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Szanowni Czytelnicy!

H
istoria, szczególnie ta najnowsza, obfi tuje w wy-
darzenia, które budzą kontrowersje i są przed-
miotem niekończących się dyskusji, nie tylko 
w gronie naukowców. Spory toczą się także nie-

ustannie wokół sposobu nauczania historii. I słusznie, bo 
przecież „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie”, a historia stanowi jeden z fi larów tożsamości 
narodowej, źródło przykładów (i antyprzykładów, również 
wartych poznania!) postaw patriotycznych i obywatelskich, 
które z kolei są fundamentem przyszłości państwa i narodu. 
Dyskutować i rozważać racje strony przeciwnej jednak za-
wsze trzeba. W drugim numerze „Pamięci.pl” inaugurujemy 
rubrykę „Spory historyków” - dwa spojrzenia na przyczyny 
i skutki przewrotu majowego w 1926 roku zaprezentowa-
li Antoni Dudek i Bogusław Kubisz. Zamieszczamy także 
dwugłos w sprawie reformy edukacyjnej i nowej podstawy 

programowej do nauczania historii, która w roku szkolnym 
2012/2013 wchodzi do szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz 
tego wspominamy bohaterską postawę duńsko-polskiego 
małżeństwa Anny i Lucjana Masłochów, okoliczności wy-
zwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau oraz pomoc 
udzieloną Polakom przez społeczeństwo Niemiec Zachod-
nich podczas stanu wojennego. Nie zabrakło również te-
matów związanych z działalnością komunistycznych służb 
specjalnych: o inwigilacji terrorysty „Szakala” i jego kontak-
tach z SB pisze Przemysław Gasztold-Seń, a Roland Jahn, 
szef niemieckiego odpowiednika IPN, opowiada o własnych 
doświadczeniach w podchodach z agentami Stasi, inspi-
racjach solidarnościowych (wszak „zaczęło się w Polsce”) 
i kierowaniu Urzędem Gaucka. Zapraszam do lektury!
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FUTBOL I POLITYKA
Euro 2012 to dobra okazja, by przypomnieć, jak 
w przeszłości piłka nożna łączyła się z polityką. 
W okresie PRL zdarzały się mecze, które dla pol-
skich kibiców były czymś więcej niż tylko spor-
tową rywalizacją. 20 października 1957 roku 
polska reprezentacja rozegrała spotkanie, któ-
re z sentymentem wspominane bywa do dziś. 
Na wypełnionym po brzegi Stadionie Śląskim 
w Chorzowie biało-czerwoni pokonali fawory-
zowaną drużynę Związku Radzieckiego. Zwy-
cięstwo nie dało nam awansu do mistrzostw 
świata. Ziściło się jednak marzenie milionów 
Polaków, by „dokopać Ruskim” i przynajmniej 
na płaszczyźnie sportowej odegrać się za zbrodnie wojenne, 
podporządkowanie Moskwie i terror lat stalinizmu – o tym w artykule 
Mariusza Żuławnika.

CELEBRYCI PO STRONIE SOLIDARNOŚCI
Co łączy piosenkarza Franka Sinatrę, aktorkę Jane Fondę, 
królową Danii Małgorzatę i prezydenta USA Ronalda Rea-
gana? Wszyscy w latach osiemdziesiątych publicznie dekla-
rowali poparcie dla polskiej Solidarności. Goszczący w PRL 
zachodni politycy i artyści demonstracyjnie odwiedzali 
wówczas Lecha Wałęsę i składali kwiaty na grobie zamor-
dowanego przez esbeków ks. Jerzego Popiełuszki. Mocno 
też wsparli kandydatów Solidarności przed czerwcowymi 
wyborami w 1989 roku. „Nigdy wcześniej i później żaden 
polski ruch społeczny nie cieszył się takim zainteresowa-
niem zachodniej dyplomacji oraz tak dużą i szeroką popu-
larnością wśród przedstawicieli światowego high-life’u” 
– pisze Patryk Pleskot.

Redaktor naczelny

Andrzej Brzozowski

zapraszamy na naszą stronę internetową: www.pamiec.pl
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  W siedzibie OBEP IPN w Szczecinie (ul. Piotra Skargi 14) od 24 maja oglą-
dać można wystawę „Wybory i referenda w PRL w latach 1946–1989”.
Zaczęło się od sfałszowanego referendum z czerwca 1946 roku, które 
przesądziło o likwidacji Senatu. Wybory do Sej-
mu Ustawodawczego ze stycznia 1947 roku 
były jeszcze starciem Polskiej Partii Robotniczej 
i sprzymierzonych z nią ugrupowań z opozycją, 
utożsamianą powszechnie z Polskim Stronni-
ctwem Ludowym. Odbyły się jednak w atmosfe-
rze terroru i fałszerstw na wielką skalę. Wybory 
z 1952 roku potwierdzały już hegemonię komu-
nistów. Kandydatów na posłów było dokładnie 
tylu, ile mandatów w Sejmie. Po przejęciu wła-
dzy przez Władysława Gomułkę pojawiła się 
możliwość skreślania kandydatów. Do udziału 
w styczniowych wyborach 1957 roku zachę-
cał nawet kardynał Stefan Wyszyński.
Wszystkie kolejne wybory parlamentarne do 
1985 roku włącznie wciąż jednak były karyka-
turą demokracji. Głosowano na jedną listę, zdo-
minowaną przez kandydatów PZPR. Protesty społeczne były sygnałem, 
że nie wszyscy są zadowoleni z rządów partii komunistycznej.
Pierwsze częściowo wolne wybory w PRL odbyły się w czerwcu 1989 roku i były 
wynikiem kontraktu zawartego między władzami a umiarkowaną częścią obozu 
solidarnościowego. Przyniosły sukces kandydatom demokratycznej opozycji.

  Do 30 września w Willi Caro w Gliwicach (ul. Dolnych Wałów 8a) czyn-
na jest wystawa „Germania. Niemiecka polityczność na Górnym Śląsku 
1871–1945”.
Ekspozycja powstała we współpracy Muzeum w Gliwicach oraz Oddziału IPN 
w Katowicach. Ukazuje przemiany niemieckiej ideologii i polityki na Górnym 
Śląsku od zjednoczenia Niemiec (1871) aż po klęskę Trzeciej Rzeszy.
W czasach cesarstwa (do 1918 roku) Niemcy sprawowali w całym regionie 
władzę administracyjną i dominowali w elitach, tworzonych przez junkrów, 
mieszczaństwo i kler.
Po I wojnie światowej, zakończonej przegraną Niemiec i utratą na rzecz Polski 
najbardziej uprzemysłowionej części Górnego Śląska, dominujący wśród nie-
mieckich elit nacjonalizm przyjął bardziej agresywną formę. Nastał czas rady-
kalizacji politycznej, mającej pożywkę w powszechnej biedzie społeczeństwa.

Po przejęciu władzy w Niemczech przez nazi-
stów także na Górnym Śląsku rozpoczęło się 
prześladowanie przeciwników politycznych 
i „wrogów rasowych”: Żydów i mniejszości 
polskiej, katolików i lewicy. Wystawa pokazuje 
m.in. istniejące w Gliwicach w czasach Trzeciej 
Rzeszy obozy pracy przymusowej dla Żydów 
i jeńców wojennych.
Wśród licznych eksponatów zobaczymy m.in. 
odznaki i sztandary niemieckich organizacji 
społeczno-politycznych oraz medale, militaria, 
pamiątki z wojen i służby wojskowej. Ale także 
pocztówki i zdjęcia z epoki, w większości po 
raz pierwszy prezentowane publicznie.

oprac. Filip Gańczak

Trybunał w Strasburgu: 
katyń zbrodnią wojenną

Sukces, ale z gorzkim akcentem – tak moż-
na ocenić kwietniowe orzeczenie Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka 

w Strasburgu w sprawie rosyjskiego śledztwa 
katyńskiego.

Przypomnijmy: Główna Prokuratura Wojskowa 
Rosji umorzyła w 2004 roku śledztwo w spra-
wie Zbrodni Katyńskiej, a uzasadnienie tej decy-
zji do dziś pozostaje tajne. Dla bliskich ofi ar to 
sytuacja nie do przyjęcia. Grupa krewnych ofi ar 
wniosła więc skargę do Trybunału w Strasburgu, 
zarzucając Rosji złamanie Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka.

Jeszcze przed ogłoszeniem wyroku w rosyj-
skich mediach pojawiały się fałszywe sugestie, 
że orzeczenie będzie druzgocące dla skarżących. 
Stało się inaczej. 16 kwietnia Trybunał większoś-
cią pięciu głosów do dwóch uznał, że wobec więk-
szości skarżących doszło do naruszenia Artykułu 
3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli 
poniżającego ich traktowania w toku śledztwa 
w sprawie śmierci ich bliskich.

Równocześnie Trybunał stosunkiem czterech 
głosów do trzech orzekł naruszenie przez Ro-
sję Artykułu 38 Konwencji. Sędziowie stwierdzili
uporczywe uchylanie się przez rosyjskie wła-
dze od udostępnienia kluczowych dokumentów, 
w tym decyzji z 2004 roku o umorzeniu śledztwa. 
Taka ocena stawia w istocie współczesną Rosję 
poza nawiasem cywilizowanych państw Europy, 
respektujących normy prawa międzynarodowe-
go i podstawowe prawa człowieka.

Trybunał wskazał także, że zbrodnię popełnioną 
w 1940 roku na Polakach w Katyniu, Charkowie, 
Kalininie, Bykowni i innych nieznanych dotąd miej-
scach można traktować jako zbrodnię wojenną.

Stosunkiem głosów cztery do trzech Trybunał 
uchylił się jednak od prawnej oceny skuteczności 
rosyjskiego śledztwa. Sędziowie uzasadniali, że Eu-
ropejska Konwencja Praw Człowieka nie może być 
stosowana do oceny tego aspektu dochodzenia 
w sprawie faktów (w tym wypadku ludobójstwa 
w 1940 roku), które miały miejsce przed ratyfi -
kacją Konwencji przez Rosję (1998 rok), a nawet 
przed powstaniem Konwencji w 1953 roku.

Z taką konkluzją nie zgodziło się trzech sę-
dziów, co wyrazili w zdaniu odrębnym. To waż-
ny głos prawników, wskazujący na odpowie-
dzialność państwa za zbadanie przeszłych 
zbrodni. Brak skutecznego śledztwa w sprawie 
Zbrodni Katyńskiej był bowiem i jest oczywistą 
niesprawiedliwością.

dr Witold Wasilewski, BEP IPN

Trwa konkurs na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia dotyczące lat osiemdziesiątych 
XX  wieku. Szczególnie preferowany jest okres stanu wojennego. Prace muszą być dzie-

łami indywidualnymi, niepublikowanymi nigdy w całości. Należy je nadsyłać do 31 sierpnia na adres: Biuro Edukacji 
Publicznej IPN, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na wspomnienia”. Rozstrzygnięcie na-
stąpi w grudniu. Nagrodzone prace zostaną opublikowane przez IPN. Dodatkowych informacji udziela dyrektor BEP 
dr Andrzej Zawistowski: andrzej.zawistowski@ipn.gov.pl, tel. (22) 431-83-83/86.
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3 maja 1952: W Monachium rozpoczę-
ła nadawanie Rozgłośnia Polska Radia Wolna 
Europa (RWE).
Rozgłośnia Polska powstała i działała dzięki 
organizacyjnemu i fi nansowemu wsparciu 
władz Stanów Zjednoczonych. Do zespołu 
redakcyjnego weszli polscy emigranci poli-
tyczni, którzy nie pogodzili się z sowietyzacją 
ojczyzny. Pierwszym dyrektorem rozgłoś-
ni (do 1976 roku) był Jan Nowak-Jezio-
rański, w czasie wojny legendarny „kurier 
z Warszawy”.
W okresie PRL Rozgłośnia Polska była na-
zywana „głosem wolnej Polski”, łamała bo-
wiem monopol informacyjny władz komu-
nistycznych. Budziła tęsknotę za wolnością 
i dostarczała słuchaczom wiadomości, któ-
rych próżno było 
szukać w reżimo-
wych mediach. 
W 1954 roku na 
jej antenie poja-
wiły się np. słynne 
do dziś audycje 
Józefa Światły, 
byłego wysokie-
go funkcjonariu-
sza Ministerstwa 
Bezpieczeństwa 
Publicznego, któ-
ry po ucieczce na 
Zachód opowiedział o kulisach aparatu ter-
roru w PRL. Z redakcją kontaktowało się 
także wiele osób mieszkających w Polsce, 
które przekazywały informacje zza „żelaznej 
kurtyny”, mimo że za współpracę z RWE gro-
ziło więzienie.
Monachijska rozgłośnia od początku była 
w PRL przedmiotem czarnej propagandy 
(zob. zdjęcie). Chociaż audycje intensywnie 
zagłuszano, cieszyły się w polskim społe-
czeństwie dużą popularnością. Rozgłośnia 
Polska istniała do 30 czerwca 1994 roku. 

7 maja 1977: W kamienicy przy 
ul. Szewskiej w Krakowie znaleziono 
zwłoki Stanisława Pyjasa.
Pyjas, student fi lologii polskiej i fi lo-
zofi i Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
działał w opozycji demokratycznej. 
Brał udział w protestach przeciw 
represjom stosowanym przez wła-
dze PRL wobec robotników Radomia 
i Ursusa. Był blisko związany z Bro-
nisławem Wildsteinem i Lesławem 
Maleszką. Ten ostatni, jak się okazało 
po latach, był tajnym współpracow-
nikiem SB o pseudonimach Ketman 
i Return.
Śmierć Pyjasa wywołała masowe de-
monstracje studentów i stała się im-
pulsem do utworzenia Studenckie-
go Komitetu Solidarności. Ofi cjalnie 
przyjęto, że dwudziestotrzyletni Py-
jas nieszczęśliwie spadł ze schodów. 

 Ð Znicze przed kamienicą, w której 
znaleziono zwłoki Stanisława Pyjasa; 
w tle Bronisław Wildstein
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władz Stanów Zjednoczonych. Do zespołu 
redakcyjnego weszli polscy emigranci poli-
tyczni, którzy nie pogodzili się 
ojczyzny. Pierwszym dyrektorem rozgłoś-
ni (do 1976 roku) był Jan Nowak-Jezio-
rański, 
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W okresie PRL Rozgłośnia Polska była na-
zywana „głosem wolnej Polski”, łamała bo-
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nistycznych. Budziła tęsknotę za wolnością 
i 
rych próżno było 
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wych mediach. 
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do dziś audycje 
Józefa Światły, 
byłego wysokie-
go funkcjonariu-
sza Ministerstwa 
Bezpieczeństwa 
Publicznego, któ-
ry po ucieczce na 
Zachód opowiedział 
roru 
także wiele osób mieszkających 
które przekazywały informacje zza „żelaznej 
kurtyny”, mimo że za współpracę 
ziło więzienie.

8 maja 1947: Rotmistrz Witold 
Pilecki, legenda polskiego podziemia, 
został aresztowany przez UB.
Pilecki był uczestnikiem wojny polsko-
-bolszewickiej i wojny obronnej we 
wrześniu 1939 roku. Pod okupacją hit-
lerowską współorganizował konspira-
cyjną Tajną Armię Polską. We wrześniu 
1940 roku celowo pozwolił się schwytać 
podczas ulicznej łapanki, by dostać się do 
Auschwitz i zdobyć informacje o warun-
kach panujących w obozie. Zorganizował 
tam obozową konspirację. Zagrożony 
ujawnieniem, zdołał zbiec z Auschwitz 
w kwietniu 1943 roku. Walczył w Po-
wstaniu Warszawskim i trafi ł do niewoli.
Po klęsce III Rzeszy dołączył do sta-
cjonującego we Włoszech 2 Korpusu 
Polskiego gen. Władysława Andersa. 
Jesienią 1945 roku wrócił do kraju, by 
m.in. dokumentować narastający ter-
ror komunistów. Wbrew rozkazowi An-
dersa nie opuścił Polski, co mogło ura-
tować go przed aresztowaniem.

Ofi cer śledczy MBP oskarżył Pileckiego o prowadzenie działalności szpiegowskiej 
na rzecz gen. Andersa, a także m.in. nielegalne przekroczenie granicy, posługi-
wanie się fałszywymi dokumentami i nielegalne posiadanie broni. Po niespełna 
dwutygodniowym procesie, poprzedzonym brutalnym śledztwem, 15 marca 1948 
roku Pilecki został skazany na śmierć. Prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał 
z prawa łaski. Wyrok wykonano strzałem w tył głowy 25 maja w stołecznym wię-
zieniu na Mokotowie. Witold Pilecki pozostawił żonę, córkę i syna. Miejsce jego 
pochówku jest nieznane.
Izba Wojskowa Sądu Najwyższego unieważniła wyrok 1 października 1990 roku. 
W wolnej Polsce rotmistrz Pilecki został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1995) i Orderem Orła Białego (2006). 

 Ð Witold Pilecki, 
fotografi a z lat trzydziestych
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Wiele okoliczności wskazuje jednak na 
to, że zmarł w wyniku pobicia przez funk-
cjonariuszy SB. Śledztwo w sprawie 
śmierci Pyjasa rozpoczął w 2008 roku 
krakowski Oddział IPN. Przeprowadzo-
na dwa lata temu ekshumacja zwłok nie 
zakończyła dyskusji.
W 2006 roku Stanisław Pyjas został po-
śmiertnie odznaczony przez prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski. 



kaleNdariuM 5

 Ð Adolf Eichmann w mundurze SS

 Ð „Kat Pragi” Reinhard Heydrich

9 maja 1987: W Lesie Kabackim pod Warszawą rozbił 
się samolot Polskich Linii Lotniczych LOT „Tadeusz Kościusz-
ko”. Zginęły 183 osoby – cała załoga i wszyscy pasażerowie 
znajdujący się na pokładzie. Pod względem liczby ofi ar jest to 
największa katastrofa w historii polskiego lotnictwa.
Odrzutowy Ił-62M wystartował o 10.18 z lotniska Warszawa-
-Okęcie. Celem podróży (lot LO 5055) miał być Nowy Jork. 
W rejonie Grudziądza doszło do awarii silnika. Wkrótce przestał 
pracować drugi z czterech silników, a wewnątrz samolotu wy-
buchł pożar. Kapitan Zygmunt Pawlaczyk nie mógł utrzymać wy-
sokości lotu. Zawrócił samolot do Warszawy, nie zdążył jednak 
wylądować. O 11:12 maszyna ścięła drzewa i uderzyła w ziemię.
Rada Państwa uhonorowała pośmiertnie załogę lotu LO 5055 
wysokimi odznaczeniami państwowymi. Piloci nie popełnili błę-
dów. Pierwotną i główną przyczyną katastrofy były wady kon-
strukcyjno-technologiczne silnika. 

27 maja 1942: Czechosłowaccy cicho-
ciemni dokonali w Pradze zamachu na hitlerow-
skiego zbrodniarza Reinharda Heydricha.
SS-Obergruppenführer Heydrich był szefem 
Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy 
(RSHA). W styczniu 1942 roku kierował tzw. 
konferencją w Wannsee, podczas której wyso-
cy urzędnicy nazistowscy omawiali praktyczną 
organizację zagłady Żydów. Był także zastępcą 
protektora Czech i Moraw. Brutalna polityka 
okupacyjna, którą fi rmował, sprawiła, że nazy-
wany był „katem Pragi”.
Zamachu na Heydricha dokonali przerzuceni 
z Wielkiej Brytanii Jozef Gabčík i Jan Kubiš. W po-
bliżu samochodu szefa RSHA eksplodował granat. 
Początkowo wydawało się, że rany Heydricha nie 
są śmiertelne. Obergruppenführer zmarł jednak 
po ośmiu dniach w wyniku zakażenia bakteryjne-
go, którego nabawił się w szpitalu. W odwecie 
10 czerwca 1942 roku Niemcy zrównali z ziemią 
wioskę Lidice, mordując ludność cywilną. Masa-
kra stała się symbolem okupacyjnego terroru 
w Czechach. 

31 maja 1962: W Izraelu wy-
konano wyrok śmierci na Adolfi e 
Eichmannie, słynnym hitlerowskim 
„mordercy zza biurka”.
Eichmann nigdy nie zabił nikogo 
osobiście. Jest jednak uważany 
za głównego logistyka Holokaustu 
i jednego z największych nazistow-
skich zbrodniarzy. To on koordyno-
wał realizację planu Ostatecznego 
Rozwiązania Kwestii Żydowskiej, 
jak eufemistycznie określano zagła-
dę Żydów. Jako kierownik referatu 
żydowskiego w Głównym Urzędzie 
Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) 
odpowiadał m.in. za organizowa-
nie transportów do obozów zagła-
dy. Po wojnie uciekł do Argentyny, 
gdzie zamieszkał pod fałszywym na-
zwiskiem Ricardo Klement. W maju 
1960 roku został uprowadzony przez 
izraelskich agentów i wkrótce stanął 

oprac. Filip Gańczak

przez sądem w Jerozolimie. Proces 
wzbudził ogromne zainteresowanie 
światowych mediów i przywrócił pa-
mięć o tragedii Żydów. 

 Ð Szczątki Iła-62M w lesie Kabackim

31 maja 1972: Do Warszawy przybył z dwudniową wizytą prezydent 
USA Richard Nixon. „Przywożę słowa przyjaźni od całego narodu amerykań-
skiego dla całego narodu polskiego” – mówił na Okęciu. Na trasie przejazdu 
był entuzjastycznie witany przez tłumy warszawiaków.
Wspólnie z małżonką zwiedził Stare Miasto i złożył wieniec przy Grobie Nie-
znanego Żołnierza. Nie doszło do spotkania Nixona z prymasem Stefanem 
Wyszyńskim, gdyż nie zgodziły się na to komunistyczne władze. Prezydent 
spotkał się za to z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem. Tematem 
półtoragodzinnej rozmowy były głównie sprawy gospodarcze. Władzom PRL 
zależało m.in. na uzyskaniu amerykańskich kredytów. Przyjmując prezydenta 
USA, Gierek mógł się zaprezentować jako przywódca, z którym liczą się czo-
łowi politycy na Zachodzie.
Była to pierwsza w historii wizyta urzędującego prezydenta Stanów Zjed-
noczonych w Polsce. Później już każdy amerykański prezydent – z wyjątkiem 
Ronalda Reagana – odwiedzał nasz kraj. 

Fo
t.

 T
ad

eu
sz

 Z
ag

oź
dz

iń
sk

i/
P

A
P

Fo
t.

 A
IP

N

Fo
t.

 A
IP

N



z Pierwszej stroNy6

Rocznica uchwalenia przez Sejm Czteroletni 
Konstytucji 3 Maja stała się dla krakowskiego 
„Przyjaciela ludu” pretekstem do pod-
jęcia rozważań nad przestrzeganiem konsty-
tucji austriackiej. Tomasz Chłopski (właściwie 
Tomasz Dąbal – polski działacz ludowy w Galicji, 
później aktywista komunistyczny) w artykule 
Skutki lekceważenia konstytucji, opublikowa-
nym 10 maja 1914 roku na pierwszej stronie 
tygodnika fi rmowanego przez PSL, kreślił ka-
tastrofalny obraz galicyjskich miast i wsi. O sy-
tuacji chłopów z północno-wschodnich rubieży 
monarchii austro-węgierskiej pisał: „Zadłużenie 
wzrosło niepomiernie w ciągu ostatnich kilku lat 
nieurodzajów, teraz nie ma czym płacić rat po-
życzkowych, wzrasta groza licznych licytacji go-
spodarstw”. Winą za taki stan rzeczy Chłopski 
obarczał popierany przez arystokrację rząd au-
striacki, który – m.in. kosztem polskich chłopów 
– łożył olbrzymie pieniądze na zbrojenia wojsko-
we oraz utrzymanie wielkiej rzeszy urzędników, 
przez co nadmiernie obciążał budżet państwo-
wy. Jego zdaniem, rząd dążył do skompromi-
towania konstytucji i parlamentu, a w konse-
kwencji do ograniczenia „dozoru poselskiego” 
i wprowadzenia „rządów 
absolutnych przy pomo-
cy księży i urzędników”. 
Wzywając do przeciwsta-
wiania się jawnemu łama-
niu konstytucji, zarzucał 
społeczeństwu bierną po-
stawę wobec poczynań 
przedstawicieli arysto-
kracji. Konkludował: „Nie 
byłoby naszą rzeczą tra-
pić się o losy Austrii, gdy-
by nas tu nie było i gdyby 
się to nie odbijało na na-
szych plecach”.

10 maja 1914 roku

O zdobyciu wzgórza Monte Cassino przez oddziały Drugiego Korpusu Polskiego donosił 
25 maja 1944 roku „biuletyn informacyjny”. „W dniu 18 maja 1944 roku dokonała 
się doniosła rzecz: wojsko polskie osiągnęło jedno z największych swych zwycięstw w tej 
wojnie” – z entuzjazmem pisała redakcja tygodnika we wstępniaku zatytułowanym Mon-
te Cassino. Redakcja przybliżyła czytelnikom okoliczności, w jakich Polacy zdobyli klasztor 
Benedyktynów, obsadzony przez doborowe jednostki niemieckiej armii, a także przytoczy-
ła pełne uznania dla polskiego żołnierza relacje amerykańskich i brytyjskich koresponden-
tów wojennych z takich pism, jak: „Time”, „Daily Mail” oraz „Daily Telegraph”. Dziennikarz 
tego ostatniego napisał: „Polacy biją się zacięcie, dokonując prawie nieprawdopodobnych 
czynów. W jednym miejscu musieli oni zdobywać pionową ścianę przy pomocy drabinek 
sznurowych i specjalnych klamer skalnych”. Inni zwracali uwagę na „fantastyczną walkę” 
żołnierzy, których na polu bitwy powstrzymywała jedynie śmierć lub ciężka rana. Na zakoń-
czenie redakcja poświęciła kilka zdań zdobywcom Góry Klasztornej, wśród których znaleźli 
się byli więźniowie obozów koncentracyjnych i zesłańcy z obozów sowieckich. Większość 
z nich – na co zwrócono szczególną uwagę – pochodziła z obszarów Rzeczypospolitej, które 
Związek Sowiecki pragnął wcielić do swego imperium. Całość redakcja podsumowała sło-
wami: „A jednak – ten właśnie żołnierz, którego wolę walki łamali wrogowie i któremu nie 
zawsze dodawali otuchy najbliżsi sprzymierzeńcy – ten żołnierz dowiódł, iż posiada cnoty 
żołnierskie najwyższego rzędu”.

25 maja 1944 roku

W Polsce dokonał się zamach stanu – to tytuł artykułu wstępnego 
zamieszczonego 15 maja 1926 roku w „ilustrowanym ku-
rierze codziennym”. Bardziej niż tytuł wzrok czytelników 
z pewnością przykuły zdjęcia stron konfl iktu – prezydenta Sta-
nisława Wojciechowskiego, premiera rządu Wincentego Witosa 
oraz marszałka Józefa Piłsudskiego. Redakcja popularnego „czer-
woniaka” – podobnie zresztą jak cała ówczesna prasa społeczno-
-polityczna i ogólnoinformacyjna – poświęciła temu wydarzeniu 
znaczną część swoich łamów. Dziennik nie tylko relacjonował, go-
dzina po godzinie, przebieg wydarzeń w Warszawie, które roze-
grały się w ciągu ostatnich dni, ale także wskazał na przyczyny 
przewrotu. Zaliczył do nich: „Bezwład ciał ustawodawczych, brak 
inicjatywy władz, ogólne zniechęcenie spowodowane sytuacją go-
spodarczą, społeczną i powszechnym upadkiem moralności – oto, 
co jak ciężar na piersiach odczuwało już na długo przed zamachem 
stanu całe społeczeństwo”. Mimo panującego w kraju względnego 
spokoju, dziennik obawiał się eskalacji konfl iktu, co w rezultacie 
mogłoby doprowadzić do wybuchu wojny domowej. Na dalszych 
stronach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” czytelnik znalazł 
orędzie prezydenta RP do żołnierzy, a także odezwę Centralnego 
Komitetu Wykonawczego PPS, w której domagano się utworzenia 
nowego rządu. Ponadto mógł zapoznać się z informacjami na temat 
manifestacji zorganizowanej we Lwowie na cześć Piłsudskiego oraz 
wiecu poparcia dla rządu, który odbył się w stolicy Wielkopolski. 
Grozę majowych wydarzeń miały potęgować zdjęcia żołnierzy na 
ulicach stolicy, publikowane w kolejnych numerach dziennika. 

15 maja 1926 roku
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„Stoczniowcy gdańscy powitali święto majowe jak przystało na 
przodujący oddział klasy robotniczej Wybrzeża; w przeddzień 
1 Maja opuściły tu pochylnię 2 nowe statki, przy czym oba – w wy-
niku realizacji zobowiązań – zostały przygotowane do wodowa-
nia przed terminem” – pisano w „dzienniku bałtyckim” 
z 2 maja 1960 roku. Dzień po obchodach Święta Pracy na łamach 
dziennika ukazały się obszerne relacje z przebiegu uroczystości 
pierwszomajowych. Oprócz podania informacji o przedtermino-
wym wodowaniu statków, przeznaczonych na eksport do Brazylii 
i ZSRR, zrelacjonowano przebieg uroczystej akademii w Operze 
Bałtyckiej, na której szczególnie gorąco byli witani konsulowie 
generalni ZSRR i Chińskiej Republiki Ludowej, a także opisano 
akt wręczenia sztandaru Komendzie Chorągwi Gdańskiej ZHP 
przez wojewódzką organizację partyjną. Wszystkie te informa-
cje zostały wzbogacone stosownymi zdjęciami. Nie zabrakło też 
życzeń dla komitetów Wojewódzkiego i Miejskiego PZPR w Gdań-
sku. W opublikowanym na pierwszej stronie dziennika telegra-
mie, nadesłanym z ZSRR, można było przeczytać: „Obwodowy 
i Miejski Komitety Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 
w Leningradzie pozdrawiają serdecznie Was i wszystkich ludzi 
pracy miasta Gdańska z okazji święta 1 Maja – dnia międzyna-
rodowej solidarności pracujących, dnia braterstwa robotników 
wszystkich krajów. Życzymy Wam, Drodzy Towarzysze, nowych 
wielkich sukcesów w szlachetnym dziele budownictwa socjali-
zmu. Niech żyje nierozerwalna przyjaźń i współpraca pomiędzy 
narodami radzieckim i polskim!”. „Niech żyje pokój i przyjaźń mię-
dzy narodami!” – wtórował im „Dziennik Bałtycki”...

2 maja 1960 roku

14 maja 1981 roku

Męczeństwo Ojca Świętego Jana Pawła II, Pol-
ska stężała w trwożnym niepokoju, Akt ten ude-
rza w całą ludzkość – to tytuły z pierwszej strony 
„dziennika Polskiego” z 14 maja 1981 roku. 
Gazeta – tak jak i inne pisma codzienne – dokładnie 
opisała przebieg tragicznych wydarzeń, które roze-
grały się dzień wcześniej na pl. św. Piotra w Rzymie. 
Czytelnik mógł się zapoznać nie tylko z reakcjami 
całego świata, lecz także z opisem stanu zdrowia 
papieża. „Dramatyczna wiadomość o zamachu na 
papieża lotem błyskawicy obiegła świat, wywołując 
wszędzie oburzenie, wstrząs i żal. Początkowo ze 
szpitala Gemelli napływały bardzo niepokojące wia-
domości o stanie zdrowia papieża, który w czasie 
transportu do szpitala doznał lekkiego zakłócenia 
krążenia” – pisano z niepokojem w dzienniku. Re-
dakcja przywołała także reakcje polityków, w tym 
prezydentów USA i Francji, królowej brytyjskiej 
oraz sekretarza generalnego ONZ. Opublikowa-
ła też depeszę Stanisława Kani, Henryka Jabłoń-
skiego i Wojciecha Jaruzelskiego: „Wieść o zbrod-
niczym zamachu na życie Waszej Świątobliwości 
głęboko poruszyła nasz naród i władze Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. W tej ciężkiej chwili śle-
my z ojczystego kraju Waszej Świątobliwości ży-
czenia szybkiego powrotu do sił niezbędnych dla 
pełnienia posłannictwa w służbie humanistycznych 
idei pokoju i dobra ludzkości”. Ponadto redakcja 
informowała o aresztowaniu przez włoską poli-
cję zamachowca, obywatela tureckiego Mehmeta 
Ali Agcy, a także o pogrążonych w bólu i smutku 
mieszkańcach Wadowic, którzy modlili się „o urato-
wanie życia synowi ziemi wadowickiej”. Kolejne dni 
przynosiły nowe wiadomości, m.in. o stanie zdro-
wia Jana Pawła II, które od razu były publikowa-
ne w mediach drukowanych. Z obawą, ale przede 
wszystkim z nadzieją sięgały po nie nawet te osoby, 
które nie były stałymi odbiorcami prasy.

dr Mariusz Żuławnik – historyk, pracownik Biura Udostępniania 
i Archiwizacji Dokumentów IPN, autor m.in. Polska prasa polityczno-informacyjna 
na Mazowszu Północnym w latach 1918–1939  (2011)
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WWśród rżysk, ugorów 
i zagajników podwar-
szawskiego Anina od-
wiedzałem wtedy ludzi 

bardzo biednych i ludzi zamożnych. 
Nie myślałem wcześniej, że w kraju ist-
nieją takie różnice. Klepiska nie znałem 
nawet z wakacji na mazowieckiej wsi. 
A oto robotnik FSO na Żeraniu żyje 
z żoną i pięciorgiem dzieci w lepian-
ce z klepiskiem zamiast podłogi. Bose 
dzieci w brudnych koszulinach drep-
czą blisko ognia rozpalonego w „ko-
zie” ścinkami drew z rusztowań. Przy 
garnkach krząta się zaniedbana kobieta 
w wieku między 25 a 55 lat. Zmęczony 
mężczyzna siedzi na taborecie i posila 
się zacierkami.

W sąsiedztwie jakieś długie, drew-
niane czworaki z kilkoma drzwiami, 
a więc kilkoma adresami. Pod każdym 
adresem gałąź rodziny, której kolejne 
generacje kończyły najwyżej szkołę 
podstawową i żyły z „chłoporobotni-
ctwa” – dorywczej pracy w stolicy oraz 
z coraz bardziej podzielonych działek 
ogrodniczych.

A tuż obok „willa”. Dziś powiedzie-
libyśmy, że wyjątkowo brzydka. Ale 
wtedy otynkowany sześciobok o trzech 
kondygnacjach imponował. Zezwolenie 
na część mieszkalną miał tylko jeden 
poziom, więc na dole właściciel – jak 
wielu innych – urządził ogromny garaż, 
a na górze strych. Mieszkać można było 
i tu, i tu, i tu. Samochód, własne ogrze-
wanie, wodociąg i kanalizacja, no mózg 
staje... Nie wiem, czym się zajmował 

peerelowski krezus, ale oczekiwał mnie 
z kawą i koniakiem. Wypicia trunku od-
mówiłem – co wzbudziło jego niepokój. 

Bardzo przyjaźnie przywitała mnie 
też pewna wdowa z dorosłą córką. Nag-
le jednak zmieniła swoje nastawienie, 
usłyszawszy moje pytanie o zięcia, 
który akurat przebywał w fabryce: – 
Zameldowany, no i co z tego, że za-
meldowany?! Córka zaczęła groźnie 
buczeć i fukać, i z ulgą wreszcie stam-
tąd czmychnąłem.

Pewien emeryt podejrzewał mnie za-
pewne, że przyszedłem na przeszpie-
gi i szykuję włamanie, bo długo opo-
wiadał, jak bardzo bojowe są jego dwa 
czarne koty. – Jak lamparty, wejdzie 
pan, ale one już pana nie wypuszczą! 
– wskazywał na leniwie przeciągają-
ce się na piecu stworzenia, mrużące od 
niechcenia żółte ślepia...

***
Mało kto pamięta dziś o spisie po-

wszechnym, prowadzonym od 8 grud-
nia tamtego roku, który dziś kojarzony 
jest wyłącznie z krwawo tłumionymi 
protestami robotników Gdańska, Gdy-
ni i Szczecina. Pod hasłem „grudzień 
1970” w internecie znajdziemy oczy-
wiście liczne informacje o tych wyda-
rzeniach, ale o tym, że akurat trwał spis 
– już nie. Z kolei wklepanie hasła „spis 
powszechny 1970” nie da nam informa-
cji o masakrach na Wybrzeżu. Można 
godzinami przeglądać internet i nie do-
wiedzieć ani do kiedy spis był zaplano-
wany, ani... że go przerwano.

O odwołaniu rachmistrzów mogą 
jeszcze pamiętać ówcześni studenci, 
których tysiące GUS za jakieś sym-
boliczne pieniądze wtedy zatrudnił, 
a uczelnie przymusowo do tego zaję-
cia delegowały. 

Chłopców z naszego roku wysłano 
tam, gdzie bano się skierować dziew-
częta. W szczerym polu brnęliśmy w bło-
cie, zwykle już po ciemku, osłaniając się 
przed wiatrem i zacinającym śniegiem 
z deszczem. I tak dom za domem, dzień 
po dniu. Koszmar dojazdów i powrotów 
kolejkami elektrycznymi. Marsz przez 
podejrzaną okolicę na stację, gdzie w bu-
fecie jadło się byle co, byle gorące. 

W sobotę 12 grudnia ogłoszono pod-
wyżki „cen detalicznych mięsa, prze-
tworów mięsnych oraz innych artyku-
łów spożywczych”. W niedzielę z całym 
narodem miałem czas, by ochłonąć. 
W poniedziałek zaskoczyła mnie cena 
kotleta w bufecie; wzrosła o połowę. 
Dalej spisywaliśmy rodaków. We wto-
rek 15 grudnia usłyszeliśmy, że trze-
ba oddać wszystkie kwestionariusze, 
wypełnione, i te, których wypełnić nie 
zdążyliśmy. Tych ostatnich nie było już 
dużo – kilka adresów – ale jednak mogę 
stwierdzić z całą odpowiedzialnością, 
że w grudniu 1970 roku nie każdy oby-
watel Anina i Międzylesia został ujęty 
w „narodowym spisie ludności, miesz-
kań i budynków mieszkalnych oraz in-
dywidualnych gospodarstw rolnych”.

Powiedziano nam, że władze oba-
wiają się ataków na nas, jako swoich 
przedstawicieli, ze strony „zdezorien-
towanych i nieuświadomionych ele-
mentów wśród miejscowej ludności”. 
Nie pamiętam, by ktokolwiek miał do 
mnie jakąkolwiek pretensję z powodu 

 W grudniu 1970 roku pukałem do licznych 
 drzwi. Słyszałem na ogół  niechętny lub lękliwy głos: 
 – Kto tam? 
 – Dzień dobry! Tu rachmistrz spisowy! 
 – odpowiadałem zgodnie z instrukcją. 

Na stacji 
Anin Stocznia
Maciej rosalak
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podwyżek... Poza tym nikt nam nie wy-
jaśnił, w czym owe „elementy” się nie 
orientują ani co niby miało zachwiać 
ich świadomością. 

Nie było wtedy, młody czytelniku, 
poczty elektronicznej, komórek oraz pry-
watnych rozgłośni radiowych i stacji te-
lewizyjnych. Dzienniki bez przerwy udo-
wadniały, że społeczeństwo skorzysta na 
podwyżce, oraz zachłystywały się pod-
pisanym 7 grudnia układem, w którym 
RFN normalizował stosunki z PRL oraz 
respektował powojenne granice. O tym, 
że we wtorek padły pierwsze strzały, że 
płonął gmach KW i dworzec w Gdańsku 
dowiedziałem się od szwagra, który po-
jechał tam na mecz jako sędzia siatkarski 
i – przerażony – tego samego dnia wie-
czorem wrócił do Warszawy. Rodzina na-
tychmiast włączyła Radio Wolna Europa, 
potwornie zresztą zagłuszane.

Dziś można się tylko domyślać, że 
władza zdecydowała o przerwaniu spi-
su tego samego dnia, kiedy w Gdańsku 
świsnęły pierwsze kule i kiedy nakaza-
no używać broni w kolejnych dniach 
i rejonach. Jeszcze nie nadszedł „czar-
ny czwartek” w Gdyni i w Szczecinie. 
Czy w Warszawie wiedziano już wtedy, 
że nadejdzie?

Nie pamiętam, czy tuż przed zastą-
pieniem Gomułki Gierkiem, czy tuż 
po, na studium dziennikarskim poja-
wił się towarzysz Wojtczak z KC PZPR 
i z przejęciem dobrze wyszkolonego 
lektora centralnego aparatu mówił nam, 
co mamy sądzić na temat „wydarzeń 
gdańskich”. Każdy peerelczyk znał to 
na pamięć. Nieporadność i serwilizm 
władz PRL wobec ZSRR nazywał 

„odpowiedzialnością za losy kraju”; 
przerzucenie ciężaru kosztów utrzyma-
nia molocha partyjno-państwowego na 
najciężej pracujących – „manewrem go-
spodarczym”; wrodzoną niewydolność 
systemu realnego socjalizmu ze Związ-
kiem Radzieckim na czele – „przyszłoś-
cią świata”. Kto był winny, że polała się 
krew? Oczywiście – „warchoły”, „chu-
ligani” i „element przestępczy”...

