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Publikacja jest rezultatem pierwszej 
i drugiej edycji konkursu Sprzączki 
i guziki z orzełkiem ze rdzy… Poszcze-
gólne prace w albumie przedsta-
wiają jedną z ofi ar Zbrodni Katyń-
skiej. Zostały one wybrane spośród 
prac przygotowanych przez uczniów 
biorących udział w konkursie. Karty 
albumu są poprzedzone wstępem 
i esejami opisującymi wydarzenia 
związane ze Zbrodnią Katyńską.

Książka stanowi połączenie wydaw-
nictwa albumowego i opracowania 
popularyzatorskiego. Pomysł edu-
kacyjno-wychowawczy polega na 
rekonstrukcji losów pojedynczego 
człowieka, co pozwala uniknąć two-
rzenia historii bez imiennej. Zarówno 
forma, pozwalająca wykorzystać 
zaangażowanie młodzieży w odtwa-
rzanie dziejów, jak i zawartość publi-
kacji mają duży walor kształcący.
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Szanowni Czytelnicy!

W
ysiadając z czerwonego tramwaju na przy-
stanku Niepodległość, Józef Piłsudski stał się 
swoistą ikoną restytucji państwa polskiego 
– choć oczywiście nie jemu jednemu Polska 

zawdzięcza odzyskanie niezależnego bytu. Data zawieszenia 
broni na frontach I wojny światowej – 11 listopada 1918 roku 
– w dużej mierze dzięki jego staraniu weszła do kanonu świąt 
narodowych. Mariusz Żuławnik przypomina jednak, że dzień 
ten ustawowo stał się Świętem Niepodległości już po śmierci 
Marszałka, mimo że za jego życia był uroczyście obchodzony. 
O sile symboliki tej daty świadczy także to, że również w la-
tach okupacji niemieckiej 11 listopada pojawiały się na ulicach 
polskie fl agi, a przy Grobach Nieznanego Żołnierza kwiaty, 
chociaż groziła za to śmierć. Podobnie było w najmroczniej-
szych okresach PRL, mimo represji bezpieki i zomowskich pał. 

Czy któraś z  dat (i  która) 
związanych z  upadkiem ko-
munizmu w Polsce i ponow-
nym odzyskaniem niezawi-
słości ma szansę uzyskać 
rangę Święta Niepodległoś-
ci? Rozważania na ten temat 
prowadzi z  kolei Andrzej Za-
wistowski. Wybory czerwco-
we? A  może dopiero wyjazd 
z  terytorium RP ostatniego 
żołnierza radzieckiego, zwa-
nego już rosyjskim?
Nie byłoby jednak drugiego 
odzyskania niepodległości bez 
ludzi takich jak działacze Ruchu 

„Wolność i  Pokój”, a  wśród nich Marek Adamkiewicz, które-
go postać w  niniejszym numerze przybliża Michał Siedziako.
Listopad to w naszej kulturze miesiąc pamięci o tych, którzy 
już odeszli. Akurat gdy zamykaliśmy ten numer, zmarł Prze-
mysław Gintrowski – muzyk, bard podziemia, znany z wyko-
nania nieformalnego hymnu Solidarności Mury, autor melodii 
do poezji Zbigniewa Herberta i Jacka Kaczmarskiego, a także 
licznych soundtracków do fi lmów fabularnych i seriali. Jeden 
z jego ostatnich koncertów odbył się w Przystanku Historia, 
Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki... 
Niedawno nakładem IPN ukazała się publikacja Sprzączki 
i guziki z orzełkiem ze rdzy, będąca pokłosiem konkursu histo-
rycznego dla młodzieży. Kilkudziesięciu jego laureatów, współ-
twórców albumu, odwiedziło w październiku miejsca związa-
ne ze zbrodnią katyńską – o podtrzymywaniu i kształtowaniu 
pamięci o ofi arach stalinizmu, o reakcjach młodych ludzi na 
dotyk historii pisze w relacji z wyjazdu Karolina Wichowska. 
W  numerze listopadowym przypominamy także historie 
tych, którzy przeszli gehennę niemieckich wysiedleń z  Za-
mojszczyzny (artykuł Agnieszki Jaczyńskiej Aktion Zamosc) 
i obozu w „Szmalcówce” (tekst Tomasza Cerana). Prokurator 
Marek Rabiega – w ramach nowego działu – odsłania tajniki 
śledztwa w sprawie zbrodni na zamku Hartheim, a Joanna 
Hytrek-Hryciuk przedstawia demoniczną i chyba też tragicz-
ną postać Żydówki współpracującej z gestapo. Warto o tym 
wszystkim pamiętać, zapalając listopadowy znicz czy wywie-
szając fl agę.
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ZABÓJSTWO PREZYDENTA
16 grudnia 1922 roku Eligiusz Niewiadomski, 53-letni malarz i radykał, za-
strzelił prezydenta Gabriela Narutowicza. „Do dziś tak naprawdę nie wiemy, 
dlaczego Niewiadomski pociągnął za spust” – przekonuje Patryk Pleskot. 
Autor kreśli skomplikowany portret psychologiczny zabójcy: megalomana, 
człowieka pełnego skrywanych kompleksów, gwałtownego, aspołecznego, 
rozchwianego emocjonalnie. Czy Niewiadomski był szaleńcem, jak powta-
rzano przez długie lata, czy tylko uległ atmosferze nienawiści, jaka towa-
rzyszyła wyborowi i zaprzysiężeniu pierwszego prezydenta RP?

SPÓR O ENDECJĘ: PROF. FRISZKE i PROF. ŻARYN
Czy warto dziś czerpać z tradycji endeckiej, czy raczej należy się od niej odcinać? Kto bar-
dziej zasłużył się dla polskiej niepodległości: Józef Piłsudski czy Roman Dmowski? Czy naro-

dowa demokracja ponosi odpowiedzialność za śmierć 
prezydenta Narutowicza i narastający w latach trzy-
dziestych antysemityzm? Jak oceniać Narodowe Siły 
Zbrojne? Jakie były losy endeków po II wojnie świato-
wej? Prof. Andrzej Friszke wylicza grzechy polskiego 
ruchu narodowego, nie odmawiając mu jednak pew-
nych zasług. Prof. Jan Żaryn eksponuje pozytywne 
dokonania endecji, przyznając, że ma ona na sumieniu 
także popełnione  błędy.

Redaktor naczelny
Andrzej Brzozowski

W NASTEPNYM NUMERZE MIEDZY INNYMI:EPNYM NUMERZE MIEDZY INNYMI:EPNYM NUMERZE MIEDZY INNYMI:



ARCYBISKUP ANTONI BARANIAKW SŁUŻBIE KOŚCIOŁA I OJCZYZNY1904-1977

ORGANIZATORZY

„Serce ludzkie jest niespokojne, bo tęskni za Bogiem... Pragnienia ludzkiego serca nie giną w pustce beznadziejnej, lecz docierają do Boga i w Nim znajdują niejako rezonans”.
(Abp Antoni Baraniak, Przemówienie wygłoszone w Roku Wiary 1968)

PATRONAT MEDIALNY

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 30 października 2012 r.
Biuro organizacyjne – Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu ul. ks. Ignacego Posadzego 2, 61-108 Poznań tel. 61 810 15 19 / fax 61 892 78 48 / e-mail: rezerwacje@aap.poznan.pl

KALENDARIUM XX WIEKU 3AKTUALNOŚCI IPN 3

  Od 15 listopada do 16 grudnia w Cen-
tralnym Muzeum Włókiennictwa w  Łodzi 
(ul. Piotrkowska 282) oglądać można wy-
stawę „Kalendarium Łodzi 1939–1989. 
Od czterech kultur do monokultury”.
Jest to przegląd najważniejszych wydarzeń 
politycznych, kulturalnych i  gospodarczych 
Łodzi od schyłku II RP aż do upadku komuni-
zmu w Polsce. Miasto – jak cały kraj – było 
wtedy poddawane wpływowi ustrojów tota-
litarnych i przeżyło znaczące przeobrażenia 
demografi czne, gospodarcze i społeczne.
Autorzy ekspozycji przypomnieli lub wy-
ciągnęli na światło dzienne wiele ważnych 
postaci i  wydarzeń nieobecnych lub mało 
obecnych w  świadomości historycznej ło-
dzian, np. dotyczących strajków i  demon-
stracji, historii Kościoła i opozycji (z repre-
sjami włącznie), dużych katastrof, najpo-
ważniejszych zbrodni kryminalnych. Znaleźli 
wiele ciekawych, nowych zdjęć. Wystawa, 
przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edu-
kacji Publicznej w Łodzi, składa się z 50 pa-
neli; każdy opowiada o tym, co wydarzyło się 
w ciągu roku.

oprac. Filip Gańczak

  Od 27 listopada na Rynku Solnym w Zamościu 
czynna będzie plenerowa wystawa „Sonderlabo-
ratorium SS. Zamojszczyzna – pierwszy obszar 
osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie”.
W  tym miesiącu przypada 70. rocznica rozpoczęcia 
Aktion Zamosc – niemieckiej akcji wysiedleńczo-osad-
niczej na Zamojszczyźnie – wydarzenia, które do dziś 
dla społeczności Zamościa i regionu jest jednym z naj-
tragiczniejszych wspomnień II wojny światowej.
Wystawa opowiada nie tylko o  przygotowaniu, 
przebiegu, charakterze Aktion Zamosc, ale rów-
nież o nieplanowanych przez okupanta zjawiskach, 
które ona wywołała: organizowaniu pomocy dla wy-
siedlanej ludności Zamojszczyzny czy podjęciu cy-
wilnego i zbrojnego oporu przez struktury Polskie-
go Państwa Podziemnego. Integralną częścią tego obrazu jest los niemieckich 
osadników sprowadzonych na Zamojszczyznę w ramach budowania „bastionu 
niemieckości”, jak też powojenne próby osądzenia zbrodni niemieckich podjęte 
przez międzynarodowe i polskie sądownictwo.
Celem wystawy – prezentowanej w  języku polskim i  angielskim – jest ukaza-
nie szczególnego charakteru wydarzeń na Zamojszczyźnie oraz umiejscowienia 
ich w kontekście nazistowskich planów budowania w Europie „nowego ładu et-
nicznego”. Ekspozycja zawiera materiały ikonografi czne pozyskane w rezultacie 
szerokiej kwerendy w archiwach i muzeach oraz od osób prywatnych. Wykorzy-
stane zostały również relacje uczestników i świadków opisywanych wydarzeń.

  Przemysław Gintrowski, kompozytor i pieśniarz, jeden z bar-
dów Solidarności, zmarł 20 października po ciężkiej chorobie. Miał 
60 lat. „Jego muzyka miała ogromne, wręcz rewolucyjne, znaczenie 
dla opozycji demokratycznej” – wspomina polityk Andrzej Celiński. 

Gintrowski to jeden z wykonaw-
ców – obok Jacka Kaczmarskiego 
i Zbigniewa Łapińskiego – piosen-
ki Mury, która stała się nieofi cjal-
nym hymnem Solidarności. W fi l-
mie Andrzeja Wajdy Człowiek 
z żelaza razem z Krystyną Jandą 
wykonywał Balladę o Janku Wiś-
niewskim, poświęconą tragicz-
nym wydarzeniom Grudnia 1970 
roku. W stanie wojennym kon-
certował w domach, kościołach, 
w Muzeum Archidiecezji War-
szawskiej. Jego studyjne albu-
my były nagrywane nieofi cjal-
nie i wydawane w tzw. drugim 
obiegu. „Za wybitne zasługi na 
rzecz przemian demokratycz-
nych w Polsce, za osiągnięcia 
w pracy zawodowej i społecz-
nej” prezydent Lech Kaczyń-
ski odznaczył go w 2006 roku 
Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski.

  Do 17 listopada w Sali Perłowej Muzeum Ar-
chidiecezjalnego w Poznaniu (ul. Lubrańskiego 1) 
czynna jest wystawa fotografi czna „Arcybiskup 
Antoni Baraniak (1904–1977)”.
Arcybiskup Baraniak, od 1957 roku metropolita 
poznański, był długoletnim sekretarzem pryma-
sów Polski Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskie-
go. W 1953 roku został aresztowany przez władze 
komunistyczne i poddany brutalnemu dwuletnie-
mu śledztwu. Po wyjściu na wolność był perma-
nentnie inwigilowany przez Służbę Bezpieczeń-
stwa. SB charakteryzowała go jako „przeciwnika 
ustroju socjalistycznego” i „inicjatora szeregu ak-
cji wrogich PRL”.
Poznańska wystawa przybliża życie i działalność tej 
zasłużonej postaci polskiego Kościoła.

  1 marca tego roku – z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” – Przemysław 
Gintrowski koncertował w Centrum 
Edukacyjnym IPN im. Janusza 
Kurtyki Przystanek Historia
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2 listopada 1932: Józef Beck objął funkcję ministra spraw zagranicz-
nych. Urząd ten sprawował potem we wszystkich kolejnych rządach II RP.
Beck, pułkownik artylerii, przez wiele lat był bliskim współpracownikiem 
Józefa Piłsudskiego. W roku 1930 zajmował krótko stanowisko wice-
premiera. Potem został wiceministrem spraw zagranicznych, a wresz-

cie ministrem. Miał udział w zawar-
ciu przez Polskę układu o nieagresji 
z ZSRR (1932) i deklaracji o niesto-
sowaniu przemocy z III Rzeszą (1934). 
Po śmierci Piłsudskiego w 1935 roku 
praktycznie sam decydował o kierun-
kach polskiej polityki zagranicznej. 
Starał się nadal utrzymywać „równą 
odległość” między Niemcami a Związ-
kiem Radzieckim – co wykluczało zwią-
zanie się z jednym z potężnych sąsia-
dów przeciwko drugiemu.
Jesienią 1938 roku Beck doprowadził 
do włączenia do Polski spornego Za-
olzia, przez co był potem oskarżany 
o współpracę z Hitlerem w rozbiorze 

Czechosłowacji. Wkrótce odrzucił jednak sojusz z Niemcami przeciwko 
Sowietom i niemieckie żądania przyłączenia do Rzeszy Wolnego Mia-
sta Gdańska. „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę” 
– oświadczył 5 maja 1939 roku w słynnym przemówieniu sejmowym. 
Liczył na dawny sojusz wojskowy z Francją i nowy z Wielką Brytanią. Po 
niemieckiej napaści na Polskę państwa te wypowiedziały wojnę III Rzeszy, 
ale nie przyszły naszemu krajowi z pomocą. Beck nie przewidział rów-
nież agresji sowieckiej 17 września 1939 roku. Tego dnia wraz z rządem 
ewakuował się do Rumunii, gdzie został internowany. Jesienią 1940 roku 
bezskutecznie próbował ucieczki. Zmarł na gruźlicę, nie doczekawszy 
końca wojny. Pozostawił po sobie tom szkiców Ostatni raport.

 14 listopada 1982: Lech Wałęsa powrócił do Gdańska po zwolnieniu z in-
ternowania.
Po wprowadzeniu w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” został zatrzymany w swoim mieszkaniu na 
gdańskiej Zaspie i przewieziony do rządowej willi w Chylicach pod Warszawą. 
Nie został internowany z innymi czołowymi działaczami związku, lecz umiesz-
czono go w odosobnieniu. Najpierw przebywał w pałacu w Otwocku, a od maja 
1982 roku w rządowym kompleksie w Arłamowie. Mógł tam korzystać z pra-
sy, telewizji, uprawiać sport czy przyjmować rodzinę i przedstawicieli Kościoła. 
Początkowo władze liczyły, że Wałęsa zgodzi się stanąć na czele „odnowionej” 
Solidarności – pozbawionej radykalnych działaczy i pozostającej pod kontrolą 
władz. Ten jednak nie uległ namowom.
Wolności dla Lecha Wałęsy mocno domagała się międzynarodowa opinia publicz-
na. Władze PRL przychyliły się do tych żądań, gdy uznały, że fala strajków i ulicz-
nych wystąpień osłabła i już im nie zagraża. „Zwolnienie Wałęsy należy ocenić jako 
gest gen. Jaruzelskiego wobec kapitalistycznej zagranicy i Kościoła katolickiego 
– ma ono również służyć uspokojeniu sytuacji wewnętrznej” – oceniała wschod-
nioniemiecka służba bezpieczeństwa Stasi. Minister spraw wewnętrznych Cze-
sław Kiszczak nie chciał ponoć, by Wałęsie towarzyszyła aura męczennika.
„Były przywódca byłej Solidarności jest obecnie osobą prywatną” – ogłosiła 
Polska Agencja Prasowa. W rzeczywistości jednak zwolniony z internowania 
Wałęsa pozostawał dla milionów Polaków symbolem walki z komunizmem. 
Gdy po niemal roku nieobecności wrócił do domu, entuzjastycznie witały go 
tłumy gdańszczan.

