromadzeniu), brak precyzji lub nieznajomoÊç fachowego
s∏ownictwa (zob. str. 101: „Szczególnym rodzajem dokumentów ˝ycia spo∏ecz-
nego by∏y druki z lat 1976–1989, które powsta∏y poza zasi´giem cenzury (tzw.
drugi obieg) w formie m.in. ulotek, broszur lub wydawnictw zwartych. Ich wy-
dawcami by∏y nielegalne wydawnictwa, partie polityczne, a tak˝e grupy i ruchy
religijne. Do grupy tej w∏àczono tak˝e materia∏y wydawane przez NSZZ »Soli-
darnoÊç« i inne ugrupowania opozycyjne w czasie stanu wojennego. Innà grup´
wydawnictw podziemnych (tak˝e ukazujàcych si´ poza zasi´giem cenzury) sta-
nowi∏y publikacje wydane pod rzàdami komunistycznymi w latach 1944–1956
(podziemie polityczne)”5. Ponadto wska˝my uchybienia merytoryczne, wynika-
jàce ze stosowania przez BN profilu gromadzenia dzia∏u z lat szeÊçdziesiàtych
i siedemdziesiàtych (np. na str. 113 w schemacie nadal widnieje taki zapis: za-
gospodarowywanie ziem odzyskanych, Âlàska i Wybrze˝a), Êwiadczàcy o braku
zainteresowania pracowników badaniami historycznymi6. Na str. 100 Autorka
odwo∏uje si´ do podzia∏u dokumentów ˝ycia spo∏ecznego i ich wyselekcjonowa-
nia z innych materia∏ów bibliotecznych. Szkoda, ˝e nie poda∏a êród∏a nie swo-
ich dywagacji7. Co wi´cej, niektórych ze wspomnianych przez Autork´ materia-
∏ów BN nie gromadzi (choç ma egzemplarz obowiàzkowy!), a przecie˝ opisuje
ona t´ bibliotek´. Wydaje si´, ˝e czytelnikowi trudno zrozumieç logik´ nast´pu-
jàcego fragmentu: „Pozosta∏e materia∏y powsta∏e w tym okresie (1944–1945),
ale nie w∏àczone do kolekcji, sà opracowywane grupowo i przechowywane
zgodnie z przyj´tym schematem klasyfikacyjnym dla okresu 1801–1945 w od-
powiednich dzia∏ach tematycznych”.

Szkoda, ˝e Autorka, prezentujàc dokumenty ˝ycia spo∏ecznego, coraz cz´Êciej
wykorzystywane do badaƒ historycznych, nie opatrzy∏a ich ciekawszym komen-
tarzem i nie wskaza∏a przyk∏adów ich praktycznego wykorzystania w konkret-
nych pracach historycznych. Zach´camy natomiast czytelników do zapoznania
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5 M. Klamut, Dokumenty ˝ycia spo∏ecznego Polski Ludowej (1944–1989) w Bibliotece Narodowej
[w:] Polska 1944/45–1989. Studia i materia∏y, t. 6…, s. 101. Na marginesie dodajmy, ˝e Autorka
nie mog∏a zdecydowaç si´, czy organizacje niepodleg∏oÊciowe z lat 1945–1956 by∏y podziemiem,
czy by∏y tylko zwane „podziemiem”.
6 O dziwnych datach wyznaczajàcych ramy chronologiczne nie wspominajàc (np. 5 VII 1945 r.).
7 Por. A. Firlej-Buzon, Dokumenty ˝ycia spo∏ecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce,
Warszawa 2002, s. 19–55.



si´ z aneksem do artyku∏u, prezentujàcym wybrane typy dokumentów ˝ycia spo-
∏ecznego. Aneks pozwala doceniç ich wartoÊç. 

Reasumujàc, szósty tom wydawnictwa Polska 1944/45–1989 potwierdza po-
trzeb´ dalszych poszukiwaƒ alternatywnych êróde∏ do badaƒ historii najnowszej
Polski. Z nadziejà oczekiwane b´dà kolejne wydawnictwa tej serii. Redakcji su-
gerujemy równie˝, aby si´ga∏a po prace historyków niewarszawskich (lub z tym
Êrodowiskiem zwiàzanych) i prezentujàcych inne ciekawe êród∏a do tej pory
rzadko wykorzystywane w warsztacie historyka (audiowizualne, fotograficzne,
plastyczne), a znajdujàce si´ w ró˝nych placówkach naukowo-kulturalnych.