Towarzysz Wojtczak oczekiwał, że 
audytorium niby słowo Boże przyjmie 
ofi cjalną wykładnię partyjną tego, co się 
zdarzyło. Dotąd prawdopodobnie tylko 
z taką reakcją się spotykał i tym razem 
nie przewidywał żadnej istotnej krytyki. 
W grę wchodziła ewentualnie polemika, 
ale „z pozycji partyjnych”, bez podwa-
żania podstawowych faktów i interpre-
tacji. Jakież więc było jego zdumienie, 
gdy wystąpiła koleżanka Marysia L. 
(potem długoletnia dziennikarka „Ku-
riera Polskiego”) i zarzuciła mu powie-
lanie kłamstw i bzdur. – Robotnik pali 
komitety, bo go pali z głodu! – pamię-
tam, gdy to akurat zdanie wykrzyczała 
z ogniem w oczach. A oczy miała pięk-
ne, wielkie i błyszczące. Co drugi kole-
ga gotów był się zakochać. Rzecz jasna, 
z tych bezpartyjnych. Zdzisek P. (od lat 
znany krytyk fi lmowy) okazał się naj-
szybszy. Oświadczył się 
i został przyjęty. Do dziś 
są małżeństwem. 

Odwagę i niezłomny charakter Ma-
rysia odziedziczyła zapewne po swo-
im ojcu Tadeuszu, żołnierzu podziemia 
niepodległościowego, zamordowanym 
strzałem w tył głowy w więzieniu moko-
towskim. Nie znała go; przyszła na świat 
po jego śmierci. Symboliczną mogiłę 
ojca usypała w znanej z wojskowych 
Powązek kwaterze Na Łączce, gdzie 
w latach czterdziestych i pięćdziesiątych 
bezpieka zrzucała ciała pomordowanych 
do bezimiennych dołów śmierci.

***
Rok za rokiem Grudzień ‘70 odda-

la się w przeszłość, a jego obraz, wi-
dziany przeze mnie z coraz większego 
dystansu, układa się z puzzli pozornie 
nieprzystających do siebie, a jednak 
tworzących przedziwnie jednorodną ca-
łość. Dmie w nim zimny wicher, śnieg 
z deszczem zalepia oczy, stoczniowcy 
wychodzą przez bramę nr 2 i padają 
tam, gdzie dziś stoją krzyże z kotwi-
cami nadziei, Marysia klęczy przed 
grobem ojca, kolejka elektryczna mija 
Anin i zatrzymuje się na stacji Gdynia 
Stocznia, a dwa czarne koty otwierają 
i zamykają żółte oczy.

Maciej Rosalak – redaktor dodatków historycznych 
„Rzeczpospolitej”; w grudniu 1970 roku był studentem I roku 
podyplomowego Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego

 Ð Starcia robotników z milicją na stacji kolejowej Gdynia Stocznia, 17 grudnia 1970 rokuFo
t.

 A
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WW 1986 roku komuni-
stycznym władzom 
bardzo zależało na 
tym, żeby oficjalne 

pierwszomajowe manifestacje, zorga-
nizowane w setną rocznicę demonstra-
cji robotników w Chicago, się udały. 
A powody obaw o frekwencję były 
poważne, gdyż kilka dni wcześniej, 
26 kwietnia, uległ awarii czwarty reak-
tor elektrowni atomowej w Czarnoby-
lu. W nocy z 27 na 28 kwietnia chmura 
radioaktywnego pyłu dotarła nad Pol-
skę. Pierwszy komunikat o tym wy-
padku ogłoszono dopiero 29 kwietnia. 
Następnego dnia w całym kraju rozpo-
częto akcję podawania dzieciom płynu 
Lugola. Miał on zapobiec kumulowa-
niu się radioaktywnego izotopu jodu 
w tarczycy i tym samym wzrostowi za-
chorowań na nowotwory. Jednocześnie 
władze utrzymywały, że nie ma nie-
bezpieczeństwa, i wezwały do udziału 
w pochodach pierwszomajowych.

„Tegoroczne obchody mają szcze-
gólne historyczne tło. Upływa sto lat 

1 MAJA 1986 ROKU

tomasz stempowski

od krwawej rozprawy amerykańskiej 
policji z robotnikami w Chicago. To 
pamiętne wydarzenie zapoczątkowa-
ło tradycję pierwszomajowych mani-
festacji. Szubienice, policyjne szarże, 
klątwy i oszczerstwa, taka była od-
powiedź na rodzący się nurt wyzwo-
lenia człowieka” – stwierdził 1 maja 
gen. Wojciech Jaruzelski. Jego słowa 
odnosiły się do historii, jednak brzmia-
ły całkiem aktualnie.

W Warszawie, oprócz ofi cjalnego, 
maszerował jeszcze jeden pierwszoma-
jowy pochód. Wierni, którzy przybyli 
o dziesiątej do kościoła św. Stanisława 
Kostki na Żoliborzu na mszę św., po 
jej zakończeniu skierowali się przez 
pl. Komuny Paryskiej (niegdyś i obec-
nie Wilsona) w kierunku ul. Krasiń-
skiego. Tam drogę zagrodził im od-
dział ZOMO. Tłum cofnął się, szukając 
schronienia w kościele i na przyległym 
do niego terenie. Według szacunków 
Służby Bezpieczeństwa, w pochodzie 
wzięło udział około trzech tysięcy 
osób. Milicjanci (także na koniach) 

Wieczorem 1 maja w Dzienniku Telewizyjnym lektor podniosłym 
głosem odczytał z kartki: „Cały postępowy świat czci dziś Święto Pracy. 
Wielotysięczne barwne pochody przeszły ulicami miast i wsi całej Polski. 
Potężna rzesza ludzi wyległa na świąteczne manifestacje w poczuciu więzi 
ze stuletnimi tradycjami robotniczej walki i pracy, aby zademonstrować 
trwałość przekonań w sprawach, które naród zbliżają i jednoczą”.

szybko rozpędzili uczestników mar-
szu. Wielu z nich wylegitymowano, 
przystąpiono też do „eliminowania 
z tłumu osób zachowujących się naj-
bardziej prowokacyjnie”. Według ra-
portu SB o 11.45 w pobliżu kościoła 
przebywało jeszcze około dwóch ty-
sięcy osób, o 12.15 – tysiąc, dziesięć 
minut później trzysta, a o 14.50 już tyl-
ko niewielka grupa. 

Ludzie rzeczywiście „prowokowa-
li” władze: rozrzucali ulotki, wznosili 
okrzyki „Nie ma wolności bez Soli-
darności” i nieśli transparenty: „Ro-
sjanie precz z Afganistanu”, „Soli-
darność MRKS”, „Wolność narodom 
ZSRR – Solidarność”, „Polskie gesta-
po – MSW zabija już 10 lat”, „Teresa 
Wrzesińska w torturach, niewidoczna 
dla otoczenia”, „Żądamy statusu więź-
nia politycznego”.

Organizatorzy tego pochodu starali 
się uzyskać ofi cjalne pozwolenie na 
organizację przemarszu. Kilkunasto-
osobowy Komitet Obchodów Świę-
ta 1 Maja 1986 roku w Warszawie 
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– w którego skład weszli: Maciej 
Jankowski jako przewodniczący oraz 
m.in. Henryk Wujec i Janusz Onysz-
kiewicz – wystąpił 22 kwietnia do 
Urzędu Miasta Stołecznego War-
szawy z odpowiednim wnioskiem. 
Pochód miał się zebrać o 12.00 na 
pl. Komuny Paryskiej i przemaszero-
wać ulicami Słowackiego, Stołeczną 

(obecnie Popiełuszki) i Krasińskie-
go. Do wniosku załączono „Odezwę 
do mieszkańców Warszawy”, w któ-
rej znalazło się m.in. następujące 
uzasadnienie:

„Komitet Obchodów Święta 1 Maja 
wzywa ludzi pracy stolicy do god-
nego uczczenia tego święta. Łączy-
my się w tym dniu myślami z tymi 

wszystkimi, którzy walczą o prawa 
ludzi pracy na całym świecie, a szcze-
gólnie z naszymi kolegami i przyja-
ciółmi cierpiącymi za wspólną spra-
wę w więzieniach PRL. Wzywamy do 
udziału w pokojowej manifestacji pod 
hasłem zahamowania degradacji wa-
runków naszego życia i pracy, uchy-
lenia drakońskich ustaw, uwolnienia 
więźniów politycznych, przywrócenia 
pluralizmu związkowego. Wyruszamy 
z hasłem powszechnej solidarności!”. 

Oczywiście, władze nie wydały zgo-
dy na organizację pochodu. Odrzuci-
ły także złożone przez organizatorów 
odwołanie, co uzasadniono zagro-
żeniem „bezpieczeństwa i porządku 
publicznego”. 

Manifestacja przebiegała spokojnie. 
W meldunku SB zapisano, że już przed 
mszą św. proboszcz parafi i ks. Teofi l 
Bogucki nawoływał zebranych do 
zachowania spokoju. Wezwanie po-
wtórzył także później, kiedy uczest-
nicy pochodu natknęli się na oddział 
ZOMO i wrócili na teren kościoła. Na-
pięcie wprowadziła tylko obecność od-
działów milicji i ich działania wobec 
demonstrantów. 

 Ð Konfrontacja manifestantów z oddziałami milicji

 Ð  Uczestnicy pochodu z transparentami, 
m.in. z portretem ks. Jerzego Popiełuszki
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Wykonane przez wywiadow-
ców Biura „B” zdjęcia potwier-
dzają, że manifestanci zachowy-
wali się spokojnie. Dwadzieścia 
dziewięć fotografi i wklejonych 
do albumu załączonego do mel-
dunku zawiera rzekomo doku-
mentację „faktów naruszania 
ładu i porządku publicznego 
w rejonie kościoła św. Stanisła-
wa Kostki”, jednak w rzeczy-
wistości pokazuje coś całkiem 
innego. 

Jedno ze zdjęć może posłużyć jako 
syntetyczny opis stosunków władza–
społeczeństwo. Fotograf stał w pewnej 
odległości za plecami funkcjonariuszy 
blokujących przejście ul. Krasińskie-
go. Na pierwszym planie widzimy kil-
ka szeregów umundurowanych mili-
cjantów w hełmach, z opuszczonymi 
zasłonami. Przy lewej krawędzi spo-
strzec można funkcjonariusza z kamerą. 
Jawne fi lmowanie demonstrantów było 
jedną z metod oddziaływania na tłum, 
które miały wpłynąć na jego morale. 
W głębi widzimy uczestniczących w po-
chodzie warszawiaków. Stoją spokojnie 
naprzeciw milicjantów, zwróceni odsło-
niętymi twarzami w ich stronę. Uwagę 
przykuwają trzy transparenty uniesio-
ne nad głowami zgromadzonych. Co 
ciekawe, nie zostały one wymienione 
w meldunku SB. Przedstawiały portret 
ks. Jerzego Popiełuszki, wikariusza 

żoliborskiej parafi i i kapelana Solidar-
ności, zamordowanego 19 października 
1984 roku przez ofi cerów Służby Bez-
pieczeństwa. Na prostokątnej tablicy 
widnieje uproszczone grafi cznie zdjęcie 
ks. Jerzego, zrobione 26 sierpnia 1984 
roku przez Erazma Ciołka, na które na-
łożono napis „Solidarność”. Stało się 
ono swoistą ikoną, przywołującą sło-
wa wypowiedziane przez ks. Jerzego 
w czasie jego ostatniego publicznego 
wystąpienia: „Aby zło dobrem zwycię-
żać i zachować godność człowieka, nie 
wolno walczyć przemocą. [...] Módlmy 
się, byśmy byli wolni od lęku, zastra-
szenia, ale przede wszystkim od żądzy 
odwetu i przemocy”.

Na większości zdjęć zostali uwiecz-
nieni uczestnicy manifestacji: kobiety 
mężczyźni, dzieci. Wiele osób trzyma 
palce wzniesione w geście symbolizu-
jącym zwycięstwo. Dobrze widoczne 

są napisy na transparentach. Uwagę 
fotografa przyciągnął też mężczyzna 
z aparatem fotografi cznym i kobieta 
prowadzona przez milicjanta. To właś-
nie miały być akty „naruszania ładu 
i porządku publicznego”. 

Rozbieżność między formułkami 
językowymi używanymi w meldunku 
SB a załączonymi do niego fotogra-
fi ami budzi pytanie, po co w ogóle je 
dołączono. Widocznie sposób rozumo-
wania przedstawicieli ówczesnej wła-
dzy był tak odmienny od naszego, że 
nie dostrzegali oni tu żadnej niezgod-
ności.

Tomasz Stempowski – historyk, kustosz w Biurze 
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie; 
interesuje się fotografi ą historyczną; autor artykułów 
dotyczących fotografi i historycznej i archiwistyki; 
współautor książki Prawo w fi lmie (2009), współredaktor 
albumu Oblężenie Warszawy w fotografi i Juliena Bryana (2010)

 Ð Kobieta zatrzymana przez milicję

 Ð Fotograf uchwycony aparatem SB
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Dwadzieścia lat temu Niemcy otrzymali wgląd do 
materiałów, które zgromadziła na ich temat en-
erdowska służba bezpieczeństwa. Czy było to 
potrzebne?
Tajna policja NRD, czyli służba bezpieczeństwa Stasi, in-
gerowała w życie zawodowe i prywatne. Sterowała biogra-
fi ami, niszczyła życiorysy. Wgląd w jej akta jest cichym 
zadośćuczynieniem dla ofi ar i czymś w rodzaju odzyskania 
prawa do samostanowienia. Pomaga również konkretnie 
wykazać, jak państwo i tajna policja ciemiężyły obywateli.
Jeśli znajdziemy dokumenty, które pozwolą udowodnić 
okres pobytu w więzieniu albo uszczerbek na zdrowiu, 
albo ingerencję w życie zawodowe, z której powodu ma 
się teraz niższą emeryturę, to dzięki ustawie o rehabilitacji 
można wyrównać szkodę. Bo w przeciwnym razie krzywda 
trwałaby nadal.

Wtedy, dwadzieścia lat temu, niektórzy obawiali 
się, że jeśli otworzy się archiwa, dojdzie do aktów 
zemsty. Czy tak się stało?
Przeciwnie. Wgląd w dokumenty Stasi zapobiegł aktom 
zemsty, uciął denuncjacje, plotki i fałszywe podejrzenia. 
Udało się stworzyć transparentny obraz działalności służby 
bezpieczeństwa i wskazać indywidualną odpowiedzialność. 
Można było dokładnie powiedzieć, kto i w jaki sposób pra-
cował dla Stasi. Kto na przykład zdradził przyjaciół, ale 
też który etatowy funkcjonariusz Stasi jakich czynów się 
dopuścił i za co odpowiada.

Jak dalece wiarygodne są te dokumen ty? W Polsce 
często pojawiają się opinie, że nie można ufać ma-
teriałom komunistycznej służby bezpieczeństwa.
Tajna policja nie wytwarzała tych akt ze świadomością, 
że kiedyś do nich zajrzymy i będziemy je wykorzystywać 
do rozliczenia z przeszłością. Wytwarzała je dla siebie, na 
potrzeby swojego aparatu. To dlatego są bardzo sumienne, 
precyzyjne. Poza tym dokumenty te były systematycznie 
kontrolowane. Jeden referat służby bezpieczeństwa kontro-
lował inny, tak jak to jest w zwyczaju instytucji tego typu. 
Oczywiście, zdarzało się też, że ofi cerowie Stasi chcieli za-
błysnąć przed przełożonymi, spełnić ich oczekiwania. To wi-
dać w niektórych tekstach. Dlatego historyk, który korzysta 
z tych akt, zawsze musi postawić mały znak zapytania. Tak 
samo jak przy pracy z innymi materiałami archiwalnymi. 

Roland Jahn (ur. 1953) jest federalnym pełnomocnikiem 
ds. akt Stasi i byłym enerdowskim opozycjonistą; 
w 1977 roku za swą niepokorną postawę został relegowany 
ze studiów; we wrześniu 1982 roku trafi ł do więzienia, 
po tym jak przypiął do roweru polską fl agę z napisem 
„Solidarność z polskim narodem”; rok później pozbawiono 
go obywatelstwa NRD i przemocą wywieziono do RFN; 
zamieszkał w Berlinie Zachodnim, skąd nadal wspierał 
enerdowską opozycję; po zjednoczeniu Niemiec pracował 
jako dziennikarz i często podejmował temat rozrachunków 
z komunistyczną przeszłością; otrzymał Federalny Krzyż 
Zasługi (1998) i „Medal Wdzięczności” Europejskiego 
Centrum Solidarności w Gdańsku (2010)

„Solidarność była 
dla mnie wzorem”
Z Rolandem Jahnem, federalnym pełnomocnikiem ds. akt Stasi, 
rozmawia Filip Gańczak

Musi je sklasyfi kować i zweryfi kować. Zasadniczo, i to 
chcę podkreślić, trzeba jednak powiedzieć, że akta służby 
bezpieczeństwa są solidną podstawą do prowadzenia badań 
naukowych i pomagają zrozumieć przeszłość.

Pan zajrzał do swojej teczki już na początku roku 
1990, po tym, jak archiwum Stasi w Berlinie 
Wschodnim zostało zajęte przez zwykłych obywa-
teli. Jaka była Pana pierwsza reakcja, gdy czytał 
Pan te materiały? 

Fot. Robert-Havemann-Gesellschaft / Frank Ebert



wywiad14

Pierwszy wgląd w akta jest oczywiście 
bardzo poruszającym, emocjonalnym 
przeżyciem. Gdy przeczytałem czar-
no na białym to, co wcześniej tylko 
przypuszczałem, przeszły mi ciarki po 
plecach. Zobaczyłem, jak blisko mnie 
była Stasi, jak zdołała nakłonić moich 
przyjaciół, by mnie zdradzili. Przede 
wszystkim szokiem było dla mnie to, że 
funkcjonariusze bezpieki byli aktywni 
również w Berlinie Zachodnim, gdzie 
mieszkałem od 1983 roku. Sporządzili 
szkic mojego mieszkania. Dokładnie roz-
rysowali, jak ustawione były poszczególne 
meble. Obserwowali nawet drogę do szko-
ły mojej córki.

Czy po upadku NRD rozmawiał Pan 
z tymi byłymi funkcjonariuszami, 
którzy zajmowali się Pana sprawą?
Tak. W latach dziewięćdziesiątych rozmawia-
łem z etatowymi pracownikami Stasi, którzy 
odpowiadali za wyrządzoną mi krzywdę. Roz-
mawiałem również z tajnymi współpracowni-
kami, którzy byli moimi przyjaciółmi i donosili 
na mnie służbie bezpieczeństwa. To były bardzo 
ciekawe rozmowy. Nikt jednak nie zdobył się 

Polska teczka jahNa
W warszawskim archiwum IPN znajduje się dwudziesto-
kilkustronicowa teczka obecnego prezesa BStU. Z mate-
riałów wynika, że we wrześniu 1983 roku Roland Jahn 
został wpisany „z terminem do odwołania” do indeksu 
osób niepożądanych w PRL.

„Działalność jego prowadziła do zdrady kraju. Utrzymuje 
kontakty z osobami z podziemia politycznego w Polsce. 
W maju 1983 r. pozbawiony został obywatelstwa NRD” 
– uzasadniał wówczas ppłk Edward Lepalczyk z Biura 
Paszportów MSW.

Wkrótce o zakazanie Jahnowi i grupie jego przyjaciół 
przyjazdów do PRL prosił „polskich towarzyszy” także 
gen. Willi Damm z Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwo-
wego w Berlinie Wschodnim. Damm ostrzegał, że do Polski 
chce przybyć grupa osób osiadłych w Berlinie Zachodnim 
lub RFN i prowadzących „wrogą działalność przeciwko 
NRD”. Organizatorem i kierownikiem grupy miał być Jahn. 
„Nie jest wykluczona możliwość spotkania z siłami 
kontrrewolucyjnymi PRL” – pisał w liście do płk. Józefa 
Chomętowskiego z MSW wschodnioniemiecki generał.

Wniosek o skreślenie Jahna z listy osób niepożądanych 
w PRL pojawił się dopiero w październiku 1989 roku, 
już za rządów Tadeusza Mazowieckiego.

na to, by poprosić mnie o wybaczenie. Nikt nie zrozumiał, 
że dopuścił się niesprawiedliwości.

Jako dziennikarz rozmawiał Pan z kobietą, która 
przed kamerą przyznała się do współpracy ze Stasi. 
Jaką rolę pełnią takie wyznania?
Ważne jest dla mnie, by ludzie zmierzyli się z tym, co zro-
bili. Ważne jest, by przyznali się do swojej biografi i i wy-
tłumaczyli nam, dlaczego tak postępowali i jak się dzisiaj 
do tego odnoszą. Wtedy będziemy mieli szansę zrozumieć, 
jak to funkcjonowało. Nie chcemy przecież poprzestać na 
zdemaskowaniu sprawców. Chcemy wiedzieć, jak działała 
tajna policja, jak układała się współpraca między służbą 
bezpieczeństwa a partią komunistyczną, czyli zleceniodaw-
cą. W ten sposób można pojąć, jak funkcjonuje dyktatura.

W Polsce nawet część dawnej opozycji antykomuni-
stycznej nie chce dziś rozrachunku z komunistyczną 
przeszłością.
Widzę to inaczej. Filarem demokracji jest edukacja, uświada-
mianie. To nie znaczy, że dawni sprawcy nie powinni otrzy-
mać drugiej szansy. Także i oni powinni mieć możliwość 
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zintegrowania się z demokratycznym społeczeństwem. 
Chciałbym jednak, żebyśmy otwarcie mówili o tym, co było, 
jak było i kto był za to odpowiedzialny, bo tylko to może pro-
wadzić do pojednania. Można wybaczyć wyłącznie to, o czym 
się wie. Można wybaczyć wyłącznie temu, kogo się zna. Trze-
ba wiedzieć, kto to był. Tylko w ten sposób może powstać 
klimat pojednania. A przecież to właśnie chcemy uzyskać.

Czy w niemieckiej debacie o enerdowskiej przeszło-
ści doświadczenia z rozliczeniem dyktatury nazi-
stowskiej również odegrały jakąś rolę?
Oczywiście, bo dzięki tym doświadczeniom wiadomo, że 
wypieranie przeszłości nic nie pomoże. Nic nie da zakrywa-
nie tego, co było. To i tak wypłynie na wierzch. I, co również 
ważne, powinno się pamiętać o ofi arach, bo ich cierpienia 
wciąż trwają. Ci ludzie wciąż na przykład odczuwają skutki 
utraty zdrowia, wciąż jest w nich trauma. Także dlatego nie 
można po prostu zapomnieć o przeszłości.

Niedawno odpowiadał Pan na pytania zwykłych 
Niemców. Niektórzy skarżyli się, że byłym ofi -
cerom Stasi często dobrze się dzisiaj powodzi.
Myślę, że niektórym ofi cerom Stasi rzeczywiście po-
wodzi się całkiem dobrze. Nie mam jednak nic prze-
ciwko temu, by korzystali z dobrodziejstw demokracji. 

 Ð „Zakaz edukacji”. Roland Jahn protestuje po usunięciu go 
z uniwersytetu w Jenie; początek lat osiemdziesiątych

Również i oni powinni móc korzystać z podstawowych 
praw: wolności poglądów, informacji, zgromadzeń, podró-
żowania. Również i oni powinni móc się sprawdzić w biz-
nesie. Niech jednak przyznają, że ludziom w NRD nie przy-
sługiwały te wszystkie podstawowe prawa. I niech zechcą 
przyznać, że społeczeństwo demokratyczne różni się istotnie 
od dyktatury, w której nas utrzymywali.

Nie ma Pan wrażenia, że dzisiejsza dyskusja 
o komunistycznej przeszłości za bardzo koncen-
truje się na tajnych współpracownikach służby 
bezpieczeństwa?
Czasem rzeczywiście powstaje wrażenie, że szuka się prze-
de wszystkich tajnych współpracowników, którzy nie zostali 
jeszcze zdemaskowani. Sądzę jednak, że w edukacji o ca-
łościowej działalności służby bezpieczeństwa przeciwsta-
wiamy się takiemu widzeniu sprawy. Staram się kierować 
uwagę na tych, którzy pracując w aparacie represji, ingero-
wali w ludzkie biografi e. Przede wszystkim zaś na komu-
nistyczną partię SED, która uważała aparat tajnej policji za 
niezbędny i nim kierowała.

Dorastał Pan w Jenie. Był Pan członkiem komuni-
stycznej młodzieżówki FDJ i, jak sam Pan dziś mówi, 
„trybikiem w machinie dyktatury”. Co sprawiło, że 
z czasem przeszedł Pan do opozycji?
To była długa droga. Nie urodziłem się jako wróg państwa. 
Zrobiono ze mnie wroga państwa. Po prostu zadawałem py-
tania, jakie podpowiadał mi zdrowy rozsądek. Kiedy byłem 
zdania, że społeczeństwo nie jest zorganizowane sprawied-

liwie, otwarcie o tym mówiłem. Zamiast przyja-
znych odpowiedzi, poczułem 
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policyjną pałkę. Zostałem wyrzucony z uczelni, gdy pyta-
łem, dlaczego nie dopuszcza się żadnej krytyki. Zostałem 
wtrącony do więzienia, gdy wyraziłem solidarność z polską 
Solidarnością. Zostałem wydalony z kraju, gdy organizowa-
łem na ulicach pokojowe demonstracje. Wszystko to były 
rzeczy, które teoretycznie były gwarantowane przez kon-
stytucję NRD: wolność poglądów i zgromadzeń. A jednak 
ich odmawiano. Wolność trzeba sobie wziąć samemu – to 
było moje motto. I tego nie zaakceptowano. Tak stałem się 
wrogiem państwa i musiałem doświadczyć represji.

Były również próby werbunku?
Była jedna próba. W moim zakładzie pracy, przedsiębior-
stwie Carl-Zeiss w Jenie, zostałem wezwany do działu 
kadr. Tam już czekało dwóch ludzi ze służby bezpieczeń-
stwa, którzy podjęli ze mną rozmowę. Próbowali mnie 
omotać. Tłumaczyli, że niepokoją się o moich przyjaciół 
w Berlinie Zachodnim. Mówili, że moi przyjaciele, któ-
rzy wyjechali lub zostali wydaleni z NRD, są narażeni na 
działalność zachodnich służb. Powinniśmy ich wspólnie 

 Ð Prezes IPN dr Łukasz Kamiński i ambasador RP w Berlinie 
dr Marek Prawda z wizytą u Rolanda Jahna, jesień 2011 roku

chronić – zaproponowali. Pytali, czy nie zechciałbym wy-
mieniać się z nimi informacjami. W zamian obiecywali 
wstawić się za mną, bym znowu mógł studiować na uni-
wersytecie. Odrzuciłem tę propozycję. Na tym próba wer-
bunku się skończyła.

W 1982 roku przypiął Pan sobie do roweru biało-
-czerwoną flagę z napisem „Solidarność z polskim 
narodem”.
Solidarność była dla mnie wzorem. Bardzo kierowałem się 
tym, co działo się w Polsce. Ruch opozycyjny w PRL utwier-
dzał mnie w przekonaniu, że wolność trzeba sobie wziąć. 
Nie czekać na lepsze czasy, tylko wziąć sobie wolność, bo 
w przeciwnym razie nie przyjdzie nigdy. Nie tylko ja tak 
myślałem. Widziałem potem w wielu materiałach Stasi, jak 
ludzie w NRD wypisywali na ścianach: „Niech żyje Solidar-
ność!” albo: „Zróbmy to jak Polacy”. Te hasła jasno poka-
zują, że opozycja w NRD mocno wzorowała się na polskiej 
Solidarności. Chcemy przygotować w Warszawie wystawę, 
na której pokażemy dokumenty o opozycjonistach z NRD, 
którzy trafili do więzienia lub narazili się Stasi z powodu 
poparcia dla Solidarności.

Z powodu poparcia dla Solidarności trafił Pan na 
prawie sześć miesięcy do enerdowskiego więzienia. 
Jakie były tam warunki?
Byłem w małej pojedynczej celi, która nie miała okien. Były 
tylko luksfery. Nie widziałem słońca. Nie widziałem, jaka 
pogoda jest na zewnątrz. Byłem odcięty od zewnętrznego 
świata. Przez długi czas nie mogłem przyjmować odwiedzin. 
Moja towarzyszka życia nie mogła się ze mną zobaczyć. 
Próbowano mnie upokorzyć za pomocą tortur psychicznych. 
Pokazywano mi zdjęcia mojej trzyletniej córki i dawano do 
zrozumienia, że minie jeszcze parę lat, zanim znów będę 
mógł ją zobaczyć. Grożono, że jeśli nie będę zeznawał, 
zostaną aresztowani moi przyjaciele i moja towarzyszka 
życia. Takie psychiczne naciski sprawiają, że w wielu mo-
mentach traci się grunt pod nogami. Jest w więzieniu wiele 

Urząd Federalnego Pełnomocnika ds. Akt Stasi 
(BStU) jest uważany za pierwowzór Instytutu Pamięci 
Narodowej. Inaczej niż IPN, BStU nie ma jednak w swoich 
archiwach materiałów z okresu II wojny światowej.  
Przechowuje zabezpieczone w 1990 roku dokumenty 
enerdowskiej służby bezpieczeństwa (Stasi). Jest to 
111 kilometrów akt, 1,6 mln zdjęć, ok. 27,6 tys.  
nagrań dźwiękowych i ponad 2,7 tys. filmowych.  
Przyjęta w 1991 roku ustawa o BStU daje każdemu  
prawo wglądu do materiałów, które zgromadziła na jego 
temat Stasi. Od 2 stycznia 1992 roku do dziś skorzystało 
z tego prawa ponad 2 mln osób. Tylko w ubiegłym roku 
wnioski o wgląd do swoich teczek złożyło 80,6 tys. osób 
prywatnych. Akta Stasi udostępniane są także  
naukowcom i dziennikarzom.  BStU zatrudnia ponad  
1600 pracowników, ulokowanych w berlińskiej centrali 
i dwunastu ekspozyturach na terenie byłej NRD. Urząd 
ma za zadanie informowanie opinii publicznej o strukturze 
i metodach działania Ministerstwa Bezpieczeństwa Pań-
stwowego. Podobnie jak IPN, BStU uczestniczy również 
w procedurze lustracji osób zajmujących wysokie stano-
wiska publiczne, prowadzi badania naukowe i działalność 
wydawniczą, organizuje konferencje, wystawy itp. Szefa 
BStU wybiera Bundestag na wniosek rządu federalnego. 
Może on pełnić urząd maksymalnie przez dwie pięcioletnie 
kadencje. Pierwszym szefem BStU był w latach 1990– 
–2000 były pastor Joachim Gauck, obecny prezydent 
Niemiec. Od jego nazwiska BStU do dziś bywa nazywany 
Urzędem Gaucka. Od 2000 roku na czele BStU stała 
Marianne Birthler, a 15 marca ubiegłego roku zastąpił ją 
Roland Jahn.
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chwil, kiedy jest się małym i słabym. Ciągłe podnoszenie 
się i przetrzymanie tego wymaga wielkiego wysiłku.

Został Pan potem wydalony z NRD.
Po wyjściu z więzienia nadal organizowałem uliczne de-
monstracje. Cztery miesiące później zostałem skuty łań-
cuchem, zapakowany do pociągu i przemocą wywieziony 
z kraju. W Jenie pozostali moi przyjaciele, rodzina, w tym 
rodzice, który bardzo cierpieli przez to, że zabrano im syna. 
Dlatego wiedziałem, że wolność na Zachodzie będzie dla 
mnie tylko połowiczną wolnością, dopóki będzie stał mur 
berliński. Mój cel był jasny: pracować na rzecz tego, by 
ten mur runął.

Wierzył Pan wówczas, że może się to stać tak 
szybko?
Wierzyłem, że w dłuższej perspektywie mur może upaść. 
Nie później niż w 1987 roku powiedziałem do przyjaciół: to 
nie potrwa już długo. Czułem, że mamy szansę. Na Zacho-
dzie robiłem jako dziennikarz dokładnie to, co uważałem za 
ważne jeszcze w NRD. Informowałem o sytuacji w NRD: 
o aresztowaniach, naruszeniach praw człowieka, ale także 
o problemach dnia codziennego, takich jak zanieczysz-
czenie środowiska, trudności gospodarcze, fatalny stan 
budynków w miastach. Wszystko to przedstawiałem po to, 
żeby ludzie wiedzieli, w jakich warunkach żyją, i znaleźli 
odwagę, by to zmienić. Byłem zaangażowany w szmuglo-
wanie kamer przez granicę. Moi przyjaciele, podejmując 
wielkie ryzyko, fi lmowali pierwsze wielkie demonstracje 
w NRD. Między innymi w Lipsku, gdzie 9 października 
1989 roku pokojowo demonstrowało 70 tys. osób. Aparat 
władzy musiał pozwolić na to, by przeszli przez miasto. 
Zdjęcia te pokazała telewizja zachodnioniemiecka, ale mo-
gli je też obejrzeć prawie wszyscy mieszkańcy NRD. Na-
brali dzięki temu odwagi, by również w swoich miastach 
zorganizować demonstracje.

W jakim stopniu różniły się dyktatury w NRD i PRL?
I tu, i tam mieliśmy rządzącą partię komunistyczną i pra-
cującą na jej zlecenie tajną policję. W Polsce jednak „upust 
krwi” w opozycji nie był tak duży. Oczywiście, także Pola-
cy emigrowali na Zachód, ale nie tak masowo. Większość 
opozycjonistów, którzy wyszli z więzienia, nadal była potem 
aktywna w kraju. Wielu Niemców z NRD, którzy siedzieli 
w więzieniu, było wykupywanych przez władze RFN. Dla 
opozycji byli zazwyczaj straceni.
W NRD lepiej było o tyle, że w życiu codziennym obecne 
były zachodnioniemieckie media. Każdego wieczoru miesz-
kańcy NRD oglądali nadawany w RFN dziennik telewizyj-
ny „Tagesschau” i inne programy, które istotnie podnosiły 
poziom ich świadomości. W Polsce można było odbierać 
Radio Wolna Europa, ale to jednak nie to samo. W PRL po-
zornie większy był liberalizm w kulturze i sztuce. Przykła-
dem może być warszawski Festiwal Jazz Jamboree, na który 
przyjeżdżało również wielu zachodnich muzyków. Dla nas, 
Niemców ze Wschodu, było to silnym magnesem. Czuliśmy 
powiew otwartego świata. Ale czuliśmy też milicyjne pałki. 
W gruncie rzeczy to wszystko były niuanse. Ogólnie biorąc, 
dyktatury w Polsce i w NRD funkcjonowały według tych 
samych mechanizmów i służyły utrzymaniu władzy przez 
partię komunistyczną. A tajna policja miała w tym pomagać.

Jakie są dziś najważniejsze zadania urzędu do spraw 
akt Stasi?
Edukacja i rozrachunek z przeszłością. Pilną sprawą jest 
również nawiązanie dialogu z następnym pokoleniem. Dziś, 
ponad dwadzieścia lat po zjednoczeniu Niemiec, wyrosło 
pokolenie, które nie żyło w NRD i nie doświadczyło komu-
nistycznej dyktatury. Edukacja ma przeciwdziałać nostalgii 
i zniekształcaniu komunistycznej przeszłości. Ma służyć 
obronie wartości, jaką jest wolność. Musimy edukować, bo 
chodzi też o to, by wykorzystać wiedzę o tamtych czasach 
dla naszej demokracji. Im lepiej zrozumiemy dyktaturę, 

tym lepiej będziemy mogli kształto-
wać demokrację.

Czy nie jest ironią historii, 
że centrala państwa urzędu 
w Berlinie mieści się przy ulicy 
komunisty Karla Liebknechta?
Nie tylko to jest ironią historii. To, 
że były więzień służby bezpie-
czeństwa kieruje teraz urzędem do 
spraw akt Stasi, także jest ironią 
losu. Tak jak i to, że tysiące oby-
wateli zwiedza dziś biura Ericha 
Mielkego, wieloletniego szefa 
enerdowskiej bezpieki. Można 
powiedzieć, że świat stanął na 
głowie. 
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OObok prezentujemy przykład 
takiej fałszywki spreparo-
wanej przez funkcjonariu-
szy Służby Bezpieczeństwa 

w związku z I Krajowym Zjazdem Dele-
gatów NSZZ „Solidarność”, który odbył 
się jesienią 1981 roku (w dwóch turach 
– od 5 do 10 września oraz od 26 wrześ-
nia do 7 października). Było to nie tylko 
prawdziwe święto demokracji (z całe-
go kraju przybyło blisko 900 delega-
tów, wyłonionych w demokratycznych 
wyborach – jedynych takich w okresie 
Polski Ludowej), ale też najważniejsze 
przed 13 grudnia 1981 roku starcie mię-
dzy władzami (głównie z SB) a legalnie 
działającym związkiem. 

Aby mieć wpływ na przebieg obrad 
i ich wynik, Służba Bezpieczeństwa 
(wspierana przez Milicję Obywatelską, 
Wojskową Służbę Wewnętrzną, a nawet 
radziecki kontrwywiad wojskowy) pro-
wadziła działania na trzech szczeblach. 

Komendzie Wojewódzkiej MO 
w Gdańsku powierzono „zabezpiecze-
nie” samego zjazdu odbywającego się 
w hali „Olivia” (sprawa kryptonim „Sej-
mik”). Poszczególne komendy woje-
wódzkie MO w całym kraju prowadziły 
w odniesieniu do delegatów swoje dzia-
łania operacyjne w myśl wytycznych 
przychodzących z Warszawy, w samej 
zaś Warszawie działała grupa operacyjna 
pod kierownictwem wiceministra spraw 
wewnętrznych Adama Krzysztoporskie-
go (operacja „Debata”). We wszystkich 
tych ośrodkach wykorzystywano za-
równo tzw. osobowe źródła informacji 
(czyli agenturę wśród delegatów, obser-
watorów obrad czy służb zjazdowych) 
i technikę operacyjną (głównie podsłuch 
pokojowy i telefoniczny). Prowadzono 
także działania specjalne, polegające na 

kolportowaniu fałszywek sporządzo-
nych przez esbeków. Miały one na celu 
skonfl iktowanie delegatów na zjazd, 
ośmieszenie i zmniejszenie szansy na 
wybór do władz krajowych związku 
działaczy uznawanych przez władze za 
radykałów. 

Na przykład jeszcze przed rozpoczę-
ciem I KZD (w sierpniu 1981 roku) 
wysłano do 116 delegatów oraz niektó-
rych mediów („Życie Warszawy”, „Po-
lityka”, „Tygodnik Solidarność”, „Jed-
ność”, Dziennik Telewizyjny) rzekomy 
apel Komitetu Założycielskiego Krajo-
wej Komisji Koordynacyjnej Pracow-
ników Etatowych NSZZ „Solidarność” 
o wstępowanie do tej nowej „organiza-
cji związkowej”. W tym samym czasie 
rozkolportowano też inną fałszywkę 
– list „delegata z Kombinatu Huty im. 
Lenina w Krakowie”, zawierający atak 
na Roberta Kaczmarka z małopolskiej 
Solidarności w związku z jego wystą-
pieniami przeciw kandydaturze Lecha 
Wałęsy na przewodniczącego związku. 
„List” otrzymało pięćdziesięciu delega-
tów, cztery komisje zakładowe NSZZ 
Solidarność w Gdańsku (w tym w Stocz-
ni im. Lenina) oraz Zarząd Regionu 
Gdańsk. Po raz kolejny próbowano grać 
kartą antysemicką. W czasie zjazdu poja-
wiła się ulotka nawiązująca do Protoko-
łów Mędrców Syjonu, której sygnatariu-
szami miały być rzekomo osoby znane 
jeszcze z antysemickiej kampanii w mar-
cu 1968 roku, a po latach zaangażowane 
w działalność Solidarności. 

W fałszywkach oczerniano działaczy, 
zarzucano im rzekomą chęć uzyskania 
profi tów z funkcji pełnionych w struk-
turach związkowych. Najdobitniej tę 
taktykę władz PRL przedstawił An-
drzej Żabiński, I sekretarz KW PZPR 

Dokumenty wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa budzą 
wiele sporów i emocji. Nierzadko podnoszony jest zarzut, że to nic 
niewarte śmieci czy fałszywki, gdy w rzeczywistości są to często 
bezcenne materiały, dzięki którym można lepiej poznać wiele 
wydarzeń historycznych. Co nie oznacza, że bezpieka nie produko-
wała też i nie kolportowała fałszywek, np. w celu skompromitowa-
nia niektórych działaczy opozycji czy ich wzajemnego skłócania. 
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i w Katowicach 26 września 1980 roku 
podczas spotkania z aktywem partyj-
nym MO i SB: „Trzeba ich uwikłać 
w tysiące spraw, ja im współczuję, bo 
to są kochane, niekiedy młode chłopa-
ki, a wdali się w tę wielką politykę, no 
ale nie ma innego wyjścia. Muszą wie-
dzieć, co to znaczy smak władzy. Należy 
im wszędzie udostępniać lokale. Naj-
bardziej luksusowo urządzić jak tylko
można. Ja to już ciągle mówię, ale 
jeszcze raz powtórzę w tym gronie: nie 
znam człowieka, którego by władza nie 
zdemoralizowała, to tylko kwestia jak 
szybko i w jakim stopniu”. Towarzysze 
PZPR nie dostrzegali różnicy pomię-
dzy działalnością związkową, a karierą 
partyjną. Ślady tego widać także w do-
kumencie obok, kiedy mowa jest o „in-
tratnych posadkach”.