  Józef Beck (1894–1944)

  Lech Wałęsa

22 listopada 1982: Samolot An-24 Polskich 
Linii Lotniczych LOT został uprowadzony do 
Berlina Zachodniego.
Maszyna o oznaczeniu SP-LTK odbywała stan-
dardowy lot pasażerski na trasie Wrocław-
-Warszawa. Na pokładzie było m.in. trzech 
funkcjonariuszy, którzy mieli zabezpieczać lot. 
Jeden z nich, 22-letni Piotr Winogrodzki, wy-
jął broń i nakazał pilotowi obrać kurs na Berlin. 
„W Polsce nie ma przyszłości. […] na mieszkanie 
trzeba czekać Bóg wie ile lat” – tłumaczył póź-
niej w wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel”.
Nad terytorium NRD myśliwce wschodnio-
niemieckie i sowiecki MIG bezskutecznie pró-
bowały zmusić polski samolot do lądowania. 
An-24 bezpiecznie dotarł na amerykańskie 
lotnisko wojskowe Tempelhof w Berlinie Za-
chodnim. Czterech pasażerów wykorzystało 
okazję, prosząc o azyl polityczny. Winogrodzki 
miał mniej szczęścia. Berliński sąd skazał go na 
pięć lat więzienia, a w PRL członkowie rodziny 
porywacza zostali pozbawieni pracy.
W latach 1980–1982 w Berlinie Zachodnim 
wylądowało aż siedem uprowadzonych pol-
skich samolotów pasażerskich – tak dużo, że 
berlińczycy zaczęli rozwijać nazwę LOT jako 
„Landet ooch in Tempelhof” (ląduje często na 
Tempelhof). Desperackie ucieczki były wyni-
kiem sytuacji polityczno-gospodarczej PRL 
i surowej polityki paszportowej władz.
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  Wysiedleńcy z powiatu biłgorajskiego
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oprac. Filip Gańczak

27/28 listopada 1942: Na Zamojszczyźnie rozpoczęły się masowe 
wywózki Polaków.
„Niemcy wybrali okres zimy dla przymusowego wysiedlania chłopów z ich 
domów i dla wypędzania ich z ziemi, którą od wielu generacji uprawiali. 
[…] Doprowadzone do rozpaczy ofi ary starają się bronić. Chłopi kładą 
ogień pod swe domy i zabijają swe bydło, by następnie uciec w pola. […] 
Niemieckie władze wojskowe łamią te rozpaczliwe próby samoobrony 
z najdalej posuniętą brutalnością, powiększając w ten sposób liczbę 
ofi ar” – alarmował emigracyjny rząd gen. Władysława Sikorskiego.
Akcja na Zamojszczyźnie realizowana była w ramach tzw. Generalnego 
Planu Wschodniego, który przewidywał wysiedlenie i eksterminację mi-
lionów Słowian z Europy Środkowo-Wschodniej oraz sprowadzenie w ich 
miejsce niemieckich osadników. Polaków zwykle umieszczano w obozach 
przejściowych, a następnie wywożono do obozów koncentracyjnych lub na roboty do Rzeszy. Ok. 10 tys. dzieci z wysiedlanych 
rodzin zmarło w obozach i w czasie transportu – z głodu, zimna, braku opieki. Ok. 4,5 tys. dzieci „o cechach nordyckich” odebra-
no rodzicom i przeznaczono do germanizacji. Latem 1943 roku, wobec gwałtownego oporu polskiego podziemia i niekorzystnej 
sytuacji na froncie wschodnim, Niemcy wstrzymali akcję wysiedleńczą. Do tego czasu wypędzili z domów ponad 100 tys. Po-
laków z Zamojszczyzny, w tym ok. 30 tys. dzieci. Wydarzenia te stały się jednym z symboli okrucieństwa niemieckiej okupacji.  

28 listopada 1937: Józef Stalin zatwierdził wnio-
sek o rozwiązanie Komunistycznej Partii Polski.
KPP istniała od 1918 roku, początkowo jako Komu-
nistyczna Partia Robotnicza Polski. W czasie wojny 
polsko-bolszewickiej jej działacze stanęli po stro-
nie Rosji Sowieckiej. Także później dążyli do likwida-
cji państwa polskiego i włączenia jego terenów do 
ZSRR na drodze rewolucji. KPP należała do Między-
narodówki Komunistycznej (Komintern), a de facto 
środki fi nansowe i dyrektywy otrzymywała od władz 
sowieckich. W II RP działała nielegalnie, ale niekiedy 
w wyborach do Sejmu nielicznym komunistom star-
tującym pod szyldem innych ugrupowań udawało się 
zdobyć mandaty poselskie.
Polskie służby specjalne intensywnie rozpracowy-
wały KPP i zdołały wprowadzić do niej swoją agentu-
rę. To właśnie stało się dla Kominternu pretekstem 
do wniosku o rozwiązanie partii. W rzeczywistości 
za decyzją stał Stalin. Postanowił zlikwidować pol-
skich komunistów, bo byli powiązani z tzw. starymi 
bolszewikami, którym nie ufał. Niemal wszyscy dzia-
łacze KPP przebywający w ZSRR zostali uwięzieni, 
zesłani do łagrów lub rozstrzelani. Formalnie KPP 
została rozwiązana w sierpniu 1938 roku. W czasie 
II wojny światowej w jej miejsce powstała Polska 
Partia Robotnicza.

29 listopada 1987: W PRL odbyło się referendum w sprawie re-
formy gospodarczej, zakończone porażką rządzących komunistów.
„Tamto referendum było rozpaczliwą próbą ratowania socjalizmu” 
– ocenił po latach prof. Krzysztof Skotnicki. W obliczu coraz wyraź-
niejszej zapaści gospodarczej sytuację miał uzdrowić plan naprawczy 
przedstawiany jako „drugi etap reformy”. Organizując powszechne 
głosowanie w tej sprawie, ekipa gen. Wojciecha Jaruzelskiego po-
stanowiła poszukać społecznego poparcia ponad głowami wciąż nie-
uznawanej opozycji. Pytania postawione w referendum były zawiłe 
i bardzo ogólnikowe, tak by nawet przeciwnik rządu mógł odpowie-
dzieć na nie twierdząco. Pierwsze dotyczyło zgody na realizację „pro-
gramu radykalnego uzdrowienia gospodarki”, który miał przynieść 
poprawę warunków życia, ale po dwu-, trzyletnim okresie wyrzeczeń. 
W drugim pytaniu chodziło o wsparcie „polskiego modelu głębokiej 
demokratyzacji życia publicznego” – cokolwiek miało to znaczyć.
Opozycja zachęcała do bojkotu referendum. „Chcesz głodować, idź gło-
sować” – nawoływała przewrotnie Konfederacja Polski Niepodległej. 
Do pozostania w domach wezwał też przywódca Solidarności Lech 
Wałęsa. Według ofi cjalnych danych, frekwencja wyniosła 67,3 proc. 
i do czasu kolejnych wyborów do rad naro-
dowych była najniższa w hi-
storii PRL. Co prawda, około 
dwóch trzecich głosujących 
pozytywnie odpowiedziało 
na oba pytania. Jednak wła-
dza wysoko postawiła sobie 
poprzeczkę. By referendum 
było wiążące, głosować na 
„tak” musiała ponad połowa 
wszystkich uprawnionych 
Polaków, a nie tylko tych, 
którzy pójdą do lokali. Ten 
próg nie został przekro-
czony. Fiasko referendum 
ośmieliło opozycję, a władzy 
uświadomiło, że konieczne 
będą realne ustępstwa na 
rzecz Solidarności.

  Kamień 
upamiętniający 
miejsce 
utworzenia 
KPP

  Plakat prześmiewający referendum 
i karta do głosowaniaFo
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Paryska centrala spiskowców rozporządzała zamaskowanymi składami broni, 
amunicji i dynamitu, więzieniem podziemnym, szpitalem, stacją telefonów oraz 
lochami betonowymi – taki sensacyjny tytuł zamieścił na pierwszej stronie „Kie-
lecki Express Codzienny” nr 280 z 20 listopada 1937 roku. Czytelni-
cy dziennika mogli się dowiedzieć z lektury tekstu, że za aferą, która odbiła się 
szerokim echem we Francji i poza jej granicami, stało tajemnicze sprzysiężenie 
pod nazwą „Białe Kaptury”. Redakcja dokładnie opisała, w jaki sposób władze 
bezpieczeństwa wpadły na trop spiskowców, a także odkryła karty z wynikami 
śledztwa. Nie zabrakło też barwnych opisów: „W piwnicy znaleziono tajne lochy 
z przymocowanymi do ścian łańcuchami, jak gdyby przeznaczonymi do przytrzy-
mywania jakichś tajemniczych więźniów, jak również urządzony mały szpital. Po-
licja, idąc śladami śledztwa, aresztowała stróża willi, niejakiego Molicone, oraz 
murarza, który budował tajny loch, niejakiego Vasselin”. Kielecka gazeta pytała: 
„Kto fi nansował całą tę akcję, która pochłonąć musiała poważne koszty pienięż-
ne?”. I tak samo jak francuskie media domagała się ujawnienia nazwisk głównych 
przywódców organizacji oraz polityków „fi nansujących z zewnątrz tę aferę”. Za-
razem informowała: „»Paris Soir« wyraża opinię, że uczestnicy tej tajemniczej 
organizacji rekrutują się przeważnie z b. działaczy »Krzyża Ognistego«, którzy 
niezadowoleni ze zbyt ugodowej taktyki w stosunku do rządu frontu ludowego, 
na własną rękę rozpoczęli organizowanie akcji terrorystycznych”. 

20 listopada 1937 roku

 „Nietrudno wykazać, jak olbrzymią rolę odegrało w procesie odrodzenia 
Państwa Polskiego trwające od kilkudziesięciu lat, bez mała od Konfede-
racji Barskiej, pielęgnowanie w narodzie polskim woli do samodzielnego, 
niepodległego bytu” – pisano na łamach „Tygodnika Polskiego” 
nr 19 z 28 listopada 1943 roku. Artykułem Wartości czynu listopadowego 
redakcja czasopisma wydawanego w Budapeszcie chciała przypomnieć 
swoim czytelnikom wydarzenia sprzed stu lat i ich wpływ na późniejszą 
walkę Polaków o wybicie się na niepodległość. „Dzieje Narodu Polskiego 
po upadku państwa dają obraz ruchu falowego, w którym okresowo fala 
podnosi się i opada, by po pewnym czasie podnieść się ponownie. Najwyż-
sze wzniesienie fali przypada na Powstanie Listopadowe. Naprzód dlatego, 
że było ono regularną wojną, prowadzoną przez regularne wojsko, wojną 
obfi tującą pomimo klęski końcowej w świetne czyny oręża polskiego. Po 
wtóre, i co ważniejsze może, tu bierze początek olbrzymia, przebogata 
twórczość emigracyjna, która na tułactwie przetrawia i przetwarza za-
gadnienia wysunięte przez insurekcję i przez nią spadkiem przekazane 
– zagadnienie prawa do niepodległości i problemat misji historycznej Pol-
ski, zagadnienie rządu, wodza i wojska, rolę kwestii społecznej w obronie 
rewolucji narodowej – jednym słowem – całość spraw tworzących wielkie 
zagadnienie walki o niepodległość i sposobów jej toczenia” – pisano na 
łamach „Tygodnika”. Gazeta podkreślała także znaczny udział młodzieży 
w dążeniach niepodległościowych Polaków. „[Młodzież] dała swój czyn, 
odważny, śmiały, bezkompromisowy i zwycięski. Przypomniała jednym, 
nauczyła drugich, jak Polak o wolność walczy i zwycięża. Porywem nocy 
listopadowej utrwaliła przekonanie w narodzie polskim o konieczności 
walki o niepodległość i zdobyła nieśmiertelność dla siebie”. 

28 listopada 1943 roku
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Obchody kolejnych rocznic rewolucji październikowej odbijały się szerokim echem 
w prasie PRL. Nie inaczej było podczas świętowania siedemdziesięciolecia rewo-
lucji. W „Głosie Pomorza” nr 261 z 7–8 listopada 1987 roku opublikowa-
no telegram z życzeniami od Wojciecha Jaruzelskiego i Zbigniewa Messnera dla 
przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa w tonacji komunistycznej propagandy, 
jak za jej „najlepszych” czasów: „Wielki Październik otworzył nową epokę o prze-
łomowym znaczeniu w dziejach świata. Rewolucja socjalistyczna dokonana przez 
masy pracujące Rosji pod przywództwem wielkiego Lenina była ucieleśnieniem 
odwiecznych dążeń ludzkości do godnego życia w warunkach sprawiedliwości, 
bez wyzysku, narodowej i rasowej dyskryminacji”. Oczywiście I sekretarz KC 
PZPR i przewodniczący Rady Państwa oraz prezes Rady Ministrów nie omieszkali 
stwierdzić, jakoby przewrót bolszewicki miał niebywały wpływ na odzyskanie przez 
Polskę upragnionej niepodległości: „Dla naszego narodu Wielki Październik wiąże 
się ściśle ze sprawą odrodzenia i niepodległego państwa polskiego. Szczycimy się 
tym, że tysiące naszych rodaków uczestniczyło aktywnie w Rewolucji Paździer-
nikowej, że imiona wielu wybitnych polskich rewolucjonistów weszły na zawsze 
do jej historii, że wnieśli oni cenny wkład w dzieło budowy i obrony radzieckiej 
władzy”. Jakby nie było bolszewickiej napaści na Polskę i Cudu nad Wisłą. W na-
wiązaniu do słów Jaruzelskiego i Messnera dziennik opublikował w tym samym 
numerze obszerny artykuł Polscy żołnierze Rewolucji, w którym autor wspomniał 
– a jakże – o „pięknych kartach z historii polskich jednostek wojskowych, walczą-
cych w obronie młodej władzy radzieckiej, a także ich dowódców”. Wymieniając 
ich nazwiska (m.in. Karola Świerczewskiego), pisał: „W Rewolucji Październikowej 
i obronie młodej władzy radzieckiej, wśród żołnierzy Czerwonej Gwardii, a potem 
Armii Czerwonej […] było około 900 młodszych oraz 400 wyższych dowódców 
Polaków. […] Udział Polaków w Rewolucji Październikowej w Rosji, w obronie jej 
zdobyczy był więc znaczny. Możemy być z nich dumni”. Na szczęście ta wątpliwa 
i nachalnie lansowana „duma” przeminęła wraz z upadkiem komunizmu. Kolejnej 
okrągłej rocznicy bolszewickiego puczu autor nie miał już gdzie celebrować. 

7–8 listopada 1987 roku

Powstanie resortu, który miał się zająć całością spraw związanych z tzw. 
Ziemiami Odzyskanymi, w tym scaleniem ich z resztą powojennej, „okrojonej” 
Polski, przyjęto w prasie Pomorza Zachodniego z entuzjazmem. „Wiado-
mości Koszalińskie” w numerze 35 z 18 listopada 1945 roku poinfor-
mowały o tym fakcie w tekście pod wszystko mówiącym tytułem Z radością 
przywitaliśmy utworzenie Ministerstwa Ziem Zachodnich (właściwie powin-
no być Ministerstwa Ziem Odzyskanych). Sygnowane przez Urząd Informa-
cji i Propagandy w Koszalinie pismo „z nadziejami” wymieniło zadania, jakie 
stały przed nową instytucją: poprawa pracy aparatu administracyjnego oraz 
warunków bytowania zamieszkałej na tych terenach ludności. „Nadzieje te 
potwierdza osoba przewidywanego ministra, wicepremiera »Wiesława« Go-
mułki, jednego z najpopularniejszych mężów stanu, bojownika sprawy całej 
klasy pracującej. Mianowanie ministrem ziem zachodnich jednego z najbardziej 
twardych i zdolnych ministrów polskich, stanowiłoby gwarancję, że kwestie 
zachodnie wkroczą na nowe, lepsze drogi”. Według „Wiadomości Koszaliń-
skich” pierwszym zadaniem ministerstwa powinno być wysiedlenie Niemców 
za Odrę, co „rozwiąże wiele spraw utrudniających należyte zagospodarowanie 
ziem zachodnich”. Przytoczono też przykład destrukcyjnej działalności Niem-
ców: „Nie od rzeczy będzie w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że gdyby 
np. w Koszalinie przed paru miesiącami Niemcy byli niewidoczni, to obecnie 
ośmieleni przyjaznymi nastrojami z zachodu, wesoło i gwarliwie pojawiają 
się na ulicach miasta. Wielu też kręci się ostatnio podejrzanych osobników 
o wybitnie nordyckim wyglądzie, których się przed tym nie widziało. Są to 
przeważnie młodzi ludzie, aż dziw, że nie znajdzie się dla nich odpowiedniej-
szego zajęcia, niż łażenie i węszenie między Polakami”. 

18 listopada 1945 roku
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SStan wojenny przypominał 
starszym okupację z powodu 
nagłej napaści i opresji, go-
dziny policyjnej oraz uzbro-

jonych patroli na ulicach. Ale charakte-
rystyczną cechą łączącą lata czterdzieste 
oraz lata osiemdziesiąte XX wieku był 
też szmugiel mięsa ze wsi do miast oraz 
pędzenie bimbru. Właśnie o bimbrze bę-
dzie to wspomnienie.

Jakoś tak jesienią 1982 roku złożyli-
śmy się we trzech i kupiliśmy pół cielaka 
w Zalesiu pod Warszawą. Na umówioną 
metę pojechał sąsiad Henio, który miał 
samochód, oraz moja żona, najbardziej 
z nas obrotna, która całą operacją kie-
rowała. Wracali, omijając czatujących 
na rogatkach zomowców. Ja w tym 
czasie nastawiłem w kuchni bimbrow-
nicę i przeglądałem najświeższą bibułę 
NSZZ „Solidarność”  Regionu Mazow-
sze, którą przyniósł mój przyjaciel Ma-
ciek Łukasiewicz – wówczas wyrzucony 
z „Kuriera Polskiego”, po latach współ-
twórca i redaktor naczelny „Rzeczpo-
spolitej”. Jego żona Lena zabrała na 
spacer córeczki – naszą Karolinkę i ich 
Madzię oraz Kosię.

Kłopoty z Kosią – ów dzień przypo-
minam sobie zawsze, kiedy oglądam 

Kłopoty z Connie w Pulp fi ction Quen-
tina Tarantino. Oto wszystko rozwija 
się pomyślnie: na podłodze leży łup, 
sprawiedliwie dzielony na trzy czę-
ści, raczymy się pierwszym, 75-pro-
centowym wytopem, rozmawiamy 
o najnowszych wiadomościach, słu-
chamy kasety Jacka Kaczmarskiego 
przemyconej z Zachodu, a tu wpada 
Lena i krzyczy zrozpaczona, że zagi-
nęła Kosia. Dziewczynka miała wtedy 
trzy lata. W coraz gęstszej mgle szuka-
my jej wszyscy, minuty zamieniają się 
w kwadranse, niepokój rośnie. Wresz-
cie zgłaszamy zaginięcie dziecka na ur-
synowskim komisariacie MO, licząc, 
że ktoś je znajdzie i tam odprowadzi. 
I rzeczywiście: po półgodzinie wkra-
cza do mojego mieszkania milicjant 
z Kosią. Nie mógł nie zauważyć ciela-
ka na podłodze ani kartek z charakte-
rystycznym liternictwem Solidarności, 
ani kaset, ani wesoło bulgoczącej apa-
ratury. Za wszystko groziło kolegium 
i drakońskie kary z utratą mieszkania 
włącznie. Udał, że niczego nie widzi 
i bardzo grzecznie się pożegnał. Zwy-
czajny chłopak z miejscowego poste-
runku, nie żaden zomowiec...