Sebastian Ligarski
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Wykaz skrótów archiwalnych
AAN – Archiwum Akt Nowych
AIPN – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej
AIPN Bi – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Bia∏ymstoku
AIPN Po – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Poznaniu
AIPN Rz – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Rzeszowie
AMSZ – Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
AP – Archiwum Paƒstwowe (miasto)
A˚IH – Archiwum ˚ydowskiego Instytutu Historycznego
CAW – Centralne Archiwum Wojskowe
IPMS – Instytut Polski i Muzeum Gen. Sikorskiego w Londynie
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Informacja dla autorów
„Pami´ci i SprawiedliwoÊci”

Redakcja zwraca si´ do wszystkich autorów o stosowanie nast´pujàcych za-
sad, dotyczàcych formy tekstów nadsy∏anych do druku w naszym piÊmie.

1. Wszystkie teksty nale˝y przesy∏aç w wersji elektronicznej na adres poczto-
wy lub e-mailowy.

2. OdnoÊniki do przypisów powinny byç umieszczone w tekÊcie przed znaka-
mi interpunkcyjnymi: kropkà koƒczàcà zdanie (z wyjàtkiem gdy koƒczy je skrót
r. – rok lub podobny) lub przecinkiem, Êrednikiem wewnàtrz zdania (z wyjàt-
kiem, gdy muszà byç umieszczone mi´dzy s∏owami, których nie oddziela znak in-
terpunkcyjny).

3. W bibliografii i przypisach powinien byç zachowany nast´pujàcy schemat
opisu:

a. przypis archiwalny: nazwa archiwum, po przecinku nazwa zespo∏u, sygna-
tura, ewentualnie tom, tytu∏ dokumentu, data, karta.

b. druki zwarte: inicja∏ imienia, nazwisko autora, po przecinku tytu∏ (kursy-
wà), po przecinku ewentualnie tom, po przecinku miejsce i rok wydania, po
przecinku strony; po tytule publikacji zamieszczonej w pracy zbiorowej piszemy:
[w:] tytu∏ pracy i j.w.

c. artyku∏y w czasopismach: inicja∏ imienia, nazwisko autora, po przecinku ty-
tu∏ (kursywà), po przecinku tytu∏ czasopisma w cudzys∏owie, dalej – bez przecin-
ka – rok wydania, po przecinku tom (zeszyt, numer, cz´Êç), po przecinku strony.
W opisach stosujemy cyfry arabskie.

d. stosujemy oznaczenia: ibidem, idem (eadem), passim, op. cit., loc. cit. (kur-
sywà).

4. W tekstach zasadniczych przyjmujemy ogólnie przyj´te skróty (np., itp.,
m.in., rkps, mps, t., z., etc.), a tak˝e z regu∏y: r. (rok) i w. (wiek), dopuszczalne
sà tak˝e inne skróty, przyj´te w historycznych opracowaniach specjalistycznych,
jednak z wyjaÊnieniem ich znaczenia. W tekÊcie g∏ównym zapis daty: 3 lipca
1969 r.; w przypisach nazw´ miesi´cy podajemy cyfrà rzymskà, wówczas gdy
wyst´pujà wraz z dniem i rokiem (bez oddzielajàcych je kropek), w innych przy-
padkach s∏ownie.

5. W recenzji ponad tekstem nale˝y umieÊciç kolejno: imi´ (w formie rozwi-
ni´tej) i nazwisko autora recenzowanej pracy, jej tytu∏ i ewentualnie podtytu∏
(wed∏ug strony tytu∏owej); jeÊli recenzja dotyczy pracy zbiorowej, wówczas po
tytule nale˝y podaç imi´ i nazwisko redaktora; nast´pnie – w przypadku pracy
wielotomowej – liczb´ tomów lub cz´Êci (np. t. 1–2) cyframi arabskimi i dalej:
nazw´ wydawcy, miejsce i rok wydania, na ostatnim miejscu liczb´ stron. Imi´
i nazwisko autora recenzji – na koƒcu tekstu z prawej strony.

6. Redakcja zastrzega sobie mo˝liwoÊç odes∏ania tekstu autorowi do w∏aÊci-
wego przygotowania i ponownego przepisania w wypadku, gdy b´dzie on odbie-
ga∏ swojà zewn´trznà formà od powy˝szych zasad.
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7. Tekst powinien liczyç nie wi´cej ni˝ 50 tys. znaków (wraz ze spacjami). Re-
dakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów w porozumieniu z auto-
rem.

8. Redakcja prosi o do∏àczenie do artyku∏ów:
a. streszczeƒ o obj´toÊci jednej strony maszynopisu;
b. notki o autorze, zawierajàcej podstawowe informacje: rok urodzenia, za-

wód lub tytu∏ naukowy, miejsce pracy, tematyka zainteresowaƒ historycznych
oraz najwa˝niejsze pozycje w dorobku naukowym.
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Jacek Wo∏oszyn
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