Wśród najbardziej atakowanych dzia-
łaczy Solidarności znalazł się m.in. An-
drzej Rozpłochowski. Jego kandydaturę 
na delegata na I KZD próbowano utrącić 
podczas Walnego Zebrania Delegatów 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W ak-
cję tę było zaangażowanych  m.in. oko-
ło 170 tajnych współpracowników SB. 
Podjęto także działania mające na celu 
wyeliminowanie go z władz regional-
nych związku. Kiedy nie przyniosło to 
rezultatu, do 186 delegatów na zjazd 
wysłano anonimowy druk zatytułowa-
ny Niepotrzebni nie chcą odejść (zob. 
obok), w którym atakowano Rozpło-
chowskiego za rzekomą „awanturni-
czą i rozłamową działalność” w czasie 
wyborów władz regionalnych, posłu-
gując się starannie dobranymi fragmen-
tami z pism związkowych z Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidar-
ność”. Fałszywkę tę rozsyłał Wydział 
III „A” KW MO w Katowicach na adre-
sy dostarczone przez Departament III 
„A” MSW. Przesłano ją do delegatów 
z dziesięciu województw: białostockie-
go, bielsko-bialskiego, bydgoskiego, 
ciechanowskiego, kieleckiego, kosza-
lińskiego, krakowskiego, poznańskie-
go, skierniewickiego i siedleckiego. Ak-
cja okazała się nieskuteczna, ponieważ 
Rozpłochowski został członkiem Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”.



 Używanie takiej terminologii – charakterystycznej 
 dla dokumentów SB – wskazuje na to, że autorem 
 tekstu jest esbek. W nomenklaturze „Solidarności”  
 posługiwano się regionami, których obszary 
 nie pokrywały się z województwami 
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 Chodzi o spory 
 wokół wyborów 
 na przewodniczące 
 go Zarządu Regionu, 
 których inspiratorami 
 byli w dużej mierze 
 funkcionariusze SB, 
 i zagrożenie 
 rozłamem. 
 Ostatecznie do 
 tego nie doszło, 
 a kandydujący 
 Rozpłochowski 
 nie zdecydował się 
 na zerwanie 
 obrad WZD 

 Nawiązanie do apelu opozycji przedsierpniowej, 
 który nie pojawiał się w zasadzie na drukach 
 związkowych po powstaniu NSZZ „Solidarność” 
 Użycie tego zwrotu również wskazuje na 
 bezpieczniackie pochodzenie dokumentu 

 Na I KZD Region Śląsko-Dąbrowski reprezentowało 
 106 delegatów (jeden mandat przypadał na 10 tys. 
 członków),  zatem region liczył  ok. 1 060 000 członków 

 Chodzi o dwudniową 
 (6–7 lipca 1981 roku) 
 I turę Walnego 
 Zebrania Delegatów 
 Regionu Śląsko- 
 -Dąbrowskiego 
 w Hali Sportowej 
 Huty „Baildon” 

 Stanowiska 
 w działających przed 
 powstaniem 
 „Solidarności” 
 związkach zawodowych 
 były traktowane jako 
 synekury, stąd 
 m.in. pomysł na 
 skorumpowanie, 
 w zdecydowanej 
 większości niedoświad- 
 -czonych, liderów 
  „Solidarności” 
 przywilejami, jakie 
 daje władza 

Grzegorz Majchrzak – historyk, pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN, członek Stowarzyszenia 
„Archiwum Solidarności” i Stowarzyszenia Wolnego Słowa; zajmuje się badaniem dziejów aparatu represji, 
opozycji demokratycznej i funkcjonowaniem mediów w PRL oraz stanem wojennym; ostatnio opublikował m.in. zbiory
dokumentów: Polskie Radio i Telewizja w stanie wojennym, Warszawa (wspólnie z Sebastianem Ligarskim, 2011)
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Musiało dojść do przesilenia
bogusław kubisz

„Zdobyłem się po ciężkiej walce z samym sobą na 
próbę sił ze wszelkimi konsekwencjami. Całe życie 
walczyłem o znaczenie tego, co zowię imponderabi-
lia, jak honor, cnota, męstwo […], a nie dla starania 
o korzyści własne czy swego najbliższego otoczenia. 
Nie może być w państwie za wiele niesprawiedli-
wości względem tych, co pracę dla innych dają, 
nie może być w państwie – gdy nie chce ono iść ku 
zgubie – za dużo nieprawości”.

T
ak nocą z 12 na 13 maja 1926 roku, gdy padły już pierw-
sze ofi ary przewrotu majowego, Józef Piłsudski uza-
sadnił przed przedstawicielami prasy zbrojne wystą-
pienie przeciwko rządowi. Nie była to tylko propaganda. 

Marszałek był święcie przekonany, że ratuje Polskę z rąk nie-
kompetentnych i przekupnych polityków. Chciał też skończyć 
z sejmokracją i wzmocnić władzę wykonawczą.

Bilans pierwszych lat niepodległości
Jeśli chcemy ocenić niecałe osiem lat, które upłynęły od od-
zyskania niepodległości przez Polskę w listopadzie 1918 roku 
do zamachu majowego w 1926 roku, mamy nie lada kłopot. 
Z jednej strony, udało się bardzo wiele: scalić w jeden orga-
nizm terytoria, które przez ponad sto lat należały do trzech 
mocarstw zaborczych, wywalczyć zbrojnie i na drodze dy-
plomatycznej dość rozległe granice, obronić młode państwo 
przed bolszewicką nawałą, odbudować ze zniszczeń wojen-
nych, wprowadzić ustrój demokratyczny i nowoczesne usta-
wodawstwo (m.in. ośmiogodzinny 
dzień pracy, równouprawnienie 

kobiet, system ubezpieczeń zdrowotnych), uchwalić konstytu-
cję marcową, rozpocząć budowę portu w Gdyni. Z drugiej zaś 
– wyzwań i bolączek było bez liku. Otoczona nieprzychylnymi 
sąsiadami Rzeczpospolita musiała utrzymywać liczną armię. 
Płonącą granicę wschodnią przed komunistyczną dywersją za-
bezpieczyło dopiero utworzenie Korpusu Ochrony Pogranicza 
w 1924 roku. Władze Niemiec, uważające Polskę za „państwo 
sezonowe”, wydały jej wojnę celną.

Stosunki wewnętrzne również nie wyglądały różowo. Ponad 
30 proc. ludności stanowiły mniejszości narodowe, a większość 
ich przedstawicieli nie utożsamiała się z państwowością pol-
ską. Wyjąwszy ziemie dawnego zaboru pruskiego, kraj był sła-
bo rozwinięty gospodarczo i cywilizacyjnie. Powszechne były 
bieda, niedożywienie, analfabetyzm (w 1921 roku 1/3 obywateli 
nie umiała czytać i pisać!). Przeludniona wieś, na której żyło 
3/4 populacji, nie była w stanie wyżywić takiej masy ludzkiej 
i zapewnić jej godziwych dochodów. W miastach setki tysię-
cy ludzi pozostawało bez pracy i środków do życia. Najgorzej 
działo się na Kresach Wschodnich, gdzie konfl ikty etniczne 
i społeczne nakładały się na siebie.

Życie gospodarcze podkopywała infl acja, którą udało się stłu-
mić dopiero w 1924 roku dzięki reformom Władysława Grab-
skiego. Brakowało rodzimego kapitału inwestycyjnego, a zagra-
niczne rządy i banki nie paliły się do pożyczania Polsce pieniędzy. 
Przełamywanie spuścizny zaborów również szło opornie. Skalę 
problemów, jakie trzeba było rozwiązać, dobrze ilustruje rela-
cja jednego z ówczesnych specjalistów od kolejnictwa: „Pociąg 
biegnący z Warszawy do Zebrzydowic znajdował się […] przez 
300 km pod opieką Kodeksu Napoleona i przepisów prawa 
rosyjskiego; na Śląsku podpadał przez 60 km prawodawstwu 
niemieckiemu; wreszcie ostatnie 40 km przebywał w sferze 
prawodawstwa austriackiego. Mniej więcej analogicznie wy-

glądały administracja, eksploatacja i przepisy techniczne”. 
W tych warunkach trudno było o stabilność. Strajki, 

 Ð Marszałek Józef Piłsudski w otoczeniu wiernych ofi cerów podąża na spotkanie z prezydentem 
Stanisławem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego, 12 maja 1926 roku



 Ð Marszałek Józef Piłsudski – dla jednych puczysta i dyktator, 
dla drugich mąż opatrznościowy
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manifestacje, starcia robotników i chłopów z policją i wojskiem 
były na porządku dziennym. Apogeum protestów społecznych 
przypadło na rok 1923.

Wiele indywidualności, mało współpracy
Patrząc z dzisiejszej perspektywy, polska scena polityczna 
pierwszych lat niepodległości roiła się od wybitnych posta-
ci, takich jak Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman 
Dmowski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Maciej Rataj, 
Ignacy Daszyński, Gabriel Narutowicz, Stanisław Wojciechow-
ski, Władysław Sikorski czy Władysław Grabski. Niestety, te 
indywidualności ze względów ideowych i ambicjonalnych nie 
chciały lub nie potrafi ły ze sobą współpracować. Choć trzeba 
przyznać, że w chwilach próby (porozumienie Piłsudski–Dmow-
ski przed konferencją pokojową w Paryżu, Rząd Obrony Naro-
dowej w 1920 roku, przezwyciężenie kryzysu politycznego po 
zabójstwie prezydenta Narutowicza) udawało się na krótko 
wyciszyć polityczne swary.

Konfl ikt między głównymi orientacjami politycznymi – chrześ-
cijańsko-narodową prawicą a lewicą i kojarzonym z nią, ale 
działającym samodzielnie Piłsudskim – był bardzo głęboki, gdyż 
każdy z tych obozów uważał, że jest predestynowany do rzą-
dzenia Polską. Prawica chciała uchodzić za depozytariuszkę 
tożsamości narodowej i religijnej Polaków, lekceważąc przy 
tym aspiracje mniejszości, które stanowiły znaczny odsetek 
społeczeństwa. Lewica niosła na sztandarach hasła postępu, 
sprawiedliwości społecznej i poprawy losu biednych, ale jej 
radykalizm odrzucał wielu wyborców. Z kolei Piłsudski i jego 
ludzie z rodowodem legionowym i peowiackim twierdzili, że 
skoro przelewali krew za ojczyznę, powinni mieć istotny wpływ 
na państwo i wojsko.

Strony politycznego sporu, rywalizując o władzę, często od-
woływały się do poparcia ulicy. Napiętą atmosferę życia publicz-
nego ostatecznie zatruło zamordowanie prezydenta Naruto-
wicza przez endeckiego fanatyka, które poprzedziła kampania 
nienawiści rozpętana przez prawicę. Wykopanych wówczas 
rowów nie udało się zasypać.

Efektem licznych konfl iktów politycznych, społecznych i na-
rodowościowych, wreszcie trudności gospodarczych było głę-
bokie rozczarowanie stanem państwa i kryzys demokracji. 

Sejmokracja
W listopadzie 1918 roku rozstrzygnięto, że odrodzona Polska 
będzie republiką parlamentarną. W pierwszym okresie naj-
większą rolę odgrywał Józef Piłsudski, skupiając w swoim ręku 
władzę cywilną i wojskową. Jego dominująca pozycja była nie 
w smak liderom stronnictw parlamentarnych. Konstytucję 
uchwaloną 17 marca 1921 roku skrojono ewidentnie przeciw-
ko marszałkowi, mocno ograniczając uprawnienia głowy pań-
stwa na rzecz Sejmu i rządu. Był to najważniejszy powód, dla 
którego Piłsudski odmówił ubiegania się o urząd prezydenta 
i usunął się do Sulejówka.

Tymczasem rozproszony i skłócony Sejm I kadencji, który 
został wybrany w listopadzie 1922 roku, okazał się najsłab-
szym ogniwem systemu władzy. Dość powiedzieć, że man-
daty zdobyli kandydaci z 14 list, a w Sejmie ukonstytuowało 
się aż 17 klubów poselskich! W takich warunkach stworzenie 
trwałej większości parlamentarnej było niemożliwe. Nie miał 
końca kontredans premierów i ministrów, a nieustające targi 
o stanowiska i wpływy gorszyły opinię publiczną. Z tej auto-
destrukcji parlamentu zdawał sobie sprawę Wincenty Witos, 
jeden z ówczesnych sejmowych rozgrywających, przywódca 

PSL „Piast”, premier obalony przez zamach majowy, który tak 
wspominał kolejny kryzys rządowy: „Przesilenie spowodowane 
dymisją rządu Skrzyńskiego trwało bardzo długo. Towarzyszyły 
mu chaos, zamieszanie wzmagające się z każdym dniem coraz 
bardziej. […] Społeczeństwo wrzało gniewem przeciw Sejmowi 
i politykom. Powszechnie mówiono, że sponiewierano władzę 
i rzucono ją na ulicę […]. Dziennikarze kpili z posłów, z Sejmu, 
a nawet z Prezydenta. W poszczególnych klubach panowała 
zupełna beznadziejność. […] Coraz więcej się zaczęło ustalać 
przekonanie, że jedynym człowiekiem, który mógłby i powinien 
objąć władzę, jest Piłsudski”.

Mąż opatrznościowy
Na tle powszechnie nielubianej klasy politycznej marszałek Pił-
sudski jawił się wielu Polakom jako mąż opatrznościowy. Owiany 
chwałą twórcy Legionów, wskrzesiciela Polski, pogromcy bol-
szewików w 1920 roku, uosabiał (zwłaszcza wśród wojska, libe-
ralnej inteligencji i sympatyków lewicy) nadzieje na uzdrowienie 
stosunków w państwie, na sprawne, uczciwe i sprawiedliwe 
rządy. Jego zwolennicy uważali, że w latach 1922–1923 zo-
stał upokorzony i zmuszony do odejścia ze służby państwowej. 
Skromne bytowanie, jakie wiódł marszałek w Sulejówku (jego 
symbolem był prosty, szary uniform i czapka maciejówka), kon-
trastowało z pazernością i wystawnym stylem życia niektórych 
polityków. Wprawdzie pisze się, że był to element kształtowania 
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wizerunku, ale trudno się z tym zgodzić – Piłsudskiego 
nie interesował blichtr i apanaże towarzyszące władzy. 
Natomiast bardzo interesowało go, kto i jak rządzi Pol-
ską. Utworzenie 10 maja 1926 roku centroprawicowego 
gabinetu Witosa uznał za kamień obrazy.

Nie lubię bata...
Sytuacja dojrzała do przesilenia. Dziś wiemy, że idąc 
12 maja z wojskiem na Warszawę, Marszałek nie chciał 
brać władzy, lecz jedynie poprzez demonstrację zbroj-
ną wymusić na prezydencie Wojciechowskim dymisję 
rządu i powołanie nowego, w którym znaleźliby się jego 
zaufani ludzie. Gdy nic z tego nie wyszło, zdecydował się 
na konfrontację, z której wyszedł zwycięsko. Zyskał przy 
tym bardzo szerokie poparcie: od konserwatywnego zie-
miaństwa po radykalną lewicę.

W jednym z wywiadów powiedział: „Jestem człowiekiem 
silnym – lubię decydować sam. Ale gdy patrzę na histo-
rię mojej ojczyzny, nie wierzę – naprawdę – aby można 
było rządzić w niej batem. Nie lubię bata…”. Tak się stało. 
Piłsudski nie wprowadził dyktatury, nie zniósł konstytucji 
(chociaż ją poprawiono, wzmacniając władzę wykonaw-
czą poprzez tzw. nowelę sierpniową) i nie rozwiązał par-
lamentu. Nie został też prezydentem, wysuwając na to 
stanowisko Ignacego Mościckiego. Zadowolił się władzą 
nad wojskiem i kierowaniem państwem „z tylnego siedze-
nia”. Wolał rządzić siłą autorytetu i społecznego zaufania.

Wysuwane przez piłsudczyków hasło sanacji państwa 
rychło się zdewaluowało, a otoczenie marszałka, wykorzy-
stując jego skupienie na sprawach obronności państwa 
i osłabienie sprawności wskutek wieku i chorób, zaczęło 
dążyć do monopolu władzy. Niemniej trzeba przyznać, że 
rządy pomajowe sprawniej radziły sobie z obowiązkami 
niż ich poprzednicy sprzed 1926 roku. Państwo okrzepło, 
odzyskało autorytet, szybciej się rozwijało. Mimo wielkie-
go kryzysu, jaki zwalił się na Polskę na przełomie lat dwu-
dziestych i trzydziestych, znajdowano środki na wielkie 
inwestycje przemysłowe, takie jak Centralny Okręg Prze-
mysłowy, rozbudowywany niemalże aż do końca dwudzie-
stolecia międzywojennego. Dlatego gdy Piłsudski umierał, 
w 1935 roku, zdecydowana większość rodaków nie wypo-
minała mu krwi bratniej przelanej dziewięć lat wcześniej.

Bogusław Kubisz – historyk, sekretarz redakcji Magazynu Historycznego 
„Mówią Wieki”

KKiedy 12 maja 1926 roku na warszawskim moście Ponia-
towskiego doszło do słynnego spotkania Józefa Piłsud-
skiego z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim, 
młoda polska demokracja miała jeszcze cień szansy na 

przetrwanie. Okazało się jednak, że Wojciechowski – stary druh 
Piłsudskiego z czasów walki z caratem w szeregach PPS – nie 
ugiął się przed zbuntowanym marszałkiem i że stojący na mo-
ście żołnierze byli wierniejsi przysiędze niż urokowi Komendan-
ta. Piłsudski wpadł w depresję i przez kilka następnych godzin 
oddawał się wspominaniu czasów legionowych w koszarach 
na Pradze. Gdyby wówczas wrócił do Sulejówka, uznając, że 
jego demonstracja wystarczy do obalenia rządu Wincentego 
Witosa, demokracja mogłaby ocaleć. Tak się zresztą zachował 
wcześniej, w listopadzie 1925 roku w Sulejówku, odprawiając 
z kwitkiem kilkuset przybyłych tam ofi cerów, którzy – ustami 
gen. Gustawa Orlicz-Dreszera – ofi arowali mu swe „pewne, 
w zwycięstwach zaprawione szable”. Jednak w maju 1926 roku 
Piłsudski najwyraźniej obawiał się, że namawiający go od dawna 
do położenia kresu sejmokracji ofi cerowie stracą w końcu wiarę 
w zdecydowanie swojego Komendanta. 

Gdy więc w praskich koszarach Piłsudski pogrążył się w roz-
myślaniach, dowództwo nad zbuntowanymi oddziałami przejął 
gen. Dreszer, który wykorzystując ich dwukrotną przewagę 
liczebną na siłami rządowymi (12 do 6 tys. żołnierzy), nakazał 
atak. W Warszawie rozpoczęły się bratobójcze walki, w trakcie 
których zginęło 379 ludzi, z czego prawie połowę stanowili cy-
wile. Piłsudski, w przeciwieństwie do Dreszera, był politykiem, 
miał się więc nad czym zastanawiać. Kiedy bowiem prezydent 
odmówił uznania wojskowej demonstracji Piłsudskiego i za-
żądał „dochodzenia swych pretensji na drodze legalnej”, sta-
ło się jasne, że marszałek musi się cofnąć lub podążyć drogą 
walki zbrojnej z legalnymi władzami RP, której fi nał 12 maja 
był niemożliwy do przewidzenia. Walki skończyły się po dwóch 
dniach, ale tylko dlatego, że u prezydenta Wojciechowskiego 
i premiera Witosa zwyciężyło poczucie odpowiedzialności za 
Polskę, której dwa dni wcześniej zabrakło Piłsudskiemu. Po 
stronie tego ostatniego opowiedziała się większość armii, ale 
gdyby prezydent oraz ministrowie posłuchali dowodzących od-
działami rządowymi generałów, z Tadeuszem Rozwadowskim 
na czele, i przenieśli się do Poznania, gdzie stacjonowały pułki 

Waterloo 
Piłsudskiego
antoni dudek

 Ð Stanowisko 
ciężkiego karabinu 
maszynowego

 Ð Barykada na Placu Unii Lubelskiej
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Waterloo 
Piłsudskiego
antoni dudek

niechętne Piłsudskiemu, wówczas zrealizowałby się scenariusz 
długotrwałej wojny domowej, której konsekwencją mógł być 
rozpad państwa, z trudem zlepionego z trzech bardzo różnych 
obszarów przed zaledwie kilkoma laty. 

Polska miała szczęście, że na czele władz II RP, którym Pił-
sudski rzucił wyzwanie, stał właśnie Wojciechowski. Człowiek 
umiarkowany, a zarazem dobrze rozumiejący, czym grozi prze-
dłużanie walk między żołnierzami tej samej armii. „Wolę, by Pił-
sudski objął władzę choćby i na dziesięć lat, niż żeby na sto lat 
Polskę zagarnęły Sowiety” – miał powiedzieć, rezygnując z urzę-
du prezydenta. Jego dymisja zapoczątkowała trwający przez 
cztery następne lata proces stopniowej likwidacji demokracji 
i ograniczania swobód obywatelskich, którego symbolicznym 
podsumowaniem stało się uwięzienie w 1930 roku w twierdzy 
brzeskiej przywódców opozycji antysanacyjnej, z Witosem na 
czele. Dyktatura sanacyjna – nawet w swej rozwiniętej postaci, 
symbolizowanej przez obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej, 
który został utworzony dla przeciwników politycznych w 1934 
roku – należała do najłagodniejszych reżimów w ówczesnej, 
w większości autorytarnej bądź totalitarnej Europie. Czy jednak 
rządy Piłsudskiego zapewniły Polsce osiągnięcia, dla których 
warto było poświęcić w maju 1926 roku życie kilkuset ludzi 
i zaryzykować możliwość rozpadu państwa?

Często podnoszony jest argument, że zagrożenie Polski 
przez dwóch potężnych i agresywnych sąsiadów wymagało 
ustanowienia autorytarnego systemu władzy. Tyle tylko, że nasz 
kraj bez względu na panujący w nim system rządów nie miał 
szans na przeciwstawienie się równoczesnej agresji Niemiec 
i ZSRR. Pokazał to w sposób bezlitosny wrzesień 1939 ro -
ku. Jednak anachroniczne poglądy Piłsudskiego na tematy 
militarne, z którymi nikt w wojsku nie śmiał po przewrocie 
majowym polemizować, były przyczyną słabego wyposażenia 
naszej armii w czołgi i samoloty. Mając ich więcej, równoczesnej 
wojny z III Rzeszą i ZSRR też oczywiście nie wygralibyśmy, ale 
istniała szansa zadania wrogom znacznie dotkliwszych strat.

Przejmując władzę, Piłsudski i jego ludzie poddali niezwykle 
ostrej, ale na ogół trafnej krytyce niewydolny system rządów 
oparty na konstytucji marcowej. Jednak ich zapowiedzi sana-
cji życia publicznego ograniczyły się do kilku procesów głoś-
nych aferzystów, których miejsce na salonach władzy szybko 
zajęli inni, złośliwie nazywani czwartą brygadą. Finansowanie 
przez ministra skarbu Gabriela Czechowicza kampanii wybor-
czej piłsudczykowskiego BBWR z budżetu państwa lub bru-
talne pobicia krytyków Marszałka (o tajemniczym zniknięciu 
jego osobistego wroga gen. Włodzimierza Zagórskiego już nie 
wspominając), trudno uznać za przejaw odrodzenia moralne-
go. Porażką okazał się nawet sposób, w jaki doprowadzono do 
uchwalenia konstytucji kwietniowej, skądinąd bardziej udanej 
niż jej poprzedniczka. Przyznał to zresztą sam Piłsudski, naka-
zując przetrzymywanie przez rok w Senacie projektu konsty-
tucji, uchwalonego w Sejmie w styczniu 1934 roku za pomocą 
fortelu naruszającego prawo.

Dyktatura Piłsudskiego nie rozwiązała żadnego z wielkich 
problemów II RP. Wprawdzie w przypadku polityki wobec 
mniejszości narodowych strategia obozu sanacyjnego była 
dla Rzeczypospolitej korzystniejsza od asymilacyjnych pomy-
słów endecji, ale sanatorom nie udało się przekonać do Polski 
większości Ukraińców ani też powstrzymać fali antysemityzmu 
narastającej w latach trzydziestych. Mimo kontynuowania za-
początkowanej przed przewrotem majowym reformy rolnej, jej 
tempo wyraźnie spadło i nie doprowadziła ona do znaczącego 
zaspokojenia chłopskiego głodu ziemi. Piłsudski, zapytany o ten 
problem, odpowiadał lekceważąco: „Ach, nasz chłop cierpliwy 
[…] reforma rolna to rzecz nieważna, to rzecz bez znaczenia, 
może długo czekać”. Co gorsza, polityka gospodarcza piłsud-
czyków stawała się coraz bardziej etatystyczna, a zbudowany 
ogromnym wysiłkiem budżetu państwa Centralny Okręg Prze-
mysłowy nie spełnił pokładanych w nim nadziei. 

Nie ma naturalnie żadnych gwarancji, że którykolwiek z prob-
lemów udałoby się rozwiązać, gdyby w II RP demokracja prze-
trwała do końca jej dni. Nie da się jednak również udowodnić 
tezy przeciwnej, że oparty na konstytucji marcowej system 
polityczny był skazany na nieuchronną degenerację, a Polska na 
sejmową anarchię. W okresie poprzedzającym przewrót ma-
jowy coraz więcej polityków zdawało sobie sprawę, że system 
wyborczy oparty na zasadzie bezprogowej proporcjonalności 
wymaga zmiany. Prowadził on bowiem do atomizacji parla-
mentu. W kwietniu 1926 roku kilka ugrupowań centroprawicy, 
które zresztą utworzyły rząd Witosa, zgłosiło projekt zmiany 
konstytucji, przyznający prezydentowi prawo samodzielnego 
rozwiązywania parlamentu. Był to wyraźny krok w kierunku 
wzmocnienia władzy wykonawczej, jednak przy zachowaniu 
systemu parlamentarn o-gabinetowego. 

Obrońcy przewrotu majowego często sugerują, że zapobiegł 
on zamachowi stanu ze strony endecji. W obozie narodowym, 
zapatrzonym w posunięcia Benita Mussoliniego, rzeczywiście 
narastały dążenia do ustanowienia w drodze dyktatury kato-
lickiego państwa narodu polskiego, czemu służyć miał para-
militarny Obóz Wielkiej Polski, utworzony wszakże w grudniu 
1926 roku, a zatem w pół roku po przejęciu władzy przez Pił-
sudskiego. Gdyby to jednak nie nastąpiło, to zwolennicy tezy 
o nieuchronności puczu nacjonalistów powinni się zastanowić, 
czy liczący w szczytowym momencie swego rozwoju 25 tys. 
członków OWP rzeczywiście był w stanie zrobić coś wbrew woli 
liczącego ponad dziesięć razy więcej żołnierzy Wojska Polskie-
go. W tym ostatnim zaś – co w jaskrawy sposób pokazały dni 
przewrotu majowego – zwolennicy Piłsudskiego zdecydowanie 
przeważali nad stronnikami Romana Dmowskiego. Marszałek 
Piłsudski jest dziś w Polsce patronem szkół, jego imieniem 
nazywane są ulice, ma też pokaźną liczbę pomników. Należą 
mu się one za to wszystko, co zrobił dla odzyskania przez nasz 
kraj niepodległości, oraz za jej obronę podczas wojny polsko-
-bolszewickiej. To były jego zwycięstwa. Przewrót majowy i to, 
co po nim nastąpiło, stanowiło jednak w większym stopniu po-
rażkę niż sukces – zarówno samego Piłsudskiego, jak i Polski. 
Warto o tym pomyśleć w chwili, gdy państwo polskie zamierza 
przeznaczyć ponad sto milionów złotych na budowę muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Tym bardziej że nie znamy 
odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zostanie w nim przed-
stawiony przewrót majowy i jak zostaną ukazane późniejsze 
rządy Piłsudskiego.

prof. Antoni Dudek – politolog i historyk, zajmuje się dziejami najnowszymi Polski oraz jej 
systemem politycznym; ostatnio opublikował Instytut. Osobista historia IPN (2011)



wydarzyło się w XX wieku24

NNa jednym z nagrob-
ków znalazły się napisy 
w dwóch językach – po 
duńsku: „For Danmarks 

frihed og Polens ære” („Za wolność 
Danii i honor Polski”) i po polsku: „Za 
wolność naszą i waszą”. Tuż obok na 
sąsiednim nagrobku umieszczono 
zaczerpnięty z piosenki skautów wy-
mowny cytat: „For Gud, for konge og 
fædreland. Hvor end dig livet stiller, 
vær rede, når det gælder” („Dla Boga, 
Króla i Ojczyzny, dokądkolwiek Cię 
życie poprowadzi, Ty bądź goto-
wy”). Mindelunden to ważna część 
najnowszej historii Danii, ale te dwa 
groby to również ważna część naj-
nowszej historii Polski. Upamiętniają 
one członków polskiego ruchu oporu 
– szefa polskiej służby wywiadow-
czej w Danii Lucjana Masłochę i jego 
żonę Annę Louise („Lone”) Christine 
Mogensen-Masłochę.

Niemiecka inwazja na Danię roz-
poczęła się 9 kwietnia 1940 roku. Po 
zaledwie czterech godzinach opera-
cji Weserübung-Süd najeźdźcy opa-
nowali wszystkie kluczowe punkty 
strategiczne i podpisany został akt 
kapitulacji. Rozpoczęła się okupa-
cja, która dla dużej części społe-
czeństwa miała przebieg względnie 
spokojny, ponieważ król Chrystian 

X Glücksburg wezwał do unikania 
„wszelkiego oporu wobec tych wojsk, 
by uchronić naród i kraj przed nie-
szczęśliwymi następstwami stanu 
wojennego”. Nadal funkcjonowały 
naczelne władze: rząd, parlament 
i partie polityczne, odbywały się wol-
ne wybory, utrzymano duńską armię, 
wymiar sprawiedliwości i policję. Jak 
pisał Eugeniusz S. Kruszewski, po-
czątkowo w Danii i Szwecji „ruch 
oporu w ówczesnych eksponowanych 
kręgach społecznych nie cieszył się 
zbytnią sympatią”.

Należy jednak podkreślić, że spo-
łeczeństwo było w tej materii podzie-
lone. Choć duńscy politycy ofi cjalnie 
wprowadzili w życie „politykę kolabo-
racji” (samarbejdspolitikken), to jed-
nak wiele osób uznało 9 kwietnia 1940 
roku za dzień narodowej hańby. Od 
początku pojawił się też ruch oporu, 
najpierw w postaci luźnych organiza-
cji konspiracyjnych, a potem tworząc 
zwartą strukturę ze wspólnym dowódz-
twem w szwedzkim Malmö. Wskazuje 
się, że w drugiej połowie 1943 roku 
duńskie podziemie liczyło już około 
40 tys. członków, a więc pod wzglę-
dem liczbowym było porównywalne 
z armią królewską w momencie kapi-
tulacji. Okupacja Danii została z nie-
pokojem przyjęta przez liczną Polonię 

Za wolność Danii 
i honor Polski
Norbert wójtowicz

Cmentarz-mauzoleum Bohaterów Duńskiego Ruchu 
Oporu Mindelunden w kopenhaskim Ryvangen 
ma dla Duńczyków szczególne znaczenie. 
W miejscu, gdzie podczas II wojny światowej niemieccy 
okupanci  dokonywali egzekucji członków ruchu oporu, 
utworzono cmentarz, na którym spoczęły szczątki 
pomordowanych partyzantów, symboliczne 
nagrobki tych, których szczątków nie odnaleziono oraz 
ofiar obozów koncentracyjnych.

 Ð Anna Louise Christine Mogensen-Masłocha 
za działalność konspiracyjną na rzecz Polski 
została pośmiertnie odznaczona przez Rząd 
RP na Uchodźstwie orderem Virtuti Militari

 Ð Lucjan Masłocha, dowódca „Felicji”
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osiadłą w tym kraju, która obawiała 
się aresztowań i wywózek. W tych wa-
runkach w rok po niemieckiej inwazji 
doszło w Danii również do utworze-
nia polskiej organizacji, która z czasem 
przyjęła kryptonim „Felicja”.

Początki tej struktury to 5 kwiet-
nia 1941 roku. Wówczas to poseł RP 
w Sztokholmie Gustaw Potworowski 
zwrócił się do Stanisław Kota, mi-
nistra spraw wewnętrznych w emi-
gracyjnym rządzie gen. Sikorskiego, 
z prośbą o określenie charakteru przy-
szłej placówki w Danii. Początkowo 
miała ona stanowić jeden z elementów 
kurierskich połączeń między Londy-
nem, Skandynawią i Polską. Bardzo 
szybko jednak okazało się, że istnie-
jące potrzeby wymusiły przekształce-
nie jej w strukturę sensu stricto wy-
wiadowczą. Przy organizacji placówki 
istotną rolę odegrał były pracownik 
Poselstwa RP w Kopenhadze Bole-
sław Rediger, występujący w doku-
mentach jako Harald.

Po jego śmierci w listopadzie 1941 
roku funkcję pośrednika między „Fe-
licją” a Sztokholmem przejęła jego 
szwagierka Romana Heintze. Na-
wiązała ona kontakt z nauczycielem 

i kierownikiem polskiej szko-
ły w Nakskov Adamem Ry-
szardem Sokólskim, któ-
ry 25 listopada 1941 roku 
otrzymał od Mieczysła-
wa Thugutta, kierownika 
sztokholmskiej placówki 
polskiego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, 
propozycję utworzenia 
siatki podziemnej na 
terenie Danii. Tym sa-
mym został on niejako 
desygnowany przez 
władze emigracyjne 
na dowódcę tworzo-
nej „Felicji”. Sokól-
ski przyjął propo-
zycję 19 stycznia 
1942 roku, wysy-
łając kartkę pocz-
tową ze słowami: 
„Cieszę się, że 
Piotruś wyzdro-
wiał”. O ile pra-
ce Redigera związane były z dość 
wczesnym stadium organizacyjnym, 
o tyle w przypadku Sokólskiego mie-
liśmy już do czynienia z bardzo kon-
kretną działalnością w terenie. 

W Danii mieszkało wówczas ok. 
10 tys. Polaków. Choć nigdy nie 
utworzyli oni jednolitej organizacji 
politycznej, to jednak – jak zauważał 
Włodzimierz Stanisław Wojciechow-
ski, autor opracowania o „Felicji” – 
„w stosunku do Polski istniał wów-
czas wśród Polonii tzw. ogólnopolski 
kierunek myśli politycznej”. Sokólski 
rozpoczął rekrutację wśród Polaków. 
Struktury organizacji w Danii miały 
działać na zasadzie systemu trójko-
wego, a wszystkie osoby wchodzące 
w ich skład miały zostać zaprzysię-
żone. Wprowadzono też system haseł 
oraz służące do identyfi kacji drugiej 
osoby przedarte kartki papieru. 

Stanisław Wojciechowski stwier-
dza: „Wszyscy członkowie organiza-
cji prowadzili pracę wywiadowczą, 
jednakże nigdy nie zdekonspirowa-
li się przed Niemcami. Zarówno ich 

 Ð Fałszywy dokument tożsamości 
Anny Mogensen
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 Ð Nabożeństwo pogrzebowe małżeństwa Masłochów, przy trumnach stoją poczty 
sztandarowe i warta honorowa w mundurach polskich i duńskich, sierpień 1945 roku
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codzienna praca, jak i ich domy funk-
cjonowały zupełnie normalnie. Wszy-
scy członkowie »Felicji« byli uważani 
za najlepszy element Polski w Danii 
o wysokim poziomie ideowym”. Jed-
nakże w jej szeregach znaleźli się nie 
tylko Polacy. Tworząc siatkę współ-
pracowników, Sokólski zaangażował 
m.in. Annę Mogensen, która urodziła 
się w Kluczach koło Olkusza i w Pol-
sce spędziła osiemnaście pierwszych 
lat swojego życia. Biegle posługiwa-
ła się językiem polskim, chodziła do 
szkoły w Krakowie i pisała wiersze po 
polsku. Po przeprowadzce do Danii 
w 1936 roku rozmiłowała się w foto-
grafice, zaczęła uczęszczać do prywat-
nej szkoły fotograficznej i pobierała 
lekcje u fotografa królewskiej rodziny 
Rigmora Mydtskova. Nabyte wówczas 
umiejętności przydały się w czasie 
wojny, gdy na potrzeby „Felicji” Mo-
gensen zajęła się obróbką materiałów 
fotograficznych i przygotowywaniem 
mikrofilmów.

Sokólski uzyskał 18 sierpnia 1943 
roku informacje o przebywającym na 
terenie Danii polskim wojskowym 
zbiegłym z obozu jenieckiego na te-
renie Niemiec. Osobą tą był ppor. Lu-
cjan Masłocha. Gdy w październiku 
1943 roku Sokólski został ostrzeżo-
ny o groźbie aresztowania, zdecydo-
wał się na ucieczkę do Szwecji. Przed 

wyjazdem przekazał tymczasowe kie-
rownictwo organizacji Stanisławowi 
Henshelowi. Był to jednak tylko etap 
przejściowy, bo już 11 listopada – po 
odbyciu wojskowego przeszkolenia 
w Sztokholmie – do Danii powrócił 
Lucjan Masłocha. Szybko przejął on 
dawne kontakty „Felicji” i rozbudo-
wał istniejącą siatkę. Masłocha zetknął 
się również ze współpracowniczką 
Sokólskiego, Lone Mogensen, która 
wprowadziła go we wszystkie kontak-
ty, m.in. z młodzieżową grupą oporu 
Holger Danske.

Nowy komendant nawiązał ścisłą 
współpracę z duńskim podziemiem. 
Kontakty te zaowocowały wieloma 
wspólnymi działaniami szpiegowski-
mi, sabotażowymi i dywersyjnymi. 
Przekazywane przez „Felicję” infor-
macje przyczyniły się do skutecz-
nych nalotów alianckich na obiekty 
niemiec kie w Danii.

W okresie od 11 do 25 marca 1944 
roku gestapo aresztowało jedena-
stu członków „Felicji”. W kolejnych 
miesiącach fala aresztowań dotknę-
ła też duńskich struktur podziemia. 
Lone schroniła się na kilka miesięcy 
w Szwecji. Jednakże rozłąka z Lucja-
nem okazała się dla niej zbyt bolesna, 
toteż nie bacząc na niebezpieczeństwo, 
pod koniec roku wróciła do Danii. 
Przy tej okazji, płynąc do portu we 
Frederikshavn, przewiozła nowe urzą-
dzenia radiowe. Spotkała się z Masło-
chą i 31 grudnia 1944 roku wzięli ślub 
w katolickim kościele św. Ansgara 
przy Bredgade w Kopenhadze. Trzy 
dni później ok. 1.30 w nocy willa przy 
Hans Jensens Vej 44, w której miesz-
kali, została otoczona przez gestapo. 
Nie sposób dziś jednoznacznie usta-
lić, jak Niemcy trafili na ich ślad. Nie 
wiemy, czy doszło wówczas do zdrady, 
czy też może szukano kogoś innego, 
a Masłocha nie wytrzymał nerwowo 
i pierwszy wystrzelił. Zginęli oboje.

Kiedy 5 maja 1945 roku w Kopen-
hadze został przywrócony rząd socjal-
demokraty Vilhelma Buhla, dodano 
doń kilku ministrów bez teki związa-
nych z duńskim ruchem oporu. Nowe 
władze duńskie podjęły decyzję, że na 
cmentarzu-mauzoleum Mindelunden 
obok Duńczyków spocznie również 
dwójka bohaterów polsko-duńskiego 
ruchu oporu. Obok Lucjana Masło-
chy pochowana została Lone, o której 
Adam Sokólski powiedział, że „kocha-
ła Polskę tak samo jak Danię”.

dr Norbert Wójtowicz – historyk, teolog i pedagog,  
pracownik OBEP we Wrocławiu; zajmuje się badaniami  
nad historią i myślą wolnomularstwa oraz dziejami emigracji;  
autor m.in. Masoneria. Mały słownik (2006)

Prezes iPN w ryvangen
W kwietniu 2012 roku z oficjalną wizytą w Danii przebywał Prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński. Spotkał się m.in. z ambasadorem  
Rzeczypospolitej Polskiej Rafałem Wiśniewskim oraz z przedstawicielami  
władz Uniwersytetu Danii Południowej w Odense, na czele z prorektorem  
prof. Bjarnem G. Sørensenem. Działające w ramach duńskiego uniwersytetu 
Centrum Studiów nad Zimną Wojną organizuje wspólnie z IPN cykl konferencji 
poświęconych dziejom wywiadu zatytułowanych „Need to know” – w tym roku 
odbędzie się druga z nich. Na zakończenie wizyty prezes IPN wraz z ambasa-
dorem RP złożyli kwiaty w kopenhaskim miejscu pamięci Ryvangen na grobach 
małżeństwa Masłochów.

 Ð Grób Lucjana Masłochy na cmentarzu Ryvangen w Kopenhadze
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ZZ rozkazu Heinricha Himmle-
ra 22 marca 1933 roku 
w pobliżu miasteczka Da-
chau w Bawarii założono 

pierwszy w Niemczech obóz kon-
centracyjny. Podstawą prawną jego 
utworzenia – a później także innych 
takich obozów – było rozporządze-
nie „o ochronie narodu i państwa” 
z 28 lutego 1933 roku. Powstał on na 
bagnistym terenie, odznaczającym się 
niezdrowym, wilgotnym klimatem, 
szczególnie dokuczliwym jesienią 
i zimą, gdy więźniowie musieli godzi-
nami stać na placu apelowym. Był to 

obóz śmierci, w którym unicestwiano 
więźniów przez ciężką pracę, głód, 
znęcanie się i badania pseudomedycz-
ne. Po przekroczeniu bramy obozo-
wej z napisem „Arbeit macht frei” 
więzień stawał się numerem bez imie-
nia i nazwiska, pozbawionym wszel-
kich praw, a jedynym „wyjściem” 
miał być komin krematorium.