Inną przygodę z bimbrem w tle prze-
żyłem latem tego samego roku. Wyda-
rzenia rozwijały się, jakby ktoś ukła-
dał modelowy scenariusz pod tytułem: 
„Jeden dzień zwykłego Polaka w sta-
nie wojennym”. Było tam i spotkanie 
z dawno niewidzianą siostrą, i teatr 
z owacją dla bojkotujących telewizję 
aktorów, i palenie zniczy tworzących 
nielegalny krzyż na pl. Zwycięstwa. 
Kiedy odprowadziłem siostrę do domu 
przy Chełmskiej, akurat wrócił też 
szwagier, a pod burką coś chował. Była 
to, jakżeby inaczej, fl aszka bimbru, któ-
ry wytopił ktoś świetnie znający się na 
rzeczy. Toteż nie minęły trzy kwadran-
se, a osuszyliśmy butelkę. Była już noc, 
chcieli, abym u nich przenocował, ale 
ponieważ miałem przepustkę wystawio-
ną w Wydawnictwie „Epoka” – a mimo 
że chodziłem nadal z laską po zimowym 
złamaniu nogi, czułem się znakomicie – 
poszedłem na pobliski postój taksówek.

Żadna się nie pojawiała. Aż tu z pi-
skiem opon podjechał zielony fi at 125p, 
ale nie wychylił się z niego taksówkarz, 
tylko wyskoczył dziarski chorąży „ludo-
wego” Wojska Polskiego i z pyskiem na 
mnie, co ja tu robię. „Czekam na taksów-
kę” – odpowiedziałem zgodnie z prawdą, 

Grudniowy bimber
Maciej Rosalak

1410 – datę bitwy pod Grunwaldem 
powtarzano w stanie wojennym 
jako przepis na bimber: 1 kg cukru, 
4 litry wody, 10 dkg drożdży…   
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co go strasznie rozeźliło. Kazał mi wejść 
do wozu, w którym obok kierowcy sie-
dział jeszcze jakiś znudzony pułkownik. 
Fiat ruszył w kierunku Śródmieścia, cho-
ciaż oznajmiłem, że mieszkam w prze-
ciwnym kierunku – na Ursynowie. Cho-
rąży sprawdził moją przepustkę,  uznał, 
że jest służbowa i nie mam prawa „cho-
dzić sobie jak gdyby nigdy nic do rodzi-
ny podczas godziny milicyjnej i pewnie 
jeszcze popijać ze szwagrem”. Ja na to, 
że tu nic takiego nie napisano, a ja jestem 
kompletnie trzeźwy. I wtedy pułkownik, 
który z początku powiedział nawet życz-
liwie chorążemu: „A zostaw go w chole-
rę”, odwrócił ku mnie pooraną zmarsz-
czkami twarz i już mało sympatycznie 
zapytał: „Mamy to sprawdzić?”

Szybko przypomniałem sobie, ile to 
promili musiałem wprowadzić do krwio-
biegu przy szklance pogadance z Ma-
rianem, i siląc się na obojętność – nadal 
nie czując zresztą wpływu alkoholu –  
podziękowałem za taki przejaw troski. 
Wysadzili mnie na Litewskiej, skąd do 
domu miałem 10 kilometrów przynaj-
mniej. I szedłem pustymi ulicami, coraz 
bardziej wściekły i już podniecony trun-
kiem, nie czując bólu nogi i wymachu-
jąc wojowniczo laską. Kto chce, niech 
wierzy lub nie wierzy, ale wszedłem 
wtedy kolejno w sam środek dwóch pa-
troli w hełmach i z kałaszami, a zomow-
cy w milczeniu ustępowali mi z drogi. 
Coś w tych scenach było z Księgi dżun-
gli, kiedy to Mowgli poczuł wolę Bożą 
i biegł przez las, nie zważając na kłębo-
wiska węży, a one uciekały spod jego 
stóp. Taksówkę złapałem koło Madaliń-
skiego, po jakichś dwóch kilometrach.

Trzecia alkoholowa przygoda przy-
darzyła mi się znów jesienią. Nie było 
w niej wprawdzie grama bimbru, wy-
stąpił jednak pan Jan Himilsbach. Otóż 
spotkaliśmy się z kolegami w knajpie 
SDP przy Foksal, gdzie pan Himilsbach, 
jak to on, przesiadał się od stolika do 
stolika, popijał na koszt biesiadników 
i pożyczał od nich pieniądze „na tak-
sówkę”. Kiedy po jakimś czasie wyszed-
łem z lokalu, ujrzałem go trzymającego 
się z trudem latarni i otoczonego przez 
zgraję wyrostków. Zraniony dzik i młode 

wilki. Bronił go jakiś mężczyzna, które-
mu pospieszyłem na pomoc i sprowadzi-
łem taksówkę. Wieźliśmy następnie pana 
Janka pod kolejne wskazywane przez 
niego adresy, z których wszystkie oka-
zały się mylne. Pan Janek chciał jeszcze 
pić, i tyle. W końcu przygodny znajo-
my, który oznajmił, że ma wobec nie-
go „dług wdzięczności”, wyciągnął mu 
dowód osobisty z kieszeni i sprawdził 
adres. I tak dotarliśmy na Górnośląską, 
wciągnęliśmy Himilsbacha do windy, 
gdzie udawał spitego w trupa, i zapuka-
liśmy do drzwi. Otworzyła sympatyczna 
pani o smutnych oczach, o nic nie py-
tała, posadziła męża na wersalce, a ten 
w mig wytrzeźwiał, wyciągnął z kieszeni 
plik zmiętych „pożyczonych” bankno-
tów i wyrzęził swym ochrypłym głosem: 
„Patrz, Basica, ile forsy zarobiłem”.

Mężczyzna dziękował mi za pomoc 
i zaprosił „na jednego” do restauracji 
„Wieżyca”, która mieściła się w rogatce 
mostu Poniatowskiego. Chętnie przy-
jąłem zaproszenie po niecodziennych 
przeżyciach, nie wiedząc, że najdziw-
niejsze jeszcze przede mną. Na kilku 
piętrach w małych pomieszczeniach po-
łączonych wąskimi schodami popijało 
tam wielu młodych mężczyzn, których 
zawód po dłuższej chwili rozpoznałem 
bez najmniejszej wątpliwości. To byli 
tajniacy i BOR-owcy, którzy zapewne 
zeszli akurat ze zmiany w pobliskiej 
siedzibie KC PZPR (dziś – Centrum 
Bankowo-Finansowe). Akurat znajomy 
gdzieś się zawieruszył, kiedy na jednym 
z wyższych pięter wybuchła straszna bi-
jatyka i po pewnym czasie pojawiła się 
mundurowa milicja. „Co ja tu robię?” – 
pomyślałem sobie i ruszyłem z samego 
dołu na górę do wyjścia.

Na schodach mijałem milicjantów 
i tajniaków, którzy w kompletnej ciszy 
wzajemnie się spisywali. Mówiłem 
„przepraszam”, a oni ustępowali z dro-
gi. Piętro po piętrze mijałem te grupki 
spisujących się przedstawicieli służb 
bezpieczeństwa ludowego państwa, 
sam nie będąc przez nikogo zatrzymy-
wany ani nawet o nic pytany. Należałem 
jakby do innej rzeczywistości, byłem 
z innego fi lmu. Podszedłem w końcu do 

niepilnowanych drzwi, odsunąłem cięż-
ką sztabę i wyszedłem na zewnątrz – 
wprost w refl ektory kilku radiowozów. 
Spokojnie (choć wewnętrznie spięty) 
przedefi lowałem przed nimi i poszed-
łem hen, aż na Emilii Plater, skąd po-
jechałem nocnym autobusem do domu.

„Wszystko ci rano opowiem, ale nie 
wiem, czy uwierzysz” – powiedziałem 
żonie. Chyba miałem coś takiego w gło-
sie, że o nic nie pytała.

Bimber pędzono wtedy po domach 
z kilku powodów: po pierwsze – bo na 
kartki przysługiwała tylko butelka co 
miesiąc, po drugie – aby zrobić na prze-
kór władzy, i wreszcie po trzecie – dla-
tego że państwowa wódka – Vistula oraz 
Baltic – śmierdziała karbidem, a powo-
dowała nawet nie kaca, ale ciężkie za-
trucie organizmu. Dobra bimbrownica, 
złożona z czajnika bez pokrywki, rurek 
prowadzących opary do defl egmato-
ra i chłodnicy (do której inna rurka do-
starczała zimną wodę z kranu), dawa-
ła świetny wytop, który po podwójnym 
przepuszczeniu dawał czysty, zdrowy 
i mocny alkohol. Zacier nastawiony we-
dle „grunwaldzkiego” przepisu trzymano 
przynajmniej dwa tygodnie w gąsiorach.

Urządzenia pojawiły się u prywacia-
rzy od razu po wprowadzeniu kartek 
na wódkę; zestawy „małego chemika” 
można też było dostać w składnicy har-
cerskiej. Drożdże sprzedawały kilogra-
mami liczne sklepy, a koło kas pojawiły 
się, nie wiedzieć dlaczego, różne sma-
ki aromatów do ciast: whisky, brandy, 
soplica itd. Kłopot był z cukrem. Żona 
napisała jednak do swojej siostry w Pa-
ryżu, że chce robić przetwory, i rychło 
przez Pewex otrzymaliśmy wór cukru 
od troskliwej i solidarnej siostruni, abs-
tynentki notabene. 

Od połowy lat osiemdziesiątych, kiedy 
dystrybucja alkoholu wróciła do normy, 
mało komu już chciało się nastawiać gą-
siory i uruchamiać aparaturę. Moja le-
żała na szafi e, tak na wszelki wypadek. 
Wyrzuciłem ją na śmietnik w 1991 roku, 
kiedy upadł pucz Janajewa.

Maciej Rosalak – redaktor publikacji historycznych 
„Rzeczpospolitej” i „Uważam Rze Historia” 
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Od połowy lat siedemdziesiątych rozmowy operacyjne były jedną z podstawowych 
metod pracy Służby Bezpieczeństwa. W tym czasie bowiem ważniejsza od represji stała się 
profilaktyka – do karania uciekano się w ostateczności. Ekipa Gierka zdecydowała się na złagodzenie 
kursu wobec opozycji, żeby utrzymać dobre relacje z państwami zachodnimi, 
które udzielały PRL kredytów. 
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gały osobistego spotkania 
funkcjonariusza (funk-
cjonariuszy) z fi gurantem 

(czyli osobą, którą interesowała się 
SB). Służyły one zdobywaniu przy-
datnych operacyjnie informacji oraz 
pozwalały na oddziaływanie na po-
stawy rozmówców (w tym również 
na manipulowanie nimi). Ich dodat-
kową zaletą było oswojenie interlo-
kutorów z praktyką kontaktów z es-
bekami. Zdarzało się, że spotkania 
takie prowadziły do stałej współpra-
cy, którą niejednokrotnie poprzedzało 
nawiązanie tzw. dialogu operacyjne-
go, czyli prowadzenie kolejnych roz-
mów z fi gurantem.

Według badającego pracę operacyj-
ną SB Filipa Musiała (zob. Podręcz-
nik bezpieki. Teoria pracy operacyj-
nej Służby Bezpieczeństwa w świetle 
wydawnictw resortowych Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych (1970–
1989), Kraków 2007, s. 221–224), 
rozmowy operacyjne można podzie-
lić na kilka typów: 1) o charakterze 
poznawczym (sondażowe, wyjaśnia-
jące, poznawcze), 2) o charakterze 
profi laktycznym (uświadamiające, 
informacyjne, propagandowe, ostrze-
gawcze), 3) o charakterze manipula-
cyjnym (inspiracyjne, dezinformacyj-
ne, dezintegracyjne), 4) paszportowe, 
5) pozyskaniowe (czyli werbunkowe 
– G.M.), 6) o charakterze instruktażo-
wym, 7) o charakterze procesowym 
(śledczym).

Oczywiście, każda rozmowa ope-
racyjna miała na celu uzyskanie 
możliwie największych efektów. 
Wymagała więc od funkcjonariusza 

(funkcjonariuszy) jak najlepszego 
przygotowania. Dla esbeków, za-
mierzających dobrać odpowiednią 
do swych rozmówców taktykę, nie-
zmiernie ważna była dokładna wie-
dza na ich temat. Sposób przeprowa-
dzenia rozmowy musiał więc zostać 
wcześniej dobrze przemyślany. Inte-
resowano się zatem zarówno życiem 
zawodowym, jak i prywatnym (np. 
relacjami rodzinnymi, towarzyski-
mi) potencjalnych rozmówców. Po-
zwalało to z jednej strony na prze-
konanie interlokutorów o rzekomej 
wszechwiedzy bezpieki, z drugiej 
zaś – na ewentualne wykorzystanie 
ich słabych punktów (np. próżno-
ści, zazdrości). Przed trudniejszymi, 
ważniejszymi rozmowami operacyj-
nymi sporządzano odpowiednie pla-
ny, w których precyzowano m.in. cel 
i taktykę rozmowy, termin i miejsce 
jej przeprowadzenia czy legendę – 
tzn. pretekst, pod którym miało zo-
stać zaaranżowane spotkanie.

W wytycznych dla funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa przyjęto, że 
rozmowy operacyjne mają być dzie-
lone na trzy etapy. Pierwszy, wstęp-
ny, miał służyć nawiązaniu kontak-
tu z rozmówcą. Potem następowała 
część zasadnicza, służąca realizacji 
zakładanego celu (lub celów) spot-
kania. Z kolei zakończenie rozmo-
wy operacyjnej służyć miało często 
podtrzymaniu kontaktów; stąd np. 
pobieranie zobowiązania do zacho-
wania w tajemnicy faktu spotkania 
i/lub jego przebiegu.

Podobnie jak inne przedsięwzię-
cia operacyjne, rozmowy operacyj-
ne wymagały zgody przełożonych. 

Były również dokumentowane w for-
mie pisemnej, np. w postaci notatek 
służbowych. Niekiedy były także 
nagrywane, oczywiście bez wiedzy 
rozmówcy; wtedy z ich przebiegu 
sporządzano stenogram.

Obok przykład wniosku o wy-
rażenie zgody na przeprowadze-
nie rozmów operacyjnych z trzema 
działaczami opozycji: Sewerynem 
Blumsztajnem, Eugeniuszem Klo-
cem i Sławomirem Kretkowskim. 
Wszystkich zaliczono (zresztą jak 
najbardziej słusznie) do grupy by-
łych „komandosów”, jak określano 
środowisko skupione wokół Jacka 
Kuronia i Karola Modzelewskie-
go, działające w drugiej połowie lat 
sześćdziesiątych w Warszawie. Pla-
nowane z nimi rozmowy operacyj-
ne miały na celu wysondowanie ich 
zamiarów na przyszłość i dezinte-
grację środowiska, do którego nale-
żeli, poprzez wzbudzenie podejrzeń 
u dwóch pierwszych (a zapewne za 
ich pośrednictwem także u innych 
osób z ich kręgu) względem Kret-
kowskiego.

Trudno dzisiaj ocenić, na ile pla-
ny te udało się esbekom zrealizo-
wać. W każdym razie Kretkowski, 
Kloc i Blumsztajn angażowali się 
w działalność opozycyjną do końca 
lat osiemdziesiątych, a w drugiej po-
łowie lat siedemdziesiątych współ-
pracowali z Komitetem Obrony Ro-
botników.

Grzegorz Majchrzak – historyk, 
pracownik BEP IPN, zajmuje się m.in. badaniem 
dziejów aparatu represji i opozycji 
demokratycznej
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 Rozmowy operacyjne przeprowadzono często pod różnymi 
 pretekstami, tzw. legendami (jak w tym przypadku – załatwiania 
 spraw paszportowych), które miały ukryć prawdziwe zainteresowania SB 

 W żargonie SB 
 – osoby, wobec których 
 podejmowano działania operacyjne 

 Działacz opozycyjny 
 związany z grupą 
 tzw. komandosów, 
 współorganizator 
 manifestacji, drukarz 
 plakatów i ulotek; 
 uczestnik wieców 
 studenckich w Warsza-
 wie w marcu 1968 roku 
 – relegowany 
 z Uniwersytetu 
 Warszawskiego i wcielo-
 ny do wojska, skazany 
 na 1,5 roku więzienia 
 w pierwszym procesie 
 komandosów 
 (w 1969 roku zwolniony 
 na mocy amnestii); 
 w 1972 roku zwolniony 
 z pracy podczas pobytu 
 w szpitalu po kolejnym 
 pobiciu przez funkcjo-
nariuszy SB

 Jednostka SB odpowiedzialna na szczeblu 
 wojewódzkim za walkę z „działalnością 
antypaństwową w kraju” 

 Zespół pracowników 
 wydziału III KSMO 
 prowadzący działania 
 operacyjne wobec 
 młodzieży akademickiej 
 i uczestników wydarzeń
 Marca ˇ68 

 W 1965 roku areszto-
 wany za kolportaż listu 
 otwartego Jacka 
 Kuronia i Karola Mo-
 dzelewskiego do człon-
 ków Podstawowej 
 Organizacji Partyjnej 
 PZPR i Związku Młodzieży 
 Socjalistycznej 
 przy Uniwersytecie 
 Warszawskim; w 1966 ro-
 ku zawieszony  w prawach 
 studenta za udział 
 w zorganizowanym przez 
 ZMS na Wydziale 
 Historycznym UW 
 spotkaniu z Leszkiem 
 Kołakowskim 
 i Krzysztofem Pomianem 
 z okazji dziesiątej rocznicy 
 Października ’56; 
 uczestnik protestów 
 i akcji zbierania podpisów 
 pod petycją do Sejmu PRL 
 w sprawie przywrócenia 
 przedstawienia Dziadów 
 w reżyserii Kazimierza 
 Dejmka; współorganizator 
 wiecu na UW 8 marca 
 1968 roku – przed 
 wiecem aresztowany, 
 relegowany z uczelni, 
 skazany na 2 lata 
 więzienia  (w 1969 roku 
 zwolniony na mocy 
 amnestii); od 1970 roku 
 rozpracowywany przez 
 Służbę Bezpieczeństwa 
 w ramach sprawy pod 
 kryptonimem „Płaz” 

 W 1968 roku uczestnik 
 nieformalnej grupy 
 dyskusyjnej związanej 
 z tzw. komandosami 
 oraz akcji ulotkowych 
 po agresji państw 
 Układu Warszawskiego 
 na Czechosłowację; 
 w latach 1973–1981 
 pracownik Instytutu 
 Książki i Czytelnictwa 
 Biblioteki Narodowej; 
 w latach 1969–1984 
 rozpracowywany przez 
 SB w ramach sprawy 
 pod kryptonimem 
 „Klosz”. 

 Komandosami nazywano środowisko 
 studentów skupione wokół Jacka Kuronia 
 i Karola Modzelewskiego, działające 
 w drugiej połowie lat sześćdziesiątych 
 XX wieku; nazwa pochodzi od 
 spontanicznego „opanowywania” 
 przez nich wykładów otwartych i sesji 
 rocznicowych na Uniwersytecie 
 Warszawskim w celu doprowadzania 
 do dyskusji na tematy niewygodne 
 dla władz PRL 

 Komenda 
 Stołeczna 
 Milicji 
 Obywatelskiej  

 Komenda 
 Dzielnicowa 
 Milicji 
 Obywatelskiej 

 Marian Kuleta, funkcjonariusz 
 Służby Bezpieczeństwa 
 (1969–1990), 
 w latach 1972–1974 
 inspektor Wydziału III KSMO



  Aresztowani w Gdańsku 
1 września 1939 roku; 
zdjęcie pochodzi z serii 
opublikowanej przez 
Hansa Sönnkego

STOPKLATKA12

Gdański „powstaniec” w KL StutthofTomasz Stempowski

Sześciu mężczyzn pilnowanych przez żołnierzy SS-Heimwehr „Danzig” stoi z podniesionymi rękami 

przed oknem salonu fryzjerskiego dla kobiet Brunona Schotta przy ul. Oliwskiej 6/7 (Olivär Str.) 

w Gdańsku. Zgromadzono ich tam, gdyż w tym samym budynku mieścił się posterunek VII rewiru policji 

(informuje o tym widoczna po lewej stronie tablica z godłem Wolnego Miasta Gdańska). Mężczyźni 

to „polscy partyzanci” zatrzymani w Nowym Porcie („In Neufahrwasser gefasste poln. Franktireure”). 

Tak przynajmniej głosi widniejący w dolnej części zdjęcia podpis.
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SSłowo Franktireure pierwot-
nie odnosiło się do oddzia-
łów francuskich ochotników 
walczących w wojnie francu-

sko-niemieckiej w latach 1870–1871. 
Później, w czasie pierwszej wojny 
światowej, stało się synonimem par-
tyzantów. W książce Artura Bassareka 
Danzigs Befreiung. Ein Tatsachenbe-
richt mit Bildern, wydanej w Gdańsku 
w 1939 roku, w której również zrepro-
dukowano zdjęcie sprzed salonu fry-
zjerskiego, aresztowanych mężczyzn 
nazwano powstańcami (Insurgenten). 
Oba słowa miały w niemieckiej propa-
gandzie wydźwięk pejoratywny i wy-
rażały zaszczepiane żołnierzom prze-
konanie o zagrożeniu zdradzieckimi 
atakami ze strony polskiej i żydowskiej 
ludności cywilnej. W pierwszej połowie 
XX wieku mit walki z partyzantami był 
głęboko zakorzeniony w świadomości 
niemieckich wojskowych. Miało to fa-
talne konsekwencje w czasie kampanii 
wrześniowej, w trakcie której niemiec-
cy żołnierze rozstrzelali tysiące niewin-
nych osób.

Podpis pod nieco innym ujęciem 
przedstawiającym zatrzymanych 
w Gdańsku „powstańców”, opubliko-
wanym w albumie Bilddokumente des 
Feldzugs in Polen, wyraża kłamliwie 
właśnie te niemieckie lęki: „Złapani 
na gorącym uczynku. Polscy cywile, 
którzy strzelali z ukrycia do niemie-
ckich żołnierzy” (s. 42). Autorem fo-
tografi i jest Hans Sönnke, który prowa-
dził laboratorium i sklep fotografi czny 
przy najbardziej reprezentacyjnej uli-
cy Gdańska – Długim Targu 31. Robił 
także zdjęcia dla prasy oraz wydawał 
pocztówki z widokami zabytków mia-
sta i nadmorskich plaż. We wrześniu 
1939 roku pełnił rolę kogoś w rodzaju 
nadwornego fotografa NSDAP. Zajął 
się wtedy fotografi ą reporterską, moż-
na nawet powiedzieć – wojenną. Miał 
33 lata i – jak twierdził – bardzo dużo 
pracy. Aby podołać obowiązkom, za-
trudniał dwóch asystentów: Eichlera 
i Oswalda Grube.

W trakcie przesłuchania w 1976 roku 
Sönnke wyjaśnił, że 30 sierpnia 

1939 roku dostał polecenie zameldo-
wania się następnego dnia wczesnym 
rankiem. Gdy przybył na miejsce zbiór-
ki, włączono go do propagandowej je-
dnostki Eberhardt. Służył w niej do 
19 września. Po zwolnieniu prowadził 
do1942 roku swój zakład fotografi czny. 
Później został wcielony do Wehrmach-
tu. Po wojnie osiadł w Lubece.

Swoje wrześniowe zdjęcia opubli-
kował w albumie Befreiung Danzigs 
(Wyzwolenie Gdańska), wydanym w na-
kładzie około stu egzemplarzy we wrześ-
niu lub październiku 1939 roku. Stanowi 
on najobszerniejszy opublikowany 
w czasie wojny zbiór fo-
tografi i poświęcony przy-
łączeniu Gdańska do Nie-
miec. Zawiera 44 zdjęcia 
propagandowe, niektóre 
osiągnęły status fotogra-
fi cznych ikon II wojny 
światowej, np. zdjęcie nie-
mieckich żołnierzy prze-
łamujących szlaban grani-
czny w Kolibkach czy uję-
cie pancernika Schleswig-
-Holstein ostrzeliwującego 
Westerplatte.

Niemcy przeprowadzili 
masowe aresztowania pol-
skich mieszkańców Gdań-
ska 1 września 1939 roku 
o 4.30, 6.30 i 9.30. Zatrzy-
mano Polaków aktywnych 
w życiu społeczno-politycz-
nym i kulturalnym miasta, 
których nazwiska umiesz-
czono na przygotowanych 
wcześniej specjalnych li-
stach gończych. Więźniów 
najpierw odstawiano do 
punktów zbiorczych w po-
szczególnych rewirach poli-
cyjnych, a następnie do spe-
cjalnie dla nich utworzonych 
miejsc odosobnienia. Jak 
podaje Piotr Semków, zbie-
gów narodowości niemiec-
kiej kierowano do Domu 
Polskiego przy ul. Wałowej 
15/16 (Wallgasse), polskich 
cywilów z Gdańska do Victo-

riaschule przy ul. Kładki 3 (Holzgasse), 
a Polaków z pobliskich miejscowości 
do koszar w Nowym Porcie. Pierw-
szego dnia wojny aresztowano około 
1500 osób. Zatrzymanym z reguły nie 
pozwalano nic ze sobą zabrać, czasa-
mi nawet się ubrać. Odstawiano ich 
do punktów zbornych w samej koszuli 
czy bez butów. Na zdjęciu Sönnkego 
zamieszczonym w Bilddokumente des 
Feldzugs in Polen widać, że wśród czte-
rech aresztantów dwóch jest na boso, 
a jeden w łapciach. Tylko przy jednym 
stoi walizka.

  Ci sami ludzie na zdjęciu opublikowanym 
w książce Bilddokumente des Feldzugs in Polen
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Brunon Zwarra w opracowanym 
przez siebie zbiorze wspomnień Po-
laków mieszkających w Gdańsku wy-
raził przypuszczenie, że zatrzymani 
należeli do polskiej grupy dywersyj-
nej. Podstawą takiego sądu była in-
formacja przekazana przez kobietę, 
która zobaczyła fotografi ę w progra-
mie telewizyjnym „Świadkowie” wy-
emitowanym 25 kwietnia 1978 roku. 
W mężczyźnie w berecie rozpoznała 
swego brata. Miał on według niej po-
jechać do Gdańska z Warszawy, żeby 
prowadzić tam dywersję.

Stefania Śpiewak – inny świadek – 
zidentyfi kowała mężczyznę w białej 
koszuli stojącego pośrodku (czwarty 
z prawej) jako sowieckiego maryna-
rza Fiodora Karaczowa. Poznała go 
w obozie w Potulicach, gdzie przeby-
wała wraz z rodziną. Mężczyzna miał 
tam pracować w kuchni. Te identyfi -
kacje nie zostały jednak potwierdzone 
i pozostają niepewne.

Nie wiadomo, co spotkało aresz-
towanych mężczyzn, jednak praw-
dopodobnie wszyscy trafi li do obozu 

koncentracyjnego Stutthof. Na pewno 
znalazł się w nim mężczyzna rozpo-
znany jako Karaczow. Dowodzi tego 
zdjęcie z innego albumu propagando-
wego, przeznaczonego dla znacznie 
węższego grona – albumu upamięt-
niającego wizytę Reichsführera-SS 
Heinricha Himmlera w KL Stutthof 
23 listopada 1941 roku. Mężczyznę 
sfotografowano, gdy siedział na ster-
cie cegieł i jadł zupę. Pod zdjęciem 
umieszczono podpis: „Wrzesień 1939 
– przerwa obiadowa na placu budowy” 
(Sept. 1939 – Mittagspause auf dem 
Bauplatz). Zatem fotografi a powstała 
znacznie wcześniej niż zdjęcia doku-
mentujące wizytę Himmlera.

Oryginał albumu przechowywany 
jest w Muzeum Stutthof w Sztuto-
wie, a jego kopia w Archiwum IPN. 
Znajdują się w nim 42 fotografi e roz-
mieszczone na 25 kartach. Album był 
dowodem w procesach załogi obo-
zu KL Stutthof, które odbyły się od 
8 października 1947 do 29 listopada 
1949 roku przed Sądem Okręgowym 
w Gdańsku. W 1964 roku mecenas 

B. Bruliński z Gdańska przekazał al-
bum Muzeum Stutthof.

Obóz założony w pobliżu wsi Sztu-
towo (Stutthof) w obrębie Wolne-
go Miasta Gdańska do 30 września 
1941 roku nosił nazwę: Zivilgefange-
nenlager Stutthof (obóz jeńców cywil-
nych Stutthof), następnie do 7 stycz-
nia 1942 – Sonderlager Stutthof (obóz 
specjalny) i Arbeitserziehungslager 
Stutthof (obóz pracy wychowawczej). 
Dopiero od 8 stycznia 1942 roku stał 
się formalnie obozem koncentracyj-
nym. Pierwsza grupa więźniów liczą-
ca dwieście osób została tam skierowa-
na już 2 września 1939 roku. Musieli 
własnoręcznie od podstaw zbudować 
swoje więzienie. Jak pokazuje przy-
kład domniemanego Karaczowa, byli 
wśród nich także ci, których Sönnke 
uwiecznił na swojej fotografi i.

Tomasz Stempowski – historyk, kustosz 
w BUiAD 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)

  Domniemany marynarz sowiecki Fiodor Karaczow w obozie jeńców cywilnych 
Stutthof we wrześniu 1939 roku; zdjęcie pochodzi z kopii albumu upamiętniającego 
wizytę Reichsführera-SS Heinricha Himmlera w obozie 23 listopada 1941 roku
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O trudnej drodze prowadzącej do powstania muze-
um w Sztutowie pisał już Marcin Owsiński w przed-
ostatnim numerze „Pamięci.pl”. Porozmawiajmy 
zatem o teraźniejszości i przyszłości placówki. Jaką 
część byłego obozu obejmuje teren muzeum?

Zaledwie 20 hektarów, czyli jedną szóstą obszaru właściwe-
go obozu, który w grudniu 1944 roku zajmował ok. 120 hek-
tarów. Przypomnijmy, że obóz Stutthof funkcjonował przez 
2077 dni – dokładnie tyle, ile trwała II wojna światowa 
w Europie. Przetrzymywano w nim 110 tys. osób, z których 
65 tys. zginęło. Warto dodać, że poza obozem macierzystym 
istniało 39 podobozów. 

Czym zajmuje się obecnie muzeum?

Przede wszystkim badaniem i dokumentowaniem historii 
ludzi i miejsca w okresie istnienia obozu. Interesujemy się 
również zagadnieniami, które pokazują Stutthof w szer-
szym, pomorskim kontekście. Jednym z naszych zadań jest 
zbadanie i przedstawienie stosunków polsko-niemieckich 
na terenie Wolnego Miasta Gdańska i Pomorza już od roku 
1920. Interesują nas kwestie związane z funkcjonowaniem 
polskiego państwa podziemnego i ruchem oporu na tym tere-
nie w czasie II wojny światowej. Zajmujemy się także spra-
wami związanymi z prześladowaniami ludności pomorskiej 

  Najważniejszy 
jest świadek
Z Piotrem Tarnowskim, dyrektorem Muzeum Stutthof 
w Sztutowie, rozmawia Maciej Foks

po zakończeniu wojny do 1956 roku. W nowym statucie 
muzeum zapisano zadanie dotyczące badania losów Pola-
ków w niemieckich obozach koncentracyjnych na zachodzie 
Europy. Jesteśmy w fazie przygotowań do jego realizacji.

Co mogą zobaczyć goście zwiedzający muzeum?

Chcemy, żeby odbiorcy zetknęli się z autentyzmem, świa-
dectwami nietolerancji i ludobójstwa: barakami, budynkami 
i przedmiotami wykonanymi przez więźniów lub tymi, z któ-
rych korzystali. Mamy wystawy stałe, podzielone na dwie 
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Zaledwie 20 hektarów, czyli jedną szóstą obszaru właściwe-
go obozu, który w grudniu 1944 roku zajmował ok. 120 hek-
tarów. Przypomnijmy, że obóz Stutthof funkcjonował przez 
2077 dni – dokładnie tyle, ile trwała II wojna światowa 
w Europie. Przetrzymywano w nim 110 tys. osób, z których 
65 tys. zginęło. Warto dodać, że poza obozem macierzystym 

  Najważniejszy 

, dyrektorem Muzeum Stutthof 

Piotr Tarnowski – dyrektor Muzeum Stutthof 
w Sztutowie, pedagog, instruktor Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, działacz Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”

Fo
t.

 M
. F

ok
s



  Zwiedzający w drodze do budynku byłego 
krematorium obozowego; z lewej strony 
dawna komora gazowa
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sekcje. Pierwsza przekazuje wiedzę ogólną o stosunkach pol-
sko-niemieckich w Wolnym Mieście Gdańsku, przyczynach 
wybuchu wojny i wydarzeniach z tego okresu na Pomorzu. 
Druga sekcja pokazuje warunki, w jakich żyli i ginęli więź-
niowie. Średnio muzeum odwiedza rocznie 100 tysięcy osób.

W jaki sposób muzea takie jak Stutthof mogą sku-
tecznie dotrzeć do młodzieży?

W tym roku, z okazji pięćdziesięciolecia utworzenia Mu-
zeum Stutthof, wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu zorganizowaliśmy konferencję, pod-
czas której szukaliśmy odpowiedzi na to ważne pytanie. 
Chodziło nam również o refl eksję nad kondycją polskich 
muzeów i miejsc pamięci oraz podjęcie próby wyznacze-
nia nowych kierunków ich merytorycznego i estetycznego 
rozwoju. Potwierdziło się, że metod jest bardzo wiele, choć 
nie wszystkie wykorzystujemy. Nie ma jednej odpowiedzi. 
Trzeba zdawać sobie sprawę, że spoczywa na nas obowią-
zek nie tylko rzetelnego przekazywania wiedzy dotyczącej 
tego miejsca, lecz także monitorowania publikacji na ten 
temat, przygotowywanych przez podmioty niezależne od 
muzeum. Bardzo często osoby przygotowują się do zwie-
dzenia miejsca pamięci, korzystając z dostępnych infor-
macji pisanych, zasobu ikonografi cznego. Niespotykany 
wcześniej dynamizm, globalna wymiana myśli oraz tren-
dów społecznych i estetycznych czy docieranie niemalże 
w czasie realnym do odbiorców za pomocą internetu, nie 
zwalniają nas z posiadania klasycznej oferty eduka-
cyjnej – zwiedzania muzeum z przewodnikiem, pro-
jekcji fi lmów dokumentalnych, lekcji muzealnych, 
prelekcji w szkołach, warsztatów dla nauczycieli. 