Przez KL Dachau przeszło około 
250 tys. więźniów, w dniu wyzwolenia 
było ich prawie 33 tys., w tym około 
15 tys. Polaków (była to najliczniejsza 
grupa). W grudniu 1940 roku zwie-
ziono tutaj księży z Sachsenhausen, 

Mauthausen-Gusen i Oranienburga. 
W Dachau więziono 2720 księży ka-
tolickich (najwięcej Polaków – 1780), 
z czego zmarło 868. Dokładna liczba 
więźniów i ofi ar nie jest znana, gdyż 
w spisach obozowych nie uwzględnio-
no osób skierowanych do obozu przez 
gestapo w celu wykonania egzekucji. 
Więźniów mordowano do ostatnich 
dni. W marcu 1945 roku powieszo-
no 70 Francuzek, uczestniczek ruchu 
oporu, 5 marca stracono także czte-
rech Anglików i trzech Amerykanów, 
pilotów zestrzelonych w czasie nalo-
tów bombowych.

Przepełnienie obozu osiągnęło 
szczyt w 1944 roku, gdy zaczęły przy-
bywać liczne transporty z ewakuowa-
nych obozów koncentracyjnych, m.in. 
z Auschwitz i Buchenwaldu. Więźnio-
wie, którzy nie zmarli w drodze, znaj-
dowali się w stanie krańcowego wy-
czerpania. Większość koczowała pod 
gołym niebem. Wielu nie otrzymało 
pożywienia ani wody. W izbach prze-
znaczonych dla 45 osób przebywało 

Dachau i śmierć 
są synonimami
anna jagodzińska

Pułkownik William Quinn z 7. Armii Amerykańskiej, której żołnierze 
w maju 1945 roku wyzwolili obóz koncentracyjny w Dachau, napi-
sał w raporcie: „Oddziały nasze zastały tam widoki, jęki tak straszne, 
że aż nie do uwierzenia, okrucieństwa tak ogromne, że aż niepoję-
te dla normalnego umysłu. Dachau i śmierć są synonimami”. Nawet 
dla obeznanych z okrucieństwami wojny weteranów wstrząs był 
tak duży, że uznali KL Dachau za „jeden z najstraszliwszych symboli 
barbarzyństwa”.



 Ð Widok na obóz Dachau po wyzwoleniu, 
po prawej baraki więźniów; od świata 
zewnętrznego odgradzały ich rów, drut 
kolczasty, fosa i linia drzew, maj 1945 rokuFo
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ich od 150 do 200, a często w jednym 
bloku mieszkało do 1000 więźniów. Na 
wąskim łóżku przeznaczonym dla jed-
nego człowieka spało po dwóch więź-
niów, zdrowi obok chorych i umiera-
jących. Przeludnienie spowodowało 
wzrost śmiertelności, szczególnie na 
dur brzuszny, tyfus plamisty i z powo-
du wygłodzenia. Chorzy nie mieli siły 
wychodzić do ustępów. Leżeli nago, 
bez bielizny i pościeli. Ludzie umierali 
setkami. Przed krematorium piętrzyły 
się stosy trupów. W błocie przed blo-
kami leżeli ludzie dający słabe oznaki 
życia, zarośnięci, brudni.

Heinrich Himmler 14 kwietnia 1945 
roku wydał rozkaz zniszczenia KL Bu-
chenwald i KL Dachau: Kein Häftling 
darf lebendig in die Hände des Fein-
des kommen (żaden więzień nie może 
dostać się żywy w ręce nieprzyjaciela). 
W Dachau więźniowie mieli być wy-
mordowani, a obóz spalony 29 kwiet-
nia 1945 roku o dziewiątej wieczorem, 
o czym dowiedział się działający od 
paru miesięcy Międzynarodowy Ko-
mitet Więźniów, do którego należał 
m.in. były rektor Politechniki Warszaw-
skiej, prof. Kazimierz Drewnowski. 

Jesteście prawie wolni...
W ostatnich dniach kwietnia w obozie 
zapanował chaos, komanda pracujące 
poza obozem przestały wychodzić. Po 

raz pierwszy ewakuację obozu zarządzo-
no 26 kwietnia. Wszystkich więźniów 
z rzeczami osobistymi i kocami spędzo-
no na plac apelowy, ale po kilku godzi-
nach akcję odwołano. Podobnie postę-
powano w następnych dniach. Niemcy 
wywiesili białą fl agę. Pojawili się także 
pracownicy szwajcarskiego Czerwone-
go Krzyża z paczkami żywnościowymi. 
Działania te miały przekonać więźniów, 
że nic im nie grozi. Komendantura obozu 
wyjechała. Pozostała tylko dobrze uzbro-
jona załoga składająca się z czterystu żoł-
nierzy SS (cała załoga SS w Dachau li-
czyła około 4 tys. osób). 

Tak zapamiętał te chwile prof. Drew-
nowski: „Mam się stawić ze wszystkimi 
rzeczami w kancelarii. To samo Leon 
K. i Zdzisław W. Zabiera nas [Gustaw] 
Baumann, kulas na rowerze, niemiecki 
komunista, podobno należał do grupy 
uczciwych funkcjonariuszy. Idziemy 
w ciemną noc bez eskorty. W kasynie 
plantacji czeka Vogt [zarządca na plan-
tacji] z całą administracją. Stoły zasta-
wione jadłem i napojami. Przemawia: 
jesteście prawie wolni. Siedzimy przy 
jadle, Niemki podają… cóż za zmiana”. 

Armia amerykańska zbliżyła się do 
Monachium 25 kwietnia i więźniowie 
słyszeli alianckie samoloty bombardu-
jące miasto. Komitet wysłał do Amery-
kanów Karla Reimera – jednego z więź-
niów – by powiadomił ich o rozkazie 

Himmlera. W nocy z 28 na 29 kwietnia 
dotarł on do dowódcy amerykańskiej 45. 
Dywizji Piechoty, gen. Roberta Tryona 
Fredericka, który stacjonował w Pfaf-
fenhoffen. Frederick wysłał w stro-
nę Dachau kilkunasto osobowy patrol 
zwiadowczy, który w pobliżu obozu, 
na bocznicy kolejowej, natknął się na 
czterdzieści wagonów wypełnionych 
kilkoma tysiącami ciał więźniów zabi-
tych i zmarłych z głodu.

O transporcie tym pisał polski wię-
zień, ks. Franciszek Cegiełka (nr obo-
zowy 28048): „W niedzielę po połu-
dniu, dnia 29 kwietnia 1945 roku, 
otrzymałem rozkaz zwiezienia trupów 
z pociągu, który przybył do Dachau 
w sobotę wieczorem, dnia 28 kwiet-
nia 1945 roku. Był to transport z obozu 
Kaufering oddalonego o 50 kilometrów 
od Dachau. W dwóch pociągach przy-
było kilka tysięcy więźniów, w tym 
926 więźniów jeszcze żyło. Byli to 
przeważnie Żydzi. Wszyscy w stanie 
ostatecznego wyczerpania. W obozie 
przebrano ich i po wykąpaniu przy-
dzielono na jeden z bloków. Tymcza-
sem w wagonach pociągu towarowego 
z Kaufering pozostała reszta trupów 
i te właśnie trupy miałem z grupą ludzi 
zwozić w niedzielę po południu do kre-
matorium obozowego tzw. murzyńskim 
expressem [tak nazywali siebie więź-
niowie, którzy służyli jako „zaprzęg” 

 Ð Brama do niemieckiego obozu śmierci w Dachau, przed wejściem stoją żołnierze 
amerykańscy, maj 1945 roku
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platformy do zwożenia zmarłych do 
krematorium] […]. Po paru minutach 
drogi stanęliśmy przed pociągiem to-
warowym. Widok nie do opisania. 
W wagonach pełno trupów. Byliśmy 
bezsilni. Trzeba było jednak ratować 
tych, którzy dawali znaki życia [...]. Po 
dłuższych poszukiwaniach znaleźliśmy 
w wagonach 16 żywych ludzi. Mimo 
rozkazu ofi cera SS nie wyjechaliśmy 
po dalsze trupy”.

Wstrząśnięci odkryciem amerykań-
scy żołnierze posuwali się wzdłuż to-
rów i o 17.25 dotarli do KL Dachau. 
Pierwszym żołnierzem, który prze-
kroczył bramę, był Amerykanin pol-
skiego pochodzenia, syn emigrantów 
przybyłych do Ameryki przed I woj-
ną światową. Kilka minut później pod 
obóz podjechały alianckie jeepy. Nagle 
w kierunku Amerykanów padła seria 
strzałów. Odpowiedzieli ogniem i za-
strzelili wartowników na wieżach. 

Nie wszyscy hitlerowcy zdążyli 
zbiec. Zaskoczeni nadejściem Amery-
kanów, przebrali się w ubrania więź-
niów i ukryli w niemieckich blokach. 
Żołnierze przy pomocy byłych więź-
niów przeszukali wszystkie zabudo-
wania i „wyłowili” ukrytych. Jednym 
z nich był Franz Böttger, który odpo-
wiadał za ewidencję więźniów, był 

wykonawcą poleceń kierownika obozu 
i zarządzanych przez niego kar. Odpo-
wiadał też za porządek w obozie, kon-
trolował więźniów, dozorował oddzia-
ły robocze wewnątrz obozu. Böttger, 
z zawodu rzeźnik, decydował o życiu 
i śmierci. W grudniu 1945 roku amery-
kański sąd wojskowy skazał go na karę 
śmierci. Powieszono go na tej samej 
szubienicy, na której własnoręcznie 
wieszał więźniów. 

Salezjanin ks. Jan Woś (numer obozo-
wy 22222) 3 maja zapisał: „Po połu dniu 
poszliśmy na plac apelowy. Schwytano 
Rapportführera Franza Böttgera, kata, 
który dokonywał egzekucji i jeszcze ty-
dzień temu rozstrzeliwał. Rozpoznali 
go więźniowie z komanda zajmującego 
się hodowlą królików, nazywani »ko-
mandem królikarzy«. Stał na wieżycz-
ce Jourhaus w ubraniu häftlingowym. 
Kazano mu krzyczeć »Heil Hitler«. 
Wiedzieliśmy, że wymordował włas-
noręcznie tysiące więźniów strzałami 
w tył głowy, wieszając na szubienicy 
czy paląc żywcem w piecach kremato-
ryjnych, jak to uczynił z amerykańskimi 
lotnikami. Ale on to tylko pionek wśród 
tych zbrodniarzy”. 

Schwytano także Clausa Schillinga, 
profesora uniwersytetu berlińskiego, 
odpowiedzialnego za pseudomedyczne 

eksperymenty na „oddziale” malarycz-
nym w baraku nr 5. On, jak również 
inni niemieccy lekarze, do tych zbrod-
niczych doświadczeń wybierali głów-
nie polskich kapłanów. 

Nie wszyscy więźniowie pragnęli 
natychmiastowej zemsty i ukarania 
oprawców. Kardynał Adam Kozło-
wiecki SJ (nr obozowy 22187) zano-
tował w swych wspomnieniach: „Nie-
którzy więźniowie rzucali się na wieże 
do rozbrajania poddających się i nie 
stawiających oporu esesmanów. Opo-
wiadał mi Nowicki, który obserwo-
wał te sceny, że bito, kopano i szarpa-
no stojących z podniesionymi rękami 
esesmanów. Stanowczo jestem prze-
ciwny takiemu traktowaniu […]. Żą-
damy sprawiedliwości, a nie bestial-
skiej zemsty”.

Ksiądz Leon Stępniak (nr obozowy 
22036) tak zapamiętał dzień wyzwo-
lenia: „Była piękna słoneczna pogoda. 
Modliliśmy się, kiedy nagle usłyszeli-
śmy odgłosy niewielkiej – jak się oka-
zało – grupy nadchodzących żołnierzy 
amerykańskich. Na powitanie żołnie-
rzy wybiegli wszyscy, którzy mogli się 
poruszać. Amerykański kapelan odmó-
wił Ojcze nasz i zawołał do więźniów 
– jesteście oswobodzeni. Wszędzie 
niemilknąca, różnojęzyczna radość 

 Ð Ładowanie zwłok na przyczepę przewozową do krematorium 
(tzw. murzyński ekspress), 1945 rok



Fo
t.

 A
IP

N



wydarzyło się w XX wieku30

i oklaski na cześć żołnierzy. Było nas 
około 33 000 häftlingów z wszystkich 
krajów podbitej przez Niemców Eu-
ropy. Rzucaliśmy się sobie w objęcia 
i krzyczeliśmy z radości. Była to ra-
dość po tylu latach męki i udręczenia. 
My, Polacy, śpiewaliśmy Nie rzucim 
ziemi. Bloki przyozdobiono fl agami 
narodowymi wykonanymi przez nas 
w konspiracji. Na gmachach urzędo-
wych powiewała fl aga amerykańska 
i zaprzyjaźnionych państw, wśród nich 
powiewała polska. […] Czuliśmy się 
wolni. Ubrani w cywilne ubrania od-
prawiliśmy w kaplicy bloku 26 nabo-
żeństwo. Wzięło w nim udział 10 tys. 
Polaków. Na ołtarzu stały wszystkie 
gatunki kwiatów, które hodowaliśmy 
w ostatnich miesiącach w ogrodzie 
doświadczalnym. Odśpiewaliśmy Te 
Deum laudamus”.

Co mieliśmy zrobić?
Amerykanie byli wstrząśnięci tym, co 
zastali w Dachau. Wyzwolenie obo-
zu nastąpiło w czasie największego 
głodu. Nie dochodziły paczki żyw-
nościowe. Zdarzały się przypadki, że 
zmarłych w izbie przykrywano kocem, 
by chociaż raz „zafasować” przypa-
dającą na zmarłego porcję chleba czy 
menażkę zupy. Obfi te posiłki serwo-
wane przez Amerykanów zaspoko-
iły pierwszy głód, ale jednocześnie 
przyczyniły się do licznych zgonów. 
Prąd i woda były wyłączone, ambula-
toria puste, magazyny żywno-
ści opróżnione, garderoba 
wywieziona. 

Amerykanie przywieźli do obozu 
mieszkańców miasta Dachau, by po-
kazać im rozmiary faszystowskich 
zbrodni. Kobiety zapędzono na bocz-
nicę kolejową, do mycia wagonów po 
zamordowanych. Wszyscy mieszkań-
cy miasta mieli zobaczyć obóz, trupy 
i pogrzeby. Było to warunkiem uzyska-
nia kartki żywnościowej. Ciała 7,5 tys. 
zmarłych, których Niemcy nie zdążyli 
spalić w obozowym krematorium, nie-
mieccy chłopi przewozili na cmentarz 
Leitenberg ulicami Dachau, aby lud-
ność cywilna widziała, co robili ich ro-
dacy. Z zebranych przez płk. Williama 
Quinna materiałów wynika, że miesz-
kańcy miasta Dachau wiedzieli o be-
stialstwach SS. Niewielu jednak je po-
tępiało. Jedni wynajmowali więźniów 
do pracy, traktując ich jak najgorzej, 
inni byli zastraszani. Po wojnie więk-
szość pytała: „Co mieliśmy zrobić?”. 

Przygotowane przez Polaków uro-
czystości dziękczynne odbyły się 
3 maja 1945 roku. Na placu apelowym 
ustawiono sześciometrowy krzyż, oto-
czony siedmioma masztami z fl agami 
narodowymi. Na ich szczytach orły 
i daty 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 
1944, 1945. Pod krzyżem był ołtarz, na 
którym ustawiono namalowany przez 
ks. Władysława Sarnika (nr 22327) 
obraz Matki Boskiej Królowej Polski. 

W końcu maja obraz wraz z grupą księ-
ży wywieziono do Freimann, gdzie 
w koszarach urządzono obóz przejścio-
wy. Księża później wyjechali do Fran-
cji, a obraz zaginął. Krzyż stał jeszcze 
w latach sześćdziesiątych, zawsze były 
przy nim świeże kwiaty. Przed ołta-
rzem polowym 4 maja wieczorem na 
placu odprawiono Mszę św. żałobną za 
więźniów zmarłych w obozie.

Natychmiast po wyzwoleniu swo-
ją działalność rozpoczął utworzony 
przez więźniów Komitet Międzyna-
rodowy Więźniów, który wziął na sie-
bie odpowiedzialność za ład w obozie. 
Zdrowi i chorzy zostali przeniesieni 
do baraków esesmańskich. Każda na-
rodowość utworzyła własny komitet 
blokowy, którego zadaniem było kie-
rowanie sprawami swojej grupy, w po-
rozumieniu z komendanturą. Polacy 
utworzyli Polski Komitet Narodowy, 
złożony z wydziałów: prawno-dyscyp-
linarnego, naukowego, statystycznego, 
kulturalno-oświatowego, prasowego, 
opieki na chorymi i gospodarczego. 
Wkrótce zaczęły wychodzić w obozie 
gazetki: „Głos Polski” (organ Komitetu 
Polskiego), „Wiarus” – dla żołnierzy 
i tygodnik religijny „Polska Chrystu-
sowi”. Opiekunem grupy polskiej zo-
stał por. Marian Jungherz, ofi cer łącz-
nikowy 7. Armii. Najważniejszym 

 Ð Żołnierze amerykańscy 
obok „pociągu śmierci” 
na bocznicy kolejowej 
w dniu wyzwolenia 
obozu, 29 kwietnia
1945 roku
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 Ð Ołtarz przygotowany przez Polaków na uroczystą mszę św. dziękczynną, 
która została odprawiona 3 maja 1945 roku
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zadaniem komitetów było przygotowa-
nie transportów do krajów rodzinnych. 

„Do dnia 26/5 mieli zlikwidować 
obóz – zapisał ks. Woś. – Te narody, 
które mają możność powrotu do kra-
ju, zostaną tam wysłane, ci, którzy 
nie mogą powrócić do niego – jak my 
Polacy – dla jakichś powodów, zosta-
ną odesłani tam, gdzie będą chcieli. 
Belgowie, Holendrzy już wyjeżdżają. 
Koło 300 häftlingów znowu uciekło; 
nie mogąc doczekać ewakuacji […]. 
10/5 [1945 roku] rząd polski ukończył 
rozmowy z dowódcami alianckimi 
w sprawie ewakuacji Polaków z obo-
zów koncentracyjnych i obozów pracy 
w Niemczech”. 

Każdy więzień musiał wypełnić an-
kietę personalną. Początkowo nie wol-
no było organizować wyjazdów do 

Polski, dlatego Polacy często dołączali 
do różnych grup narodowościowych, 
np. czeskiej. Amerykanie tłumaczyli 
się brakiem transportu oraz sugerowa-
li, że powracający Polacy mogą być 
aresztowani na terenie Polski i depor-
towani w głąb Rosji. Obóz opuszczali 
więźniowie różnych narodowości za-
chodnich, a Polacy ciągle czekali. Ro-
sło wśród nich niezadowolenie. W li-
ście z 30 maja 1945 roku do prezydenta 
Władysława Raczkiewicza w Londy-
nie, podpisanym m.in. przez kierow-
nika sekretariatu, Jana Domagałę, 
skarżyli się na katastrofalną sytuację 
panującą w obozie po oswobodzeniu, 
brak odzieży i opieki, złe traktowanie. 
Do chwili zorganizowania repatriacji 
przewożono byłych więźniów do in-
nych ośrodków zakwaterowania na 

terenie Niemiec. Większość Polaków 
postanowiono umieścić w poniemie-
ckich koszarach SS w miejscowości 
Freimann niedaleko Monachium.

Z obozów przejściowych jedni wra-
cali do Polski jako repatrianci – mimo 
ostrzeżeń, że panoszy się tam „bolsze-
wia” – inni rozjechali się po całej Eu-
ropie w oczekiwaniu na unormowanie 
się stosunków politycznych w kraju. 
Część osób wyjechała do Kanady i Sta-
nów Zjednoczonych. 

Zakonnicy udali się do swoich do-
mów zakonnych we Francji lub Wło-
szech. Później niektórzy z nich zostali 
misjonarzami, m.in.: werbista ks. Ma-
rian Żelazek, jezuita ks. Adam Kozło-
wiecki i franciszkanin ks. Zbigniew 
Młynik. Do Anglii w 1949 roku wy-
jechał Mieczysław Grabiński – przed 
wojną konsul Polski w Monachium, 
aresztowany w 1939 roku i osadzony 
w Dachau. W latach 1945–1949 był 
m.in. delegatem ministra spraw zagra-
nicznych w amerykańskiej strefi e oku-
pacyjnej Niemiec. Profesor Kazimierz 
Drewnowski wrócił do Polski. 

W grudniu 1945 roku, amerykański 
sąd wojskowy skazał na karę śmierci 
przez powieszenie trzydziestu sześciu 
wyższych rangą esesmanów z KL Da-
chau. Wyrok wykonano w maju 1946 
roku. Większość załogi SS z tego obo-
zu zdołała uniknąć sprawiedliwości. 
Odsetek osądzonych wynosi zale-
dwie 1,3 proc. ogólnego stanu załogi 
z 23 kwietnia 1945 roku.

Anna Jagodzińska – historyk, starszy kustosz w Biurze 
Udostępniania i Archiwizacji Dokummentów w Warszawie

 Ð Niemiecka fabryka śmierci – stos zwłok więźniów KL Dachau przed krematorium, maj 1945 roku
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„Szakal” w Warszawie
Przemysław gasztold-seń

Ramírez Sánchez był (i wciąż 
jest) inspiracją dla muzyków 
i fi lmowców. Jego zdjęcie 
wykorzystał na okładce pły-

ty brytyjski zespół Black Grape, a w ze-
szłym roku miniserial w reżyserii Oli-
viera Assayasa, opowiadający o losach 
terrorysty, został nagrodzony Złotym 
Globem. Dzięki zuchwałym atakom 
terrorystycznym „Szakal” szybko stał 
się legendą. Niektórzy chcieli w nim 
widzieć nowego Che Guevarę – bo-
jownika i rewolucjonistę, który wal-
czył z „zepsutym kapitalistycznym 
światem”. W rzeczywistości był bez-
względnym najemnikiem, gotowym 
za pieniądze spełnić wszystkie żąda-
nia swoich zleceniodawców. 

Najemny terrorysta
Urodził się 12 października 1949 roku 
w Wenezueli w rodzinie zamożnych 
prawników. Jego ojciec był zafascy-
nowany ideologią komunistyczną. Na 
cześć Lenina nadał synowi imię Ilich 
(Ilicz). Młody Ilich studiował w Lon-
dynie i Moskwie. W stolicy Związku 
Radzieckiego poznał wielu Palestyń-
czyków i postanowił przyłączyć się do 
ich walki o wolną Palestynę. W latach 
siedemdziesiątych związał się z Wadim 
Haddadem i jego Ludowym Frontem 
Wyzwolenia Palestyny – terrorystycz-
ną organizacją arabską o charakterze 
marksistowskim. W Jordanii przeszedł 
specjalne przeszkolenie wojskowe 
w palestyńskim obozie. 

 Ð Zdjęcie operacyjne wykonane z ukrycia przez funkcjonariusza SB podczas pobytu „Szakala” w Warszawie (na spacerze 
po Starym Mieście); literą „X” oznaczono Sancheza, „Z” – Grażynę B. towarzyszącą mu w czasie wizyty, „Y” – Jordańczyka 
Zafera El-Shafi ai

W sobotę wieczorem, 21 lutego
1981 roku, dwudziestokilogramowy 
ładunek wybuchowy 
eksplodował na parterze 
monachijskiej siedziby 
Radia Wolna Europa. Dwie osoby 
zostały ranne, a wybuch był tak po-
tężny, że słyszano go w całym mie-
ście. Za zamachem stał Ilich 
RamÍrez Sánchez ps. Carlos, Szakal,
światowej sławy terrorysta, 
który często bywał w PRL. Czy jego 
wizyty w Warszawie miały związek 
z tym i innymi zamachami? 
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Pierwsze kroki w terrorystycznym 
rzemiośle stawiał w 1973 roku, gdy pró-
bował zastrzelić w Londynie przedsię-
biorcę żydowskiego pochodzenia, właś-
ciciela sieci sklepów Marks & Spencer 
– Josepha Sieffa. Rok później na pary-
skim lotnisku Orly dwukrotnie próbo-
wał trafi ć z ręcznej wyrzutni granatów 
w samolot izraelskich linii lotniczych 
El-Al. Bezskutecznie. Uszkodził jednak 
jugosłowiański odrzutowiec. W 1975 
roku zastrzelił dwóch francuskich ofi ce-
rów wywiadu i swojego bezpośrednie-
go przełożonego Michela Moukharbala, 
którego podejrzewał o zdradę. 

Pół roku później „Szakal” (bo taki 
przydomek otrzymał po tym ataku) 
zaatakował podczas wiedeńskiego 
spotkania ministrów krajów OPEC. 
W brawurowej akcji sześcioosobowe 
komando „Carlosa” przejęło kontrolę 
nad budynkiem, w którym obradowa-
ło jedenastu ministrów z krajów eks-
portujących ropę naftową. Terroryści 
odlecieli samolotem do Algierii wraz 
z zakładnikami i tam ich uwolnili. Do 
dzisiaj kulisy całej operacji nie są cał-
kowicie jasne. Po powrocie do Jeme-
nu Wenezuelczyk został skrytykowany 
przez Haddada i wyrzucony z LFWP. 
Akcja w Wiedniu przyniosła mu wiel-
ką sławę, której nie wahał się wyko-
rzystać. Od tej pory działał na własną 
rękę: rozpoczął współpracę ze służba-
mi specjalnymi Syrii, Iraku i krajów 
bloku komunistycznego oraz dowodził 
ugrupowaniem pod nazwą Organiza-
cja na rzecz Arabskiej Walki Zbrojnej.

„Carlos” ożenił się z Magdaleną 
Kopp – jedną z założycielek zachodnio-
niemieckich Komórek Rewolucyjnych 
i byłą dziewczyną Johannesa Wein-
richa – wówczas bliskiego współpra-
cownika terrorysty odpowiedzialnego 
m.in. za podłożenie bomby w siedzibie 
Radia Wolna Europa. Gdy na począt-
ku 1982 roku Kopp została aresztowa-
na we Francji i skazana na cztery lata 
więzienia, „Szakal” postawił ultimatum 
francuskiemu rządowi, domagając się 
jej szybkiego uwolnienia. Władze w Pa-
ryżu nie ugięły się przed żądaniami ter-
rorysty, a ten w odwecie przeprowadził 

kilka zamachów wymierzonych przeciw 
francuskim instytucjom. Jego współpra-
cownicy podłożyli bombę w pociągu 
TGV oraz wysadzili francuskie cen-
trum kulturalne w Berlinie Zachod-
nim. Była to osobista wojna „Carlo-
sa” z rządem Francji, w której względy 
ideologiczne nie miały znaczenia. Osta-
tecznie w maju 1985 roku Magdalena 
Kopp została zwolniona z więzienia, 
ale w tym czasie organizacja „Carlosa” 
miała już poważne trudności. Przyjaź-
nie nastawione dotąd państwa komuni-
styczne zaprzestały udzielać pomocy 
i schronienia ludziom „Szakala”. Rządy 
państw bloku sowieckiego nie chciały 
brać udziału w jego prywatnej wojnie 
z francuskimi władzami, a dla wschod-
nioeuropejskich służb on sam stawał się 
coraz bardziej uciążliwym gościem.

Warszawskie tropy „Szakala” 
Na początku lat osiemdziesiątych 
„Carlos” był znanym już na całym 
świecie niebezpiecznym terrorystą. 
Podróżował między krajami Bliskie-
go Wschodu i Europy Wschodniej, 
planując kolejne zamachy i operacje. 
Jego główną siedzibą był Budapeszt, 
ale bardzo często bywał też w Berli-
nie Wschodnim, Pradze i Sofi i. Przy-
jeżdżał również do komunistycznej 
Polski. Kraje Europy Wschodniej 
były traktowane przez terrorystów 
jako „kurorty”, gdzie odpoczywali po 
przeprowadzonych operacjach. W PRL 
działała siatka jednego z najbardziej 
znanych arabskich terrorystów, Abu 

Nidala, a on sam miał legalną fi rmę 
handlującą bronią. Jego ugrupowanie 
– Abu Nidal Organization – było od-
powiedzialne za ataki w dwudziestu 
krajach, w których zginęło lub zostało 
rannych ponad dziewięćset osób. Do 
Warszawy przyjeżdżali również wy-
słannicy różnych frakcji zbrojnych Or-
ganizacji Wyzwolenia Palestyny, jak 
choćby zmarły w 2010 roku Abu Daud, 
którego 1 sierpnia 1981 roku w war-
szawskim hotelu „Victoria” próbował 
zamordować wysłannik Abu Nidala.

„Carlos” po raz pierwszy pojawił się 
w Warszawie w 1970 roku jako przed-
stawiciel wenezuelskiej organizacji ko-
munistycznej na kongresie studentów. 
Kolejne wizyty funkcjonariusze SB 
odnotowali w 1980 i 1981 roku. Ter-
rorysta posługiwał się wówczas pasz-
portami jemeńskim i libańskim. Nie 
wiadomo, co robił w Polsce, jego pobyt 
prawdopodobnie nie był kontrolowany. 

W sobotę wieczorem 21 lutego 1981 
roku, dwudziestokilogramowy ładunek 
wybuchowy eksplodował na parterze 
monachijskiej siedziby Radia Wolna 
Europa. Bomba została umieszczo-
na niedaleko sekcji czechosłowackiej. 
Wybuch był tak potężny, że słyszano go 
w całym mieście. Dwie osoby zostały 
ranne, a straty w wyniku zamachu osza-
cowano na dwa miliony dolarów. Za za-
machem stał „Carlos”, wynajęty przez 
rumuńskiego dyktatora Nicolae Ceauşe-
scu. Tajna rumuńska policja polityczna 
Securitate zapłaciła mu za to podobno 
milion dolarów. Przyjazd „Carlosa” do 
Warszawy w 1981 roku mógł być po-
wiązany z przygotowaniami do zama-
chu w Monachium. Dzięki agenturze 
w tej rozgłośni polskie służby dyspo-
nowały szczegółowym planem zabez-
pieczeń budynku. Mogło więc dojść do 
przekazania tych dokumentów „Szaka-
lowi”, co znacznie ułatwiło mu zaplano-
wanie i przeprowadzenie akcji. 

Następne lata terrorysta spędził 
w Budapeszcie, gdzie węgierskie służ-
by bacznie obserwowały jego współ-
pracowników. Materiały z tej operacji 
przekazały polskiemu MSW. Dzięki 
temu peerelowski kontrwywiad uzyskał 

 Ð Okładka płyty It’s great when you’re 
straight yeah zespołu Black Grape, 
który przeniósł wizerunek terrorysty 
„Carlosa” w sferę popkultury
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bardzo istotne informacje o miejscach, 
w których przebywali ludzie „Szaka-
la”. Poznał także ich fałszywe nazwiska 
i pseudonimy. Zauważono, że w lutym 
1980 roku Warszawę odwiedził Sala-
meh Tarik Hassan, używający paszpor-
tów irackiego i libijskiego. Ofi cjalnie 
Arab zajmował się handlem urządze-
niami elektronicznymi w Berlinie Za-
chodnim. Nieofi cjalnie handlował bro-
nią, używając do jej przemytu skrytek 
w swoim samochodzie. Kontaktował się 
m.in. z osobą o pseudonimie „Steve”, 
czyli Fredem Jurgenem Strehlem alias 
Johannesem Weinrichem.

„Carlos” po raz trzeci pojawił się 
w Polsce pod koniec sierpnia 1985 roku. 
W tym czasie napotykał już spore trud-

ności w prowadzeniu działal-
ności w krajach Europy 

Wschodniej. 

Kończyła się także cierpliwość Stasi, 
gdyż Niemcom nie udało się kontrolo-
wać i nadzorować jego ugrupowania. 
Tajne służby NRD charakteryzowały 
„Carlosa” jako człowieka „brutalne-
go, gardzącego ludzkim życiem” i do 
tego nieobliczalnego, a przecież Stasi 
ustępowała brutalnością jedynie radzie-
ckiemu KGB. Rzeczywiście więc miała 
problemy z obecnością „Szakala” na 
swoim terytorium. 

Terrorysta przebywał w Warszawie 
od 20 do 27 sierpnia 1985 roku. Tym 
razem jego pobyt był ściśle nadzo-
rowany przez służby specjalne PRL. 
„Carlosa” śledzili funkcjonariusze Biu-
ra „B” MSW (wywiadowcy), którzy 
zbierali informację o jego zachowaniu 
i wszystkich nawiązanych kontaktach. 
Bez wątpienia o przyjeździe „Szakala” 
wiedziało kierownictwo aparatu bez-
pieczeństwa, które nie miało obiekcji, 
by wpuścić go do kraju. Był nieprzewi-

dywalny, porywczy, a do tego po-
szukiwany przez służby 

specjalne krajów 

zachodnich; mimo to bez trudu prze-
kroczył polską granicę. Czy celem jego 
przyjazdu były tajne rozmowy z wła-
dzami PRL?

Przysyła mnie OWP...
„Carlos”, posługując się dyplomatycz-
nym paszportem jemeńskim na nazwi-
sko Ahmed Saleh Obadi, uzyskał wizę 
turystyczną. Zamieszkał w hotelu „Vic-
toria” w pokoju nr 431. Funkcjonariu-
sze SB ustalili, że spotkał się 24 sierp-
nia 1985 roku około 22.00 z Ahmedem 
Muquelem Mosedem, o którym niestety 
niewiele wiadomo. Obaj udali się do 
Ogrodu Saskiego, gdzie – spacerując 
parkowymi alejkami – burzliwie dys-
kutowali ponad dwie godziny. Aktyw-
niejszy w rozmowie był „Carlos”, który 
„dość głośno i dużo mówił oraz gesty-
kulował rękami”. Co ciekawe, Mosed 
przybył do Warszawy 24 sierpnia w go-
dzinach popołudniowych, a wyjechał 
rano następnego dnia. Według ofi cera 
zajmującego się inwigilacją terrorysty, 
głównym celem przyjazdu Moseda do 
Polski było odbycie spotkania z „Carlo-
sem”, który nawet opłacił mu rachunek 
za pobyt w hotelu.

Dzień później „Szakal” spotkał się 
z attaché kulturalnym ambasady OWP 
Ahmedem Breikiem oraz jordańskimi 
obywatelami Zaferem El-Shafi aiem – 
asystentem w Akademii Medycznej 
w Białymstoku, i Khaledem Al-Sha-
fi em. Pierwszy z nich w lipcu 1982 
roku z grupą ośmiu palestyńskich stu-
dentów wyjechał do Libanu, aby wziąć 
udział w działaniach wojennych oraz 
zorganizować pomoc materialną dla 
ludności palestyńskiej. Z kolei w lutym 
1984 roku Zafer zgłosił się do Sztabu 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Podając 
się za przedstawiciela OWP w Polsce 
i osobistego przyjaciela Jasira Arafata, 
pragnął zakupić „większą ilość broni” 
dla swojej organizacji. Nie miał przy 
tym żadnych pisemnych pełnomoc-
nictw do prowadzenia rozmów ani nie 
był zorientowany, jakiej broni rzeczy-
wiście potrzebuje. Polscy ofi cerowie 
udzielili mu ogólnikowej informacji, że 
rozmowy na takie tematy prowadzone 

 Ð Karta z teczki „Carlosa” 
z zapisem tajnej obserwacji; 

Ahmed Saleh Obadi to 
fałszywa tożsamość terrorysty; 

rozpracowujący go funkcjonariusze 
SB nadali mu pseudonim „Ali”

Fo
t. 

A
IP

N



wydarzyło się w XX wieku 35

były „jedynie na szczeblu rządowym”. 
Brak formalnej zgody kierownictwa 
OWP na kontakty z polskim wojskiem 
może sugerować, że broń, którą próbo-
wał zdobyć Palestyńczyk, miała trafi ć 
w ręce organizacji „Carlosa”.

Jak wynika z dokumentów SB, Za-
fer, Khaled oraz Ahmed bardzo dobrze 
znali się z „Szakalem”. Podczas pobytu 
terrorysty w Warszawie wspólnie udali 
się do restauracji „Pod Bazyliszkiem”. 
Impreza, podczas której wypili sporo 
alkoholu, trwała ponad cztery godzi-
ny. Kolejny punkt pobytu terrorysty 
w stolicy Polski był również nadzwy-
czaj ciekawy. Tego samego wieczoru 
cała grupa pojechała samochodem do 
rezydencji ambasadora OWP Abdulla-
ha Hijaziego; przebywali tam do późnej 
nocy. Warto wspomnieć, że od 1979 
roku „Carlos” regularnie kontaktował 
się z organami bezpieczeństwa OWP, 
a palestyńskie przedstawicielstwa dy-
plomatyczne rozsiane po całym świecie 
często brały udział w przygotowaniach 
i realizacji aktów terrorystycznych, 
m.in. w roku 1984 władze Pakistanu 
wydaliły konsula oraz pracowników 
przedstawicielstwa OWP w Karaczi 
z powodu planowania przez nich ata-
ków na zachodnie placówki dyploma-
tyczne. Sam Jasir Arafat odrzucił stoso-
wanie terroryzmu dopiero w 1988 roku. 

Wczesnym rankiem 27 sierpnia 
1985 roku „Szakal” odleciał do Ber-
lina Wschodniego. Tego samego dnia 
Breik, El-Shafi ai i Al-Shafi e wylecieli
po południu do Pragi. Nie był to przy-
padek. Ich wyjazd wynikał z roz-
mów z terrorystą, a także ze spotkania 
z dyplomatami OWP. Zafer Al-Shafi ai 
szybko opuścił Polskę, nie zważając 
na skutki samowolnego przerwania 
dwuletniej specjalizacji na białostoc-
kiej Akademii Medycznej (na pięć 
miesięcy przed jej zakończeniem). 
Ponadto nie poinformował przełożo-
nych o terminie swojego powrotu. Do 
Polski wrócił dopiero w marcu 1986 
roku. Od razu zainteresowali się nim 
funkcjonariusze SB, którzy – wykorzy-
stując różne techniki inwigilacji (pod-
słuch pokojowy, telefoniczny, kontrola 

korespondencji, obserwacja zewnętrz-
na) – próbowali zdobyć jakieś informa-
cje o jego powiązaniach z międzyna-
rodowym terrorystą. 

Podczas pobytu w Warszawie „Car-
los” podlegał ścisłej obserwacji, a na 
lotnisku potajemnie przeszukano mu 
bagaż. Z notatki ofi cera odpowiedzial-
nego za przeprowadzenie akcji wyni-
kało, że „Szakal” miał ze sobą jedynie 
mały neseser. Torbę tę skontrolowano 
w kabinie RTG. Okazało się, że w ne-
seserze znajdowało się trochę luksu-
sowej odzieży oraz wiele drogich mę-
skich kosmetyków. 

Według ofi cera kontr wywiadu, kil-
kudniowy pobyt „Szakala” w Warsza-
wie w żadnym razie nie miał charakteru 
wypoczynkowo-turystycznego. Celem 
warszawskiej wizyty było przeprowa-
dzenie konkretnych rozmów. Pracow-
nicy MSW inwigilujący „Carlosa” byli 
pod wrażeniem jego zachowania (które 
wynikało z wieloletnich doświadczeń 
konspiracyjnych). „»Carlos« prowadził 
samokontrolę i dyskretnie obserwował 
osoby przebywające w pobliżu. Poru-
szał się spokojnie, lecz niekonwencjo-
nalnie. Analizując jego sposób poru-
szania się, należy stwierdzić, 

że orientuje się w metodach pracy ob-
serwacji zewnętrznej, np. wchodzenie 
różnymi wejściami, dokonanie udanych 
prób wyjścia spod obserwacji, zajmo-
wanie w pomieszczeniach dogodnych 
pozycji do obserwacji” – podsumował 
wizytę terrorysty por. Włodzimierz 
Szpakiewicz. 

Notatki z obserwacji „Szakala”, spo-
rządzane przez funkcjonariuszy MSW, 
nasuwają jednak pewne wątpliwości. 
Z nieznanych przyczyn obserwację roz-
poczęto dopiero 24 sierpnia, chociaż 
terrorysta przyleciał do Warszawy już 
cztery dni wcześniej, a polskie władze 
miały dokładne informacje o fałszy-
wym paszporcie Wenezuelczyka. Nie 
wiemy, co w ciągu tych czterech dni 
robił ani z kim się spotykał. Zważyw-
szy na okoliczności, w jakich przyjechał 
do Polski, są to pytania bardzo istotne. 
Gdy „Carlosowi” powoli kończyło się 
przyzwolenie komunistycznych służb 
Węgier, Rumunii i NRD na korzysta-
nie z ich gościny, zaczął poszukiwać 

 Ð Karta z teczki 
„Carlosa” 
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nowego bezpiecznego miejsca, z któ-
rego mógłby prowadzić swoją terro-
rystyczną działalność. „Szakal” razem 
z żoną odwiedzili Liban, Węgry, Libię 
i Kubę, lecz żadne z tych państw nie 
chciało ich przyjąć. Możemy jedynie 
domniemywać, że myślał wówczas 
o azylu w PRL i przeprowadził rozmo-
wy sondażowe z polskim władzami. 

Dwa miesiące później, w październi-
ku 1985 roku, „Carlos” znowu odwie-
dził Polskę. Pobyt w Warszawie i zażyłe 
kontakty z Palestyńczykami świadczy-
ły o rozległej sieci jego kontaktów, jak 
również o dwuznacznej roli przedstawi-
cielstwa OWP, które przyjmowało u sie-
bie i wspierało niebezpiecznego terrory-
stę – podsumowywał raport SB.