We wrześniu tego roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy 
plener artystyczny. Te formy cieszą się dużym zainteresowa-
niem, bo pozwalają na szczegółowe przedstawienie historii 
i miejsca w sposób dostosowany do percepcji odbiorcy. Uwa-
żam, że odgrywamy ważną rolę w wypracowaniu narzędzi, 
które pozwolą tematyce obozowej wejść w jak najszerszym 
stopniu do nauczania powszechnego. Bardzo duże znaczenie 
ma tu dla nas współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej, 
dzięki której ukazały się materiały edukacyjne Pamiętam, 
pamiętamy… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939–1945. 
Liczymy, że dzięki nim dotrzemy do większości szkół naszego 
regionu z pakietem materiałów pomagających w prowadzeniu 
zajęć związanych z historią obozu Stutthof, dziejami regionu 
i pokazaniem niezwykle trudnego losu Polaka na Pomorzu.

Od 2008 roku muzeum realizuje program rejestro-
wania relacji „Ostatni świadkowie”… 

….uważamy, że to właśnie były więzień i jego subiektywny 
odbiór wydarzeń z obozu powinien być centralnym punktem 
narracji. Chcemy mieć jak najbogatszy materiał do wystaw, 
działań edukacyjnych i publikacji, dotrzeć do jak najwięk-
szej liczby świadków. Poznajemy ich losy, nie tylko te, które 
wiązały się bezpośrednio ze Stutthofem. Dowiadujemy się 
także, w jakich okolicznościach trafi li do obozu oraz jak po 

Fo
t.

 M
. F

ok
s

  Brama śmierci – miejsce 
przyjęcia nowo przybyłych 
więźniów do obozu

Akcja Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju (ASF) to organizacja 
założona przez przedstawicieli Kościoła ewangelickiego 
w 1958  roku. Impulsem do jej powołania było uznanie winy 
Niemców za skutki II wojny światowej. Celem Akcji jest szukanie 
porozumienia z narodami ofi ar III Rzeszy. 

W okresie zimnej wojny funkcjonowały dwie organizacje: Aktion 
Sühnezeichen (ASZ) w NRD i Aktion Sühnezeichen Friedensdien-
ste (ASF) w RFN. ASZ organizowała obozy letnie, podczas których 
wolontariusze pomagali m.in. w odbudowie miejsc zniszczonych 
w czasie wojny, natomiast ASF skupiło się na wysyłaniu młodych 
ludzi do krajów, które ucierpiały w okresie nazizmu, by pomagali 
ofi arom III Rzeszy.

Obecnie na rocznym wolontariacie w Polsce przebywa szesnastu 
wolontariuszy z Niemiec i Ukrainy, którzy opiekują się grupami od-
wiedzającymi byłe obozy koncentracyjne (Auschwitz, Majdanek, 
Stutthof), pracują w ośrodkach edukacyjnych i instytucjach działa-
jących na rzecz porozumienia między narodami (Międzynarodowy 
Dom Spotkań Młodzieży, Żydowskie Centrum Edukacyjne, Fundacja 
Polsko-Niemieckie Pojednanie, Teatr NN, Towarzystwo im. Edyty 
Stein). Wolontariusze zajmują się również byłymi więźniami obozów 
w Centrum im. Kolbego, Pro Vita et Spe, Związku Gmin Żydow-
skich, pracują też z dziećmi i młodzieżą w Fundacji im. ks. Siemaszki.  
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tych traumatycznych przeżyciach potrafi li budować normalne 
rodziny, angażować się społecznie. Dlatego też systematycz-
nie gromadzimy notacje. W tej chwili mamy ich już około stu.

W jaki sposób muzeum je wykorzystuje?

Na podstawie nagrań zrealizowaliśmy dwie wystawy oraz 
fi lm dokumentalny, w przygotowaniu jest publikacja – 
zresztą większość naszych wydawnictw z ostatnich lat to 
wspomnienia świadków historii. Ich rejestracja to jedno 
z najpilniejszych zadań, bo to pokolenie nieuchronnie od-
chodzi. Całość naszych działań notacyjnych została wyso-
ko oceniona – w ubiegłym roku otrzymaliśmy główny laur 
w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Sybilla” na Wydarzenie Muzealne Roku.

Od ponad czterdziestu lat muzeum współpracuje z wo-
lontariuszami Akcji Znaku Pokuty–Służby dla Pokoju.

To osoby zaangażowane emocjonalnie w tę akcję. Przygoto-
wujemy je do roli opiekunów grup niemieckich. W ostatnich 
latach gościmy również wolontariuszy z Ukrainy. Chciał-
bym, by priorytetem muzeum stał się właśnie rozwój wo-
lontariatu. Osoby weń zaangażowane zapewniają nie tylko 
dodatkowe ręce do pracy, ale przede wszystkim w sposób 
świadomy docierają do środowiska, z którego się wywo-
dzą, z oczekiwanym przez nas przekazem – rzetelną i upo-
rządkowaną wiedzą historyczną, pozbawioną stereotypów, 
z wyraźnie ukształtowanymi emocjami wobec sprawców 
i ofi ar. Dlatego to takie istotne.

A pozostałe plany?

Nowa wystawa stała. Obecna nie jest zła, ale „zestarzała się”. 
Mamy inne pokolenie odbiorców, któremu musimy pokazać 
nieco szerszy kontekst. System obozów koncentracyjnych 
stworzony został legalnie, w oparciu o obowiązujące prawo. 
Państwo niemieckie nie karało za pozbawienie życia więźnia 
w obozie koncentracyjnym. To było urzędowo usankcjono-
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wane! Można stwierdzić, że początkiem Holokaustu były 
ustawy norymberskie, czyli działania legislacyjne. Prezento-
waną obecnie wystawę stworzono w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas świadomość 
powyższego była dość powszechna. Oczywiście niekoniecz-
nie szczegółowa wiedza, ale świadomość jak najbardziej. 
Dziś musimy to na wstępie dopowiedzieć. Powszechnie spo-
tykamy się bowiem z sytuacjami, które wskazują na brak 
podstawowej wiedzy o genezie ludobójstwa. Podobnie jest 
z kwestią skali, czyli systemowym działaniem, rozumianym 
jako system obozów koncentracyjnych. Plany na przyszłość 
muzeum to także konserwacja obiektów, archiwaliów i mu-
zealiów. Posiadamy pokaźny zbiór dokumentów o objętości 
125 metrów bieżących, wytwarzanych nierzadko na lichym 
materiale. To często walka z czasem, ale wygrywamy ją dzięki 
wysiłkowi całego zespołu.  
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Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz 
Stutthof 1939–1945 to pakiet materiałów dla szkół 
wszystkich szczebli; zgromadzony materiał, złożony 
z różnorodnych źródeł, opracowań i komentarzy oraz 
scenariuszy zajęć lekcyjnych, obejmuje zasięgiem 
tematycznym historię Pomorza i jego mieszkańców 
w latach 1920–1945; publikacja została wydana 
pod patronatem ministra edukacji narodowej, 
przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej

  Stos obuwia w jednym z baraków
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Z„Zabierano ich w nocy, 
z własnych mieszkań, 
związanych prowadzono 
przez ulicę, obchodzono 

się [z nimi] brutalnie. […] Przez trzy 
dni co wieczór po całodziennym wy-
gładzaniu wyprowadzano ich na dzie-
dziniec i zmuszano do podpisywania 
deklaracji »dobrowolnego zgłosze-
nia się do robót w Prusach«. […] Nie 
osiągnąwszy zamierzonego celu, wy-
wieziono ich do Okręgu Heidekrug 
w Prusach Wschodnich i zatrudniono 
przy budowie kolei” – relacjonował 
Józef Wolczyński, świadek wydarzeń, 
które rozegrały się w Łodzi w pierw-
szych dniach listopada 1916 roku.

„Gdy dzisiaj mowa jest o pracy 
przymusowej, kojarzona jest z tym 
z reguły jedynie II wojna światowa. 
W rzeczywistości jednak praca przy-
musowa była stosowana również pod-
czas I wojny światowej. […] Już w la-
tach 1914–1918 niemieckie urzędy 
przymusowo rekrutowały i zatrudnia-
ły w Rzeszy i na okupowanych obsza-
rach tysiące pracowników” – przypo-

Siłą, bez uprzedzenia
Filip Gańczak

Już w czasie I wojny światowej niemieckie władze okupacyjne 
wykorzystywały Polaków do pracy przymusowej. 
Dziś w podręcznikach historii próżno szukać 
informacji na ten temat.

mina dr Christian Westerhoff, historyk 
z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, 
którego książka Zwangsarbeit im 
Ersten Weltkrieg (Praca przymusowa 
podczas I wojny światowej) ukazała 
się w tym roku w Niemczech, Austrii 
i Szwajcarii.

Głodny przemysł
Przełom XIX i XX wieku to w nie-
mieckiej gospodarce okres znakomitej 
koniunktury. Do Niemiec – tak jak do 
USA – Polacy przyjeżdżali wówczas 
za chlebem. Szybko rozwijający się 
przemysł wciąż potrzebował nowych 
rąk do pracy.

Wybuch I wojny światowej i prze-
dłużające się działania zbrojne zna-
cząco pogłębiły niedobór siły robo-
czej. W Niemczech w ciągu nieco 
ponad czterech lat wojny powołano 
do wojska 13 mln osób, tj. prawie 
wszystkich mężczyzn w wieku po-
borowym! Tych ludzi brakowało na 
polach i w produkującym dla armii 
przemyśle. Na potrzeby Wielkiej 
Brytanii i Francji pracowały liczne 

kolonie zamorskie. Rzesza Niemie-
cka nie dość, że nie miała tak licz-
nych kolonii, to jeszcze dotkliwie 
odczuwała skutki blokady morskiej. 
Musiała więc szukać innych sposo-
bów na zwiększenie produkcji prze-
mysłowej. Względy pragmatyczne 
zwyciężyły nad moralnością.

Już późnym latem 1914 roku wła-
dze niemieckie zakazały powrotu do 
domów robotnikom z Rosji, którzy 
w chwili wybuchu wojny znajdowali 
się na terytorium Rzeszy. W ten spo-
sób zobowiązano do pracy dla Niemiec 
ok. 300 tys. osób, w tym wielu Pola-
ków z zaboru rosyjskiego. To jednak 
nie było wystarczające.

Narastała pokusa, by sięgnąć po 
siłę roboczą z terenów okupowanych. 
Tych zaś przybywało. Już w 1914 roku 
Niemcy zajęły prawie całą Belgię i ka-
wałek Francji. Rok później pod okupa-
cją Niemiec i Austro-Węgier znalazło 
się terytorium Królestwa Polskiego. 
Z jego północnej części Niemcy utwo-
rzyli Generalne Gubernatorstwo War-
szawskie (GGW). Z czasem państwa 
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  Robotnicy rolni pod 
nadzorem niemieckiego 
żołnierza, I wojna światowa; 
dokładna data i miejsce 
nieznane
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centralne wypierały Rosjan z kolej-
nych terenów na wschód od Królestwa 
Polskiego. Powstał tu obszar admini-
stracyjny znany jako Ober Ost.

Początkowo Niemcy liczyli, że 
z okupowanych terenów do pracy 
w Rzeszy będą się zgłaszać ochotnicy. 
Gdy te rachuby zawiodły, wiosną 1916 
roku do prac w rolnictwie zapędzono 
20 tys. osób z okolic francuskiego 
Lille, w tym wiele kobiet i dziewcząt. 
6 czerwca do pracy na rzecz niemie-
ckiej administracji zobowiązana zosta-
ła ludność Ober Ostu. Najgorsze miało 
jednak dopiero nadejść.

Naciski Ludendorffa
29 sierpnia 1916 roku zmieniło się 
kierownictwo niemieckich sił zbroj-
nych (OHL). Na czele Sztabu Ge-
neralnego stanął feldmarszałek Paul 
von Hindenburg, generalnym kwa-
termistrzem został gen. Erich Luden-
dorff. Trwała w tym czasie krwawa 
bitwa nad Sommą, pochłaniająca ty-
siące ofi ar. Zarówno Hindenburg, jak 
i Ludendorff byli przekonani, że je-
dynym sposobem na wygranie woj-
ny jest pełna mobilizacja wszystkich 
dostępnych sił i środków. Wysunię-
to projekt, by wprowadzić obowią-
zek pracy dla wszystkich dorosłych 
Niemców, ale zdecydowanie odrzucili 
go socjaldemokraci i związki zawodo-
we. Ludendorff żądał w tej sytuacji, by 
przymus pracy wprowadzić na wszyst-
kich okupowanych terenach. „Ewen-
tualne wątpliwości związane 
z prawem międzynarodowym 
nie mogą nam przeszkodzić. 
Muszą ustąpić nieuniknionej po-
trzebie, by całą siłę roboczą znaj-
dującą się pod niemiecką władzą 
doprowadzić do jak najbardziej 
produktywnego wykorzystania na 
potrzeby gospodarki wojennej” – 
wtórował mu Ernst von Wrisberg 
z Ministerstwa Wojny.

Pomysł poparli czołowi przemy-
słowcy, którym zależało na zwięk-
szeniu produkcji dla wojska. Carl 
Duisberg przekonywał, że przymu-
sowa rekrutacja pozwoli pozyskać 

500–700 tys. bezrobotnych z okupo-
wanej Belgii. Walther Rathenau po-
stulował w liście do Ludendorffa, by 
przeprowadzić „podobną akcję w Pol-
sce”, co miało zapewnić niemieckiej 
gospodarce 100–200 tys. robotników.

Konwencja haska z 1907 roku po-
zwalała wykorzystywać ludność cy-
wilną zajętych terenów jedynie do prac 
na potrzeby armii okupacyjnej. Gene-
rał Traugott von Sauberzweig zachęcał 
jednak, by nie interpretować tych zapi-
sów zbyt rygorystycznie, bo – jak tłu-
maczył – „nasi wrogowie też nie postę-
powali inaczej”. 3 października 1916 
roku wydano zarządzenie, że bezrobot-
ni z terenów okupowanych mogą być 
zmuszani do pracy także poza miej-
scem zamieszkania. Za sprzeciw moż-
na było trafi ć na trzy lata do więzienia. 
Wkrótce do pracy w Rzeszy deporto-
wano ok. 60 tys. Belgów. Przymusowe 
rekrutacje dotknęły również okupowa-
ne ziemie polskie.

Polowanie na ludzi
Hans von Beseler, zwierzchnik Gene-
ralnego Gubernatorstwa Warszawskie-
go, wydał 4 października 1916 roku 
rozporządzenie o „zwalczaniu wstrętu 
do pracy”. Odpowiednie obwieszcze-
nia w tej sprawie pojawiły się w gaze-
tach i na murach. Do pracy na rzecz 
okupanta mieli być przymuszani tylko 

bezrobotni, jednak nagminnie nacią-
gano przepisy. Przymusowo rekruto-
wano na przykład ludzi, którzy popeł-
nili drobne wykroczenia, byli nędznie 
ubrani lub brudni. Urządzano też dzi-
kie łapanki.

Wojciech Trąmpczyński, późniejszy 
marszałek Sejmu i Senatu, w czasie 
I wojny światowej był posłem do nie-
mieckiego Reichstagu. Skarżył się, że 
„w praktyce […] za uchylających się 

  Plakat zachęcający do zgłaszania się 
do pracy w Niemczech, Białystok, 
1917 rok

  Generał Hans von Beseler



Fot. Bibliothek für Zeitgeschichte in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart
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od pracy byli uznawani nawet ci, którzy 
mieli stałe zatrudnienie na miejscu. Siłą 
zabierano rzemieślników z ich miesz-
kań, a rolników z pól”. Z kolei Rada 
Główna Opiekuńcza, charytatywna or-
ganizacja założona za zgodą władz oku-
pacyjnych, alarmowała: „Najmniejszy 
opór karany jest bezwzględnie; ocią-
gających się prowadzą jak zbrodniarzy 
ze związanymi rękoma, pod konwo-
jem żołnierzy. Stan materialny, zdro-
wie, wiek i płeć nie grają tu żadnej roli, 
zabierają robotników przez gwałt, bez 
wskazania dokąd i po co”.

Wolfgang von Kries, szef niemie-
ckiej administracji cywilnej na oku-
powanych terenach GGW, przyzna-

wał, że dochodziło do „polowania na 
ludzi”. Czasami dotykało to również 
chorych, starców albo kobiety mają-
ce pod opieką nieletnie dzieci. Wspo-
mniany Józef Wolczyński, działacz 
społeczny i późniejszy poseł na Sejm, 
podawał, że w Łodzi tylko co czwarta 
osoba z przymusowo rekrutowanych 
do pracy była bezrobotna.

Zaprotestowały działające na pol-
skich ziemiach partie polityczne. PPS, 
SDKPiL i żydowski Bund wspólnie 
wezwały robotników, by nie stawiali 
się w urzędach i ukrywali się przed ła-
pankami. Ludzie chowali się w lasach, 
tworzyli grupy samoobrony lub nawet 
sami się okaleczali, byle nie zostać za-
ciągniętym do pracy przymusowej.

Bataliony śmierci
Przymusowe rekrutacje dotykały głów-
nie mężczyzn. Część trafi ła do obozów 
przejściowych w Łodzi i Warszawie. 
Tam byli m.in. odwszawiani, poddawa-
ni dezynfekcji i szczepieni. Stawiano 
ich przed wyborem: „dobrowolny” wy-
jazd do pracy w Niemczech lub wciele-
nie do batalionu robotniczego.

Cywilne Bataliony Robotnicze 
(ZAB) znajdowały się pod nadzorem 
wojska i były wykorzystywane do 
najróżniejszych prac na terenie Ober 
Ostu: budowy dróg i torów kolejo-
wych, naprawy mostów czy osusza-
nia bagien. Przymusowych robotników 
kierowano też do prac rolnych, wycin-
ki drzew, a nawet budowy umocnień 
dla wojska. Mieli zluzować niemie-
ckich żołnierzy i jeńców wojennych.

W batalionach panowały ciężkie 
warunki. Robotnicy żyli w obozach za 
drutem kolczastym. Baraki były brud-
ne i wilgotne, a zimą nie chroniły do-
statecznie przed mrozem. Niektórzy 
czasowo nocowali pod gołym niebem. 
Większość nie miała ubrania na zmianę. 
Brakowało również lekarstw. Szerzyły 
się tyfus, dur plamisty, gruźlica, chole-
ra i zapalenie płuc. Wielu wysłanych 
do prac na wschodzie nie wróciło do 
domów. Cierpiały na tym rodziny, po-
zbawione często głównego żywiciela.