Z kolei w następnym roku KGB 
przekazało polskim służbom informa-
cję, że 9 czerwca 1986 roku „Szakal” 
ma przylecieć samolotem z Moskwy 
do Warszawy. Tym razem posługiwał 
się paszportem irackim na nazwisko 
Morat Sazir. Towarzyszyła mu Magda-
lena Kopp, używająca sfałszowanych 
dokumentów na nazwisko Marlena 

Richter, oraz Johannes Weinrich z irac-
kim paszportem wydanym dla Samira 
Samada. Magdalena Kopp w swych 
wspomnieniach (Die Terrorjahre. Mein 
Leben an der Seite von Carlos) napisa-
ła, że wszyscy troje wylecieli samolo-
tem z Bagdadu i że celem ich eskapady 
do Europy Wschodniej była ostatnia 
próba uzyskania dla organizacji „Car-
losa” wsparcia i pomocy od rządów 
krajów komunistycznych. W tym cza-
sie terroryści powiązani z Wenezu-
elczykiem już nie byli mile widzia-
ni w Warszawie i polskie służby nie 
wypuściły ich nawet z lotniska. Kopp 
była w siódmym miesiącu ciąży i wraz 
z mężem musiała czekać na Okęciu na 
pierwszy wolny lot do Moskwy. W sto-
licy ZSRR również nie zezwolono im 
na przekroczenie granicy, więc terrory-
ści udali się do Czechosłowacji, gdzie 
ostatecznie uzyskali zgodę tylko na 
dwudniowy pobyt. 

Dlaczego „Carlosowi” tak bardzo za-
leżało na obecności w którymś z kra-
jów komunistycznych? Z kilku powo-
dów. Przede wszystkim główną rolę 
odgrywała polityka państw obozu ra-
dzieckiego, które potajemnie wspierały 
lewackie i palestyńskie ugrupowania 

terrorystyczne. Partie komunistyczne 
postrzegały „Carlosa” i zachodnio-
niemiecką Frakcję Armii Czerwo-
nej (RAF) jako przydatne narzędzia 
destabilizacji Europy Zachodniej. 
W zamkniętych ośrodkach, z dala od 
dziennikarzy i telewizyjnych kamer, 
a zwłaszcza poza zasięgiem zachod-
nich służb wywiadowczych, „Szakal” 
czuł się jak u siebie w domu. Duże 
znaczenie miało również to, że kosz-
ty życia i utrzymania na Wschodzie 
były o wiele niższe niż w Paryżu czy 
Londynie. „Carlos” należał do stałych 
bywalców nocnych klubów, zawsze 
ze sporym plikiem dolarów, a podczas 
pobytów w hotelach towarzyszyły mu 
piękne kobiety. Taki charakter mia-
ły również jego przyjazdy do Polski. 
Sytuacja zaczęła się zmieniać w poło-
wie lat osiemdziesiątych. Pierestrojka 
w Związku Radzieckim przyczyniła 
się do zmiany postawy rządów państw 
komunistycznych wobec terroryzmu. 

Opuszczony przez dawnych opieku-
nów, „Carlos” nie miał gdzie się po-
dziać. Służby specjalne państw bloku 
radzieckiego zerwały z nim kontakty. 
Libia i Irak nie były zainteresowane 
jego usługami, a dawni współtowarzy-
sze broni zaczęli się wykruszać. Uza-
leżniony od alkoholu i narkotyków, 
„Szakal” stawał się powoli karykatu-
rą dawnego bezwzględnego terrorysty, 
przed którym drżał cały świat. W koń-
cu przygarnął go reżim Assadów w Da-
maszku. Przez kilka lat przebywał „na 
emeryturze” w Syrii, ale został stamtąd 
wyrzucony w 1991 roku. Ostatecznie 
gościny udzieliły mu władze Sudanu, 
które jednak trzy lata później wydały 
go francuskiemu wywiadowi. „Carlos” 
został przetransportowany do Francji, 
gdzie do dzisiaj odsiaduje karę doży-
wotniego więzienia.

Przemysław Gasztold-Seń 
– historyk, pracownik BEP IPN, doktorant 
na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych UW, ostatnio wydał 
Koncesjonowany Nacjonalizm. 
Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 
1980–1990  (2012)
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WWładze PRL wprowadzi-
ły właśnie stan wojen-
ny. W kolejnych dniach 
zachodnioniemiecka te-

lewizja mówiła coraz więcej o interno-
waniu działaczy Solidarności i pustych 
półkach w sklepach za Odrą. Nawet ci, 
którzy o Polsce wiedzieli do tej pory 
niewiele, byli poruszeni.

Z tygodnia na tydzień rosła bezinte-
resowna pomoc humanitarna. Do Polski 
trafi ały paczki i transporty z darami: cu-
kier, margaryna, mleko w proszku, pro-
szek do prania, leki, papierosy. Różne 
źródła mówią o kilku lub nawet trzydzie-
stu milionach paczek. Dary, nazywane 
przez Polaków „zrzutami”, napływały 
w latach osiemdziesiątych także z innych 
krajów zachodniej Europy, USA, Kana-
dy, a nawet Australii czy Japonii. Ale to 
właśnie pomoc z RFN była największa.

List od Wałęsy
W sierpniu 1980 roku władze PRL zgo-
dziły się na rejestrację Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego 

„Solidarność”. Opozycja triumfowała, 
co nie zmieniało faktu, że kraj znaj-
dował się na krawędzi zapaści gospo-
darczej. Brakowało podstawowych 
produktów. Dramatyczna była na przy-
kład sytuacja w szpitalach. Jednorazo-
we strzykawki i rękawiczki lekarskie 
z konieczności bywały używane wielo-
krotnie. Psuł się sprzęt do ratowania ży-
cia. Brakowało antybiotyków, a nawet 
żarówek w salach operacyjnych. Jeden 
z łódzkich pediatrów sprzedawał ponoć 
na czarnym rynku mleko w proszku, by 
w zamian kupić penicylinę.

Doktor Reinhard Gnauck był w tym 
czasie przewodniczącym Międzynaro-
dowego Towarzystwa na rzecz Praw 
Człowieka (IGFM) we Frankfurcie nad 
Menem. Towarzystwo 3 października 
1980 roku zorganizowało we Frank-
furcie pierwszą skromną demonstrację 
poparcia dla Solidarności. „Wezwali-
śmy niemieckie społeczeństwo, związ-
ki zawodowe i rząd federalny do słów 

i czynów solidarności z Polską – wspo-
mina Gnauck. – Już 9 września 1981 
roku dostaliśmy od Lecha Wałęsy pierw-
szy list z osobistym podziękowaniem”. 
W akcję pomocy dla Polski włączyły się 
Niemiecki Czerwony Krzyż, organiza-
cje kościelne, miasta, gminy, stowarzy-
szenia, związki zawodowe i osoby pry-
watne. Gunda Barg, gospodyni domowa 
z Hamburga, zatrudniła się jako sprzą-
taczka, by za zarobione pieniądze wysłać 
co miesiąc przynajmniej dwie paczki do 
Polski. Na pomoc dla mieszkańców PRL 
zrzucili się nawet więźniowie zakładu 
karnego w Lubece.

Pospolite ruszenie
Gdy w grudniu 1981 roku ekipa gene-
rała Jaruzelskiego wprowadziła stan 
wojenny, Stany Zjednoczone odpowie-
działy sankcjami gospodarczymi. Rząd 
RFN zareagował dużo łagodniej. Kan-
clerz Helmut Schmidt podczas spotka-
nia z przywódcą NRD Erichem Hone-
ckerem wyraził ponoć zrozumienie dla 
decyzji Jaruzelskiego. Co prawda kilka 
dni później oświadczył w Bundestagu: 
„całym sercem stoję po stronie robot-
ników”, ale o sankcjach wobec PRL 
nie było mowy. Schmidt zakładał, że 

Jest niedzielny poranek 13 grudnia 1981 roku. Wolfganga Stocka, 
wówczas studenta I roku uniwersytetu w Würzburgu, budzi telefon. 
W słuchawce odzywa się znajomy głos Jörna Zieglera: – Wolfgang, 
musimy pomóc naszym polskim przyjaciołom.


 Na zdjęciu: demonstracja poparcia dla Solidarności i polityki USA, Bonn 1982 rok



Fot. Archiwum Gerharda Gnaucka

Niemiecka solidarność
Filip gańczak
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w interesie polityki odprężenia nie nale-
ży drażnić polskich władz ani przywód-
ców ZSRR i NRD. Rząd w Bonn de fac-
to uznał stan wojenny za wewnętrzną 
sprawę Polski. Schmidt zaapelował za 
to do swoich rodaków, by nie ustawali
w materialnej pomocy dla Polaków. 
Bundestag 8 lutego 1982 roku zwol-

nił z opłaty pocztowej wszyst-
kie paczki z pomocą dla Polski. 
Od tego momentu liczba paczek 

słanych do PRL rosła lawinowo. 
Przechodziły przez urząd pocz-

towy nr 2 w Hanowerze. Wkrótce 
trzeba było uruchomić tam nową 

halę wysyłkową i zatrudnić dodat-
kowych pracowników. Codziennie 

do urzędu trafi ało bowiem nawet 
kilkadziesiąt tysięcy paczek dla Po-
laków. Po zwolnieniu z opłat łącznie 

było ich ok. 8,5 mln, o wartości się-
gającej ok. 430 mln marek. Tygodnik 
„Der Spiegel” pisał o „prawdziwym 
pospolitym ruszeniu”. Polskie władze 
nie mo g ły przemilczeć tak dużej fali 
pomocy. Na łamach „Trybuny Ludu” 
17 kwietnia 1982 roku wicepremier 
Jerzy Ozdowski mówił: „Trzeba przy-
znać, że dostajemy bardzo dużo”. Ekipa 
Jaruzelskiego miała dylemat. W obliczu 
gwałtownej infl acji i problemów z za-
opatrzeniem przyjęcie darów z Zachodu 
pozwoliło rozładować społeczne napię-
cia. Jednocześnie było jednak przyzna-

niem się, że władza nie potrafi  wy-
żywić własnego narodu.

Powiew normalności
Wiosną 1982 roku IGFM mobilizo-
wało Niemców, by akcja pomocy dla 
Polski nie okazała się krótkotrwałym 
zrywem. Żonie Reinharda Gnaucka uda-
ło się dotrzeć do Jerzego Giedroycia, 
szefującego paryskiej „Kulturze”. Po-
wstała dzięki temu słynna Odezwa do 
Niemców, pod którą podpisali się znani 
polscy intelektualiści: Giedroyc, Leszek 
Kołakowski, Czesław Miłosz, Gustaw 
Herling-Grudziński czy Józef Mackie-
wicz. „Pomoc humanitarna dla cierpią-
cej ludności polskiej powinna być udzie-
lana z pominięciem wszelkich kanałów 
rządowych – jedynie poprzez kościel-
ne i niezależne organizacje dobroczyn-
ne albo poprzez godne zaufania osoby 
prywatne. Nawiązujcie korespondencję 
z Polakami, posyłajcie paczki rodzinom 
w potrzebie” – apelowali sygnatariusze. 
Odezwa została przedstawiona na kon-
ferencji prasowej w Bonn z okazji pol-
skiego święta 3 Maja.

W potrzebie byli choćby Polacy re-
presjonowani przez władze. Jeszcze 
w grudniu 1981 roku pod patrona-
tem abp. Józefa Glempa powstał Pry-
masowski Komitet Pomocy Osobom 
Pozbawionym Wolności i Ich Rodzi-
nom. Komitet działał przy ul. Piwnej 
w Warszawie – przy kościele św. Mar-
cina, którego rektorem był ks. Broni-
sław Dembowski. Początkowo dary 
znosili tu sami warszawiacy. Z czasem 
zaczęła napływać pomoc z zagranicy. 
W prace Komitetu zaangażowali się 

 Ð Międzynarodowe Towarzystwo na rzecz 
Praw Człowieka apelowało m.in. o zwolnienie 
z internowania Lecha Wałęsy

 Ð W czasach stanu wojennego do Polski 
docierały w ramach darów z RFN tony leków

Fot. Archiwum Reinharda Gnaucka

Fot. Wolfgang & Oriana Stock
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m.in. reżyser Maciej Prus i znani ak-
torzy. „W kościele św. Marcina brałem 
udział w przygotowywaniu paczek dla 
internowanych. Z Mają Komorowską 
rozwoziliśmy je do więzienia w Olszyn-
ce Grochowskiej dla kobiet i w Biało-
łęce dla mężczyzn” – wspomina Da-
niel Olbrychski. Pomoc trafiała także 
do rodzin internowanych i więzionych 
członków Solidarności. Takich jak ro-
dzina Jarmoszuków z warszawskiego 
Mokotowa. Elżbieta Jarmoszuk współ-
organizowała w 1980 roku Solidarność 
Nauczycielską. W czasie stanu wojen-
nego urządziła w swoim mieszkaniu 
skrzynkę z prasą podziemną. Została 
aresztowana i trafiła na siedem miesięcy 
do więzienia. Jej mąż przebywał w tym 
czasie za granicą. Trzy córki z dnia na 
dzień zostały same.

„Prokurator straszył mnie, że moje 
siostry trafią do domu dziecka” – wspo-
mina dziś Krystyna, najstarsza z rodzeń-
stwa. Dzięki temu, że była pełnoletnia, 
mogła wówczas przejąć opiekę nad 
młodszymi siostrami: czternastoletnią 
Marysią i dziesięcioletnią Ulą. Mocno 
wierzyły, że na święta 1982 roku mama 
zostanie zwolniona do domu. Dzwonek 
do drzwi zwiastował jednak coś inne-
go: paczkę z Niemiec – od małżeństwa 
Gabriele i Josepha Mayerów z Mona-
chium. W środku były m.in. pomarańcze 
(prawie niedostępne w PRL) i świeca 
– symbol pamięci. W te trudne świę-
ta powiało na chwilę normalnością. 
Później przychodziły kolejne paczki 
od Mayerów. „Bardzo mi to pomogło. 
Było wtedy u nas biednie. Mamie za-
brano pensję. Musiałam sama zarobić, 
żeby utrzymać siostry” – mówi Krysty-
na. Równie ważny był psychologiczny 
wymiar tej pomocy. „To był dowód, że 
nie jesteśmy same. Że nawet za granicą 
o nas wiedzą. Obcy ludzie wyciągnęli 
do nas rękę w sytuacji, kiedy nawet ro-
dzina się bała”.

Pomysłowy przemyt
Dary z RFN przychodziły nie tylko po-
cztą. Były także wożone w konwojach. 
Gotowość do pomocy była ogromna. 
„Dostałam 12 tirów zabawek. Jakiś 

hurtownik dał nam 8 tysięcy par butów. 
A kiedy w Niemczech likwidowano ja-
kiś szpital, to się tam pojawiałam i bra-
łam rzeczy, które jeszcze były dobre, na 
przykład ultrasonografy” – opowiada na 
łamach „Rzeczpospolitej” dr Krystyna 
Graef z Frankfurtu nad Menem, która 
z pomocą dla Polaków zaczęła jeździć 
jeszcze przed stanem wojennym. Graef 
woziła w tym czasie także m.in. mle-
ko w proszku i detergenty. Dość łatwo 
było dostać bezpłatne próbki leków, ja-
kie firmy farmaceutyczne dawały leka-
rzom. Ciężarówki można było wynająć 
za symboliczne pieniądze lub nawet po-
życzyć za darmo. Każdy w RFN, kto 
miał zwykłe prawo jazdy, mógł wów-
czas prowadzić pojazd o nośności do 
7,5 tony. „Jeździliśmy dwójkami. Jedna 
osoba spała, druga prowadziła. I tak na 
zmianę, dzień i noc – wspomina Wolf-
gang Stock. – Międzynarodowe To-
warzystwo na rzecz Praw Człowieka 
pomagało nam organizacyjnie i finanso-
wo. Tego jednak nie mogliśmy powie-
dzieć polskim urzędnikom. IGFM było 
źle widziane przez rząd PRL. Zwróci-
liśmy się więc do protestanckiego za-
konu joannitów, znanego z działalno-
ści charytatywnej. I jeździliśmy pod ich 
szyldem”.

Młodzi Niemcy kontaktowali się 
z Komisją Charytatywną Episkopatu 
Polski. W Gdańsku nocowali u ks. Hen-
ryka Jankowskiego. W Warszawie za-
trzymywali się u ks. Jerzego Popie-
łuszki. Jeździli również do Wrocławia, 
Katowic, Łodzi i wielu innych miast.

„Zaczęliśmy od żywności i odzieży. 
Potem doszły do tego lekarstwa i sprzęt 
dla szpitali. Gdy poczuliśmy się pew-
niej, szmuglowaliśmy nawet sprzęt 
i materiały dla polskiej opozycji” – 
mówi Stock. Do Polski trafiały w ten 
sposób wydawnictwa emigracyjne, kse-
rokopiarki, farby drukarskie czy sprzęt 
radiowy. W drugą stronę przewożone 
były m.in. publikacje podziemnej prasy.

Było normą, że podróż w dwie strony 
trwała pięć, sześć dni. „Polska kontrola 
to było pół biedy, ale musieliśmy prze-
jechać przez NRD. Tamtejsi pogranicz-
nicy byli dużo bardziej skrupulatni” – 
opowiada Marie Zielińska, w tamtym 
czasie studentka z Fryburga. Bywa-
ło, że celnicy otwierali każdą paczkę. 
A w konwoju jechało co najmniej kil-
ka ciężarówek, z których każda wiozła 
po kilka ton pomocy. „Któregoś razu 
sprawdzali nas przez 48 godzin” – mówi 
mający podwójne obywatelstwo Paweł 
Janczewski, który w latach 1982–1989 

 Ð Niemieccy ochotnicy wożący dary dla Polaków zatrzymywali się w Gdańsku  
u ks. Henryka Jankowskiego 
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jeździł z Würzburga z transportami do 
Polski. Zdarzały się upokarzające kon-
trole osobiste. To była wyraźna szyka-
na. Pomysłowość kierowców nie znała 
granic. „Najlepszy schowek był w starej 
maszynie do oczyszczania powietrza. 
Można ją było rozkręcić i przy fi ltrach 
było sporo miejsca. Inną skrytkę zrobi-
liśmy w komorze silnika, jeszcze inną 
w rurach, które trzymały plandekę cię-
żarówki” – opowiada Janczewski.

Były sposoby, by obłaskawić celników 
i żołnierzy. Czasem wystarczyło trochę 
alkoholu, by kontrola była mniej drobiaz-
gowa. Czasem major dostał narty albo 
rower dla dziecka. Nawet nieprzewidzia-
ne trudności udawało się pokonać. „Był 
chyba rok 1984. Nigdzie w Polsce nie 
można było dostać diesla, nawet na kart-
ki. Koło Legnicy ktoś nam powiedział, 
żebyśmy poszli do Rosjan. Mieli cysternę 
przykrytą plandeką. Gdy się ściemniło, 
mogliśmy zatankować do pełna. Kosz-
towało nas to kilogram kawy i pięć kilo 
pomarańczy” – mówi Janczewski.

Mimo wszystko kierowcy brali na sie-
bie olbrzymie ryzyko. „Wieźliśmy kie-
dyś palety z syropem na kaszel. W trzech 
kartonach na samym końcu ukryliśmy 
rozłożoną na części maszynę drukarską. 
Celnik w ostatniej chwili zrezygnował 
z dokładnego przejrzenia tych karto-
nów” – wspomina Janczewski. W razie 

wpadki kierowcom ciężarówki groziło 
nawet pięć lat pozbawienia wolności.

„Niebezpieczeństwo było ogromne  – 
– przyznaje Stock. – Liczyliśmy jed-
nak, że o sprawie dowiedzą się media 
i niemiecka opinia publiczna. Po kilku 
miesiącach zapewne wyszlibyśmy na 
wolność. Władze PRL nie chciały mieć 
złej prasy na Zachodzie. W najgorszej 
sytuacji były osoby z polskim obywa-
telstwem. Im trudniej byłoby pomóc”.

Źli i dobrzy Niemcy
W kolejnych latach transporty z dara-
mi przyjeżdżały nadal. Kiedy w 1986 
roku Władysław Bartoszewski odbie-
rał we Frankfurcie nad Menem Nagro-
dę Pokojową Księgarzy Niemieckich, 
mówił o akcji pomocy dla Polski: „Jej 
pełne psychologiczne znaczenie okaże 
się w przyszłości bardziej istotne niż 
jej niewątpliwe znaczenie materialne”. 
Paczki i ciężarówki z pomocą z Zachodu 
to poważny wyłom w żelaznej kurtynie, 
która po II wojnie światowej podzieli-
ła Europę. Komunistyczna propagan-
da przez długie lata przekonywała, że 
Niemcy z RFN to rewanżyści, czekają-
cy tylko na dobrą okazję, by odzyskać 
Wrocław, Szczecin i Gdańsk. W latach 
osiemdziesiątych Polacy przekonali 
się, że w RFN mieszkają także tysiące 
ludzi dobrej woli. Paczki i dary przy-
chodziły również od Niemców wysied-
lonych z Mazur, Pomorza czy Śląska. 
Między darczyńcami i obdarowanymi 
nawiązały się przyjaźnie, które w wielu 

przypadkach przetrwały do dziś. Nie 
brakowało też romantycznych historii. 
Wolfgang Stock przy okazji któregoś 
z transportów poznał Orianę von Leh-
sten, studentkę z Heidelbergu. Pobrali 
się w 1986 roku i w podróż poślubną 
pojechali do Polski. Ich koleżanka Ma-
rie Zielińska, wówczas jeszcze używa-
jąca panieńskiego nazwiska von Spee, 
rozpoczęła w 1987 roku studia w Lub-
linie. Wyszła potem za Polaka i dzisiaj 
mieszka koło Krakowa.

Stock jest dziś profesorem. W 2010 
roku otrzymał z rąk prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego „Medal Wdzięczno-
ści” Europejskiego Centrum Solidarno-
ści. Jednak nie wszyscy, którzy w latach 
osiemdziesiątych nieśli pomoc Polakom, 
doczekali się należytego uznania.

Dziękuję pani Marii Jarmoszuk i panu 
Gerhardowi Gnauckowi za pomoc w na-
wiązaniu kontaktu z bohaterami tekstu.

Korzystałem także z książki Pomoc dla 
Polski. Zostali przemytnikami dla Polaków 
pod red. Barbary Cöllen, Bartosza Dud-
ka i Krzysztofa Ruchniewicza (wyd. Atut, 
Wrocław 2011).

O niemieckiej pomocy dla Polski opo-
wiada również dokumentalny fi lm Paczki 
solidarności, dołączony do tego wydania 
„Pamięci.pl”.

Fot. Krystyna Graef
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Zagubione autostrady
andrzej zawistowski

W dniu rozpoczęcia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Polskę miała oplatać sieć 
nowoczesnych dróg ekspresowych i autostrad. Dziś wiadomo, że ten ambitny projekt nie 
zostanie zrealizowany. Niemal do ostatnich chwil przed pierwszym gwizdkiem trwała jednak 
walka o „przejezdność” autostrady A2. Chichotem historii jest to, że główny front tej walki 
przebiega dokładnie w miejscu, w którym budowę rozpoczęto 35 lat wcześniej.



Pomysł wybudowania w Pol-
sce sieci nowoczesnych dróg 
samochodowych pojawił się 
u kresu istnienia II Rzeczy-

pospolitej. Stan fi nansów państwa 
i wojna sprawiły, że koncepcja ta nie 
wyszyła poza fazę studiów. Do idei 
rozbudowy sieci dróg wróciły władze 
RP na uchodźstwie, planując budowę 
autostrad łączących najważniejsze 
regiony Polski. Z oczywistych po-
wodów pozostała ona tylko na papie-
rze. W kraju pomysł ten podjęto już 
w 1946 roku. Należy przypomnieć, 
że w powojennej Polsce znalazło się 
kilkadziesiąt kilometrów autostrad 
niemieckich oraz ponad 200 km roz-
poczętych inwestycji (przede wszyst-
kim na Dolnym i Górnym Śląsku oraz 
Pomorzu Zachodnim). Realizacja za-
mierzeń nie była imponująca: przez 
niemal ćwierć wieku wybudowano 
jedynie kilka dwujezdniowych wy-
lotów z dużych miast (m.in. z War-
szawy, Katowic i Bydgoszczy), które 

w przyszłości miały łączyć się z auto-
stradami. Na początku lat sześćdzie-
siątych można było korzystać jedynie 
z niespełna 140 km autostrad ponie-
mieckich, będących jednak już w sła-
bym stanie technicznym. 

Dojście do władzy ekipy Edwarda 
Gierka doprowadziło do przyśpiesze-
nia realizacji planów autostradowych. 
W marcu 1972 roku Rada Ministrów 
przyjęła dokument ustalający prze-
bieg dróg autostradowych w Polsce. 
Do 1980 roku zamierzano wybudo-
wać kilka odcinków autostrad o łącz-
nej długości ok. 600 km, zaś do roku 
2000 – 5 tys. km dróg szybkiego ruchu. 
Komentatorka „Trybuny Ludu” pisała 
wówczas: „Jest to program przygoto-
wany z rozmachem, cechuje go daleko-
wzroczność, ale jednocześnie – prze-
myślany, przewidujący realizację tego 
zamierzenia etapami. […] W bieżącej 

pięciolatce wybudowanych zostanie 
ok. 350 km tych nowoczesnych arterii, 
dwóch o dwóch jezdniach, w których 
można widzieć początki przyszłych 
autostrad”. Za najważniejsze uznano 
połączenie Warszawy z Katowicami 
oraz Katowic z Krakowem. 

Polscy budowniczowie szukali wzo-
rów m.in. u czechosłowackich kole-
gów. Jeden z inżynierów w kwietniu 
1972 roku opowiadał „Życiu War-
szawy” o swoich spostrzeżeniach: 
„Faktem jest, że podczas tego pobytu 
[w Czechosłowacji] nauczyliśmy się 
wiele, a zdobyte doświadczenie procen-
tować będzie z pewnością w codzien-
nej pracy nad nadaniem ostatecznej 
koncepcji realizacji autostrad w Pol-
sce”. W kolejnych latach – na skutek 
kłopotów, które pojawiły się w trak-
cie prac projektowych – postanowio-
no budować jednak przede wszystkim 
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 Na zdjęciu: teren budowy autostrady A2; ruiny mostu autostradowego 

z lat siedemdziesiątych nad rzeką Suchą w okolicach Miedniewic, czerwiec 2010 roku
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drogę szybkiego ruchu łączącą stolicę 
z Górnym Śląskiem. Połączenie między 
aglomeracjami oddawano stopniowo. 
Najwięcej kłopotów sprawiał odcinek 
Częstochowa–Piotrków Trybunalski 
budowany od podstaw w dużej mierze 
przez żołnierzy, którzy zresztą na ręce 
Edwarda Gierka „złożyli zobowiąza-
nie”, że ukończą trasę kilkanaście tygo-
dni przed zakładanym terminem. 

Niemal darmowa praca umunduro-
wanych robotników znacznie obniżała 
koszty inwestycji w wielu krajach ko-
munistycznych. Podobnie było z pol-
skimi drogami budowanymi w latach 
siedemdziesiątych. Szef Sztabu Ge-
neralnego już w grudniu 1971 roku 
utworzył stanowisko pełnomocnika 
ministra obrony narodowej do spraw 
budowy autostrad. W styczniu 1974 

roku żołnierzy skierowano do pra-
cy przy trasie Warszawa–Katowice, 
zwłaszcza do budowy nowego odcinka 
Częstochowa–Piotrków Trybunalski. 
Gdy w 1976 roku otwierano uroczy-
ście ten fragment drogi (a w prakty-
ce całe połączenie Śląska z Warsza-
wą), w okolicy Piotrkowa ustawiono 
pomnik z napisem „Piotrków Trybu-
nalski–Częstochowa. Trasa Czynu 
Żołnierskiego. Wybudowana przez 
żołnierzy Ludowego Wojska Polskie-
go, robotników, mistrzów i inżynierów 
przedsiębiorstw komunikacyjnych 3 I 
1974 – 12 X 1976”. Taką samą infor-
mację umieszczono w Częstochowie. 
Złożona Gierkowi obietnica została 
dotrzymana i można było dokonać 
symbolicznego otwarcia w przeddzień 
święta Wojska Polskiego. Uroczystość 

starannie zaaranżowano: gdy do Gier-
ka podeszło dwóch żołnierzy i uczenni-
ca w ludowym stroju, niosąc nożyczki 
do przecięcia wstęgi, I sekretarz po-
wiedział: „wy ją budowaliście – wy 
ją oddajcie społeczeństwu!”. Tak więc 
kapral, starszy szeregowy i uczennica 
przecinali biało-czerwoną wstęgę.

Chociaż otwarcie odbyło się hucz-
nie i dostojnie, to jednak – używając 
terminologii z roku 2012 – trasa była 
raczej „przejezdna” niż „oddana do 
użytku”. Jak donosiła dzień później 
„Trybuna Ludu”, na całym jej prze-
biegu było tylko pięć parkingów, jed-
na stacja obsługi i pomocy drogowej 
oraz jeden zajazd. Przewidywano, że 
pierwsza stacja benzynowa pojawi się 
dopiero za pół roku. Dziennikarz „Try-
buny Ludu” szczerze pisał: „W sumie 
zagospodarowanie nowej inwestycji 
idzie wolno, bo jest wielu odpowie-
dzialnych – m.in. urzędy wojewódzkie, 

 Ð Budowa drogi szybkiego ruchu Warszawa–Katowice, odcinek w pobliżu 
Częstochowy, 1976 rok; żołnierze jednostek komunikacyjnych i jednostek 
Śląskiego Okręgu Wojskowego pracujący przy budowie
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 Ð Uroczyste otwarcie 
trasy łączącej Warszawę 
z Katowicami, tzw. gierkówki, 
Katowice 1976 rok
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instytucje, handel, CPN”. Zapowiada-
no, że do wykończenia trasy potrzeba 
ponad trzech lat. Złośliwi komento-
wali, że drogę wybudowano tylko po 
to, by Gierek miał ułatwiony dojazd do 
rodzinnego Zagłębia. Faktem jest jed-
nak, że „gierkówka” stała się na wie-
le lat synonimem nowoczesnej drogi. 

Podpułkownik Emil Bil w „Żołnierzu 
Wolności” pisał: „Droga Warszawa–
Katowice […] jest pierwszym odcin-
kiem drogi, początkującym nowo-
czesne budownictwo komunikacyjne 
w Polsce na miarę potrzeb dynamicz-
nie rozwijającego się kraju. Odcinek 
ten był poligonem doświadczalnym dla 
projektantów, przedsiębiorstw budow-
lanych i jednostek wojskowych specja-
lizujących się w okresie pokojowym 
w budownictwie dróg”. Kilka miesię-
cy wcześniej, w styczniu 1976 roku, 
Prezydium Rządu PRL zobowiązało 
Ministerstwo Komunikacji do budo-
wy w kolejnej pięciolatce 500–700 km 
dróg szybkiego ruchu. Faktyczny krach 
peerelowskiej gospodarki pod koniec 
lat siedemdziesiątych sprawił jednak, 
że w kolejnych latach oddawano do 
użytku tylko niewielkie fragmenty au-
tostrad (w latach 1976–1989 budowa-
no ich ok. 7 km rocznie). 

Nie zrealizowano m.in. szumnie za-
powiadanej inwestycji autostradowej 
Północ–Południe, która przez terytoria 
dziesięciu państw miała biec od Gdań-
ska na południe Europy. Cały projekt 
zmierzano zamknąć do 1990 roku, 
w Warszawie miało powstać Centralne 

Biuro Autostrady koordynujące tę mię-
dzynarodową inwestycję. Częścią pro-
jektu miał być wspominany wcześniej 
odcinek drogi, który oddano do użyt-
ku w 1976 roku. W roku 1990 moż-
na było korzystać z ok. 220 km auto-
strad (wliczając w to dawne autostrady 
niemieckie).

Na część autostrad składały się tak-
że elementy trasy Poznań–Warszawa. 
Dopiero w 1976 roku do planowanych 
cztery lata wcześniej inwestycji włą-
czono odcinki między tymi miasta-
mi. Inwestycja była pochodną decyzji 
Międzynarodowego Komitetu Olim-
pijskiego o przyznaniu Moskwie or-
ganizacji Igrzysk Olimpijskich w 1980 
roku i związanej z tym konieczności 
wybudowania połączenia drogowego 
między ZSRR a Europą Zachodnią. 
Miała być to budowa priorytetowa.

W 1976 roku rozpoczęły się prace na 
odcinku Września–Sługocin, a po kilku 
miesiącach także w okolicach Żyrar-
dowa (między Nieborowem a Wiskit-
kami). W kolejnych miesiącach miały 
ruszyć roboty na kolejnych odcinkach. 
Krach gospodarczy zatrzymał jednak 
tę inwestycję. Pierwszy odcinek, liczą-
cy niespełna 35 km, oddano do użyt-
ku w drugiej połowie 1985 roku (czyli
po dziewięciu latach od momentu 
rozpoczęcia prac!). Do końca dekady 
wielkopolski odcinek udało się jeszcze 
przedłużyć o 14 km. Przy okazji inwe-
stycji część drogi w okolicach Wrześ-
ni została przystosowana do celów 
militarnych, by w razie konieczności 
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 Ð Teren budowy autostrady A2, 
pozostałości z lat siedemdziesią-
tych: wiadukt na skrzyżowaniu 
z lokalną drogą w okolicach 
Nowej Wsi na 70 godzin 
przed zburzeniem; na fi larach 
widoczne otwory przygotowane 
w celu umieszczenia materiałów 
wybuchowych, 
czerwiec 2010 roku
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autostrada mogła służyć jako pas star-
towy dla samolotów wojskowych. Pasy 
drogi na przestrzeni ponad 2 km nie 
były oddzielone ani zielenią, ani ba-
rierą, a na poboczach znajdowały się 
specjalne zatoki dla maszyn wojsko-
wych. Drogowy odcinek lotniskowy na 
A2 został zlikwidowany w 2002 roku, 
gdy zakończono przebudowę tego 
fragmentu drogi w związku z moder-
nizacją autostrady i dostosowaniem jej 
do parametrów europejskich. 

Roboty na żyrardowskim odcinku 
inwestycji defi nitywnie zatrzymano 
w 1980 roku. Na długie lata rozgrze-
bany plac budowy autostrady między 
Nieborowem a Wiskitkami stał się 
symbolem zapaści gospodarki pee-
relowskiej. Przez wiele lat pamiąt-
ką po „olimpijce” były porozrzuca-
ne po polach w okolicach Bolimowa 
i Wiskitek betonowe przepusty, mosty 
i wiadukty. Swoisty pomnik gierkow-
skiego krachu inwestycyjnego stano-
wiły podpory wiaduktu w miejscu, 
gdzie autostrada miała przecinać trasę 
północnego odcinka Centralnej Magi-
strali Kolejowej (który również nigdy 
nie powstał). Można było natknąć się 

na kilkusetmetrowe fragmenty drogi 
asfaltowej, która prowadziła donikąd. 
Co jednak dziwne, drogę tę zaznaczano 
także na mapach. Na przykład wyda-
ny w połowie lat dziewięćdziesiątych 
atlas drogowy pokazywał istniejący 
pomiędzy Wiskitkami a Bolimowem 
piętnastokilometrowy odcinek dwu-
jezdniowej drogi głównej.

Rozgrzebana inwestycja z czasem 
zaczęła żyć swoim życiem. Z wytyczo-
nych przez lasy (czasami także wyla-
nych asfaltem) dwupasmowych dróg 
korzystała miejscowa ludność, porzu-
cone w polu elementy budowlane były 
niszczone i rozkradane. Pamięć o zry-
wie inwestycyjnym końca lat siedem-
dziesiątych powoli zamierała. Powsta-
ła „czarna legenda” tego miejsca jako 
pamiątki po pijanych budowlańcach, 
którzy minęli się z planowaną inwesty-
cją o dobrych kilka kilometrów. Furorę 
robiły zdjęcia pasącego się bydła na 
tle mostów porzuconych w szczerym 
polu i prowadzących donikąd. Nieza-
bezpieczone budowle inżynieryjne tra-
wił czas i czynniki atmosferyczne.

W tym czasie tworzono nowe koncep-
cje sieci autostrad w Polsce, każda z nich 
przewidywała reanimację porzuconej in-
westycji. Tu znowu słychać chi-
chot historii – prace przyspieszyła 

dopiero kolejna wielka impreza spor-
towa. Nie udało się skończyć drogi na 
igrzyska moskiewskie, założono, że uda 
się to zrobić na Euro 2012. 

Rozpoczął się wyścig z czasem. 
W 2010 roku „zabytkowy” odcinek 
przejęła wyłoniona w przetargu fi rma 
Covec z Chin. Zbudowane ponad ćwierć 
wieku wcześniej mosty i wiadukty nie 
nadawały się jednak do wykorzystania. 
Inżynierowie z Covecu zadecydowali
więc o ich zniszczeniu. W czerwcu 2010 
roku przy udziale przedstawicieli władz 
polskich uroczyście wysadzono ostatni 
„gierkowski” wiadukt znajdujący się 
w Nowej Wsi koło Miedniewic. W ten 
„wybuchowy” sposób rozpoczęto ro-
boty w okolicach Żyrardowa. Niemal 
równo po roku kontrakt z chińską fi rmą 
został zerwany i po kilku tygodniach 
przekazany nowemu konsorcjum. Ono 
także w ostatnich tygodniach miało kło-
poty z prowadzeniem prac. Pozostaje 
mieć jedynie nadzieję, że po Euro 2012 
nie zostaną porzucone w polu niszcze-
jące wiadukty. 

dr Andrzej Zawistowski – dyrektor BEP IPN 
i pracownik Katedry Historii Gospodarczej 
i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
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 Ð Otwarcie drogi szybkiego ruchu Warszawa–Katowice; 
w uroczystości wzięli udział I sekretarz KC PZPR Edward Gierek 
i premier PRL Piotr Jaroszewicz, Warszawa 1976 rok
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Polska Zjednoczona Partia Ro-
botnicza kontrolowała radio, 
prasę i telewizję. Główny 
Urzędu Kontroli Prasy, Publi-

kacji i Widowisk (nazywany popularnie 
cenzurą) dbał o to, aby do społeczeństwa 
nie docierały treści niezgodne z wizją 
rzeczywistości propagowaną przez wła-
dze. Kontrola nad mediami nasilała się 
bądź słabła zależnie od okresu, ale ni-
gdy obywatele PRL nie mogli swobod-
nie głosić swoich poglądów publicznie. 

Działająca w Polsce od drugiej połowy 
lat siedemdziesiątych opozycja – Komi-
tet Obrony Robotników czy Ruch Obro-
ny Praw Człowieka i Obywatela – nie 
tylko apelowała o wolność słowa. Szła 
o krok dalej – publikując pisma i książki 

poza cenzurą. Wydanie pierwszych pism 
opozycyjnych w 1976 roku („Komuni-
kat”, „Biuletyn Informacyjny”, „U Pro-
gu”) dało początek drugiemu obiegowi 
wydawniczemu. Nie mając dostępu do 
państwowych drukarni, opozycjoniści 
zastosowali najprostszą metodę two-
rzenia i rozpowszechniania zakazanych 
pism. „Jedna osoba przepisywała sześć 
egzemplarzy komunikatu, jeden nam 
zwracała, a pięć rozprowadzała wśród 
ludzi. Następne osoby robiły to samo. 
Kiedy wieczorem szło się przez moje 
podwórko, słychać było stukot klawiszy. 
W jakiś czas potem, kiedy przeszliśmy 
na powielacze, z sentymentem wspomi-
nałem ten okres maszyn i ludzi, którzy 
z wielkim zapałem oddawali temu swój 
czas, pracę, mieszkania, którzy tak spon-
tanicznie i masowo włączyli się do siatki 
maszynopisania” – tak pierwszy okres 
działania Komitetu Obrony Robotników 
wspominał Jacek Kuroń. 

Samizdat 
– wzór do naśladowania
Pomysł wydawania nielegalnej pra-
sy i książek nie był nowy, działalność 
wydawniczą prowadzono przecież 
w okresie zaborów, II wojny światowej 
i w pierwszych latach po jej zakończe-
niu. Inspirację dla polskiej opozycji 
stanowiły też działania rosyjskich 
dysydentów. W ZSRR w drugiej poło-
wie lat pięćdziesiątych narodził się sa-
mizdat (samodiejatielnoje izdatielstwo 
– wydawnictwo samodzielne). Teksty 
były pisane na maszynie w kilku lub 
kilkunastu egzemplarzach. Czytelnicy 
przepisywali je i przekazywali dalej, po-
większając krąg odbiorców opozycyjnej 
myśli. Najczęściej były to utwory litera-
ckie ze względów politycznych odrzu-
cone przez cenzurę lub wydawnictwa. 
Następnie zaczęto rozpowszechniać 
teksty napisane specjalnie z myślą 
o nielegalnym obiegu. Samizdat 
intensywnie rozwijał się od lat sześć-
dziesiątych. W roku 1968 pojawiło się 
tam pierwsze nielegalne pismo 
o charakterze politycznym: „Kronika
Bieżących Wydarzeń” – wydawana 
przez Natalię Gorbaniewską. W pierw-
szej połowie lat siedemdziesiątych 
samizdat pojawił się w Czechosłowacji, 
później m.in. na Węgrzech, 
NRD i w Polsce.

Początki
W latach 1976–1980 w Polsce ukazy-
wało się prawie sto tytułów nielegal-
nych czasopism: niezależnych pism 
informacyjnych, publicystycznych, li-
terackich oraz wydawanych z myślą 
o konkretnych grupach społecznych – 
robotnikach, chłopach czy młodzieży. 
Powstawały ofi cyny wydawnicze, które 
oprócz pism drukowały także książki: 
literaturę, publicystykę, prace z zakresu 

Drugi obieg 
– pierwsza broń opozycji
jan olaszek



Nielegalne pisma i książki nie 
obaliły komunizmu, ale stanowiły 
jedno z głównych narzędzi 
stosowanych przez polską 
opozycję do walki z systemem. 
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 Na zdjęciu podziemna drukarnia Solidarności. Drukarze prezentują 

egzemplarz „Tygodnika Wojennego”, luty 1982 roku
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maszyny do pisania zakładano matrycę 
białkową lub sitodrukową. Umieszcza-
no na niej tekst, a potem matrycę na-
kładano na ramkę. Następnie rozprowa-
dzano farbę, która przechodziła przez 
otwory powstałe w matrycy. Ramkę ob-
sługiwały najczęściej dwie osoby: jed-
na nakładała farbę, a druga wyjmowała 
zadrukowany papier. Wymyślano naj-
rozmaitsze sposoby, aby proces druku 
usprawnić: przyczepienie gumki kra-
wieckiej do ramki umożliwiło druko-
wanie przez jedną osobę, a dodanie do 
farby pasty do prania Komfort (pomysł 
znanego historyka Adama Kerstena) 
zwiększało jej gęstość i wydajność. Rza-
dziej korzystano z przemycanych z za-
granicy powielaczy; szerzej weszły one 
do użytku w okresie stanu wojennego. 

Lata osiemdziesiąte
Powstanie Solidarności w sierpniu 1980 
roku rozszerzyło drugi obieg wydawni-
czy. Niezależna prasa upowszechniała 
informacje o formach i możliwościach 
organizowania ruchu związkowego. 
W ciągu kilku miesięcy 1980 roku po-
jawiło się około 400 nowych tytułów 
bezdebitowych. Łącznie w czasach le-
galnego działania Solidarności wydano 
bez mała 2 tys. tytułów prasy niezależ-
nej; największe z nich ukazywały się 
w kilkudziesięciu tysiącach egzempla-
rzy. Nadal rozwijały się też wydawni-
ctwa książkowe. 

Sytuacja zmieniła się wraz z wpro-
wadzeniem stanu wojennego w grud-
niu 1981 roku. Prawo stanu wojennego 
przewidywało surowe kary za rozpo-
wszechnianie wiadomości poza ofi cjal-
nym obiegiem (nawet do dziesięciu lat 
pozbawienia wolności). Mimo to już 
w pierwszym tygodniu stanu wojen-
nego zaczęła się ukazywać prasa pod-
ziemna. Jako jedne z pierwszych poja-
wiły się wrocławskie „Z Dnia na Dzień” 
i warszawskie „Wiadomości”.

Prasa niezależna pozwalała polemizo-
wać z propagandą władz i dementować 
krążące po kraju niesprawdzone wiado-
mości o przebiegu protestów i losach 
internowanych. Początkowo twórcy 
pism mieli problemy ze sprawdzaniem 

podstawowych informacji. Konstanty 
Gebert – który w pierwszych dniach 
stanu wojennego tworzył wraz z żoną 
Małgorzatą biuletyn przepisywany na 
maszynie – wspominał: „Żadnej proce-
dury weryfi kacji informacji oczywiście 
nie było. Na przykład ta [nieprawdzi-
wa] informacja, że Mazowiecki zmarł 
w „internacie”. Ja jej nie puściłem tylko 
dlatego, że zanim zdążyłem to napisać, 
to już się okazało, że to nieprawda”. 
Z czasem pisma stworzyły sprawne 
systemy zdobywania informacji, więc 
wpadek było mniej, zwłaszcza w naj-
popularniejszych tytułach. 

Niezależna prasa w stanie 
wojennym

W pierwszych miesiącach 1982 roku 
powstały niezależne tytuły, z których 
część ukazywała się przez całą dekadę. 
Duże znaczenie miały informacyjne pis-
ma warszawskie „Tygodnik Wojenny”, 
„Wola”, „Wiadomości”, „KOS”, „CDN-
-Głos Wolnego Robotnika”. Docierały
one do wielu ośrodków w kraju. 
Największą popularnością w Polsce 
cieszył się „Tygodnik Mazowsze”. 
Głównym pismem krakowskiego pod-
ziemia był „Hutnik”, w Poznaniu wyda-
wano „Obserwatora Wielkopolskiego”, 
we Wrocławiu zaś „Z Dnia na Dzień”. 
Ważną rolę odgrywała prasa zakłado-
wa, dzięki której pracownicy dowia-
dywali się o represjach i protestach. 
Z czasem pojawiły się wielostronico-
we pisma publicystyczne, satyryczne 
i kulturalne, a także przeznaczone dla 
dzieci, młodzieży, nauczycieli, rolników, 
nawet żołnierzy i milicjantów. Nakłady 
największych pism podziemnych 
wynosiły od kilku do kilkudziesięciu 
tysięcy egzemplarzy.

Niezależnej prasie towarzyszyły bro-
szury i książki. Nielegalne ofi cyny dzia-
łały głównie w dużych miastach, choć 
nie było to regułą. Publikacje podejmo-
wały bardzo różne tematy, na przykład 
usuwały „białe plamy” z najnowszej 
historii Polski, choćby historię mordu 
katyńskiego. Poza tym autorzy anali-
zowali bieżącą sytuację w Polsce i na 
świecie. Drukowano dziesiątki wydań 
książek, których nie można było kupić 
w ofi cjalnym obiegu, a wśród ich au-
torów znalazły się zarówno tuzy świa-
towej i polskiej literatury, jak i osoby 

politologii czy socjologii. Pierwsza była 
Niezależna Ofi cyna Wydawnicza, którą 
kierował Mirosław Chojecki. Przez kil-
ka następnych lat NOWa była najwięk-
szym opozycyjnym wydawnictwem 
książkowym. Do 1980 roku działało co 
najmniej 35 wydawnictw niezależnych. 

Popularną techniką stosowaną w dru-
ku była tzw. ramka. Zamiast papieru do 
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mało znane. Wiele podziemnych wy-
dawnictw książkowych stało się pręż-
nymi fi rmami, wydającymi publikacje 
o wysokich nakładach i dużej objętości. 

Drugi obieg wydawniczy funkcjo-
nujący w Polsce przez całą dekadę był 
fenomenem na skalę światową. Nie-
legalne publikacje tworzono i rozpo-
wszechniano nie tylko w głównych 
ośrodkach Solidarności, ale także 
w mniejszych miejscowościach.

W pierwszych dniach stanu wojenne-
go pisma przepisywano na maszynie na 
papierze przebitkowym i kolportowano 
w kręgu znajomych osób. Najpopularniej-
szą techniką była ramka. Dopiero w póź-
niejszym okresie na szerszą skalę rozpo-
częto używanie powielaczy, najczęściej 
sprowadzanych z zagranicy. Wraz z upły-
wem lat umacniała się pozycja tych pism 
i wydawnictw, które dłużej funkcjonowa-
ły na podziemnym rynku. 

W latach osiemdziesiątych wydaw-
nictwa wykorzystywały coraz lepsze 
technologie, co przekładało się na ja-
kość podziemnych produkcji. Wydawa-
ny w Warszawie „Przegląd Wiadomości 
Agencyjnych” miał przejrzyście druko-
wane teksty, atrakcyjną formę grafi cz-
ną i zdjęcia dobrej jakości. Dla rozwoju 
niezależnego ruchu wydawniczego duże 

znaczenie miała pomoc z zagranicy – od 
związków zawodowych bądź polskich 
instytucji emigracyjnych. Przekazy-
wano zarówno pieniądze, jak i sprzęt 
potrzebny do drukowania. Jednocześ-
nie używano powielaczy, które udało się 
ukryć tuż po wprowadzeniu stanu wojen-
nego; wykorzystywano też „dojścia” do 
drukarni państwowych.

Sieci kolportażu i oporu
Rozpowszechnianie publikacji drugiego 
obiegu należało do najpopularniejszych 
form działań antysystemowych. Wydaw-
nictwa podziemne krążyły wśród sym-
patyków Solidarności. Oprócz pełnienia 
funkcji informacyjnych czy opiniotwór-
czych – były dla czytelników także na-
macalnym dowodem ich przynależno-
ści do świata konspiratorów. Niezależne 
wydawnictwa łączyły szeroki krąg ich 
odbiorców ze stosunkowo wąską gru-
pą osób bezpośrednio zaangażowanych 
w działalność opozycyjną. 

Osoby rozpowszechniające wydaw-
nictwa w zakładach pracy wiedziały, 
kto wcześniej działał w Solidarności 
i może być taką prasą zainteresowany. 
Wiedziano też, komu takich propozycji 
nie należy składać. Prasę przekazywa-
no osobom zaufanym, choć oczywiście 

 Ð Konspiracyjna drukarnia Niezależnej 
Ofi cyny Wydawniczej NOWa, 
przy powielaczu od lewej: Zenon Pałka, 
Konrad Bieliński i Antoni Roszak, 
koniec lat siedemdziesiątych
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nie brakowało wpadek. Zdarzało się, że 
osoba chcąca przekazać (zgodnie z pod-
ziemnymi instrukcjami) egzemplarz pis-
ma dalej, nie wiedziała, z kim ma do 
czynienia. Ślady takich sytuacji można 
znaleźć w dokumentach Służby Bez-
pieczeństwa. Na przykład w maju 1985 
roku do warszawskiej SB zgłosił się 
mężczyzna, który dostał kilka egzem-
plarzy podziemnego tygodnika „Wola”. 
Ze sporządzonej przez funkcjonariusza 
notatki poznajemy okoliczności ich 
pozyskania: „Pisemka te otrzymał, jak 
wyjaśnił, od swojego kolegi taksówka-
rza z bazy, ok. 2.00 w nocy, dziś, kiedy 
kolega odwoził go do domu po pracy. 
W momencie wysiadania z taksówki ko-
lega ten zapytał go, czy należy do związ-
ków zawodowych. Kiedy usłyszał, że 
nie, wyjął gdzieś spod siedzenia te pi-
semka i dał mu to, mówiąc: »To masz, 
poczytaj sobie«”. Taksówkarz kolpor-
tujący pismo prawdopodobnie nie znał 
dobrze swojego kolegi, próbował się 
dowiedzieć, czy nie działa on w „reżi-
mowych” związkach zawodowych. Gdy 
dostał negatywną odpowiedź, zdecydo-
wał się na przekazanie kilku egzempla-
rzy podziemnego pisma. Zaufanie było 
ważne również dla odbiorców pisma, 
którzy np. nie znali osoby proponującej 
im kolejne egzemplarze. 

Nielegalne publikacje można było też 
znaleźć w miejscach publicznych: w au-
tobusach, na klatach schodowych, po-
dwórkach. Z upływem lat z nielegalnymi 
publikacjami stykali się także ci, którzy 
nie byli zaangażowani w ruch podziem-
nej Solidarności. Mieszkańcy dużych 
miast, nawet jeśli nie czytali tych pism 
i książek, wiedzieli o istnieniu drugiego 
obiegu wydawniczego, gdyż natykali się 
na opozycyjne druki, chodząc po prostu 
po mieście. W końcówce lat osiemdzie-
siątych kolportaż części nielegalnych 
wydawnictw przebiegał niemal jawnie, 
zwłaszcza w miejscach o pewnej auto-
nomii, jak uczelnie czy parafie.

Funkcjonariusze kontra 
konspiratorzy
Służba Bezpieczeństwa prowadziła 
szerokie działania przeciwko twórcom 

drugiego obiegu. Do 1986 roku, kie-
dy ogłoszono amnestię, dotykały ich 
surowe represje: zatrzymania, aresz-
towania, kary pozbawienia wolności. 
Później stosowano głównie kary admi-
nistracyjne i konfiskaty mienia. Karano 
także osoby współpracujące z redakcja-
mi: kolporterów, osoby udostępniające 
mieszkania lub choćby tylko posiadają-
ce egzemplarze pisma. Bezpiece udało 
się do niektórych środowisk wprowa-
dzić ważnych agentów, zapewne też 
jej funkcjonariusze kontrolowali część 
pism i wydawnictw oraz przerzutów 
sprzętu drukarskiego z zagranicy, nie 
byli jednak w stanie kontrolować całe-
go niezależnego ruchu wydawniczego. 

O tym, że SB często niezbyt dobrze 
orientowała się w systemie drugiego 
obiegu, świadczy m.in. historia Piotra 
Szuberta, twórcy pionu kolportażu „Ty-
godnika Wojennego”. W styczniu 1983 
roku został on zatrzymany, z tym że SB 
nie wiedziała – ani wtedy, ani później – 
kogo tak naprawdę ma w rękach. Pod-
czas rewizji miejsca pracy Szuberta – 
w Muzeum Literatury na Rynku Starego 
Miasta w Warszawie – funkcjonariusze 
znaleźli kilka egzemplarzy „Tygodni-
ka Wojennego” i inne wydawnictwa 
podziemne. Szubert odmówił zeznań. 
Postawiono mu zarzuty rozpowszech-
niania prasy podziemnej i uczestnictwa 
w akcjach protestacyjnych. Na wolność 
wyszedł 20 kwietnia 1983 roku. Dla 
bezpieczeństwa na kilka miesięcy od-
sunął się od pracy przy tygodniku. Jego 
sprawa toczyła się dalej – w sierpniu 
1983 roku ponownie wezwano go do 
złożenia wyjaśnień. Znowu wszystkie-
go się wyparł. Powiedział, że kolporto-
wał pismo tylko raz, otrzymawszy je od 
przypadkowo spotkanego mężczyzny. 
Funkcjonariusz zanotował: „Okazane 
mu egzemplarze oglądał z udawanym 
zaciekawieniem. Zapytany, co sądzi 
o języku i treściach zwartych w »TW«, 
oświadczył, iż zna z racji swego zawo-
du różne gazetki i ulotki z przełomu 
XIX i XX wieku oraz początków naszej 
niepodległości i nie jest w stanie »TW« 
przyporządkować do żadnego ze zna-
nych mu kierunków. Prawdopodobnie, 

jak oświadczył, »TW« ma na celu tylko 
podtrzymanie tradycji konspiracyjnej 
i nic poza tym”. Na koniec przesłucha-
nia Szubert odmówił złożenia oświad-
czenia, że nie będzie się już angażował 
w „działalność antysocjalistyczną”. Po 
zwolnieniu SB nadal się nim intereso-
wała, jednak nic nie wskazuje na to, 
by uznawała ten trop za szczególnie 
istotny. Podobnych przypadków było 
więcej. Kluczowa była umiejętność od-
powiedniego zachowania się w trakcie 
przesłuchania. 

Uczeń przerósł mistrza
Polski niezależny ruch wydawniczy, 
zwłaszcza w pierwszym okresie po 
1976 roku, do pewnego stopnia wzo-
rował się na doświadczeniach dysyden-
tów w ZSRR i Czechosłowacji. Później 
jednak nielegalna działalność wydaw-
nicza w Polsce rozwinęła się na dużo 
większą skalę i pod względem techno-
logicznym wyprzedzała pozostałe kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej. Z pol-
skich osiągnięć korzystali m.in. węgier-
scy opozycjoniści uczący się technik 
druku od działaczy „Solidarności”. 

Ruch opozycyjny w Polsce, zwłasz-
cza po powstaniu „Solidarności” 
w 1980 roku, miał dużo większe popar-
cie społeczne niż grupy opozycjonistów 
w innych państwach bloku sowieckie-
go. Różnice te przełożyły się na liczbę 
wydawanych pism i książek. W latach 
1976–1990 w Polsce ukazało się pra-
wie 5,5 tys. tytułów czasopism i około 
6,5 tys. tytułów książkowych. Było to 
ogromne przedsięwzięcie. W pozosta-
łych państwach bloku dostęp do prasy 
nielegalnej miał raczej charakter eli-
tarny i w dużej mierze ograniczał się 
do kręgów osób aktywnych w opozy-
cji. W Polsce, zwłaszcza po sierpniu 
1980 roku, prasa niezależna docierała 
do szerszych grup społecznych, dzięki 
czemu wpływała na nastroje i stała się 
jedną z podstaw szerokiego ruchu opo-
zycyjnego, który w 1989 roku zapocząt-
kował przemiany ustrojowe w całym 
bloku wschodnim.

Jan Olaszek – pracownik BEP IPN, doktorant w Instytucie 
Historii PAN, członek Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności” 
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Wolne miasto
jerzy eisler

Gdyby jeszcze kilka tygodni temu ktoś mnie zapytał,
kiedy powstał pierwszy polski film fabularny 
poświęcony kampanii wrześniowej lub – jak przez 
wiele lat mówili historycy wojskowości – wojnie
obronnej 1939 roku, miałbym niemały problem 
z udzieleniem odpowiedzi. Jedno było dla mnie 
oczywiste: film taki mógł powstać dopiero po 
zmianach politycznych w październiku 1956 roku, 
w których następstwie narodziła się m.in. sławna 
polska szkoła filmowa. W okresie stalinowskim 
bowiem o wrześniowej tragedii można było 
mówić jedynie w prześmiewczym lub raczej 
karykaturalnym tonie, znanym chociażby 
z pochodzącego z 1953 roku filmu Erwina Axera 
Domek z kart, według sztuki Emila Zegadłowicza. 
Nie było mowy nawet o tym, żeby oddać hołd 
tzw. szeregowym bohaterom. 
Stało się to możliwe dopiero w drugiej połowie 
lat pięćdziesiątych XX wieku.

Pierwszy zdecydował się odwołać do tematyki 
wrześniowej Stanisław Różewicz (młodszy brat 
wybitnego poety i dramatopisarza Tadeusza Ró-
żewicza), który w 1958 roku zrealizował fi lm Wol-

ne miasto. Jego tytuł z jednej strony w sposób oczywisty 
nawiązywał do Wolnego Miasta Gdańska w okresie mię-
dzywojennym, z drugiej zaś miał też (choć nie wiadomo, 
czy właśnie taki był zamysł reżysera) charakter nieco sar-
kastyczny. W rzeczywistości bowiem Gdańsk – zwłaszcza 
w okresie rządów narodowosocjalistycznych – dla miesz-
kających w nim Polaków mógł jawić się jako miasto nie-
koniecznie wolne.

Wbrew temu, co konsekwentnie głosiła propaganda 
w okresie PRL, było to nie tyle Wolne Miasto Gdańsk, ile 
Freie Stadt Danzig. Według spisu ludności z 1923 roku na 
terenie o powierzchni 1893 km kw. mieszkało 366 730 osób, 
w tym tylko około 40 tys. Polaków. Po dojściu do władzy 
w Niemczech Adolfa Hitlera i rozpoczęciu systematycznej 
nazyfi kacji Gdańska, czemu towarzyszył stopniowy napływ 
Niemców z Rzeszy, proporcje te uległy dalszemu pogor-
szeniu na niekorzyść Polaków, tym bardziej że niektórzy 
z nich nie chcieli żyć w tak niesprzyjających warunkach 
i przy pierwszej nadarzającej się okazji wyjeżdżali do Pol-
ski. Dlatego w przededniu II wojny światowej Polacy sta-
nowili niespełna dziesięcioprocentową mniejszość Wolnego 

 Ð Obrońcy Poczty Polskiej prowadzeni przez żołnierzy 
niemieckich przez Gdańsk, scena z fi lmu
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 Ð Scena z oblężenia Poczty Polskiej 
w Gdańsku

Miasta Gdańska, utworzonego w 1919 roku na mocy trak-
tatu wersalskiego.

Trzeba także pamiętać, że przez cały okres swego ist-
nienia pozostawało ono pod ochroną Ligi Narodów, której 
interesy reprezentował wysoki komisarz. Jego zadanie nie 
było łatwe, chociażby dlatego że nie miał on najmniejszego 
wpływu na gdańską policję. Na temat mechanizmów funk-
cjonowania urzędu wysokiego komisarza Ligi Narodów 
w Gdańsku i sytuacji w mieście sporo mówią – opubliko-
wane także w Polsce w 1970 roku pod tytułem Moja misja 
w Gdańsku 1937–1939 – wspomnienia ostatniego komisa-
rza Ligi Narodów, szwajcarskiego dyplomaty i naukowca 
Carla Jacoba Burckhardta.

O tym, że tak naprawdę było to Freie Stadt Danzig, a nie 
Wolne Miasto Gdańsk, paradoksalnie świadczyły także 
przez lata przedstawiane jako dowód na polski charakter 
miasta budynek Poczty Polskiej oraz placówka tranzytowa 
na Westerplatte. Nie zwracano przy tym uwagi na to, że 
w mieście była zaledwie jedna siedziba Poczty Polskiej i nie-
porównanie więcej niemieckich, ani też na to, że to Polacy, 
a nie Niemcy, mieli na Westerplatte niewielką składnicę 
tranzytową. Niemcy właściwie bez ograniczeń korzystali 
z całego portu w Gdańsku i to oni kontrolowali ujście Wisły 
do Bałtyku. Polacy natomiast nie mogli swobodnie korzy-
stać z portu gdańskiego. W związku z tym już w pierwszej 
połowie lat dwudziestych rząd polski podjął strategiczną de-
cyzję o budowie portu w Gdyni. W ciągu kilku lat Rzeczpo-
spolita uzyskała własne, swobodne wyjście na świat i unie-
zależniła się od władz Wolnego Miasta Gdańska. Przyszłość 
pokazała, jak ważna i trafna była to decyzja.

Stanisław Różewicz nadał swojemu fi lmowi formę pa-
radokumentalną. Po raz pierwszy na gruncie polskim po-
służył się popularną już wtedy w świecie metodą „rein-
scenizowanego dokumentu wojennego”. Zadbał przy tym 
o szczegóły, wzorując wiele ujęć – zwłaszcza w scenach 
walk o Pocztę Polską – na kadrach z archiwalnej kroniki fi l-
mowej (np. obraz grupy niemieckich żołnierzy atakujących 
pocztę granatami pod osłoną wozu pancernego z napisem 
„Sudetenland”). Nawiasem mówiąc, kadr z walk o pocztę 
w Gdańsku był tak atrakcyjny, że posłużyli się nim twórcy 
szóstego odcinka serialu dokumentalnego Image de guerre 
1939–1945, komentowanego przez wybitnego francuskiego 
aktora Philippe’a Noireta jako efektowną ilustrację zaciętych 
walk o… Stalingrad jesienią 1942 roku.

W fi lmie Wolne miasto można wydzielić trzy części. 
W pierwszej, w sposób bardzo plastyczny i zarazem re-
alistyczny Stanisław Różewicz przedstawił ostatnie dni 
w Gdańsku przed wybuchem wojny. Jak gdyby przy oka-
zji ukazał narastającą grozę i rozmaite incydenty, które się 
wówczas wydarzyły. A to polski listonosz został zaczepiony 
na ulicy przez niemieckich cywilów, którzy niespodziewa-
nie nożem przecięli mu pasek od torby, by listy rozsypały 
się na ziemię. Następnie utrwalili to na fotografi i, którą 

nazajutrz umieszczono na pierwszej stronie gazety z iro-
nicznym podpisem: „Polski listonosz przy pracy”. Innym 
razem grupa Niemców w portowej tawernie sprowokowała 
polskich marynarzy do bójki w obronie honoru i dobrego 
imienia wyśmiewanej i lekceważonej polskiej fl oty handlo-
wej. Walczących mężczyzn brutalnie rozdzieliła interweniu-
jąca gdańska (de facto niemiecka) policja. 

Jednocześnie w pierwszej fi lmu części są ukazane przy-
gotowania gmachu poczty do obrony na wypadek wybuchu 
wojny. Przybyły z Polski, grany przez Stanisława Jasiukie-
wicza, dowódca obrony gmachu Konrad polecił m.in. wy-
ciąć przed budynkiem krzaki ograniczające potencjalnym 
obrońcom pole ostrzału. Gmach poczty miał być zresztą bro-
niony tylko przez parę godzin. Aby to ułatwić, krótko przed 
wybuchem wojny w workach pocztowych przemycono do 
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budynku cztery pistolety maszynowe, kilkanaście karabi-
nów i paręset granatów. Ale i tak było to nic w porównaniu 
z silami, których mogli użyć, i rzeczywiście użyli Niemcy 
1 września.

Drugą część fi lmu wypełniają znakomicie zrealizowa-
ne (nawet dziś, po ponad pół wieku wzbudzając uznanie) 
sceny walk o pocztę przy pl. Heweliusza w Gdańsku. Gdy 
piszę te słowa, nie zapominam bynajmniej o stanie tech-
nicznym ówczesnej polskiej kinematografi i. W prasie fi lmo-
wej opublikowano wówczas dwa zdjęcia z planu Wolnego 
miasta, ukazujące kręcenie sceny upadku z dachu jednego 
z żołnierzy niemieckich. Próbował on obejść gmach poczty 
od strony sąsiedniego podwórka, przedzierając się po da-
chach, lecz został zauważony przez jednego z broniących 

się pocztowców i ugodzony strzałem. Na jednej z foto grafi i 
scena wyglądała tak, jak ukazano to potem na ekranie: nie-
miecki żandarm z rozłożonymi rękami osuwał się z dachu 
dwupiętrowego domu. Na drugim zdjęciu (wykonanym 
w planie ogólnym) widać, że pod budynkiem, z którego 
spadał statysta (kaskaderów w Polsce jeszcze wtedy nie 
było), stali obok siebie „hitlerowcy” i „pocztowcy” trzyma-
jący razem naciągniętą płachtę, by zamortyzować upadek 
„zabitego Niemca”.

Twórcy fi lmu precyzyjnie pokazali dysproporcje sił: z jed-
nej strony kilkudziesięciu obrońców poczty: urzędnicy, listo-
nosze, pakowacze, telefoniści, zaprzyjaźniony z nimi polski 
kolejarz (który dość przypadkowo spędzał w tym budynku 
noc z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku), z drugiej stro-
ny policja, wojsko i żandarmeria, wyposażone w ciężki 
sprzęt. Mimo użycia wozów pancernych i artylerii napastni-
cy przez ponad dwanaście godzin nie zdołali złamać oporu 
pocztowców. Dopiero miotacze ognia zmusiły obrońców 
do poddania się.

W tym miejscu rozpoczyna się trzecia, najkrótsza i chyba 
najbardziej poruszająca część fi lmu. Szczególne wrażenie 
robi scena ukazująca umęczonych i rannych obrońców, któ-
rzy z rękami na karku idą powoli wśród drwin i szyderstw 
niemieckich gdańszczan. Tworzący szpaler złorzeczyli im, 
opluwali ich, wyśmiewali i wymierzali kuksańce. W pewnej 
chwili z tłumu wyrwał się kilkunastoletni chłopiec, Boguś 
Barcikowski, syn jednego z walecznych polskich listono-
szy. Chciał choćby dotknąć ojca, uścisnąć go, ale „porządni 
gdańszczanie” odepchnęli brutalnie zapłakanego chłopaka, 
w którego rolę wcielił się występujący po raz pierwszy w fi l-
mie dwunastoletni wówczas Piotr Fronczewski.

Obrońcy Poczty Polskiej wyrokiem sądu wojennego zo-
stali skazani na karę śmierci. Rozstrzelano ich nad ranem 
5 października na Zaspie koło Gdańska (dziś jest to część 
miasta). Stanisław Ozimek tak napisał o tym wstrząsającym 
i tragicznym wydarzeniu: „W obliczu plutonu egzekucyj-
nego – jak stwierdzili niemieccy świadkowie – pocztowcy 
chwycili się za ręce w braterskim geście, co zresztą wyeks-
ponował reżyser w fi nałowej scenie”. 

Co ciekawe, właśnie ta poruszająca końcowa scena wy-
wołała najwięcej uwag krytyków fi lmowych. Uważali oni, 
że Stanisław Różewicz zbudował ją nie dość patetycznie 
i podniośle. Jednocześnie – nie licząc się w pełni z realiami 
politycznymi i cenzuralnymi Polski z 1958 roku – kryty-
kowali Wolne miasto za brak „szerszej perspektywy histo-
riozofi cznej” – jak gdyby można było wówczas mówić pub-
licznie o wszystkim, co wiązało się z wrześniową tragedią. 
Film pozostaje więc nie tylko wspaniałym hołdem oddanym 
obrońcom Poczty Polskiej, ale – czy tego chcemy czy nie 
– jest również świadectwem czasów, w których powstał.

Fot. Studio Filmowe „Tor”/Franciszek Kądziołka/Filmoteka Narodowa
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Szykujące się do wojny 
dowództwo francuskie 
uwzględniało możliwość 
zaatakowania Bałkanów 

przez Niemcy – terenu o ogromnym dla 
sprzymierzonych znaczeniu strategicz-
nym. W obliczu tego zagrożenia Fran-
cuzi podjęli decyzję o wzmocnieniu 
swoich sił we wschodniej części Mo-
rza Śródziemnego przez reorganiza-
cję i podniesienie liczebności jednostek 
stacjonujących w Syrii. Ich dowódcą 
został w sierpniu 1939 roku, odwoła-
ny ze stanu spoczynku, gen. Maxime 
Weygand (notabene były szef francu-
skiej Misji Wojskowej w Polsce).

Polska brygada w Syrii
W grudniu 1939 roku gen. Weygand 
uzgodnił z gen. Władysławem Sikor-
skim utworzenie na terenie Syrii pol-
skiego oddziału w sile brygady. W skład 
nowo formowanej brygady mieli wejść 
żołnierze ewakuowani z Węgier i Ru-
munii, jak również znajdujący się już 
we Francji, łącznie w liczbie około 
siedmiu tysięcy ludzi. Jej bazą stała się 
miejscowość na drodze z Aleppo do Da-
maszku – Homs. Brygada, która miała 
walczyć na Bałkanach, otrzymała na-
zwę „Karpackiej”, bo przewidywano, 
że powróci do Polski przez Karpaty. 

W kwietniu 1940 roku dowódcą 
Brygady Strzelców Karpackich został 

Orły „Szczurów Tobruku”
tomasz zawistowski

pułkownik dyplomowany Stanisław Ko-
pański, w kampanii wrześniowej ofi cer 
Sztabu Naczelnego Wodza, we wrześniu 
1940 roku awansowany do stopnia gene-
rała brygady. Organizacja brygady dale-
ka jeszcze była od zakończenia, gdy na-
stąpiła kapitulacja Francji. Od tej chwili 
ofi cerowie francuscy w Syrii przez pełny 
tydzień nie zajęli jednoznacznego stano-
wiska w kwestii podporządkowania się 
rozkazom rządu Vichy. Polska brygada, 
na wyraźny rozkaz Naczelnego Wodza, 

 Ð Orzeł wz. 39 produkowany 
od 1940 roku w Palestynie; 
wytwarzany profesjonalnie 
przez nieznaną fi rmę, wykonanie 
matrycowe bardzo dobrej jakości

pod dowództwem francuskim miała po-
zostać wyłącznie pod tym warunkiem, że 
nie zdecyduje się ono na kapitulację. Jak 
wiadomo, francuskie dowództwo osta-
tecznie uznało zwierzchnictwo rządu Vi-
chy, co dla Polaków oznaczało koniecz-
ność ewakuacji na tereny pozostające 

„szczury tobruku”
Propaganda niemiecka nazwała sprzymie-
rzonych żołnierzy broniących libijskiego 
portu „Szczurami Tobruku”. Pogardliwe 
miano, całkowicie wbrew intencjom auto-
rów, przyjęte zostało jako chwalebny przy-
domek. Australijscy weterani założyli po 
wojnie stowarzyszenie kombatanckie pod 
nazwą Rats of Tobruk Association, a wy-
dany przez nie w 1977 roku medal pamiąt-
kowy był nadawany również Polakom. Mię-
dzynarodowe przyjaźnie zawarte w Afryce 
przetrwały próbę czasu i wielu weteranów 
brygady osiedliło się po wojnie w Australii. 
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pod władzą brytyjską. Mimo trudności 
stwarzanych przez część sztabu francu-
skiego wraz z jego dowódcą, ale i dzięki 
życzliwości wielu francuskich ofi cerów, 
brygada wraz z całym swym sprzętem 
i zwierzętami pociągowymi, 2 lipca 
1940 roku zakończyła przejazd do bry-
tyjskiej Palestyny. Wraz z nią przedosta-
ło się tam kilkudziesięciu wojskowych 
francuskich, którzy nie uznali kapitu-
lacji. Podczas przekraczania granicy 
żołnierze ci, na rozkaz dowódcy Pułku 
Ułanów Karpackich, mjr. Władysława 
Bobińskiego, przypięli do swoich fura-
żerek polskie orły. 

Pamiętać należy, że w owym okresie 
Brygada Strzelców Karpackich była je-
dyną wielką polską jednostką walczą-
cą na lądzie. Notabene walczyła ona 
m.in. przeciwko Włochom, z którymi 
formalnie Polska nie była w stanie woj-
ny. Z problemem tym borykał się nie 
tylko gen. Kopański; we wspomnie-
niach dowódcy ORP „Sokół” zacho-
wał się opis – dokonanego pół żartem, 
pół serio – aktu wypowiedzenia wojny 
faszystowskim Włochom przez kapi-
tana Borysa Karnickiego w roku 1941. 

Mundury i orły
Z Syrii do Palestyny żołnierze brygady 
przybyli umundurowani w sorty fran-
cuskie. Tam nastąpiło przemundurowa-
nie w ubiory brytyjskie, przewidziane 

Pod brytyjskim 
dowództwem
Zreorganizowaną i w peł-
ni wyposażoną Brygadę 
Strzelców Karpackich, 
gotową w rok po po-
wstaniu do wyruszenia 
na Bałkany i w kierun-
ku Polski, w ostatniej 
chwili odwołano do 
służby na front libij-
ski. Pierwszym jej zada-
niem była obrona twierdzy 
Mersa Matruh i obozu wa-
rownego Baqqush. Po trzech 
miesiącach brygada została 
przewieziona drogą mor-
ską do miejscowości, któ-
rej nazwa miała się stać 
najsłynniejsza na jej szla-
ku – do Tobruku.

Oddziały brygady zlu-
zowały załogę australij-
ską na zachodnim odcinku 

obrony obleganej twierdzy 
tobruckiej. Przez następnych 
110 dni broniły się przed natarcia-
mi wojsk niemieckich i włoskich, 
prowadząc jednocześnie działania 
zaczepne. Niebywale trudne warunki 
wojny pustynnej, opisane w licznych 
wspomnieniach i opracowaniach, 
były porównywane do najcięższych 
momentów walk pozycyjnych na 
froncie I wojny światowej. Wspo-
mnienia naszych żołnierzy spod 

wzgórza Meduar, wspomnie-
nia pustynnych pa-

troli i zmagań 
– nie tylko 
z nieprzy-

jacielem, ale 
i z przeciwnoś-

ciami natury – są tematem opi-
sanym w wielu książkach. Mo-

żemy żałować, że walki brygady 
liczącej pięć tysięcy żołnierzy nie 
doczekały się jak dotąd ekranizacji, 
gdy tymczasem nasi południowi 
sąsiedzi poświęcili pełnometra-
żowy fi lm dziejom ośmiusetoso-
bowego batalionu, walczącego 
w twierdzy w tym samym czasie.

 Ð Orzeł z napisem „Tobruk” w polu tarczy 
amazonek; polski zleceniodawca najprawdo-
podobniej napisał nazwę twierdzy na kartce, 
arabski wykonawca zaś, nieznający zapewne 
alfabetu łacińskiego, odtworzył litery tak, 
jak umiał; orzeł wybity jest matrycowo, co 
świadczy o wyprodukowaniu serii takich godeł

 Ð Spalona słońcem twarz 
i oślepione blaskiem oczy – 
warunki bytowania na pustyni 
nie należały do łatwych
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dla wojsk pełniących służbę w klimacie 
tropikalnym. Były to przede wszystkim 
charakterystyczne battle-dress, jak rów-
nież koszule tropikalne z podwijanymi 
rękawami i szorty w kolorze piaskowym, 
kapelusze korkowe i stalowe hełmy. 
W przeciwieństwie do oddziałów pol-
skich formowanych na Wyspach Brytyj-
skich, żołnierze brygady nie nosili oznak 
naramiennych z napisem „POLAND”. 
Obowiązujący ich przepis mundurowy 
określał jednakże – podobnie jak w cało-
ści polskich sił lądowych – noszenie we 
wszystkich wariantach umundurowania 
„orzełka oksydowanego”. 

Na brytyjskich hełmach Mk. II żoł-
nierze brygady nosili orły malowane 
białą farbą na czerwonym, owalnym 
tle. Niekiedy, znakując hełmy w jas-
nym kolorze pustynnym, malowano na 
nich wyłącznie czerwoną owalną tarczę 
z wyciętym wewnątrz konturem orła, 
pozostawiając pole orła w pierwotnym 
kolorze hełmu. 

Orłów na nakrycia głowy jak zwykle 
brakowało. Najpopularniejszym godłem 
na karpackich furażerkach był orzeł wz. 
39, pierwotnie produkowany przez pa-
ryską fi rmę Alavoine. Bardzo szybko 

upowszechnił się on wszędzie tam, gdzie 
docierali polscy żołnierze. W pierwszej 
połowie 1940 roku produkowano go 
dla Karpackiej Brygady w Syrii, w dru-
giej – w Palestynie. Nosili go wojskowi 
wszystkich rang i wszystkich przydzia-
łów. Orły wz. 39 produkowano zarówno 
w krótkich seriach, odlewając w formach 
piaskowych, jak i wielkoseryjnie – wybi-
jając matrycowo. Egzemplarze produko-
wane w Palestynie pochodzą z wytwórni 
profesjonalnej; świadczy o tym zarów-
no ich poziom techniczny, jak i znaczna 

liczba. Początkowo nosili je żołnierze 
Brygady Karpackiej, później zaś – Ar-
mii Polskiej na Wschodzie. 
Pamiątką związaną wyłącznie z bry-

gadą jest inny orzeł, wybity z blachy 
mosiężnej przy użyciu prymitywnej 
matrycy. Na jego tarczy widnieje sło-
wo „Tobruk”, napisane w przedziwny 
sposób. Charakter napisu, jego niedo-
kładność i pewna nieczytelność po-
zwala przypuszczać, że jego autorem 
był lokalny, arabski wykonawca, któ-
ry otrzymane zlecenie zrealizował tak, 
jak umiał. Nie jest to jedyny przypadek, 
w którym polskie napisy na orłach i in-
nych emblematach na wyrobach arab-
skich rzemieślników umieszczane były 
z błędami. Tak czy inaczej orzeł ten, 
stanowiący niezgrabne naśladownictwo 

wz. 39 i opatrzony napisem, jest ewi-
dentnie pamiątką po żołnierzu Brygady 
Karpackiej. Jego historia znikła w nie-
pamięci, pozostała tylko przyczepiona 
przez nieznanego (zapewne brytyjskie-
go) kolekcjonera kartka ze słowami: 
„Given to P.E. Fisler by a Polish sol-
dier during the North African Campa-
ign”. Kim był polski żołnierz i kim był 
(bądź może była?) P.E. Fisler – tego już 
się nie dowiemy. 

Orły z polskich furażerek cieszyły się 
ogromną popularnością wśród aliantów, 
jako najbardziej charakterystyczny ele-
ment tego stroju. We wspomnieniach 
kpr. Czesława Jakubika z Pułku Ułanów 
Karpackich zachowały się fragmenty po-
chodzące z okresu już po odblokowaniu 
Tobruku, kiedy to nasi żołnierze zajmo-
wali się pościgiem za uchodzącą armią 
włoską: „Znajdowano też wielkie becz-
ki z winem, które pilnowane były przez 
australijskich żołnierzy. Kpr. Jakubik 
potrafi ł na migi dogadać się z jednym 
z nich, który wyraził duże zainteresowa-
nie jego furażerką z polskim orzełkiem. 
Australijczyk w zamian za to był gotów 
ofi arować swój charakterystyczny ka-
pelusz wojskowy […]. Na chwiejących 
się nogach, w australijskim kapeluszu na 
głowie, w dobrym humorze, kpr. Jakubik 
z dwiema pełnymi bańkami wina dotarł 
do swoich żołnierzy, którzy przywitali 
go z nieskrywaną radością”.

Brygada Karpacka 12 grudnia 1941 
roku wyszła z odblokowanego w ramach 
brytyjskiej ofensywy Tobruku i w skła-
dzie 13. brytyjskiego korpusu ruszyła 
za wycofującym się nieprzyjacielem, 
aby wziąć udział w kolejnych walkach 
i natarciu pod Gazalą. W marcu, po za-
kończeniu kampanii afrykańskiej, Samo-
dzielna Brygada Strzelców Karpackich 
została wycofana do Palestyny, gdzie 
jej kadry w połączeniu z ewakuowaną 
z ZSRR Armią Polską dały początek 
Armii Polskiej na Wschodzie. 