Śmiertelność w batalionach była bar-
dzo wysoka, a produktywność pracy ni-
ska. Nic dziwnego. Robotnicy pracowa-
li za darmo lub półdarmo, otrzymując 

Dantejskie sceny
Październik i listopad 1916 roku to apogeum przymusowej rekrutacji robotników 
w okupowanym przez Niemcy Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim. 
Do Rady Głównej Opiekuńczej napływały w tym czasie alarmujące meldunki:

•  „W powiecie przasnyskim i w samym Przasnyszu wywieziono siłą w początkach 
października około 2000 robotników i robotnic do Prus. […] prowadzono 
przez miasto duże grupy ludzi, w tej liczbie młodzieży, głośno płaczących 
i protestujących, pod eskortą wojskową. Ludzi brano od robót przy szosie, bez 
uprzedzenia i dania możliwości przygotowania się do drogi”.

•  „W powiecie płockim porozlepiano plakaty zachęcające do dobrowolnego 
zapisywania się robotników na wyjazd do Prus. Po kilku dniach jednak rozpoczął 
się przymusowy pobór. Zagarniano robotników pracujących przy szosach, lecz 
również w wioskach gospodarzy i ich dzieci. Gospodarzowi Kuczkowskiemu 
w Niszczycach, który ma dwóch synów na wojnie, zabrano trzeciego syna, który 
pracował w gospodarstwie”.

•  „[W okolicach Płocka] władze niemieckie w ostatnich dniach rozpoczęły obławy po 
nocach. Zabierają przymusowo z chałup mężczyzn od 17 do 42 lat, nie licząc się 
z tym, że nieraz pozbawiają rodzinę jedynego żywiciela. Zabierają też dziewczyny 
w wieku 16–18 lat”.

•  „W okręgu [nadbużańskim] są gminy z wójtami i bez wójtów (większość). 
W pierwszych zwrócono się do wójtów z żądaniem dostarczenia listy robotników: 
chrześcijan mężczyzn i kobiet, Żydów zaś tylko mężczyzn, którzy bez szkody dla 
gospodarstwa mogą być wzięci do robót wojskowych. […] wójt gminy Rokitno 
odpowiedział, że takich nie ma. Lecz sołtysi zaczęli przez zemstę przysyłać 
władzom nazwiska swoich wrogów osobistych i tych patrole wojskowe zabrały. […]

Robotników wywożą do robót wojskowych, jak okopy, tartaki itp., na pobliski 
front, gdzie zastępują nimi wywożonych do Niemiec jeńców rosyjskich. Karmią ich 
z kuchni polowych, ale nie płacą nic lub bardzo mało”.

•  „Zabierają tylko chrześcijan, mężczyzn i dziewczyny. Z samego Tomaszowa 
[Mazowieckiego] wywożą, jak mówią na mieście, po dwa pociągi dziennie.

Odbywają się takie sceny: jedna z matek, której zabrano syna, uklękła przed 
magistratem i zaczęła wzywać pomsty niebios. Zaaresztowano ją. Inna nie została 
aresztowana, ponieważ utopiła się, rzucając się do rzeki z mostu”.

Źródło: Archiwum Akt Nowych, 
cyt. za: Mieczysław Motas, Irena Motasowa, 

Zagadnienie wywozu siły roboczej z Królestwa Polskiego do Niemiec, 
„Teki Archiwalne” 1955 nr 4, s. 21–25.
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bardzo skromne racje żywnościowe. 
Często byli bici przez strażników. Kon-
takt listowny z bliskimi był albo bardzo 
ograniczony, albo w ogóle niemożliwy.

Oburzenie i rozgoryczenie
Von Kries podawał, że na terenie GGW 
przymusowa rekrutacja dotknęła ogó-
łem „ok. 5 tys. robotników, w większo-
ści Żydów”. W literaturze pojawiają 
się również znacznie wyższe liczby – 
nawet 350 tys. – ale nie mają one po-
twierdzenia w źródłach.

Wiadomo, że na obszarze Ober Ostu 
zmuszono do pracy więcej ludzi niż 
w GGW. Przymusowe akcje rekruta-
cyjne prowadzono tu m.in. w Wilnie, 
Grodnie, Lidzie czy Suwałkach, a więc 
miastach, które znalazły się później 
w granicach II Rzeczypospolitej.

Deportacje przymusowych robot-
ników z Belgii wywołały ostre prote-
sty na arenie międzynarodowej. Głos 
w tej sprawie zabrała także Stolica 
Apostolska. Losem przymusowych 
robotników z ziem polskich znacznie 
trudniej było zainteresować światową 
opinię publiczną. Centralnej Agencji 

Polskiej w Lozannie udało się jed-
nak nagłośnić w szwajcarskiej prasie 
problem pracy przymusowej w GGW. 
Sprawą zajęli się również posłowie do 
niemieckiego Reichstagu, co odnoto-
wał 8 grudnia 1916 roku także ame-
rykański „New York Times”.

W połowie grudnia 1916 roku Niem-
cy po cichu wycofali się z przymuso-
wej rekrutacji na terenie Generalne-
go Gubernatorstwa Warszawskiego. 
Latem 1917 roku zapadła decyzja, by 
rodzinom tych, którzy zmarli w Cy-
wilnych Batalionach Robotniczych, 
wypłacić jednorazowe rekompensaty.

Kryły się za tym nie tyle względy 
humanitarne, ile brak wymiernych 
efektów ekonomicznych i chłodna po-
lityczna kalkulacja. Cesarze Niemiec 
i Austro-Węgier 5 listopada 1916 roku 
zapowiedzieli utworzenie niepodległe-
go, choć związanego z państwami cen-
tralnymi Królestwa Polskiego. Wkrót-
ce okupanci przystąpili do tworzenia 
Polskiej Siły Zbrojnej, która miała wal-
czyć przeciwko Rosji – i bardzo liczyli 
na napływ ochotników. To m.in. dlate-
go do batalionów robotniczych starano 
się kierować przede wszystkim Żydów.

Złagodzenie reżimu okupacyjnego 
na niewiele się zdało. Polacy już i tak 
zrazili się do Niemców. Zwłaszcza po 
tym, jak w lutym 1917 roku pierwsi 
przymusowi robotnicy z Łodzi wró-
cili do domów z robót w Prusach 
Wschodnich. „Mają oni poodmraża-
ne ręce i nogi, są zupełnymi kaleka-
mi, niezdolnymi do żadnej pracy, ani 
tym bardziej do utrzymania rodzin, 
które tu pozostawili na opiece insty-
tucji dobroczynnych” – raportowała 
Łódzka Miejscowa Rada Opiekuńcza. 
Nadal trwała wówczas przymusowa 
rekrutacja na terenie Ober Ostu. „Tak-
że w okupowanym przez Austriaków 
Generalnym Gubernatorstwie Lubel-
skim rekrutowano przymusowo pol-
skich robotników, i to na większą skalę 
niż w GGW” – mówi dr Stephan Lehn-
staedt z Niemieckiego Instytutu Histo-
rycznego (DIH) w Warszawie.

Przymusowa praca okazała się eko-
nomicznie nieefektywna. Jednak nazi-
ści, którzy w 1933 roku doszli do wła-
dzy w Niemczech, w czasie II wojny 
światowej znów sięgnęli po tę meto-
dę walki z niedoborem siły roboczej. 
„W wojsku i kręgach prawicowych 
zwyciężyło przekonanie, że postępo-
wanie w czasie I wojny światowej było 
nie zbyt brutalne, lecz przeciwnie – zbyt 
delikatne” – tłumaczy Westerhoff. Przy-
wódcy Trzeciej Rzeszy doszli do wnio-
sku, że w przyszłej wojnie trzeba zmo-
bilizować siłę roboczą w sposób lepiej 
zorganizowany i jeszcze bardziej bez-
względny. „Jeśli w czasie I wojny świa-
towej pracowały w Niemczech prawie 
trzy miliony cudzoziemców (w tym dwa 
miliony jeńców wojennych), to w cza-
sie II wojny światowej już osiem milio-
nów” – wylicza Westerhoff. Ale to już 
temat na osobny artykuł.

Filip Gańczak

Dziękuję dr. Christianowi 
Westerhoffowi, 
dr. Stephanowi 
Lehnstaedtowi, 
wydawnictwu Ferdinand 
Schöningh i Bibliothek 
für Zeitgeschichte 
w Stuttgarcie za 
bezpłatne udostępnienie 
materiałów
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WWybrany w 1919 roku 
Sejm Ustawodawczy 
II Rzeczypospolitej miał 
się rozwiązać zaraz po 

uchwaleniu konstytucji. I chociaż ustawę 
zasadniczą przyjęto w marcu 1921 roku, 
to jednak posłowie – bojąc się, że utracą 
mandaty – ociągali się jeszcze kilkana-
ście miesięcy z ogłoszeniem terminu ko-
lejnych wyborów. Po wielu sztuczkach 
proceduralnych i unikach zdecydowa-
li się wreszcie na listopad 1922 roku. 
Trzeba jednak przyznać, że przyjęta pię-
cioprzymiotnikowa zasada głosowania 
(zakładająca jego tajność, bezpośred-
niość, równość, powszechność i propor-
cjonalność) spełniała najwyższe standar-
dy demokratyczne.

Sejm Ustawodawczy – pierwszy po 
latach rozbiorów parlament, zresztą jed-
noizbowy – był dziwnym tworem. Posło-
wie nie wiedzieli, jak długa będzie ich 

Daleko od Wersalu
Pierwsze wybory w II RP
Patryk Pleskot

kadencja. Mieszkali stłoczeni w poko-
jach byłej stancji dla dobrze urodzonych 
panien, znajdującej się niedaleko sejmo-
wego gmachu. Większość wywodziła się 
ze środowisk chłopskich, podobnie jak 
przeważająca część ówczesnego pol-
skiego społeczeństwa. Tylko kilkana-
ście procent parlamentarzystów mogło 
się pochwalić wyższym wykształceniem 
– co i tak przewyższało średnią krajową. 
Zdarzali się nawet analfabeci, o czym 
jednak głośno się nie mówiło.

W miarę zbliżania się wyborów na-
rastały polityczne spory. Czynnikiem, 
który dodatkowo zagęszczał atmosferę 
w ostatnich miesiącach 1922 roku, była 
trudna sytuacja gospodarcza. Po kolej-
nej dewaluacji marki polskiej podwyżki 
cen zdarzały się niemal codziennie; pła-
ce za nimi nie nadążały, a oszczędności 
topniały w oczach. Często wybuchały 
strajki. W sierpniu protesty robotników 

rolnych objęły prawie całe województwo 
poznańskie. Strajkowali też łódzcy włók-
niarze, górnicy Zagłębia Dąbrowskiego, 
pracownicy poczty. O powadze proble-
mów gospodarczych najlepiej świadczy 
fakt, że w całym 1922 roku wydatki pań-
stwa dwukrotnie przekroczyły dochody. 
Wydawało się, że kraj zbankrutuje.

Partie i partyjki
Ostatnia sesja Sejmu Ustawodawcze-
go zakończyła się 26 września. Do tego 
czasu zgłoszono ponad dwadzieścia list 
wyborczych. Endecy, chadecy i Chrześ-
cijańsko-Narodowe Stronnictwo Ludo-
we zjednoczyli się w Chrześcijańskim 
Związku Jedności Narodowej. Drugi 
duży blok koalicyjny utworzyły – co 
znamienne – ugrupowania etniczne. 
Blok Mniejszości Narodowych objął 
część Ukraińców z Wołynia, Białorusi-
nów, Żydów (spoza Galicji), Niemców 

  Sala obrad w dniu otwarcia 
sesji zimowej Sejmu, 
28 listopada 1922 roku

Osiemdziesiąt lat temu młoda II Rzeczpospolita 
przeżyła swoją pierwszą „normalną” kampanię 
wyborczą i wybory parlamentarne. Walka o mandaty 
wcale nie była mniej brutalna od dzisiejszej. Fo
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  Stanisław Rymar, przyszły poseł na 
Sejm I kadencji, był jedną z pierwszych 
ofi ar brutalnej kampanii wyborczej
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i Rosjan. Osobno startowali m.in. sy-
joniści i żydowscy socjaliści z ugrupo-
wania Bund. Gdyby wszystkie ugrupo-
wania mniejszości zdecydowały się na 
start, blok stałby się jeszcze silniejszy. 
Centrum reprezentowali przede wszyst-
kim ludowcy z PSL „Piast” i Narodo-
wa Partia Robotnicza, silna szczególnie 
w Wielkopolsce, na Pomorzu i Śląsku. 
Socjaliści z PPS i bardziej lewicowe 
od „Piasta” PSL „Wyzwolenie” szły 
do wyborów samodzielnie. Rozdziera-
ne konfl iktami wewnętrznymi PSL „Le-
wica” (najbardziej radykalne z PSL-ów) 
nie liczyło się, a część jego sympatyków 
przeszła do „Wyzwolenia”. Współpra-
cownicy Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego kandydowali z różnych 
list – głównie ludowych i socjalistycz-
nych. Mniej znani zwolennicy obozu 
belwederskiego wystawili dwie odręb-
ne, ale mało znaczące listy.

Przedbiegi do właściwych wyborów 
stanowiło głosowanie do autonomiczne-

go Sejmu Śląskiego, przeprowadzone 24 
września. Siłę pokazała prawica: koali-
cja endecji z chadecją uzyskała 34 proc. 
głosów. PPS zdobyła tylko 17 proc. Spe-
cyfi ka dzielnicy sprawiła, że socjalistów 
pokonały partie mniejszości niemie-
ckiej, osiągając 22-procentowe popar-
cie. Znaczącą pozycję osiągnęła też 
Narodowa Partia Robotnicza – 14 proc.

Wybory z 5 listopada (do Sejmu) 
i 12 listopada (do Senatu) 1922 roku 
były pierwszymi regularnymi wybo-
rami parlamentarnymi w niepodległej 
Polsce. W wyborcze szranki stanęło nie-
zwykle barwne, różnorodne towarzy-
stwo, zgrupowane w marginalnych par-
tyjkach i potężnych ruchach. Wyglądało 
to wszystko chaotycznie, zwłaszcza że 
poziom politycznego uświadomienia 
obywateli był bardzo niski. Warto jed-
nak podkreślić, że sposób przeprowa-
dzenia głosowania nie wzbudził żad-
nych poważniejszych kontrowersji.

„Paskarze” 
kontra „Niemcy”
Wybory zostały poprzedzone 
„normalną” kampanią. „Nor-
malną” – czyli naznaczoną 
bezwzględną walką poli-
tyczną. W niedoświadczo-
nym politycznie narodzie 
ujawniło się znane politolo-
gom zjawisko „polaryzacji 
afektowanej”: konkurent 
polityczny był postrzegany 
nie jako współzawodnik, 
lecz jako wróg, którego 
należało zwalczać. Zma-
gania polityczne stały 
się w dużej mierze ideo-
wym, spolaryzowanym 
i niezwykle emocjonal-

nym starciem dwóch obozów: „ende-
cko-klerykalno-paskarskiego” z „socja-
listyczno-komunistyczno-niemieckim”, 
czyli narodowej prawicy z ugrupowa-
niami lewicowymi, piłsudczykowskimi 
i mniejszościami narodowymi. Z jednej 
strony straszono bolszewizmem, z dru-
giej – antysemityzmem. Grano na dwu 
strunach: ksenofobicznej i walki klas. 
Oskarżano się nawzajem o zdradę i zło-
dziejstwo.

Na pierwszej linii frontu znaleźli się 
dziennikarze rywalizujących gazet. Po-
ziom artykułów prasowych bywał bar-
dzo niski: walczono nie tylko na sło-
wa („bandyci”, „trutnie”, „apostołowie 
łapownictwa”, „straganiarze dzienni-
karscy”, „aferzyści”), dziecięce prze-
drzeźnianie (np. „Robotnik” był „Re-
be-tnikiem”, PPS – „pepejsowcami”, 
Chrześcijański Związek Jedności Na-
rodowej – „Chjeną”, Korfanty – Kor-
fantkiem) i wyzwiska („matoł”, „pół-
główek”), ale i na czyny – bito znanych 
dziennikarzy i pisarzy (np. Adolfa No-
waczyńskiego, Stanisława Rymara), 
napadano na drukarnie i redakcje. Jed-
nocześnie kosztowna kampania pro-
wadziła do zawierania egzotycznych 
sojuszy: np. centrolewicowe PSL „Wy-
zwolenie” ofi arowało miejsca w Sejmie 
kilku bogatym przedstawicielom „bur-
żuazji”, którzy zgodzili się użyczyć 
ugrupowaniu sporych sum pieniężnych.
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  Gazety w całej 
Polsce nawoływały 
do uczestnictwa 
w pierwszych 
demokratycznych 
wyborach parlament-
arnych i przestrzegały 
przed możliwymi 
oszustwami –  strona 
tytułowa „Kuriera 
Lwowskiego” 
z  6 listopada 
1922 roku



  Gazety ogólnopolskie 
i lokalne czynnie włączyły się 
w kampanię wyborczą
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Koalicyjny poker
Zgodnie z ustaleniami kon-
stytucji marcowej i później-
szymi uściśleniami, dwuizbo-
we Zgromadzenie Narodowe 
składało się ze 111 senatorów 
i 444 posłów. Kadencja obu 
izb wynosiła pięć lat. Prak-
tyczną władzę miał Sejm, 
a Senat – tylko ograniczone 
prawo weta.