Tomasz Zawistowski – autor trzech tomów 
monografi i polskiego orła wojskowego, urzędniczego 
i szkolnego Polskie orły do czapek w latach 1917–1945 
(kolejne dwa tomy w przygotowaniu)

 Ð Generał Stanisław Kopański, 
dowódca Samodzielnej Brygady 
Strzelców Karpackich

 Ð Hełm z orłem typowym dla SBSK na 
grobie żołnierza poległego w walkach 
na Pustyni Zachodniej O orłach wz. 39 czytaj też w nr I/2012
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Sturmgewehr 44 
– początek nowej ery
Michał Mackiewicz

Pomysł zbudowania automa-
tycznego karabinu o masie 
i gabarytach umożliwiających 
swobodne manewrowanie nim 

na polu walki, a zatem przydatnego dla 
pojedynczego strzelca, nie był nowy 

i sięgał korzeniami okresu poprze-
dzającego I wojnę światową. Już 
w jej trakcie znalazł swoje urze-

czywistnienie w postaci rosyjskie-
go karabinu skonstruowanego przez 
znakomitego rusznikarza i wizjonera, 
Władimira Fiodorowa. Broń ozna-
czona wzorem 1916 działała na 
zasadzie krótkiego odrzutu lufy 
i była dostosowana do japońskiego 
naboju karabinowego 6,5 · 50,5 mm, ale 
obarczona wieloma wadami, więc trud-
no uznać ją za udaną (choć używano jej 
jeszcze w czasie II wojny światowej). 
Warto tutaj wspomnieć także o innym 
automacie – amerykańskim karabinie 
BAR (Browning Automatic Rifl e, dzie-
le genialnego Johna Browninga), który 
pojawił się w okopach Flandrii w 1918 
roku, ale z uwagi na gabaryty i masę bar-
dziej przypominał erkaem aniżeli broń 
indywidualną. 

Prace prowadzono w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego, m.in. 
w ZSRR, gdzie uczeń Fiodorowa, Sier-
giej Simonow, skonstruował karabin 
automatyczny działający na zasadzie 
odprowadzania gazów przez boczny 
otwór w lufi e i strzelający standardo-
wym nabojem karabinowym Mosina 
7,62 · 54 mm. Podobnie jak poprzednik 
okazał się nieudany i bardzo zawodny, 

co spowodowało szybkie jego wyco-
fanie z uzbrojenia. Wreszcie w czasie 
II wojny światowej Niemcy wyposażyli 
część swoich spadochroniarzy w karabin 
FG 42, który jednak również nie spełnił 
pokładanych w nim nadziei. Podobnie 
jak we wszystkich innych dotychczaso-
wych konstrukcjach największy problem 
stanowił brak odpowiedniej amunicji. 
W przypadku FG 42 był to nabój kara-
binowy 7,92 · 57 mm, który doskonale 
sprawdzał się w długich karabinach po-
wtarzalnych oraz zespołowej broni ma-
szynowej (o ciężkich lufach i stabilizo-
wanej w trakcie strzelania), ale zupełnie 
nie nadawał się do indywidualnej broni 
automatycznej. Był zbyt silny (duży ła-
dunek prochu) i powodował nadmierny 
podrzut, nieprawidłowe działanie me-
chanizmu czy nawet uszkodzenia części. 
Dlatego tak istotne były wysiłki podej-
mowane w celu opracowania odpowied-

niego naboju i dlate-
go tak ważnym 
wydarzeniem było 

Niemiecki karabin automatyczny Sturmgewehr wzór 1944 był jednym
z najlepszych powstałych w czasie II wojny światowej, przy czym 
odznaczał się absolutnie przełomową konstrukcją. Jego pojawienie się 
w 1943 roku oznaczało zakończenie żmudnych i długoletnich prac nad 
stworzeniem uniwersalnego uzbrojenia dla zwykłego piechura oraz 
zapowiadało nadejście nowej ery w historii broni strzeleckiej. 



 Ð Żołnierze Obwodowego Patrolu 
Żandarmerii AK ppor. Adam Tutak 
„Znicz” i Stanisław Tutak „Cień” 
z karabinami Sturmgewehr 44, 

Podlasie 1945 roku
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jego ostateczne zbudowanie. Dokonano 
tego w niemieckiej fi rmie POLTE w la-
tach 1938–1941, gdzie powstał nabój po-
średni 7,92 x 33 mm. Określenie „po-
średni” oznaczało, że miał moc mniejszą 
niż nabój karabinowy, ale większą niż 
pistoletowy. 

Równolegle z pracami nad nabojem 
trwało przygotowywanie broni, która 
miała być do nowego naboju dostoso-
wana. Odbywało się to w dwóch kon-
kurujących ze sobą fi rmach Haenel 
i Walther. W rezultacie w 1942 roku 
były gotowe prototypy broni ochrzczo-
nej mianem MKb, czyli Maschinen-
karabiner (karabinek maszynowy). 

Doświadczenia poligonowe i frontowe 
zaowocowały powstaniem ostatecznie 
dopracowanej broni, stanowiącej kom-
pilację karabinków z obu fi rm. Model 
MP 43 zadebiutował w 1943 roku, ale 
masowa produkcja ruszyła dopiero 
w roku następnym (MP 44). Nazwa MP, 
czyli Maschinenpistole, była nieade-
kwatna (karabin w zasadzie w niczym 
nie przypominał peemu) i ostatecznie, 
na żądanie samego Hitlera, zmieniono 
jej nazwę na Sturmgewehr 44 (StG 44), 
czyli karabin szturmowy wzór 1944. 

Sturmgewehr 44 był bronią samoczyn-
no-samopowtarzalną, tzn. miał prze-
łącznik rodzaju ognia (automatyczny/

pojedynczy) i działał na zasadzie od-
prowadzania gazów prochowych przez 
boczny otwór w lufi e; strzelał przy za-
mku zamkniętym (w MKb – otwar-
tym), zaryglowanym. W momencie 
strzału część gazów uchodziła otworem 
w ściance i przedostawała się do komo-
ry gazowej (kanału gazowego), działa-
jąc na tłok stanowiący integralną część 
z suwadłem; ono z kolei przy cofaniu 
sprzęgało się z trzonem zamkowym, 
powodując jego odryglowanie (przeko-
szenie w płaszczyźnie pionowej) i ruch 
w tył. Następowało wówczas wyrzuce-
nie pustej łuski, a cały zespół osiągnąw-
szy skrajne tylne położenie rozpoczynał 

 bezpiecznik 

 przycisk zatrzasku magazynka 

 przełącznik 
rodzaju ognia 

 sprężyna główna 

 kolba 

 kołek łączący kolbę 
z komorą zamkową 

 trzon zamkowy 

nabój karabinowy 7,92 x 57 mm, 
nabój pośredni 7,92 x 33 mm 
i nabój pistoletowy 9 x 19 mm

 Tłok gazowy i suwadło 

Fot. Muzeum Wojska Polskiego
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dzięki sprężynie głównej drogę powrot-
ną, wybierając ze szczęk magazynka 
kolejny nabój i wprowadzając go do 
komory. Zasilanie odbywało się z ma-
gazynka łukowego o pojemności 30 na-
bojów. Broń wyposażono w skrzydeł-
kowy bezpiecznik i płytkę osłaniającą 
okno wyrzutowe łusek, odchylane pod-
czas odwodzenia suwadła. Masa broni 
z pełnym magazynkiem wynosiła około 
5,5 kg, a szybkostrzelność teoretyczna 
sięgała 500 strz./min. 

Sturmgewehr 44 okazał się bronią 
bardzo udaną, celną i o dużej sile ra-
żenia na dystansach do 600 m (celow-
nik wyskalowany był do 800 m) przy 
ogniu pojedynczym, a także w miarę 
stabilną przy strzelaniu serią na odle-
głościach do 300 m. Dla piechura były 
to parametry absolutnie wystarczające, 
a przy tym pozwalające na skuteczne 
użycie broni niezależnie od warunków 
pola walki. 

Dowództwo niemieckie planowało 
wyposażyć w ten karabin wszystkich 
żołnierzy piechoty, było już jednak 
na to za późno. Niemiecka zbroje-

niówka borykała się z coraz 
większymi problemami 

spowodowanymi brakami materiałowy-
mi i bombardowaniami fabryk, a mie-
sięczna produkcja nowej broni bardzo 
się ślimaczyła. Bolączką był także de-
fi cyt odpowiedniej amunicji. Dopiero 
w drugiej połowie 1944 roku osiągnięto 
zadowalające rezultaty: w listopadzie 
zanotowano najwyższy poziom produk-
cji – przeszło 55 tys. sztuk. Łącznie do 
końca wojny zmontowano ok. 500 tys. 
tych karabinów. Sturmgewehr, choć 
w rękach niemieckiego żołnierza sta-
nowił duży atut w walce z tradycyjnie 
uzbrojonym przeciwnikiem (karabiny 
i karabiny samopowtarzalne), nie mógł 
zmienić oblicza wojny. 

Broń została jednak zauważona, 
a biura konstrukcyjne w krajach zwy-
cięskich wzięły „szturma” na warsztat. 
Jego niezaprzeczalne zalety i duża uni-
wersalność spowodowały zakończenie 
epoki karabinu powtarzalnego i pisto-
letu maszynowego. StG 44 wyznaczył 
nowe standardy, stając się punktem 
wyjścia dla wielu powojennych kara-
binów, choćby radzieckiego Kałasz-
nikowa (który przyjął ogólny układ 
i zasadę działania „szturma”, będąc 
jednak w znacznej mierze oryginalną 

Michał Mackiewicz – archeolog, pracownik Działu 
Historii Wojskowości Muzeum Wojska Polskiego; zajmuje się 
historią wojen i uzbrojenia oraz archeologią militarną; 
autor licznych artykułów o tematyce historyczno-wojskowej, 
współautor książki Kircholm–Kłuszyn, zwycięstwa husarii  (2011)

 Ð Żołnierze AK uzbrojeni w zdobyczne „sturmy” – z czasem, 
z powodu trudności ze zdobyciem amunicji pośredniej 7,92 x 33 mm, 
w arsenale polskiego podziemia niepodległościowego zaczęły 
przeważać radzieckie pistolety maszynowe (PPSz 41 i PPS)

konstrukcją radziecką) czy belgijskie-
go FN FAL. 

Sturmgewehr był dość licznie repre-
zentowany w arsenale powojennej pol-
skiej partyzantki. W latach 1944–1945 
podziemie niepodległościowe raczej 
rzadko miało okazję zmierzyć się z peł-
nowartościowymi niemieckimi forma-
cjami frontowymi, więc i możliwość 
zdobycia tej broni była ograniczona 
(np. nie jest znane ani jedno zdjęcie StG 
44 z okresu Powstania Warszawskiego). 
Jednak uciekająca w panice przed Ar-
mią Czerwoną armia niemiecka pozo-
stawiła po sobie tak duże ilości uzbro-
jenia (także w magazynach), że znaczna 
część wpadła w polskie ręce. Do czasu 
wyczerpania się zapasów oryginalnej 
niemieckiej amunicji „szturmów” uży-
wano w walce z oddziałami radzieckimi 
i formacjami podporządkowanymi no-
wej władzy. Po 1946 roku w uzbrojeniu 
Żołnierzy Wyklętych dominowały już 
konstrukcje radzieckie.
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Ostatni lot Puławskiego
tomasz stańczyk
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eWitold Rychter – o kilka lat młodszy od Pu-
ławskiego inżynier, pilot i rajdowiec– był 
świadkiem startu jego samolotu 21 marca 
1931 roku, po godz. 14.00. „Gdy osiągnął 

sto metrów, ujrzeliśmy, jak w lewym zakręcie, z mocno 
zadartym łbem śliznął się na lewe skrzydło i sunął tak bez 
jakiejkolwiek reakcji pilota” – pisał we wspomnieniach 
opublikowanych po wojnie. Z relacji prasowych wynika, że 
krytyczny moment lotu nastąpił w chwili, gdy samolot po 
przeleceniu mniej więcej dwóch kilometrów, minął kościół 
św. Jakuba przy placu Narutowicza. Pilot zapewne chciał 
zawrócić na lotnisko, ponieważ „pochylił aparat do głębo-
kiego wirażu”. W chwilę później samolot runął na skrzy-
żowanie ulic Słupeckiej, Kaliskiej i Sękocińskiej. Stał tam 
wtedy tylko jeden, nieukończony jeszcze dom. Dwaj prze-
chodnie: Tadeusz Kołakowski, murarz – być może zatrud-
niony właśnie na jego budowie – oraz jego brat, Jan, zostali 
ciężko poranieni. „Rozbity płatowiec został niezwłocznie 
odseparowany od gromadzącego się tłumu, dla zapobieże-
nia możliwemu wybuchowi benzyny”.

Zygmunt Puławski zmarł w drodze do Szpitala Ujazdow-
skiego. Tak zakończyła się krótka, ale bardzo błyskotliwa 
kariera wybitnego konstruktora lotniczego. 

Urodzony w 1901 roku w Lublinie Puławski był absol-
wentem wydziału mechanicznego Politechniki Warszaw-
skiej. Po studiach został zatrudnio-
ny w Centralnych Warsztatach 

Na Polu Mokotowskim w Warszawie znajduje się 
obelisk z tablicą upamiętniającą lotnisko istniejące 
w tym miejscu od roku 1910 do II wojny światowej. 
Stąd właśnie wystartował do ostatniego lotu 
niespełna trzydziestoletni inżynier Zygmunt Puławski, 
konstruktor samolotów.

 Ð Prototyp samolotu PZL-12, 1931 rok

 Ð  Zygmunt Puławski

Lotniczych, przekształconych w roku 1928 w Państwowe 
Zakłady Lotnicze.

Do chwili, gdy Zygmunt Puławski zbudował na zamó-
wienie Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Spraw Woj-
skowych samolot myśliwski PZL P-1, nikt na świecie nie 
słyszał o polskich samolotach. Puławski nadał skrzydłom 
nowatorski „mewi kształt”. Za granicą mówiono o „płacie 
polskim”. Andrzej Glass, znany historyk polskiego lotnictwa, 
w pracy Polskie konstrukcje lotnicze podkreśla zalety tego 
rozwiązania: bardzo dobrą widoczność do przodu i na boki, 
dobrą aerodynamikę i wyższą od wymaganej wytrzymałość 
skrzydła. Zwraca też uwagę na nowatorskie rozwiązanie cho-
wania amortyzatorów w kadłubie, co poprawiło właściwości 
aerodynamiczne samolotu.

Fot. ze zbiorów W. Matusiaka
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projekt konstruktora, który chciał mieć maszynę m.in. do 
lądowania na rzece w Kazimierzu nad Wisłą, dokąd na ple-
nery malarskie jeździła jego sympatia – Hanna Henneberg. 
Była pierwszą kobietą, która w Aeroklubie Warszawskim 
uzyskała dyplom pilota. Chociaż samolot był prywatnym 
projektem Puławskiego, to jednak konstrukcję tę przedsta-
wiono Kierownictwu Marynarki Wojennej. 

Jak wspomina Witold Rychter, Puławski uparł się, by same-
mu wypróbowywać samolot w powietrzu, mimo protestu dy-
rekcji PZL, która chciała powierzyć maszynę oblatywaczowi 
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W całości metalowy PZL P-1 został oblatany przez zna-
komitego pilota Bolesława Orlińskiego jesienią 1929 roku. 
W roku 1930 samolot ten zwyciężył w ośmiu próbach (na 
piętnaście) w konkursie samolotów myśliwskich w Rumu-
nii i zdobył duże uznanie. „Rozsławił nie tylko nazwisko 
Puławskiego, ale również nazwę PZL” – pisał Glass, doda-
jąc,  że potem powstało w Europie wiele samolotów o tym 
układzie płata. 

Ogromne zainteresowanie wzbudziła zaprezentowana 
w 1930 roku podczas salonu lotniczego w Paryżu na Le Bo-
urget następna konstrukcja Puławskiego – PZL P-6 – do-
stosowana do silnika gwiazdowego (prostszego, tańszego 
w konstrukcji i eksploatacji). We francuskim piśmie „Les 
Ailes” pojawiła się opinia, że PZL P-6 pokazuje, iż polski 
przemysł potrafi  produkować samoloty interesujące i dobrze 
zbudowane. Jeszcze bardziej entuzjastyczny był brytyjski 
„The Aeroplane”, który uznał, że płatowiec ten o milę wy-
przedza wszystkie inne zbudowane na kontynencie.

W roku 1931, już po śmierci Puławskiego, Orliński na 
P-6 zwyciężył w zawodach National Air Races w Cleveland 
w Stanach Zjednoczonych. Z konstrukcji P-1 i P-6 wywodzą 
się seryjnie produkowane samoloty P-7 i P-11, które weszły 
do uzbrojenia polskiego lotnictwa. W 1939 roku były to już 
jednak samoloty mocno przestarzałe. Gdyby Puławski żył, 
przy swoim talencie z pewnością mógłby zaprojektować 
nowocześniejsze samoloty. Inna kwestia, czy znalazłyby się 
fi nanse na wdrożenie masowej produkcji. 

Znajomi Puławskiego podkreślali, że był słabym pilotem. 
„Śmierć Zygmunta nikogo nie zdziwiła, miał kiepską bar-
dzo opinię jako pilot, a już wyraźnie nie miał kwalifi kacji 
na oblatywacza” – pisał we wspomnieniach jego kolega Sta-
nisław Prauss, konstruktor z PZL. Puławski zabił się, lecąc 
prototypowym samolotem swojej konstrukcji. Był to samo-
lot typu amfi bia (nazwany PZL-12 lub PZL-H), prywatny 

 Ð Szczątki samolotu amfi bii PZL-12, który rozbił się 
na Ochocie u zbiegu ulic Sękocińskiej i Kaliskiej; 
w katastrofi e zginął inż. Zygmunt PuławskiFo
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 Ð PZL-12 – pierwsza polska konstrukcja samolotowa 
przystosowana do lądowania na wodzie, 1931 rok

 Ð Samolot myśliwski PZL P-1, który rozsławił polskich 
konstruktorów lotniczych na świecie, 1928 rok
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Orlińskiemu. Puławski miał wówczas zagrozić odejściem 
z pracy. Jeszcze przed tragicznym lotem Rychter zauważył, 
że maszyna zachowuje się w powietrzu „niespokojnie”, co 
jednak przypisał niezbyt pewnemu pilotażowi Puławskiego. 

A może konstruktor był nie tyle złym pilotem, ile ryzy-
kantem? „Puławski lubił latać, wnosząc do treningu i prze-
lotów umyślnie moment niebezpieczny. Poczucie niebezpie-
czeństwa było widać konieczne dla jego psychiki” – pisał 
w kwietniu 1931 roku w „Skrzydlatej Polsce” autor wspo-
mnienia pośmiertnego.

Czy katastrofa była błędem pilotażu? Andrzej Glass przed 
laty w Polskich konstrukcjach lotniczych pisał o zakręcie 
przy porywistym wietrze na małej szybkości i utracie siły 
nośnej przez samolot. Tajemnica katastrofy tkwi być może 
w betonowym bloku umieszczonym na miejscu pasażera; 
Puławski nie chciał nikogo zabrać na pokład. Dziś Andrzej 
Glass przypuszcza, że podczas wykonywania zakrętu beto-
nowy blok zerwał się z mocowań, przygniótł drążek sterowy 
i nogi konstruktora, zakłócił równowagę samolotu, czego 
Puławski nie zdołał opanować.

Przez sześćdziesiąt sześć powojennych lat polski prze-
mysł lotniczy nie zdobył się na to, by upamiętnić miejsce 
śmierci wybitnego konstruktora. Dopiero w osiemdziesiątą 
rocznicę tragedii lotniczej, 21 marca 2011 roku – staraniem 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i władz dziel-
nicy Ochota – odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku 
przy ul. Kaliskiej 16.  

Tomasz Stańczyk – dziennikarz zajmujący się tematyką 
historyczną, głównie dziejami Polski w XX wieku

 Ð Tablica upamiętniająca Zygmunta Puławskiego na kamienicy u zbiegu ulic Sękocińskiej i Kaliskiej w Warszawie Fo
t.
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Wygrywa 
logika 
dowolności
Piotr zaremba



Ministerstwo Edukacji zignorowało apele, 
by zachować w liceum choćby kawałki wspólnego 
kanonu nauczania. Grozi to sprowadzeniem histo-
rii do zbioru przyczynków, marginaliów, dygresji.

Spór między zwolennikami i przeciwnikami nowe-
go programu nauczania historii w liceach bywa 
przedstawiany jako konfrontacja modernistów, 
rzeczników nowoczesnej szkoły z zacofańcami, 

rzecznikami wkuwania czy przeciążania uczniów wiedzą – 
albo jako starcie rzeczników bardziej nowoczesnego i bar-
dziej tradycyjnego patriotyzmu. 

Ten pierwszy opis pozwala od razu ustawić strony sporu. 
Drugi jest mocnym uproszczeniem, ale sygnalizuje przynaj-
mniej, że chodzi tu również o kontrowersję aksjologiczną. 
Rzeczywiście chodzi również o nią, ale nie tylko o nią.

Kto jest nowoczesny?
Przypomnijmy po raz setny: od reformy Handkego, którą 
wprowadzono pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku, w szkole ponadpodstawowej omawiano całą historię 
Polski i historię powszechną dwa razy: najpierw przez trzy 
klasy gimnazjum i jeszcze raz – przez trzy klasy liceum. 
Reformatorzy z ekipy Katarzyny Hall stworzyli nowy sy-
stem: pomijając bardzo wstępne zajęcia w ostatnich klasach 
podstawówki, cały kurs historii wykładany jest raz: przez 
trzy klasy gimnazjum i pierwszą klasę liceum. Dwie ostat-
nie klasy przed maturą to albo powtórzenie całego kursu 
jeszcze raz – ale tylko dla humanistów (umożliwione dzię-
ki podwójnemu wymiarowi godzin), albo podjęcie nowe-
go przedmiotu: historia i społeczeństwo – dla pozostałych. 
Przedmiot ten to zbiór bloków tematycznych (modułów) 
do wyboru. Jeden nauczyciel może zajmować się historią 
gospodarki, inny – wojskowości, jeszcze inny – dziejami 
mediów albo – historią rodziny i rolą kobiety poprzez róż-
ne epoki, lub też wybranymi zagadnieniami dotyczącymi 
konfl iktów etnicznych i cywilizacyjnych pod wdzięcznym 
tytułem „swojskość i obcość”. Albo…

Twórcy nowego przedmiotu z prof. Jolantą Choińską-Miką 
na czele są z siebie dumni. Sądzą, że odkryli nowy patent na 
zaciekawianie historią – w ostatnich klasach przed maturą 

będzie się skakało po tematach i epokach po to, aby o nich 
swobodnie „dyskutować”. Reklamując swoje dzieło jako no-
woczesne i postępowe, nie zauważają jednego: jego powsta-
nie jest konsekwencją szerszej reformy programów w gim-
nazjach i liceach, która moim zdaniem stanowi krok wstecz. 
Sprowadza się ona najogólniej do przyjęcia podstawowego 
założenia: po pierwszej klasie liceum uczeń dokonuje wyboru 
specjalizacji i wchodzi na ścieżkę edukacyjną, z której bardzo 
trudno mu już potem zejść.

Rzecznicy takiego wyboru przypominają, że i wcześniej ist-
niała specjalizacja, skoro istniały profi lowane klasy. Ale różnice 
między nimi nie były – zwłaszcza przed reformą Handkego, 
ale i potem – tak defi nitywne. Nadrobienie zaległości, jeśli ktoś 
uznał, że się pomylił, wydawało się łatwiejsze niż obecnie.

Teraz druga i trzecia klasa liceum staje się już faktycznie 
kursem przygotowawczym do matury i na studia. Niewiele 
zostaje miejsca do nauki dla nauki. Znika wizja, do której 
ja jestem przywiązany: że liceum to miejsce, w którym do 
końca próbujemy różnych potraw, po to, aby się przekonać, 
która smakuje najlepiej.

Wybór szesnastolatka
Możliwe, że wszystkie te potrawy były zbyt nafaszerowane 
rozmaitymi składnikami, zbyt ciężkostrawne. I że to należało 
zmienić. Ale zdawałoby się, że sama zasada jest nie do pod-
ważenia: współczesna cywilizacja powinna wydłużać, a nie 
skracać okres edukacji „ogólnokształcącej”. Zwłaszcza że 
wiek, w jakim ma zapadać ten defi nitywny wybór, jest bar-
dzo wczesny. Dziś to siedemnaście lat, ale po przesunięciu 
matury o rok – w następstwie posłania do szkół sześciolatków 
– decyzje będzie podejmował szesnastolatek. Czy osiągnie on 
wystarczającą dojrzałość, by dokonać świadomego wyboru?

W ramach burzliwych, choć bardzo spóźnionych starć 
wokół tej rewolucji (powinny się zacząć trzy lata temu, 
kiedy zmiany wchodziły do gimnazjów) zrobiono wiele, 
aby ośmieszyć stary system. Na przykład przypominano, że 
historii nie dawało się w nim uczyć od początku do końca 
– obcinano ostatnie dziesięciolecia.

Czy jednak stworzono tej nauce „od początku do końca” 
stosowne warunki, skoro na przykład w klasach niehumani-
stycznych w trzeciej klasie liceum na historię przeznaczano 
zaledwie godzinę (nowy przedmiot będzie miał dwie go-
dziny)? A czy nadmiernego przeładowania nie można było 
uniknąć inaczej niż przez całkowitą rezygnację z normalnego 
historycznego wykładu? Na przykład koncentrując się w gim-
nazjum bardziej na historii powszechnej, a w liceum – na dzie-
jach Polski (wiedzę o współczesnej polityce światowej można 
by w takim przypadku uzupełniać wiedzą o społeczeństwie).

Wybrano wersję radykalną, bo to czternastolatek po raz 
ostatni zetknie się z dziejami starożytnymi, a siedemnasto-
latek – być może (to zależy od wyboru nauczyciela) z taki-
mi zdarzeniami, jak Powstanie Warszawskie, instalowanie 
w Polsce komunizmu czy demontaż PRL-u.
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Dowolność kontra kanon
Oferta zawarta w modułach wymyślonych przez twórców 
przedmiotu historia i społeczeństwo jest migotliwa, zwodni-
cza. Może wręcz zachęcać nauczycieli do wyboru tematyki 
możliwie niekontrowersyjnej (można ułożyć ten program tak, 
że będziemy się ślizgać od wojen kolonialnych po analizę dzia-
łów mody we współczesnych gazetach) poprzez zagadnienia 
politycznie poprawne (np. „swojskość i obcość”) aż do pójścia 
za wezwaniami „Krytyki Politycznej”, która walczy z historią 
„męską i militarną, obciążoną balastem dawnego patriotyzmu”.

Tu widać ślady owego sporu aksjologicznego, o którym 
wspomniałem na początku. Wyczuwa się go zresztą jeszcze 
wyraźniej, kiedy wczytujemy się w ministerialne wytyczne 
programowe. Ale nawet istotniejsze jest pytanie podstawo-
we: czy solidne podłoże historii, zwłaszcza politycznej, nie 
jest potrzebne każdemu osiemnasto-, dziewiętnastolatkowi? 
To wtedy wchodzi się w dorosłe życie, staje się obywatelem, 
zaczyna uczestniczyć w wyborach.

Naturalnie chełpiący się nowoczesnością MEN rzadko 
kiedy przyznaje, że ważnym powodem tej reformy jest co-
raz większa masowość współczesnej edukacji. Ona każe 
obniżać rozmaite poprzeczki. Osiąga się to, rezygnując 
z wszystkiego, co ogólnokształcące, niepraktyczne, zbyt 
abstrakcyjne.

Po części uginając się przed rozmaitymi re-
aliami, oponenci reformy z prof. Andrzejem 
Nowakiem na czele gotowi byli zaakcepto-
wać nowy cykl nauczania: cztery lata kur-
su gimnazjalno-licealnego plus dwa lata 
wybierania modułów. Proponowali już 
tylko jedno: aby modułem obowiązko-
wym stał się dodany w ostatniej chwili 
blok „ojczysty panteon, ojczyste spory”, 
opisujący w pigułce polityczne dylematy 
Polaków od czasów powstań narodowych 
po PRL. Bez niego groziła sytuacja, w któ-
rej odpowiednio układający program nauczy-
ciel mógł w praktyce wyeliminować z dwóch ostatnich 
klas prawie całkowicie najnowszą historię Polski.

Pozorny kompromis
Uczestnicząc w negocjacjach pod auspicjami prezydenta, do-
dałem kolejną propozycję: aby drugim obowiązkowym mo-
dułem stał się blok „rządzący i rządzeni”, 
pokazujący ewolucję 
polskiego ustro-
ju na tle europej-
skim. Ponieważ 
w sumie trzeba 
wybrać cztery 
moduły, dało-
by to możliwość 

pogodzenia postmodernistycznej swobody z uznaniem pew-
nych treści i tematów za nadrzędne i obowiązkowo wspólne 
dla wszystkich.

Można bronić takiego wspólnego kanonu, powołując 
się na formacyjną rolę historii jako nauczycielki patrioty-
zmu i obywatelskości. I można przypominać o próbowa-
niu potraw – nie zastąpi tego „dyskusja” o przypadkowych 
zagadnieniach.

Ten pomysł spodobał się prezydentowi Komorowskie-
mu, poparł go całkiem wyraźnie. Ale podczas tak zwanego 
okrągłego stołu historyków w Pałacu Prezydenckim mini-
ster edukacji Krystyna Szumilas zajęła w tej sprawie sta-
nowisko niejasne.

Odtrąbiono kompromis, prezydent sfotografował się ze 
wszystkimi, po czym… otrzymałem od minister Szumilas 
odpowiedź na list podpisany przez sześciu (spośród czter-
nastu) uczestników okrągłego stołu u prezydenta. Pytali-
śmy w nim, czy pani minister  stanie na gruncie wspólnych 
ustaleń.

Pani minister niby stoi, a równocześnie nie stoi. Powołuje 
się na „ofertę rekrutacyjną dla młodzieży” przedstawioną 
w tym roku przez licea. Jest to argument dziwny: nowy 

program wchodzi co prawda już od września 
do pierwszej klasy liceum, ale przecież nowy 
przedmiot historia i społeczeństwo zacznie się 
dla licealistów dopiero w klasie drugiej. Mimo 

to wszystko zostaje po staremu, poza obiet-
nicą, że moduł preferowany przez prezy-
denta zajmie poczesne miejsce w nowym 

podręczniku, ale obowiązkowym modułem 
się nie stanie.

Oskarżani o dogmatyzm tradycjonaliści 
chcieli już tak naprawdę bardzo niewiele. 

Minimalnych gwarancji dla najnowszej historii 
Polski lub raczej jej kawałków. Wygrywa logi-
ka dowolności. Zachowanie choćby kawałków 
wspólnego kanonu jest zastępowane groźbą spro-
wadzenia historii do zbioru przyczynków, margi-

naliów, dygresji. Nie jest to dobra 
wiadomość. 

Piotr Zaremba – publicysta, dziennikarz 
„Rzeczpospolitej” i „Uważam Rze”
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Z Jerzym Bracisiewiczem  
o nowej podstawie programowej  
do historii dla szkół ponadgimnazjalnych  
rozmawiają Andrzej Brzozowski  
i Kamila Sachnowska

We wrześniu tego roku reforma systemu edukacji 
dociera do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. 
Jaka jest jej istota?
Zakładamy, że od drugiej klasy szkoły ponadgimnazjal-
nej nastąpi daleko posunięta indywidualizacja kształcenia. 
Wszyscy uczniowie nadal będą mieli matematykę, język 
polski i język obcy. W wyższych klasach szkoły ponadgim-
nazjalnej uczeń będzie jednak obciążony przede wszystkim 
tymi przedmiotami, które wybierze na swój egzamin matu-
ralny. Jeśli zdecyduje się na maturę z historii, to nie będzie 
obciążony biologią, chemią, fizyką i geografią, tylko jednym 
przedmiotem pod nazwą przyroda. A jeśli jest „przyrodni-
kiem”, to zamiast historii i WOS-u będzie miał przedmiot 
historia i społeczeństwo. Jest to część rozległej reformy, 
która trzy lata temu objęła gimnazja. Równolegle ze szkołą 
ponadgimnazjalną wkracza w tę reformę szkoła podstawo-
wa. W roku 2015 będziemy mieli pierwszy rocznik, który 
przejdzie ostatni jej etap, dopiero jednak w roku 2018 – na 
stulecie niepodległości – będziemy mogli powiedzieć, jak 
reforma nauczania historii funkcjonuje w całości.

Do tej pory nauczyciele często nie zdążali z omówie-
niem historii najnowszej. Teraz w liceum wiek XX po-
jawi się na lekcjach historii już w pierwszej klasie.
Nie będzie już tradycyjnego, omawianego po raz trzeci, 
kursu historii starożytnej. Będzie rozmowa o tym, co mło-
dych ludzi żywo interesuje albo co chcielibyśmy, żeby ich 
żywiej interesowało. Kurs historii w szkole ponadgimna-
zjalnej rozpocznie się od 1918 roku. Świadomie wybraliśmy 
taką datę, bo są jeszcze wśród nas ludzie urodzeni w latach 
dwudziestych i trzydziestych. To pokolenia pradziadków 
i dziadków naszych uczniów. Chcielibyśmy, by była to roz-
mowa o czasach, doświadczeniach i pamięci ostatnich czte-
rech pokoleń Polaków.

Nauczyciel w liceum albo technikum dostanie jednak 
nowych uczniów z różnych gimnazjów. Czy nie ma oba-
wy, że i tym razem nie wszyscy będą na tym samym 
etapie nauki?
Mogę zapewnić, że wszyscy skończą kurs historii w gimna-
zjum na 1918 roku. Nie będzie nauczyciela historii i dyrek-
tora gimnazjum, który o to nie zadba. W przeciwnym razie 
ryzykuje to, że jego uczniowie na egzaminie gimnazjalnym 
z historii nie podołają pytaniom np. o Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmowskiego, I wojnę światową czy rewolucje 
w Rosji. Do tej pory niestety zdarzało się, że w gimnazjum 
nauczyciel mógł skończyć kurs historii na roku 1945, ktoś 
inny na 1956, a nauczyciel pasjonat docierał do 2010. To 
było poza kontrolą i stwarzało nierówności. 

Egzamin gimnazjalny z historii na dobrą sprawę nie ist-
niał – w formie szczątkowej zawierał się w arkuszu poloni-
stycznym. Teraz wszyscy uczniowie kończący gimnazjum 
przystąpią do zewnętrznego, godzinnego egzaminu z histo-
rii i wiedzy o społeczeństwie. Nauczyciel, który w liceum 
czy technikum rozpocznie pracę z klasą I, może być abso-
lutnie pewien, że jego uczniowie mają zamknięty kurs do 
roku 1918, powtórzony i sprawdzony zewnętrznie. Jedno 
jest pewne, powszechny egzamin pogimnazjalny z historii 
wpłynie znacząco na stan edukacji historycznej w Polsce 
i dalszą edukację w zakresie tego przedmiotu w szkołach 
ponadgimnazjalnych.

Nauczyć  
krytycznego  
myślenia

Jerzy Bracisiewicz – nauczyciel historii w II Społecznym  
Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Jasienicy w Warszawie, 
współautor nowej podstawy programowej z historii,  
współautor koncepcji nowej matury z historii, rzeczoznawca 
MEN do oceny dydaktyczno-merytorycznej podręczników  
z historii, współpracownik Instytutu Badań Edukacyjnych 
w Warszawie i Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą; 
publikacje: m.in. Historia. Testy maturzysty (2008),  
Historia. 250 zadań do matury (2010)
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W komentarzach do nowej podstawy programowej 
autorzy wspominają reformę ministra Janusza Ję-
drzejewicza z 1932 roku. Wprowadzono wówczas gim-
nazjum i liceum, traktowane jako jedna szkoła ogól-
nokształcąca, przy czym gimnazjum było czteroletnie 
i kończyło się małą maturą. Może więc wrócić do tego 
schematu i zrobić cztery klasy gimnazjum?
Obecna reforma rzeczywiście, w jakimś stopniu, nawiązu-
je do reformy Jędrzejewiczowskiej, ale tylko w wymiarze 
programowym, nie organizacyjnym, bo nadal mamy trzy-
letnie gimnazjum – w innym budynku, z innym kompletem 
nauczycieli – i pierwszą klasę szkoły ponadgimnazjalnej, 
która pozostaje w innej strukturze organizacyjnej. Ale pro-
gram ogólnokształcący jest w rzeczywistości czteroletni 
i dotyczy wszystkich przedmiotów. Trudno powiedzieć, 
czy w warstwie organizacyjnej kiedykolwiek ta zmiana 
nastąpi, bo reforma struktury organizacyjnej szkolnictwa 
to ogromne przedsięwzięcie. Być może gimnazjum będzie 
kiedyś czteroletnie i kończące się „małą maturą”. Tego nikt 
nie wyklucza, takie pomysły odnotowują raporty instytu-
cji rządowych.

Po pierwszej klasie liceum uczniowie podzielą się na 
dwie grupy: tę, która zdaje maturę, i tę, która matu-
ry nie zdaje.
Dotyczy to nie tylko historii, ale wielu innych przedmiotów. 
Dziś maturę z historii zdaje około 6 proc. uczniów. Mamy 
nadzieję, że w przyszłości będzie ją zdawać przynajmniej 
10 proc. każdego rocznika. Ta grupa w drugiej i w trzeciej 
klasie szkoły ponadgimnazjalnej będzie zgłębiać tajniki 
historii pod kątem matury. Pozostali po pierwszej klasie 
powędrują na lekcje przedmiotu historia i społeczeństwo.

Ta reszta nie będzie już zdawała żadnego egzaminu, któ-
ry sprawdzi ich znajomość historii XX wieku. Co ma ich 
motywować, żeby naukę historii traktowali poważnie?
Ocena końcowa po klasie pierwszej i promocja do drugiej. 
To normalny przedmiot, który podlega ocenie. Jest przewi-
dziana zwyczajowa procedura oceniania i klasyfikowania – 
sprawdziany, odpowiedzi i wszystkie instrumenty, którymi 
dysponuje szkoła. Każdy uczeń kończący pierwszą klasę 
ponadgimnazjalną będzie miał ocenę z historii, to nota po 
kursie historii XX wieku. Tak samo przez następne dwa lata. 
Uzyska ocenę z przedmiotu historia i społeczeństwo. Pod-
czas tych zajęć będą sprawdziany, odpowiedzi, inne formy 
aktywności uczniowskiej – np. projekty. To wszystko będzie 
mierzalne i poddane ocenie. Wreszcie to, że przedmiot nie 
kończy się egzaminem, wcale nie oznacza, że jest przed-
miotem drugiej kategorii. 

Praktyka pokazuje jednak, że przedmioty, których nie 
zdaje się na maturze, są traktowane ulgowo.
Nic nie wskazuje na to, że tym razem tak będzie. 

Przewidujemy duże „obłożenie godzinowe” – 120 godzin 
przeznaczono na realizację przedmiotu historia i społeczeń-
stwo w ciągu dwóch lat nauki. Poza tym, historia nigdy nie 
była przedmiotem obowiązkowym na maturze. To, że przed-
miot historia i społeczeństwo nie kończy się egzaminem, 
wbrew pozorom, ułatwia sytuację dydaktyczną: uczę, wy-
magam, ale nie muszę mieć cały czas „w pamięci opera-
cyjnej”, że uczniowie za chwilę będą poddani egzaminowi 
państwowemu. To daje znacznie większą swobodę ruchów 
nauczycielowi i uczniom. 

Czy nie za dużą? Nauczyciel musi zrealizować mini-
mum cztery ścieżki tematyczne lub chronologiczne, 
wybierając spośród wątków proponowanych w pod-
stawie programowej.
Nauczyciele będą mogli zaplanować interesujące lekcje 
o swoim regionie czy miejscowości – pamiętajmy, że pozo-
stawiono im wątek autorski. Nauczyciele, którzy są pasjo-
natami wojskowości, będą mogli zrobić lekcje o wojnach 
i militariach. Przypuszczam jednak, że gros nauczycieli za-
chowa się dość tradycyjnie, czyli będzie brało na warsztat 
sprawdzone wątki chronologiczne – np. XIX i XX wiek – 
albo tematykę ustrojową i gospodarczą. 

Czy jednak nie powinien istnieć kanon wiedzy histo-
rycznej wspólny dla wszystkich?
Ależ on istnieje! Spotkanie z historią nie zaczyna się w dru-
giej klasie licealnej, lecz w czwartej klasie szkoły podsta-
wowej. Siedemnastoletni uczeń jest już po dwóch szkołach 
i po pierwszej klasie liceum, po siedmiu latach nauki hi-
storii, ma już uformowane pewne umiejętności związa-
ne z chronologią, analizą źródeł historycznych, narracją. 
O Piłsudskim rozmawiał już dwa albo i trzy razy: najpierw 
w szkole podstawowej, potem do roku 1918 w gimnazjum 
i w pierwszej klasie liceum. Podobnie o innych postaciach 
czy wątkach historycznych ważnych dla naszej tożsamości. 
Nie chodzi o to, żeby na lekcjach historii i społeczeństwa 
uczyć jeszcze raz, w tradycyjny, chronologiczny sposób 
wszystkiego, od Cheopsa do „okrągłego stołu”. Chcemy 
porozmawiać o wybranych sprawach w inny sposób niż 
do tej pory, czyli na przykład używając zdecydowanie wię-
cej i staranniej dobranych materiałów źródłowych. Jeśli 
nauczyciel stwierdzi, że jego uczniowie mają słabo opa-
nowaną kartografię, to cała lekcja o rozbiorach może być 
poświęcona dyskusji, które ziemie Polski znalazły się pod 
czyim panowaniem i jakie mogą być tego konsekwencje. 
Tutaj naprawdę – i słusznie – pozostawiona jest nauczycie-
lowi bardzo duża swoboda i odpowiedzialność. Tak zdobyta 
wiedza zostaje pogłębiona i uwewnętrzniona z uwzględnie-
niem tego, co pasjonuje ucznia i nauczyciela. Tak przyswo-
jona wiedza ma większą wartość. W przeciwieństwie do 
wiedzy opanowanej pamięciowo i metodą wielokrotnego 
powtarzania.
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 Jest też druga strona medalu: wielu nauczycieli oba-
wia się tej swobody.
Część nauczycieli reaguje tak, jakby w związku z reformą 
musieli odbyć jakieś dodatkowe studia. To absurd. Nie wy-
magamy od nich wiedzy, której nie zgłębiali na studiach. 
Trzeba jedynie inaczej ją przekazywać, inaczej struktura-
lizować, używać innych środków. Nauczyciel, wybierając 
określone wątki, musi tę wiedzę na nowo uporządkować. 
Byłoby bardzo dobrze, gdyby ten przedmiot służył w więk-
szym stopniu spotkaniu młodych ludzi z nauczycielem, który 
lubi swój przedmiot i świadomie wybrał to, o czym chce 
rozmawiać ze swoimi uczniami. Od dłuższego czasu żaden 
nauczyciel w Polsce nie uczy historii wyłącznie metodą wy-
kładu. Wszyscy mają szuflady wypełnione różnorodnymi 
materiałami źródłowymi, więc na dobrą sprawę to kwestia 
wykorzystania własnych zasobów i innego, równie twór-
czego, użycia tego, czym posługiwaliśmy się do tej pory 
na lekcjach.