Frekwencja wyborcza 
pokazała wyraźne różnice 
między poszczególnymi 
regionami Polski. W cen-
trum i na zachodzie wy-
niosła 60–90 proc., na 
wschodzie – zaledwie 
30–50 proc. Podobnie 
jak w głosowaniu ślą-
skim, zwycięzcą okaza-
ła się prawica. Zdobyła 
w sumie prawie 40 proc. 

mandatów (z czego Chrześci-
jański Związek Jedności Narodowej 
wprowadził do Sejmu 163 posłów). 
Dobry wynik osiągnęły też partie cen-
trowe, uzyskując w izbie niższej ok. 20 
proc. miejsc (PSL „Piast”: 70 posłów, 

Narodowa Partia Robotnicza: 
18). Ludowcy z „Piasta” stali 
się drugą siłą polityczną w Sej-
mie. Zaledwie 20 proc. uzyskały 
razem lewicowe PSL „Wyzwo-
lenie” (49 posłów) i PPS (tylko 
41 posłów). Przeprowadzone ty-
dzień później wybory do Sena-
tu potwierdziły rozkład głosów 
sejmowych: prawica zdobyła 
49 miejsc, centrum – 20, a le-
wica – 15.

Biorąc pod uwagę podzia-
ły na lewicy i dobrą organiza-
cję prawicy, wydawało się, że 
ta ostatnia będzie miała decy-
dujący głos w rządzeniu pań-
stwem. Sama endecja (Związek 
Ludowo-Narodowy) dyspono-
wała niemal setką parlamenta-
rzystów. Głos rozstrzygający 

należał jednak do przedstawicieli mniej-
szości narodowych, które reprezento-
wało prawie 20 procent posłów (blok 
uzyskał 66 mandatów, pozostałe ugru-
powania mniejszości – 23) i taki sam 
odsetek senatorów. Najsilniejsze były 
ugrupowania żydowskie. Stało się jasne, 
że przedstawiciele mniejszości narodo-
wych będą przedmiotem (i podmiotem) 
niebezpiecznych konfl iktów. Tak stało 
się już na inauguracyjnym posiedzeniu 
Sejmu II kadencji: kiedy posłowie ukra-
ińscy chcieli złożyć przysięgę w swym 
ojczystym języku, marszałek Maciej Ra-
taj zmusił ich, by przysięgali po polsku.

Inauguracyjna sesja nowego Sejmu 
odbyła się 28 listopada 1922 roku. Wy-
bór władz i organizacja pracy nowego 
parlamentu zajęły aż dziesięć burzli-
wych dni. Okazało się, że prawica nie 
była w stanie samodzielnie stworzyć 
większości sejmowej zdolnej wyłonić 
stabilny rząd. Musiała szukać koali-
cjanta – najbliższym wydawał się PSL 
„Piast”. Co znamienne, w tych dniach 
endecka prasa nagle przestała krytyko-
wać przywódcę „Piasta” Wincentego 
Witosa. Szykowano się do sojuszu. Nie 
było to jednak takie proste: wśród lu-
dowców silne pozostawało przekona-
nie, że należy budować porozumienie 



  Podsumowanie 
wyborów w „Kurierze 
Lwowskim”
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  Na czele nowo wybranego parlamentu w 1922 roku stanęli: Maciej Rataj 
jako marszałek Sejmu (drugi od lewej) i Wojciech Trąmpczyński jako marszałek 
Senatu (trzeci od lewej); pierwszy od lewej stoi późniejszy minister skarbu 
Eugeniusz Kwiatkowski; fot. NAC

dwóch największych partii chłopskich: 
„Piasta” i „Wyzwolenia”. Tej opcji nie 
był przeciwny sam Witos, a jej gorącym 
orędownikiem stał się Piłsudski. Budziła 
ona jednak gwałtowny sprzeciw części 
najbardziej lewicowych działaczy „Wy-
zwolenia”. Sytuacja była więc patowa.

Efekty wyłaniania władz sejmowych 
świadczyły jednak o początkach prak-
tycznej współpracy „Piasta” z prawicą. 
Marszałkiem izby niższej został przed-
stawiciel umiarkowanych ludowców 
Maciej Rataj, który wcześniej odegrał 
aktywną rolę przy tworzeniu konstytu-

cji marcowej. Rataj 
wywodził się z „Wy-
zwolenia”, ale potem 
przeszedł pod skrzyd-
ła Witosa, utrzymując 
mimo wszystko po-
prawne stosunki z lewi-
cą. Marszałkiem Senatu 
został endek Wojciech 
Trąmpczyński – też 
dzięki współdziałaniu 
ludowców z prawicą.

Śmierć prezydenta
Emocje związane z orga-
nizowaniem prac Sejmu 
i skomplikowanymi pod-
chodami poszczególnych 
partii nie zdążyły jeszcze 
opaść, gdy sprawą numer 
jeden stało się wyłonienie 
pierwszego prezydenta RP. 
Choć według konstytucji nie 
miał on szerokich preroga-
tyw, było jasne, że przy oka-
zji jego wyboru przez Zgro-
madzenie Narodowe rozegra 
się zażarta walka. Mało kto 
przypuszczał, że walka ta zakończy się 
tragicznie: zamordowaniem 16 grudnia 
1922 roku Gabriela Narutowicza.

Zabójstwo urzędującego przez zale-
dwie kilka dni prezydenta było drama-
tycznym uwieńczeniem polskiej debaty 
publicznej pierwszych powojennych lat. 
Oceniając ten okres – pełen burzliwych 
i często gorszących wydarzeń – nale-
ży jednak nieustannie brać pod uwagę 
specyfi czne uwarunkowania, w których 
znalazła się polityczna scena młodej 
Polski niepodległej. Trudno wyobrazić 
sobie spokojne dyskusje krótko po trau-

mie I wojny światowej, kiedy tylu Pola-
ków walczyło przeciw sobie w szeregach 
zaborczych armii. Na to nakładały się: 
ciężar 123 lat zaborów, bolesne scalanie 
trzech bytów państwowych w jeden, real-
ne wciąż zagrożenie militarne ze wszyst-
kich stron, podziały ideowe wybuchłe 
wraz z niepodległością, a także tlące się 
od dawna przemożne problemy etnicz-
ne, wyznaniowe i materialne oraz bariery 
mentalne, społeczne i kulturowe. To nie-
zwykle ważny kontekst – nie tyle uspra-
wiedliwiający, ile wyjaśniający brutal-
ność polskiej polityki tamtych czasów.

dr Patryk Pleskot – historyk, pracownik OBEP IPN 
w Warszawie; autor kilkunastu książek, m.in. Niewia-
domski – zabić prezydenta (2012)
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Piekło w fabryce smalcu
Tomasz Ceran

Na terenie byłej fabryki smal-
cu i rafi nerii olejów „Stan-
dard” w Toruniu pojawił 
się 10 listopada 1940 roku 

SS-Obersturmführer Heinz Radtke, za-
stępca szefa miejscowego gestapo. Cen-
trala Przesiedleńcza w Gdańsku powie-
rzyła mu misję zorganizowania obozu 
przesiedleńczego. Był to kolejny etap 
niemieckiej polityki odpolszczenia (En-
tpolonisierung) ziem polskich wcielo-
nych do Rzeszy.

Obóz zbiorczy utworzono w czterech 
halach produkcyjnych dawnej fabryki 
smalcu na obrzeżach Torunia. Lokali-

Kilka miesięcy później – w marcu 1941 
roku – kiedy Niemcy zaczęli przygoto-
wywać się do ataku na ZSRR, zamknię-
to granicę z Generalnym Gubernator-
stwem rządzonym przez Hansa Franka. 
W rezultacie transporty do obozu przy-
jeżdżały, ale już z niego nie wyjeżdża-
ły. W „Szmalcówce” Polacy przebywali 
nie kilka dni, ale kilkanaście miesię-
cy, a niektórzy nawet prawie trzy lata. 
W czerwcu 1942 roku przetrzymywano 
tam 3441 więźniów.

„Eksperci” z łódzkiego oddziału 
Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa 
dokonywali w obozie wstępnej selekcji 
biologicznej i decydowali, które rodzi-
ny „zasługują” na pełne zniemczenie. 
Z kolei Referat Specjalny Służby Bez-
pieczeństwa SD dokonywał selekcji 
narodowościowej, by następnie zmu-
szać niektórych więźniów do wpisania 
się na niemiecką listę narodowościową 
– tzw. volkslistę.

Nieznana historia „Szmalcówki”, niemieckiego obozu przesiedleńczego 
działającego w Toruniu w latach 1940–1943, to dowód 
na sadyzm nazistowskich oprawców, konsekwentnie dążących 
do przeobrażenia Pomorza w niemieckie Prusy.

zacja była dla niemieckiego okupanta 
atrakcyjna ze względu na małą odle-
głość do Generalnego Gubernatorstwa, 
dokąd zamierzano wyrzucić z Pomo-
rza wszystkich Polaków. Obóz miał 
się stać miejscem selekcji wysiedlanej 
i wywłaszczanej ludności. Dla uspraw-
nienia tego procesu doprowadzono tu 
linię kolejową.

Pierwszy transport dotarł do obozu 
pod koniec listopada. Było w nim 1706 
Polaków z całego Pomorza Gdańskiego. 
Większość z nich miała w ciągu dwóch, 
trzech dni zostać wywieziona do GG. 

  Polacy wypędzani z domów
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Opuszczone przez Polaków gospo-
darstwa zajmowali niemieccy osadni-
cy sprowadzani z krajów bałtyckich. 
W pierwszej kolejności wysiedlano 
„fanatycznych Polaków”– czyli tych, 
którzy nie chcieli podpisać volkslisty, 
właścicieli atrakcyjnych gospodarstw 
oraz rodziny zamordowanych w 1939 
roku (Niemcy obawiali się, że zasilą one 
polską konspirację).

Krematorium niepotrzebne
W opróżnionych z maszyn halach pro-
dukcyjnych Polacy spali na cementowej 
posadzce wyścielonej słomą, w tzw. bar-
łogu. Słoma była zmieniania tylko za 
czasów pierwszego z czterech komen-
dantów obozu. Szybko stała się więc 
siedliskiem bakterii, pcheł i wszy.

W halach panował wręcz niewyob-
rażalny ścisk i zaduch. Każdemu więź-
niowi kapo odmierzał deską miejsce na 
barłogu w taki sposób, że na dziecko 
przypadało ok. 35, a na dorosłego ok. 
45 cm szerokości. Gdy więźniowie pod-
czas snu chcieli się przewrócić na drugi 
bok, musieli to zrobić równocześnie. Na 
początku nie było łazienek, ich funkcję 
spełniały trzydziestolitrowe kubły. Małe 
dzieci załatwiały potrzeby fi zjologiczne 
bezpośrednio do słomy, na której spały. 
Więźniowie nie otrzymywali żadnych 
ubrań; nosili to, co udało im się zabrać 
z domu. Szczególnie dramatyczny był 
los tych rodzin, które wysiedlono latem
i nie zabrały ciepłych ubrań. Chcąc 
zachować minimum higieny, matki su-
szyły często jedyne ubranie dzieci na 
swoim ciele.

„Niewyobrażalny smród i gęste, prze-
sycone oparami kału, moczu, gnijących 
z brudu ciał, morowe powietrze. Więź-
niów dziesiątkowały choroby z głodu, 
zimna, robactwa, gryzoni i szczurów, 
ciężko chorowaliśmy na zakażenie ogó-
lne organizmu” – wspominała Melania 
Kuczyńska, jedna z więźniarek „Szmal-
cówki”. Wybuch epidemii tyfusu, duru 
plamistego i odry był kwestią czasu. 
Opieka medyczna w praktyce nie ist-
niała. Niemcy zdecydowali się jedynie 
odseparować zakażonych więźniów od 
pozostałych, tworząc podobóz zlokali-

zowany w byłej drukarni przy ul. Ba-
żyńskich (Goethestrasse). Kto raz tam 
trafi ł, już nie wracał. W obozie był le-
karz, Polak o nazwisku Ulatowski. Dys-
ponował tylko aspiryną i własną porcją 
jedzenia, którą często oddawał pacjen-
tom. Zdesperowani ludzie próbowali się 
leczyć własnym moczem.

W obozie panował głód. Na dzienną 
rację żywnościową składały się: kawa-
łek chleba, kubek niesłodzonej kawy 
(„lury”) i „zupa z bydlęcymi łbami”. 
Prawdziwą rzadkością były ziemniaki. 
Więźniowie otrzymywali je tylko na wi-
gilię i urodziny Führera (20 kwietnia – 
ofi cjalne święto państwowe w III Rze-
szy). Kobiety, by nakarmić dzieci, 
oddawały się wartownikom za kromkę 

chleba. Niemowlęta były dożywiane fu-
sami od kawy. Ich spożycie nierzadko 
powodowało jednak biegunkę i zaburze-
nia pokarmowe, które często prowadzi-
ły do śmierci. Matki, którym umierały 

Plan obozu

  Więźniowie spali na posadzce wyścielonej 
słomą; rysunek byłego więźnia Henryka Klimka

  Plan obozu sporządzony po 1945 roku
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  Sprawozdanie lekarza obozowego: 
od 16 do 31 grudnia 1941 roku zmarły 64 osoby

  Pomnik znajdujący się na Cmentarzu 
Komunalnym im. Ofi ar II Wojny Światowej

dzieci, traciły zmysły. Ulatowskie-
mu utkwiły w pamięci słowa jed-
nego z esesmanów, który podczas 
apelu miał powiedzieć: Jetzt könnt 
ihr alle hier krepieren („Teraz mo-
żecie tu wszyscy zdechnąć”). Tyl-
ko w ciągu ostatnich dwóch tygo-
dni grudnia 1941 roku w obozie 
zmarły 64 osoby. Umierały prze-
de wszystkim dzieci. 

Bicie i znęcanie się nad więź-
niami były normą i urzędowym 
rytuałem. Na trwale zapisały 
się w pamięci Polaków, którzy 
przeżyli „Szmalcówkę”. Prze-
moc fi zyczną stosowano za-
równo wobec dorosłych męż-
czyzn, jak i kobiet oraz dzieci. 
Bito nawet kobiety w ciąży. 
Eskalacja przemocy nastąpiła 
w okresie od września 1941 
roku do stycznia 1942 roku, 
gdy obóz w Toruniu został 
podporządkowany obozo-

wi Stutthof, a komendantem 
„Szmalcówki” został Richard Reddig, 
który w Stutthofi e zajmował się szko-
leniem wartowników. Ze względu na 
sposób bicia był nazywany bokserem. 
Do Torunia przybyła także II kompania 
wartownicza, która w sposób „profe-
sjonalny” miała pełnić nadzór nad prze-
siedleńcami. Lidia Kaczyńska zeznała, 

że w trakcie przewożenia jej sześcio-
osobowej rodziny do „Szmalcówki” jej 
kilkumiesięczny brat Waldemar bardzo 
płakał i mama nie mogła go uspokoić. 
Jeden z esesmanów miał udzielić na-
stępującej rady: „Nie wiecie, co z nim 
zrobić? Złapcie go za nóżki i uderzcie 
głową o koło pociągu”. Dziecko zmarło 
w obozie 8 maja 1942 roku; żyło niecałe 
dziewięć miesięcy.

W „Szmalcówce” nie dokonywano 
egzekucji, nie było komór gazowych, 
cyklonu B, zastrzyków fenolu. Hen-
ryk Wojtalewicz, były więzień „Szmal-
cówki”, stwierdził, że w obozie „kre-
matorium nie było potrzebne”. Głód, 
mróz, przerażające warunki sanitarne, 
choroby zakaźne i sadyzm niemieckich 
wartowników okazały się w pełni wy-
starczające.

Czytając protokoły zeznań byłych 
więźniów „Szmalcówki”, trudno nie 
stwierdzić, że ten obóz przejściowy 
był piekłem zorganizowanym przez 
niemieckich zbrodniarzy. Zofi a Kos-
sak-Szczucka w broszurce W piekle, 
wydanej w 1942 roku, opisała pięć naj-
większych niemieckich obozów, zazna-
czając zarazem, że „na terenie Rzeszy, 
zachodnich ziem polskich oraz tzw. Ge-
neralnej Guberni znajduje się znaczna 
ilość pomniejszych kręgów piekielnych, 
mniejszych co do rozmiarów, nie co do 
nasilenia męki”. Obóz w Toruniu nie-
wątpliwie był takim właśnie kręgiem 
piekielnym. Warto pamiętać, że na tere-
nie okupowanej Polski Niemcy zorga-
nizowali blisko 5 tys. różnego rodzaju 
obozów, więzień, aresztów.

„Powinno was zdychać więcej”
Historia „Szmalcówki” to także dowód 
na zapomniane części składowe ideo-
logii narodowego socjalizmu – anty-
slawizm i antypolskość. W obozie został 
brutalnie zamordowany sędzia Adam 
Hoszowski – za to tylko, że podczas 
jednego z rutynowych bić powiedział 
do swojego niemieckiego oprawcy: „Co 
we mnie walisz jak w bęben? To jest 
wasza niemiecka kultura!”. Zamknięto 
go w bunkrze, gdzie był przez dwa ty-
godnie bity i upokarzany do tego stop-
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  Z raportu komendanta: 1 czerwca 1942 roku 
w obozie przebywały 3442 osoby

  Fragment symbolicznego 
obozowego muru z tablicami 
pamiątkowymi postawiony 
na skrzyżowaniu ulic Kozackiej 
i Grudziądzkiej

nia, że prosił współwięźniów o sznurek 
albo żyletkę, aby popełnić samobójstwo. 
W końcu został zastrzelony. Wartownik 
o nazwisku Dohbert po śmierci trzech 
więźniów miał powiedzieć: „Do diabła! 
Dlaczego tak mało? Przeklęte polskie 
świnie! Powinno ich zdychać więcej…”. 
Z kolei Willy Ehlert – trzeci komendant 
obozu – gdy zobaczył, że jedna z Polek, 
Wanda Klimek, troskliwie opiekuje się 
sześciorgiem dzieci, powiedział: „Jesteś 
dobrą matką. Chyba już kiedyś mówi-
łem, gdybyś nie była Polką, stawiałbym 
ciebie niemieckim matkom za wzór. Ale 
jesteś. I w tym tkwi cały twój problem”.