To również duże wyzwanie dla wydawnictw edu- 
kacyj nych.
Tak – teraz można powiedzieć o ich swoistym lenistwie. 
W warunkach dotychczas funkcjonującej podstawy pro-
gramowej (tej z 2002 roku) zdarzało się, że trudno było 
w ogóle odróżnić, który podręcznik historii był przezna-
czony dla gimnazjum, a który dla liceum, bo oba zawierały 
nie dość, że ten sam zakres materiału, to i bardzo podob-
ne wymagania. Nowa podstawa programowa proponuje 
coś bardziej funkcjonalnego. Bezwzględnie określa, które 
treści i wymagania mają się pojawić w szkole podstawo-
wej, a które w gimnazjum czy wreszcie w szkołach po-
nadgimnazjalnych. Teraz wydawnictwa będą zmuszone 
zaproponować coś nowego. Rzeczoznawcy MEN, oce-
niający podręczniki, bezwzględnie wyegzekwują zapisy 
podstawy programowej. Branża wydawnicza jest na tyle 
sprawna i ma tak duże zaplecze techniczne oraz bardzo 
dobrych autorów, że z pewnością podoła temu wyzwaniu 
i stworzy nową, świeżą jakość.

Czy to nie oznacza końca tradycyjnego podręczni-
ka? Nauczyciel dostaje do wyboru dziewięć wątków 
tematycznych i pięć chronologicznych, które może 
dowolnie zestawiać. Czy da się zrobić taki podręcz-
nik, który będzie zawierał to wszystko? A jeśli tak, to 
rodzice będą musieli za ciężkie pieniądze kupić wielki 
wolumin, z którego ich dzieci wykorzystają np. tylko 
jedną piątą...
Tradycyjny podręcznik papierowy nie jest już chyba rze-
czą ani powszechną, ani pożądaną. Zeszyty uczniowskie 
też nie wyglądają już tak jak kiedyś. Często są to po prostu 
segregatory, w których gromadzi się materiały z lekcji. Są 
tam arkusze egzaminacyjne, ilustracje i zadania, których 
nie ma w podręczniku. Nauczyciele rozdają uczniom setki 

odbitek kserograficznych. Ja sam często drogą elektronicz-
ną, z wyprzedzeniem, wysyłam swoim uczniom materia-
ły, które będą potrzebne na lekcję. Zwolennicy jednego 
i jednolitego programu nauczania historii i pełnego mono-
polu państwa w tym zakresie odsądzają nasz pomysł od 
czci i wiary. Przedmiot historia i społeczeństwo przeraża 
ich, bo zachęca do kreatywności i stwarza nauczycielom 
oraz uczniom przestrzeń wolności w wyborze tematyki za-
jęć, a przede wszystkim zasadza całą koncepcję nauczania 
historii wokół spotkania człowieka z człowiekiem – na-
uczyciela z uczniem, a nie ucznia z podręcznikiem. Nasi 
oponenci woleliby, żeby w liceum trzeci raz „po Bożemu” 
omówić całą historię, według jednego skryptu, i wtedy 
mieliby gwarancję skuteczności. Nie zgadzam się z tym. 
To anachroniczna metoda. Młodzi ludzie nie funkcjonu-
ją w takim świecie. Mają inaczej „umeblowane głowy”, 
choćby przez oczywisty codzienny kontakt z Internetem. 
I edukacja szkolna powinna to uwzględnić. Nie powinna 
być anachroniczna w formie i przekazie. A poza tym po-
gląd – rodem sprzed półwiecza – że szkoła jest jedynym 
źródłem wiedzy o otaczającym świecie, a nauczyciel musi 
wszystko opowiedzieć, bo jeśli nie opowie, to uczeń niczego 
nie wie, już dziś jest nie do obrony, jest śmieszny w swoim 
anachronizmie.

Dużo się mówi o potrzebie prowadzenia przez pań-
stwo aktywnej polityki historycznej. Niektórzy 
zaś – przeciwnie – przestrzegają przed odgórnym 
narzucaniem określonego spojrzenia na historię. 
Jak się do tego ma nowa podstawa programowa 
z historii?
Podstawa programowa nie ustosunkowuje się do sporów 
historiograficznych. Zachęca jednak nauczyciela, by po-
kazał swoim uczniom różne spojrzenia – na przykład spór 
Piłsudskiego z Dmowskim o to, jak miała wyglądać nie-
podległa Polska, i różne oceny tych postaci. Nadrzędnym 
celem reformy jest nowoczesna edukacja, która zmierza do 
tego, żeby nauczyć młodych ludzi krytycznego myślenia. 
Dziś już żaden system edukacyjny na świecie nie aspiru-
je do tego, by podczas lekcji historii przekazać kompletną 
wiedzę o przeszłości, by nauczyć wszystkiego. Historia ma 
się stać pretekstem do rozmowy o rzeczach ważnych dla 
życia narodowej wspólnoty, związanych z dziedzictwem 
przeszłości, interesujących – bo objaśniających współczes-
ność, a przy okazji ma nauczyć kultury myślenia, która jest 
wspólna wszystkim dyscyplinom humanistycznym. Zakła-
damy, że po lekcjach historii i społeczeństwa uczniowie 
będą przygotowani intelektualnie do kontaktu z różnymi 
materiałami i różnymi tekstami kultury. Nie będą się ich 
bali, będą umieli je czytać, będą umieli stawiać pytania – 
tym materiałom, nauczycielowi i co najważniejsze sobie. 
To nasz wkład w formowanie nowoczesnego społeczeństwa 
ludzi myślących. 
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Są dwie szkoły projektowania gier planszowych. 
Według jednej pracę należy zacząć od ustalenia 
tematu, po czym opracować takie zasady gry, któ-
re połączą fabularną opowieść ze sprawnie dzia-

łającą mechaniką. Tak powstała wydana przez IPN Kolejka. 
Według drugiej szkoły najpierw tworzy się model matema-
tyczny, a potem dobiera temat, który będzie do niego paso-
wał. Tak doklejony „klimat” często jest tylko entourage’em, 
dekoracją, która nie współtworzy mechanizmu rozgrywki, 
lecz jedynie ma ją ozdobić i przykryć „technikalia”. Przy-
kładem zastosowania drugiej metody jest gra The Great Wall 
of China autorstwa niemieckiego matematyka dr. Rainera 
Knizii, jednego z najbardziej znanych projektantów gier 
planszowych na świecie. Na swoim koncie ma on ponad 
500 tytułów i wciąż publikuje po kilkadziesiąt gier rocz-
nie, z których wiele jest nagradzanych w branżowych kon-
kursach. Na stronie internetowej autora, będącego swoistą 

Pan tu nie stał, 
czyli przepychanki kolejkowe 
na Wielkim Murze Chińskim
Wydana przez Egmont gra karciana Pan tu nie stał 
została osadzona w kolejkowych realiach lat osiem-
dziesiątych, choć w oryginalnym niemieckim wy-
daniu osią fabularną gry jest… budowa Wielkiego 
Muru Chińskiego. Czy wojownik z The Great Wall of 
China przebrany za matkę z dzieckiem pomoże nam 
zrozumieć, jak wyglądały zakupy w PRL?

„fabryką gier”, można nawet znaleźć „sklepik” z używanymi 
licencjami na gry. Starsze produkcje, którym przetermino-
wała się zwyczajowa pięcioletnia licencja, można odkupić 
i ponownie wydać. Prawa do wydanej w 2006 roku The Gre-
at Wall of China nabyła fi rma Egmont, po czym tematem 
nowej gry uczyniła kolejkę do sklepu w PRL. 

W grze Pan tu nie stał każdy z graczy (od dwóch do pię-
ciu) ma do dyspozycji dwadzieścia kart, które dzielą się 
na „zwykłe” oraz „specjalne”. Wśród „zwykłych” gracz 
otrzymuje karty o zróżnicowanej wartości jedenastu kolej-
kowiczów, natomiast wśród kart specjalnych znajdziemy 
„Matkę z dzieckiem”, „Listę kolejkową”, „Przewodnią siłę 
narodu” oraz tytułową „Pan tu nie stał”, które pozwalają na 
zwiększenie własnego potencjału podczas walki o towar. 

Na planszach sklepów, których liczba zależy od liczby 
graczy, umieszcza się po dwa żetony z liczbami od „1” do 
„8” wylosowane z puli 36 żetonów towaru. Na żetonach, 
oprócz wartości liczbowych, znajdują się charakterystyczne 
przedmioty z czasów PRL, podkreślające atrakcyjność da-
nego żetonu, np. „ósemkę” zdobi meblościanka, a zwykła 
oranżada dostała „jedynkę”. Celem gry jest wysyłanie ludzi 
do sklepów w taki sposób, aby kupili jak najbardziej war-
tościowe dobra. Zwycięzcą zostanie ten, kto pod koniec gry 
zdobędzie najwięcej punktów za żetony towarów. 

Podczas swojego ruchu gracz wykonuje dwie akcje. Może 
dobrać kartę bądź położyć kartę z ręki w rzędzie przed skle-
pem. Ponieważ prawo do zakupów otrzymuje ten, kto na po-
czątku swojej tury po zsumowaniu liczb na kartach kolejko-
wiczów ma więcej punktów niż inni, sednem zabawy jest 

walka o przewagę w kolejkach. 
Dodatkową siłę w kolejce moż-
na uzyskać za pomocą kart spe-
cjalnych: „Matka z dzieckiem” 
może być zagrana jako dodatko-
wa akcja, „Lista kolejkowa” ob-
niża do „1” wartość wszystkich 
kart w ogonku, a specjalną cechą 
„Pan tu nie stał” jest to, że może 
zastąpić w kolejce dowolną kartę 
przeciwnika. Karty „Przewod-
niej siły narodu” zwiększają o je-
den wartość każdej kolejnej ta-
kiej samej karty w rzędzie. Gdy 
oba towary z planszy sklepu zo-
staną „wykupione”, wszystkie 
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karty z rzędu odkłada się do pudełka, a do sklepu dokłada się 
dwa nowe żetony towarów z puli „Ministerstwa Handlu We-
wnętrznego i Usług”. Gra trwa do momentu wyczerpania się 
kart kolejkowiczów bądź żetonów towaru.

Jak widać, zasady gry są proste, a cała zabawa bez prob-
lemu mieści się w podanych na pudełku 30 minutach, co 
będzie dużym atutem dla tych, którzy nie mają czasu na 
długą rozgrywkę. Ponieważ do gry nie jest wymagana żad-
na szczególna wiedza – może poza sprawnym dodawaniem 
i odejmowaniem, które to działania wykonuje się wielokrot-
nie podczas każdej rundy – przy stole mogą usiąść także 
starsze dzieci. Przy całej swojej matematycznej abstrak-
cyjności rozgrywka jest dynamiczna, a walka o przewagi 
bywa emocjonująca, zwłaszcza przy większej liczbie gra-
czy. Podejmowanie decyzji sprowadza się do optymalnego 
dokładania swoich kart, dlatego gra spodoba się osobom 
o umyśle ścisłym, lubiącym intelektualną rywalizację, wy-
magającą sprawnego liczenia. Odrobina czynnika losowego 
sprawia, że każda partia wygląda inaczej, a gra się nie nudzi.

Wielbiciele planszówek „z klimatem” mogą być jednak 
zawiedzeni. Mimo umieszczenia na kartach realistycznie 
odwzorowanych postaci i przedmiotów z czasów PRL, gra-
jąc w Pan tu nie stał łatwiej jest operować liczbami („do-
kładam dwójkę”), co sprawia, że nie mamy poczucia stania 
w kolejce. Trudno też polecać grę nauczycielom historii 
do celów edukacyjnych, gdyż uczniowie ani z rozgrywki, 
ani z instrukcji nie dowiedzą się niczego o PRL. Pan tu nie 
stał to udana wieloosobowa gra matematyczna dr. Rainera 
Knizii, których na polskim rynku wciąż jest niewiele. Szko-
da jednak, że polski wydawca zrezygnował z tematu budowy 
Wielkiego Muru. Wtedy z pewnością ta matematyczność 
gry nie raziłaby tak bardzo, jak w grze nawiązującej do ko-
lejkowej rzeczywistości wciąż pamiętanej przez Polaków, 
w której oprócz umiejętności liczenia w cenie była też zna-
jomość realiów, umiejętności społeczne. 

Grywalność:  Poziom skomplikowania:  Edukacja: 

Karol Madaj – pracownik BEP IPN, 
współautor gier edukacyjnych IPN

Z recenzją historyczną gry Pan tu nie 
stał  jest spory problem. Autor krajowej 

adaptacji Chińskiego muru, Jarosław Basałyga 
w rozmowie z pismem „Świat Gier Planszowych” 

powiedział: „Gra Pan tu nie stał! […] nawiązuje do na-
szej historii, jednak nie było moją intencją robienie z niej 

gry »historycznej« czy »edukacyjnej«”. Z drugiej jednak strony, 
opis znajdujący się na pudełku, zapowiedzi medialne, patronat 
portalu historycznego – to wszystko sugeruje, że mamy do 
czynienia z grą odzwierciedlającą realne mechanizmy z prze-
szłości. Jak bowiem interpretować zamieszczane we wszyst-
kich wspominanych materiałach słowa „Przenieś się na mo-
ment do PRL-u, do czasu centralnego planowania i rynkowych 
niedoborów, których symbolem stały się wszechobecne kolejki 
do sklepów”? Zastrzeżenia Jarosława Basałygi trafi ły tylko do 
niewielkiego grona fanów planszówek – czytelników branżo-
wego pisma. Natomiast większość odbiorców serio potraktuje 
opis znajdujący się na pudełku, czyli zechce cofnąć się do PRL. 
Tu jednak pojawi się problem… 

Mechanika gry zupełnie nie oddaje mechanizmu kolejkowego. 
Przecież podstawowe zasady kolejki polegały na tym, że ku-
powano właśnie według „kolejności”. W Pan tu nie stał kupuje 
jednak nie ten, kto jest pierwszy, ale kto ma przewagę liczebną. 
To raczej mechanizm rozboju, a nie kolejki! Podobnie jest z dzia-
łaniem kart specjalnych. „Lista kolejkowa” porządkuje kolejkę, 
ale – przecież wbrew podstawowej funkcji kolejkowej listy – 
wciąż prawo zakupu nie jest związane z kolejnością w ogonku. 
Zupełną pomyłką jest karta „Przewodnia siła narodu” – w rze-
czywistości jej wartość powinna być ujemna. Ujawnienie się 
w kolejce osoby – zwolennika socjalistycznej władzy – skończyć 
się mogło dla niego dużymi kłopotami (a na pewno nie ułatwie-
niem zakupu). Nieco więcej wspólnego z rzeczywistością ma 
karta „Matka z dzieckiem”, a zupełnie prawidłowo rekonstru-
uje historyczny mechanizm tytułowa karta „Pan tu nie stał”.  
Nie zmienia to faktu, że 2/3 kart specjalnych jest sprzecznych 
z rzeczywistością historyczną.

Brak konsultacji historycznej gry widoczny jest na każdym 
kroku, nie tylko w nieprzystającej do rzeczywistości mechanice. 
Pudełko zdobi pieczątka urzędu cenzury (datowana 13 lutego 
1981 roku), oznaczająca zgodę na sprzedaż gry. Tyle tylko, że 
Okręgowy Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk nie wydawał 
zgody na sprzedaż, ale na publikację. W dodatku OUKPiW nie 
mógł jej wydać w takiej formie w lutym 1981 roku, bo wówczas 
nazwa instytucji brzmiała nieco inaczej. Kuriozalne jest wyko-
rzystywanie jako jednej z głównych ilustracji kartki na mięso 
z sierpnia 1989 roku. Kartki te – choć wyemitowane – nigdy 
do użytku nie weszły. Uśmiech tylko może budzić pomysł, by 
zegarek elektroniczny uczynić towarem, po który ustawiła się 
kolejka. Zegarki te trafi ały do Polski przez „prywatny import” 
i były rozprowadzane poza siecią handlu państwowego. Po-
wyższych błędów na pewno nie można tłumaczyć tym, że gra 
nie ma charakteru historycznego. To po prostu poważne za-
niedbanie wydawcy. 

Najpoważniejszym problemem jest jednak to, że używana 
w grze nomenklatura jest kompletnie niezrozumiała dla niezna-
jącego historii użytkownika. Kim był reprezentant „przewodniej 
siły narodu”? Dlaczego matka z dzieckiem miała uprzywilejowa-
ną pozycje w kolejce? Jaką funkcję pełniło Ministerstwo Handlu 
Wewnętrznego i Usług? Jeżeli odbiorca nie będzie rozumiał, 
z czym ma do czynienia – opinia o okresie PRL jako wesołej, 
przaśnej i w sumie całkiem abstrakcyjnej przeszłości będzie 
ciągle funkcjonować.

dr Andrzej Zawistowski – dyrektor BEP IPN  i pracownik Katedry Historii Gospodarczej 
i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
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Białoruś reprezentował fi lm 
Katyń – 70 lat później (2010) 
Haliny Samojłowej. Głów-
nym jego tematem jest tzw. 

Białoruska Lista Katyńska z nazwiska-
mi Polaków rozstrzelanych w 1940 roku 
na terytorium Białoruskiej SRR. Przy-
puszcza się, że jeden egzemplarz listy 
trafi ł do archiwum NKWD w Moskwie, 
a drugi do archiwum w Mińsku. Żaden 
nie został do dziś ujawniony. Film po-
wstał na zlecenie niezależnej od władz 
w Mińsku Telewizji Biełsat, wspieranej 
fi nansowo przez polskie MSZ. W bia-
łoruskiej telewizji państwowej nie ma 
szans na emisję. „Dzisiaj na Białorusi 
nie wolno mówić o stalinowskich repre-
sjach” – tłumaczył białoruski historyk ze 

Stowarzyszenia Memoriał Igor Kuznie-
cow, zaproszony na przegląd „Echa Ka-
tynia”. Prezydent Aleksandr Łukaszenka 
zaprzecza, jakoby na Białorusi w 1940 ro-
ku byli rozstrzeliwani Polacy. Kuznie-
cow, który od lat zajmuje się tematyką 
katyńską, był już przesłuchiwany przez 
białoruskie KGB. Wmawiano mu, że 
rozpowszechnia fałszywe informacje.

Takich problemów nie mieli twór-
cy fi lmu Katyń. Listy z raju (2011, 
reż. Bohdan Korowczenko i Sofi ja 
Czemerys). To pierwszy ukraiński do-
kument o Katyniu. Premiera w telewi-
zji ukraińskiej miała miejsce 5 kwietnia 
2011 roku. Szkoda tylko, że po północy. 
Realizatorzy fi lmu odwiedzili z kame-
rą mieszkańców dzisiejszego Katynia, 

którzy – jak się okazuje – niewie-
le wiedzą o zbrodni sprzed prze-
szło siedemdziesięciu lat. Dzieci 
w tamtejszej szkole uczone są 
o bohaterstwie Armii Czerwonej, 

która pokonała Hitlera, 
natomiast o zbrodniach 
stalinowskich prawie się 

nie mówi. Film pokazuje m.in. prze-
mianę starego komunisty z Katynia, 
który przez całe życie z dumą mówił 
o osiągnięciach Związku Radzieckie-
go. U schyłku życia przyjął jednak do 
wiadomości, że w lesie katyńskim 
mordowani byli Polacy.

Po projekcji rozpoczęła się dys-
kusja, w której głos zabrał m.in. 

Stefan Śnieżko, w latach 1990–2001 
zastępca Prokuratora Generalnego 
RP. Wspominał o atmosferze otwarto-
ści, w jakiej Polacy i Rosjanie rozma-
wiali o Katyniu na początku lat dzie-
więćdziesiątych. To właśnie wówczas 
udało się przeprowadzić ekshumacje 
polskich jeńców w Charkowie i Mied-
noje, a kilku rosyjskich prokuratorów 
zaangażowało się w badanie Zbrod-
ni Katyńskiej. „Dziś zakończyć tego 
w sposób godny nie można” – skarżył 
się Śnieżko. „Obecnie władze rosyj-
skie prowadzą w sprawie Katynia po-
dwójną grę” – tłumaczył Piotr Skwie-
ciński, publicysta „Rzeczpospolitej”. 
Po katastrofi e smoleńskiej uczyniono 
pewne gesty wobec Polski, choćby 
emitując w rosyjskiej telewizji Katyń 
Andrzeja Wajdy. Jednocześnie jednak 
Kreml toleruje pojawiające się w pań-
stwowych mediach wypowiedzi, że 
Katyń nie był sowiecką zbrodnią lub 
że nie jest to oczywiste. Do 2010 roku 
zdecydowana większość Rosjan uwa-
żała, że Katyń był dziełem Niemców. 
Także dzisiaj taka opinia jest mocno 
rozpowszechniona.

Uczestniczący w dyskusji reżyser 
Jarosław Mańka zaprezentował frag-
ment swojego fi lmu Prywatne śledztwo 
majora Zakirova. Oleg Zakirov, ofi cer 
KGB, na przełomie lat osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych dotarł do 
enkawudzistów, którzy w 1940 roku 

Katyń oczami
wschodnich 
sąsiadów
W Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki 

„Przystanek Historia” w Warszawie odbył się 
w dniach 11–13 kwietnia trzeci przegląd filmowy 

„Echa Katynia”. Pokazano filmy dokumentalistów 
z Rosji, Białorusi i Ukrainy.

 Ð Kadr z fi lmu Złoty wrzesień 
(2010, reż. T. Chymycz)
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byli świadkami i wykonawcami Zbrod-
ni Katyńskiej. Gdy stał się niewygodny 
dla rosyjskich władz, został zwolniony 
z KGB. Był również zastraszany. Od lat 
mieszka w Polsce. Swoje wspomnienia 
opublikował w książce Obcy element.

Mimo wszystko także w Rosji po-
jawiają się dziś fi lmy o zbrodniach 
stalinowskich. Przykładem może być 
pokazywany na przeglądzie „Echa Ka-
tynia” dokument Aleksandra Kuprina 
z 2010 roku Święci. Ofi ary poligonu 
w Butowie (Swiatyje. Żertwy Butow-
skogo poligona). W podmoskiewskim 
Butowie, nazywanym „rosyjską Gol-
gotą”, w latach 1937–1938 enkawu-
dziści rozstrzelali ponad 20 tys. ludzi, 
w tym ponad tysiąc Polaków. Reżyser 
szczególnie dużo uwagi poświęcił tra-
gicznemu losowi duchownych rosyj-
skiej Cerkwi prawosławnej. Takich jak 

wówczas już ciężko chory metropolita 
Serafi n (Cziczagow), który także został 
zamordowany przez komunistów.

O zbrodniach stalinowskich opowia-
da też ukraiński fi lm z 2010 roku Złoty 
wrzesień w reżyserii Tarasa Chymy-
cza. Tematem tego fabularyzowane-
go dokumentu jest sowiecka okupa-
cja w latach 1939–1941 Lwowa i całej 
tzw. Zachodniej Ukrainy – czyli ziem, 
które w okresie międzywojennym na-
leżały do Polski. Film jest nowocześ-
nie zrobiony, ale bardzo selektywny, 
przekonywali zgodnie polscy uczest-
nicy dyskusji, jaka rozgorzała po po-
kazie: Adam Daniel Rotfeld, Wojciech 
Roszkowski, Andrzej Zawistowski 
i Sławomir Kalbarczyk. Dokument 
mówi przede wszystkim o ukraińskim 
ruchu oporu i represjach wobec Ukra-
ińców. Tymczasem Lwów, w którym 

rozgrywało się wiele przedstawionych 
w fi lmie wydarzeń, był wówczas mia-
stem, w którym dominowała ludność 
polska, a w drugiej kolejności – ży-
dowska. O tym jednak widz Złotego 
września z fi lmu się nie dowie.

Ukraiński producent bronił się, że 
w fi lmie dochodzą do głosu także ży-
dowscy i polscy świadkowie sowiec-
kiej okupacji, ale wątpliwości polskich 
naukowców nie rozwiał. Złoty wrze-
sień oddaje przy tym sposób widze-
nia przeszłości typowy dla zachodniej 
Ukrainy. Na wschodniej Ukrainie, 
gdzie dominuje ludność rosyjskoję-
zyczna, o sowieckich represjach mówi 
się mniej chętnie. 

Filip Gańczak

Na przyszły rok Biuro Edukacji Publicz-
nej IPN przygotowuje kolejny przegląd 
poświęcony Zbrodni Katyńskiej.

 Ð Kadr z fi lmu Złoty wrzesień (2010, reż. T. Chymycz)

 Ð Aby ręka egzekutora nie omdlała... 
Kadr z fi lmu Święci. Ofi ary poligonu w Butowie. 
(2010, reż. A. Kuprin)
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Każdy ma swojego 
Kaczmarskiego…

Czasem, zamiast dokonywania analizy poszczególnych frag-
mentów, warto spojrzeć na całość twórczości. Mam wraże-
nie, że poszukiwanie błyskotliwych skojarzeń odebrało autor-
ce ostrość widzenia. Przykładami tego są wywody o tym, że 
„ukrop” w utworze Wigilia na Syberii brzmi znacznie bardziej 
z rosyjska niż „wrzątek” (możliwe, choć wrzątek po rosyjsku 
to kipiatok, ale jak to interpretować? jako oznakę rusyfi kacji 
polskich powstańców wskutek oddalenia od kraju?); zatruta 
studnia, która ma być w mitologiach symbolem rozpadu tkanki 
społecznej, a odwołanie do Hamleta i don Kichota w Powrocie 
z Syberii wpisaniem bohatera w „toczącą się w Rosji debatę na 
temat hamletyzmu i donkiszoterii”. Autorka zauważa, że w Au-
toportrecie Witkacego pojawia się polityka (choć nie pojmuję, 
dlaczego wyraża to zdaniem „»Sztywna szyja« przechodzi w mi-
nitraktat o polityce”, jednak ani katastrofi zm („zagłady świata 
się boję”), ani lęk przed rewolucją nie stał się przedmiotem 
analizy – a szkoda. To nie jest piosenka tylko o wrażliwości ar-
tysty, lecz o artyście w konkretnym momencie historycznym. 
O artyście postawionym w obliczu zjawisk, które budzą prze-
rażenie, a w końcu prowadzą do samobójstwa. Tego jednak – 
czyli zapowiadanej w tytule historii – nie ma. 

Warto też czasem odczytywać niektóre utwory bardzie do-
słownie: najlepszy przykład to Czerwony autobus. Zapropono-
wana przez Iwonę Grabską interpretacja jest popisem erudycji 
z nawiązaniami do Boscha, tragicznym końcem ludzkości w tle 
i wnioskiem, że przez 500 lat katalog przywar ludzkości pozostał 
niezmienny. Szkoda, że jej uwadze umknął kolor tytułowego au-
tobusu. W 1980 roku mógł on być interpretowany tylko w jeden 
sposób – czerwony = komunistyczny. Skojarzenie z Boschem nie 
przekonuje, Czerwony autobus to skundlona Polska pod rządami 
komunistów, a nie katalog grzechów ludzkości; to peerel i zapis 
beznadziei kraju będącego w kryzysie ekonomicznym przełomu 
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, kiedy marzeniem wielu 
młodych było wyrwać się na mityczny Zachód („Jolka z Przem-
kiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy…”).

Każdy ma swojego Kaczmarskiego i niekoniecznie odczytuje 
jego utwory w sposób zamierzony przez sa-
mego twórcę, który w wolnej już Polsce ra-
czej odżegnywał się od politycznej interpre-
tacji swej twórczości. Czy odbiorca nie ma 
do tego prawa? Wyszydzone tylekroć bel-
ferskie pytanie „co poeta chciał powiedzieć 
przez…” nieco traci na znaczeniu w świecie, 
gdzie utwory często żyją własnym życiem. 
Czyż autor Lili Marleen przewidział, co bę-
dzie oznaczała ona dla milionów żołnierzy? 

Nie ma tekstu, którego nie dałoby się od-
czytać na różne sposoby, stąd widzenie Iwo-
ny Grabskiej też jest uprawnione. Jednak 
trudno nazwać to wnikliwą analizą – choć 
może właśnie była zbyt wnikliwa, by zauwa-
żyć to, co wydaje się oczywiste. A już na pew-
no nie nazwałabym tego lekcją historii. 

Kamila Sachnowska

Daria Wasilewska, Iwona Grabska, 
Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego,
Demart, Warszawa 2012, ss. 304, DVD

A
lbum Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego, choć inte-
resujący, myli czytelnika już samym tytułem. Historii 
w nim bowiem niewiele, sporo za to – chwilami nie naj-
gorzej podanej – historii sztuki. Jednak przy lekturze 

tekstów Iwony Grabskiej, interpretujących piosenki i wiersze 
Kaczmarskiego, nasuwa mi się na myśl to, co Mickiewicz miał 
jakoby powiedzieć o poezji Słowackiego: że to piękny kościół, 
ale bez Boga. 

Pomysł na publikację niby cudownie prosty w swej naturalno-
ści: zestawić obraz (i jedną rzeźbę) z tekstem Jacka Kaczmar-
skiego, przeanalizować jedno i drugie – i powinna wyjść z tego 
książka, która dla wielbicieli twórczości barda będzie lekturą 
obowiązkową. Jeśli jednak to wielbiciele Kaczmarskiego, a nie 
sztuk pięknych (trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś album ku-
puje ze względu na zainteresowanie twórczością Michała Anio-
ła czy Hieronima Boscha) wezmą go do ręki, to właśnie część 
poświęcona tekstom Kaczmarskiego powinna być dla autorów 
najważniejsza. A jednak tu właśnie coś zawiodło. Tytułowa lekcja 
historii zobowiązuje do opowiedzenia zarówno o wydarzeniu lub 
epoce, do której odnosi się tekst, jak i o czasie powstania dzieła – 
co w wypadku twórczości Kaczmarskiego często jest kluczowe.

Kaczmarski był bardem Solidarności, jednoznacznie koja-
rzonym z opozycją wobec upadającej, ale wciąż jeszcze repre-
syjnej komuny. Jego utwory między rokiem 1981 a 1989 po-
wstawały na emigracji, do Polski docierały za pośrednictwem 
Radia Wolna Europa lub kaset magnetofonowych z drugiego 
obiegu. Kaczmarski był zakazany, ale właśnie wtedy cieszył się 
największą popularnością. Słuchano go niezależnie od indy-
widualnych preferencji muzycznych, bo występował przeciw 
komunie i bronił wolności. Pamiętam licealne opowieści z lat 
osiemdziesiątych, jak to na wycieczce szkolnej ktoś grał Obławę 
i przyszli milicjanci, wylegitymowali go i połamali mu instrument. 
Nikt nie pytał, co sprowadziło na muzykanta kłopoty. To było 
oczywiste – grał utwór barda wyklętego. Bez wyczucia tego 
kontekstu epoki trudno pisać o Kaczmarskim.

Tymczasem właśnie kontekstów w albumie nie odnajdzie-
my. Autorka zdaje się wręcz od nich ucie-
kać, czyniąc z Kaczmarskiego nieco na siłę 
poetę uniwersalnego. I nie jest to kwestia 
doboru utworów. Z przyczyn oczywistych 
– zgodnych z założeniem wydawcy – w al-
bumie nie znalazły się najbardziej chyba zna-
ne piosenki: Obława i Mur. Dlaczego jednak 
zabrakło miejsca dla Krzyku, napisanego do 
obrazu Muncha; Karła według Velazqueza; 
Osłów i ludzi według Goyi? Autorzy tłumaczą 
się koniecznością dokonania wyboru, a jako 
kryterium podają ważkość tekstów i ich war-
tość artystyczną. Oczywiście oba te pojęcia 
można różnie rozumieć, jednak zupełnie nie 
tłumaczy to, dlaczego za ważką i artystycz-
nie wartościową została uznana Martwa na-
tura, młodzieńcza interpretacja Boscha czy 
mało znana Przepowiednia Jana Chrzciciela, 
a uprzednio wymienione utwory – nie. 
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zapiski sfrustrowanego generała
mu jednak pozostać na stanowisku. Do Śmigłego ma Zamorski 
dużą sympatię: „Świetny chłop. Żebyż tylko nie miał tyle ufności 
dla drani”. Łączy ich pasja artystyczna. Obaj studiowali na kra-
kowskiej ASP i jako generałowie nie przestali malować. Zamorski 
bardzo wysoko ocenia prace Śmigłego-Rydza.

Aresztowanie posłów opozycyjnych w 1930 roku Zamorski 
uważa za „atut świetny i całkowicie przez rząd wygrany”, lecz 

brutalne metody zastosowane wobec nich w Brześ-
ciu określa jako haniebne. O obozie w Berezie Kar-
tuskiej napisze krótko, że nie wierzy, by można było 
w ten sposób złamać ludzi głęboko ideowych. Gene-
rał Marian Kukiel, przeciwnik piłsudczyków, uznał, 
że Zamorski „to człowiek zasad, surowej prawości, 
wróg dokonanych niegodziwości, rozżarty na ludzi, 
którzy Brześciem, Berezą, pacyfi kacjami i prywatnym 
łotrostwem splamili mundur legionowy”. Ale Zamor-
ski, jeśli krytykował, to niezbyt głośno, a potępiająco 
wypowiadał się tylko w tekstach pisanych do szufl ady.

W swych zapiskach autor nie ukrywa niechęci do 
Żydów. Twierdzi, że to przeświadczona o sile pienią-
dza i bezczelna kasta, której w Polsce dobrze się 
dzieje. Kończy te uwagi wręcz szokująco: chciałoby 
się krzyczeć „Heil Hitler”. Nie chce przyjąć aplikan-
ta Riegelhaupta do policji na stanowisko ofi cerskie, 
podkreślając: „Żydów mam już za dużo”. Gdzie indziej 
pisze o „zażydzonej” prokuraturze. Jednocześnie ten 
sam Zamorski przyjmuje u siebie w domu doktoro-
stwo Edelmanów („ludzie uroczy, pełni delikatności 

i kultury”). Dzwoni do znajomych, by załatwić posadę wdowie po 
malarzu-legioniście Leopoldzie Gottliebie (charakterystyczna 
jest tu uwaga Zamorskiego, że Gruber, dyrektor PKO, pewnie nie 
pomoże, bo boi się opinii, że popiera Żydów). Oburza się też na 
pobicie żydowskiego studenta przez polskich kolegów z uczelni, 
uważając to za akt bandytyzmu.

Praca Zamorskiego pokazuje, jak często wysoki dygnitarz 
był zasypywany prośbami o protekcję, załatwienie posady czy 
innych ułatwień, skargami na krzywdy. Na przykład niejaki Piotr 
Brzozowski zgłosił się w sprawie dwói z geografi i, którą dostała 
jego córka w gimnazjum w Kobryniu. „Oczywiście spławiłem go, 
radząc iść z tym do kuratora” – pisze generał. 

Tomasz Stańczyk

„gapa” wystartowała 

Dzienniki (1930–1938) gen. Kordiana Józefa Zamorskiego – 
zastępcy szefa Sztabu Głównego WP i komendanta głównego 
Policji Państwowej – znane były dotąd tylko z niewielkich frag-
mentów. Teraz opublikowano całość zapisków, obejmujących 
lata 1930–1938. Wiele razy przebija w nich frustracja wysoko 
postawionego przedstawiciela pomajowej elity władzy.

Zamorski nie może pogodzić się z demoralizacją w szeregach 
obozu piłsudczykowskiego, głoszącego przecież ha-
sła sanacji moralnej. Innym źródłem frustracji są 
zaniedbania dotyczące wojska i obronności kraju. 
Krytyczne uwagi gen. Zamorski kieruje także pod 
adresem marsz. Józefa Piłsudskiego: „Czy Komen-
dant się zorientuje, że w beczce ekskrementów, 
które teoretycznie chce wytoczyć z Polski, sie-
dzi sporo ludzi z jego otoczenia?”. Tymczasem, jak 
konstatuje Zamorski, „nasz obóz srodze z powodu 
moralnego gnicia śmierdzi”.

Piłsudski nie był oderwany od rzeczywistości 
ani ślepy na wypaczenia i nieprawidłowości. Za-
morski notuje, że Marszałek powiedział pewnego 
razu Janowi Szembekowi, że widzi w Polsce masę 
złych rzeczy, „jednak [sam] jest już ruiną”. Stąd 
też pewnie brak decyzji i odwlekanie spraw przez 
Marszałka, na co skarży się Zamorski.

Czy Piłsudski był o wszystkim, o czym powinien 
wiedzieć, informowany przez swoje otoczenie? Za-
morski zanotował 11 listopada 1932 roku: „Defi ladę 
odbierał Komendant. Ile miłości, tyle żalu, że nie 
wie, jaki bałagan w państwie i wojsku. Mogliby go, swoją dro-
gą, ostrzec”. Opuszczając w 1935 roku stanowisko w Sztabie 
Głównym, Zamorski sporządził ofi cjalny dokument, w którym 
pisał o fatalnym stanie przygotowań mobilizacyjnych i o tym, że 
Polska może bronić się najwyżej dwa miesiące, bo na tyle star-
czy amunicji dla artylerii.

Zamorski narzeka, że zarówno w Sztabie Głównym, jak i na sta-
nowisku szefa policji ma ograniczone możliwości działania; skarży 
się, że ograniczają mu kompetencje. Jest sfrustrowany, lojalnie 
trwa jednak na stanowisku, a swoje żale wylewa w zapiskach. Gdy 
policja strzelała do strajkujących chłopów w Małopolsce, Zamor-
ski chciał podać się do dymisji, chociaż uważał, że za tę sytuację 
były odpowiedzialne władze lokalne. Marszałek Śmigły-Rydz każe 

Kordian Józef Zamorski, 
Dzienniki (1930–1938), 
oprac. R. Litwiński, M. Sioma, 
Biblioteka „Niepodległości”, 
t. 13, Instytut Józefa Piłsudskiego–
-Wydawnictwo LTW, Warszawa–
-Łomianki 2011, ss. 508.

im. Tadeusza Kościuszki. W cza-
sach stalinowskich został oska-
rżony o działalność szpiegow-
ską na rzecz Wielkiej Brytanii 
i Stanów Zjednoczonych i ska-
zany na śmierć. Wyrok wyko-
nano w 1951 roku strzałem 
w tył głowy. Ciekawy jest 
również tekst o bombow-
cach PZL-37 Łoś – najno-
wocześniejszych polskich 
samolotach wojskowych 
okresu międzywojennego. Przeczytamy 
o nierównej walce łosiów z niemieckimi 
messerschmittami we wrześniu 1939 roku 
i niedawnych poszukiwaniach szczątków 
PZL-37, który w pierwszych dniach wojny 
został zestrzelony nad Wólką Radzymińską. 

„Gapa” to pismo tworzone przez pa-
sjonatów i przeznaczone dla pasjona-
tów polskiego lotnictwa. Z  pewnością 

nie jest bezpośrednim 
konkurentem dla obec-
nych na rynku magazy-
nów lotniczych, takich jak 
„Skrzydlata Polska”, „Lot-
nictwo” czy „Aeroplan”. 
We wszystkich dominuje 
bowiem tematyka współ-
czesna – nie tylko polska 
i nie tylko wojskowa.

Nowe czasopismo jest być 
może zbyt wąskie tematycz-
nie, by dotrzeć do szerokiego 

odbiorcy. Barierą może się okazać również 
cena – za 124 strony na dobrym papierze 
zapłacimy 29 złotych. Warto jednak „Ga-
pie” kibicować. Bądź co bądź popularyzu-
je kawałek najnowszej historii Polski. A to 
przecież misja, którą stara się wypełniać 
także IPN.

fg

Gapa to popularna nazwa odznaki pilotów 
wojskowych, przedstawiającej orła w locie. 
To także tytuł nowego magazynu lotnicze-
go, który pojawił się na polskim rynku. Wy-
dawcą jest Fundacja Historyczna Lotnictwa 
Polskiego. Czasopismo ma się ukazywać od 
czterech do sześciu razy w roku i, jak zapo-
wiada redaktor naczelny Robert Gretzyn-
gier, „krążyć będzie przede wszystkim wokół 
historii polskiego lotnictwa wojskowego”. 
„Pragniemy upowszechniać prawdziwą hi-
storię Polskich Skrzydeł, nie zważając na 
zmieniające się mody i koniunktury” – de-
klaruje z kolei wydawca.

W pierwszym numerze periodyku znaj-
dziemy m.in. sylwetkę gen. Tadeusza Wła-
dysława Sawicza (1914–2011), ostatniego 
z polskich pilotów biorących udział w Bi-
twie o Anglię. Obok tragiczna historia por. 
Władysława Śliwińskiego, który w czasie 
wojny latał m.in. w słynnym Dywizjonie 303 
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