Zbrodnia bez kary
Obóz w Toruniu zlikwidowano w czerw-
cu 1943 roku, a pozostałych więźniów 
przewieziono do podobnego obozu 
w Potulicach. Znamy z imienia i na-
zwiska 515 Polaków, którzy zginęli 
w „Szmalcówce”; najczęściej były to 
całe rodziny. 317 ofi ar, czyli 62 proc., 
to dzieci. Wśród nich dwie trzecie mia-
ło mniej niż trzy lata. Najstarszą osobą, 
która zmarła w obozie, była dziewięć-
dziesięciotrzyletnia Maria Jasiecka. Jed-
ną z najmłodszych ofi ar była zaś Anna 
Rudek, która urodziła się nieżywa lub 
zmarła tuż po urodzeniu.

Żaden z czterech komendantów obo-
zu, nie mówiąc już o szeregowych 
wartownikach, nie został pociągnięty 
do odpowiedzialności karnej. Ostatni 
z nich – wspomniany już Willy Ehlert 
– zmarł przez nikogo nieniepokojony 
w 1995 roku w Oldenburgu. Prokurator 
z bydgoskiej delegatury Instytutu Pa-
mięci Narodowej Małgorzata Wójcik 
w postanowieniu o zawieszeniu śledz-
twa w sprawie „Szmalcówki” nie mia-

ła wątpliwości, że „zachowanie 
władz obozu – świadome i ce-
lowe, utrudniające w różnoraki 
sposób życie ludności osadzonej 
w obozie, doprowadzające do 
jej biologicznego wyniszczenia, 
wyczerpuje znamiona przestęp-
stwa – zbrodni ludobójstwa”.

Mądra pamięć
Na Cmentarzu Komunalnym 
nr 2 im. Ofi ar II Wojny Świa-
towej w Toruniu znajduje się 
pomnik „Dzieciom polskim 
ofi arom faszyzmu”. Prowa-
dzi do niego alejka, wzdłuż 
której umieszczono 51 gro-
bów dziecięcych. Na nie-
których z nich zachowały 
się drewniane lub kamien-
ne krzyże, a bliscy do dziś, 
oprócz kwiatów i zniczy, 
przynoszą małe pluszo-
we misie. Obok mogił w 2009 
roku postawiono osiem kamiennych 
tablic z imionami i nazwiskami dzie-
ci, które zginęły w obozie. Wnuk Hen-
ryka Wojtalewicza – Pawełek – kilka 
lat temu, gdy dowiedział się, że jego 
dziadek był w obozie w Toruniu, po-
prosił go o opowiedzenie na lekcji hi-
storii przeżyć związanych z II wojną 
światową. Podczas zajęć były więzień 
„Szmalcówki” ze smutkiem zoriento-
wał się, że nikt – łącznie z nauczycielem 

pochodzącym z grodu Kopernika – nic 
o obozie nie wiedział. Jak stwierdził, 
„nie chodzi o sianie nienawiści między 
narodami czy bezustanne epatowanie 
martyrologią narodu polskiego. Chodzi 
o pamięć”.

Czesław Miłosz w eseju Po stronie 
pamięci napisał: „Tam, gdzie nie ma pa-
mięci, nie tylko czas jest pustkowiem, 
także przestrzeń, drzewa i skały mówią 
do nas, ale my ich nie rozumiemy. Tyl-
ko poprzez pamięć możemy nauczyć się 
rozumieć ich mowę”.

dr Tomasz Ceran – historyk, pracownik OBEP 
w Gdańsku, autor książki „Szmalcówka”. Historia nie-
mieckiego obozu w Toruniu (1940–1943) na tle ideologii 
nazistowskiej (2011)
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WW lipcu 1941 roku 
Heinrich Himmler wi-
zytował Zamojszczy-
znę, by przekonać się, 

czy „oczyszczony” z Polaków obszar 
może być kolonizowany przez Niem-
ców z Besarabii, Ukrainy, Bośni, Serbii 
i Słowenii. Już 17 lipca nakazał roz-
poczęcie akcji, która miała doprowa-
dzić do powstania pierwszego obszaru 
osiedleńczego Niemców w Generalnym 
Gubernatorstwie (GG). Ten „bastion 
niemieckości” miał się stać punktem 
wyjścia do kolonizacji obszarów po-
łożonych jeszcze bardziej na wscho-
dzie. Nadzór nad operacją powierzono 
wyższemu dowódcy SS i policji w GG 
Friedrichowi-Wilhelmowi Krügerowi, 
a bezpośrednie wykonanie Odilo Glo-
bocnikowi, dowódcy SS i policji na 
dystrykt lubelski.

Od 6 do 25 listopada 1941 roku Niem-
cy wysiedlili siedem podzamojskich 
wsi: Huszczkę Małą, Huszczkę Dużą, 
Wysokie, Dulniki, Białobrzegi, Borta-
tycze i Zawadę (w sumie ponad 2 tys. Po-
laków). Na masową skalę akcję wy-
siedleńczą rozpoczęto jednak w nocy 
z 27 na 28 listopada 1942 roku, po-
czynając od wsi Skierbieszów. I trwa-
ła ona, z kilkumiesięczną przerwą, do 
sierpnia 1943 roku. Plany niemieckie 
przewidywały wypędzenie 140 tys. Po-
laków z 696 wsi oraz sprowadzenie 
60 tys. kolonistów niemieckich. Ostatecz-
nie wysiedlenia Zamojszczyzny objęły 
293 wsie i ok. 110 tys. Polaków, w tym 
30 tys. dzieci. W toku tej akcji przemiesz-
czono również ok. 18 tys. Ukraińców. 
Do opróżnionych wsi sprowadzono 
ok. 12–13 tys. osadników niemieckich. 
W akcji wysiedleń Zamojszczyzny uczest-
niczyli: policja, żandarmeria, żołnierze 
SS i Wehrmachtu, Sonderdienst, volks-
deutsche oraz Ukraińska Policja Pomoc-
nicza w służbie niemieckiej. Generalny 
gubernator Hans Frank chciał, aby Aktion 
Zamosc rozpocząć dopiero po zwycię-
stwie nad ZSRR, ale Reichsführer-SS 
Heinrich Himmler, cieszący się pełnym
poparciem Adolfa Hitlera, nie zamie-
rzał czekać.

Aktion Zamosc
Agnieszka Jaczyńska

W ciągu kilku miesięcy 1942 
i 1943 roku Niemcy wysiedlili 
z Zamojszczyzny ponad 
100 tys. Polaków. Mija właśnie 70 lat 
od tych okrutnych wydarzeń.

Obóz w Zamościu
W listopadzie 1942 roku, na krótko 
przed rozpoczęciem właściwych wy-
siedleń, zamojska fi lia Centrali Prze-
siedleńczej zdecydowała o przerobieniu 
istniejącego u zbiegu ulic Piłsudskiego 
i Okrzei w Zamościu obozu dla jeńców 
sowieckich na obóz przejściowy dla 
wysiedlanej ludności. Do istniejących 
dwóch baraków stajennych dobudowa-
no piętnaście baraków mieszkalnych. 
Komendantem obozu został SS-Unter-
scharführer Artur Schütz, ale w czerwcu 
1943 roku skierowano go do Zwierzyń-
ca w celu usprawnienia funkcjonowania 
tamtejszego obozu. Wówczas na czele 
obozu w Zamościu stanął SS-Sturm-
bannführer Hermann Krumey. Decyzje 
o dalszym losie uwięzionych podejmo-
wał w trakcie badań rasowych Riel, na-
zywany przez więźniów „doktorem”. 
Innym zapamiętanym przez więźniów 
członkiem załogi był nazywany „Ka-
narkiem” Grunert, członek SA, który 
segregował uwięzionych po przepro-
wadzeniu badań rasowych. To jego i ko-
mendanta Schütza więźniowie uważali 
za najokrutniejszych zbrodniarzy.

Cały obóz otoczono drutem kolcza-
stym. Na rogach ogrodzenia postawiono 
wieże strażnicze. Szczególnie chronio-
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ny był barak, w którym przesłuchiwano 
podejrzanych o działalność konspira-
cyjną oraz pochwyconych w czasie ak-
cji antypartyzanckich. Na terenie obozu 
obowiązywał ścisły zakaz przebywania 
więźniów poza wyznaczonym miejscem 
pobytu. W jednym z baraków urządzo-
no szpital; mógł pomieścić 120 chorych. 
Więźniów trzymano w warunkach zagra-
żających życiu i zdrowiu, panował głód, 
brakowało lekarstw. Szerzyły się choro-
by, które często kończyły się śmiercią. 
Wysoki odsetek zgonów wśród uwięzio-
nych zanotowano szczególnie w pierw-
szej fazie wysiedleń, w okresie bardzo 
surowej zimy.

Polacy wysiedleni ze Skierbieszowa 
i okolicznych wiosek trafi li do obozu po-
między 28 a 30 listopada 1942 roku. We-
dług danych niemieckich w ciągu miesią-
ca osadzono tam 7055 mieszkańców z 62 
wsi. Po przekroczeniu obozowej bramy 
kierowani byli do baraku 5, a następnie do 
baraków 2, 3 lub 4, gdzie komisja kwali-
fi kacyjna dokonywała segregacji. Decy-
zje podejmowano na podstawie zarządze-
nia Himmlera, które nakazywało dzielić 
badanych na cztery podstawowe grupy. 
Pierwszą stanowili spolszczeni Niemcy, 
drugą ci, których wedle kryteriów raso-
wych można było zgermanizować. Ko-
lejna, trzecia grupa to osoby nadające się 
do pracy, do czwartej zaś zaliczano po-
zostałych, w tym dzieci do czternastego 
roku życia, osoby powyżej 60 lat oraz 
chorych i ułomnych. W obrębie grupy 
czwartej stosowano dodatkową segrega-
cję – ostatecznie decydującą o wywóz-
kach do Auschwitz oraz o wyodrębnieniu 
dzieci przeznaczonych do zniemczenia.

Segregacja rozpoczynała się od spraw-
dzenia dokumentów i rozdzielenia ro-
dzin. Separacja mężczyzn od kobiet 
i dzieci spowodowała przerażenie. Płacz, 
wołanie o pomoc i próby powstrzyma-
nia obozowej załogi nieuchronnie koń-
czyły się biciem i stanowczym egze-
kwowaniem procedur. Wysiedleńcy 
zakwalifi kowani do I i II grupy całymi 
rodzinami osadzani byli w barakach 6, 
7 lub 8, w późniejszym czasie w 10. Po 
krótkim pobycie w obozie przewożono 
ich do Łodzi, gdzie po dodatkowych ba-
daniach większość trafi ała na roboty do 
Rzeszy, a pozostali do ośrodków germa-
nizacyjnych. W baraku 9 i 10 umiesz-
czano zakwalifi kowanych do grupy III. 
Do baraku 12 trafi ali więźniowie z gru-
py IV przeznaczeni do wywózki do 
KL Auschwitz, a w barakach 9a, 16 
i 17 gromadzono osoby starsze i dzieci 
do czternastego roku życia, które sukce-
sywnie wywożono transportami kolejo-
wymi do tzw. wsi rentowych w okoli-
cach Garwolina i Siedlec.

Do końca stycznia 1943 roku więk-
szość osób przywożonych do obozu 
w Zamościu została z niego wywieziona. 
Od lutego trafi ali tu schwytani żołnierze 
Batalionów Chłopskich i Armii Krajo-
wej biorący udział w akcjach zbrojnych, 
które miały utrudnić przeprowadzanie 
wysiedleń, oraz mężczyźni, którzy zda-
niem okupanta mogli przystąpić do od-
działów partyzanckich. Byli oni osadzani 
w dwóch wydzielonych barakach i pod-
dawani ciężkiemu śledztwu. 28 lutego 
prawie tysiąc więźniów zostało wywie-
zionych w kierunku Mińska Mazowie-
ckiego, w połowie marca zaś przewiezio-
no ich do Berlina. W tym czasie masowe 
wysiedlenia zostały wstrzymane, a ponad 
tysiąc więźniów wykorzystywano jako 

przymusowych robotników na terenie 
obozu lub poza jego obrębem. W maju 
1943 roku, po wywiezieniu ponad sied-
miuset Polaków, na miejscu pozostało 
pięciuset więźniów.

Na początku czerwca, z powodu przy-
gotowań do przyjęcia ofi ar trzeciej fazy 
wysiedleń („Großaktion”), obóz został 
praktycznie opróżniony. Po rozpoczęciu 

  Kolumna wysiedlonych 
mężczyzn z pow. biłgorajskiego 
prowadzonych pod niemiecką 
eskortą, najprawdopodobniej 
do obozu przejściowego 
w Zamościu, lipiec 1943 roku

W obozie w Zamościu
Kazimiera Dołba (z domu Kowalczyk)
„[…] wprowadzili nas do pierwszego baraku. […] przyszedł 
do nas komendant obozu i powiedział, że kolejno mamy iść 
całymi rodzinami do lekarzy. […] Rozbieraliśmy się do pasa 
i pojedynczo podchodziliśmy do nich […] Kładliśmy ręce na 
stolik, a wtedy patrzyli nam w oczy, za uszy i na ręce. Rodzi-
com dawali kartki i szliśmy do następnego baraku. […  ] Za-
częli oddzielać dzieci od rodziców i wtedy zaczęło się piekło 
na ziemi. […] Dzieci trzymają matki za ręce, za spódnice, 
wracają, matki płaczą. A Niemcy rozwścieczeni krzyczą: „Od-
prowadzić, bo jak ci dam 25 nahajów, to cię zaraz szlag trafi ”. 
[…  ] Dzieci i tak wracały, a oni je popychali, odrzucali. […]
Dzieci odprowadzili do baraku numer 9 – A i B. […] wieczo-
rem ścieraliśmy szmatami i miotłą wodę i każdy rozkładał 
na podłodze jakieś szmaty […  ] i tak spaliśmy. […  ] poszłam 
raz na drugą dziewiątkę. Tam nie było podłogi i jak ludzie 
śniegu nanieśli butami, zrobiło się błoto. Poszłam z mamą 
do baraku numer 16, […] to była końska stajnia: nie było 
w ścianach okien […  ]. Podłogi też nie było, jedynie ziemia. 
Ratowało ich, że były tam półki zbite z desek i na tych pół-
kach siedziały dzieci. […  ]”

Bogusław Garbacik, Wysiedlenia Wielączy, „Karta. 
Kwartalnik historyczny” 2010, nr 62, s. 59–60

Fragmenty dziennika Adama Masta-
lińskiego
1 lipca 1943 roku:
„Na ulicach miasta ukazały się gromadki kobiet z pakunka-
mi. To żony, matki i siostry niosą żywność swoim mężom, 
braciom i synom. Czy podadzą »za druty«? Czy pozwolą 
im?” (s. 169).
6 lipca 1943 roku:
„Baraki są stale rozładowywane i ponownie zapełniane. 
A ile wywozi się na cmentarz? Po kilka, kilkanaście tru-
pów codziennie, lub, co dwa–trzy dni. Są przywożone, jak 
kłody zrzucane na ziemię i grzebane bez niczego” (s. 173).

Karty męczeństwa Zamojszczyzny. 
Dziennik spisany pod okupacją hitlerowską,
 red. Konrad Mastaliński, Zwierzyniec 2011
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  Dzieci z ochronki prowadzonej
przez Różę i Jana Zamoyskich, 
uratowane z obozu przejściowego 
w Zwierzyńcu
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tej akcji tylko pomiędzy 24 czerwca 
a 5 lipca do obozu trafi ło 12 070 osób. 
Byli to mieszkańcy powiatu biłgorajskie-
go; wielu z nich przeszło wcześniej przez 
obóz w Zwierzyńcu. Załoga obozowa 
szczególnie okrutnie obchodziła się 
z mężczyznami; wielu pod pretekstem 
działalności w partyzantce poddano bar-
barzyńskim przesłuchaniom. Od pierw-
szych dni lipca Riel rozpoczął segregację 
więźniów, po której właściwie nieprze-
rwanie wysyłano transporty na Majda-
nek i do Rzeszy. Z powodu olbrzymiego 
przeludnienia więźniowie przetrzymy-
wani byli pod gołym niebem, zaprzesta-
no również systematycznej segregacji.

W połowie sierpnia 1943 roku ak-
cja wysiedleńcza została zahamowana. 
Niemcy skupili się na przygotowywa-
niu kolejnych transportów, kierowa-
nych głównie do Generalnego Guber-
natorstwa. W obozie pozostało około 
siedmiuset Polaków, z których część 
wywieziono na Majdanek. Ostatecznie 
pozostało dwustu więźniów, którzy byli 
potrzebni Niemcom do utrzymania obo-
zu, gdy znajdował się już w fazie likwi-
dacji. W listopadzie i grudniu w obozie 
przebywał wspomniany Hermann Kru-
mey, szef Centrali Przesiedleńczej w Ło-
dzi. Przyjmuje się, że obóz w Zamościu 
został zlikwidowany 19 stycznia 1944 
roku, chociaż nie można wykluczyć, że 
na krótko została tu osadzona pewna 
liczba jeńców sowieckich. Na podsta-
wie niemieckich dokumentów można 
stwierdzić, że tylko w okresie wysiedleń 
Zamojszczyzny przez obóz w Zamościu 
przeszło 31 536 Polaków.

Obóz w Zwierzyńcu
Na początku okupacji pełnił on funkcję 
bazy organizacji Todt, wykorzystującej 
przymusowych pracowników do bu-
dowy i remontów dróg. W 1942 roku 
wydzielono sześć baraków otoczonych 
drutem kolczastym i wieżami strażni-
czymi; do grudnia mieściła się w nich 
karna kompania dla 320 jeńców fran-
cuskich. W lutym 1943 roku trafi ło tu 
280 mężczyzn z pobliskich wsi, a na-
stępnie grupa mężczyzn, kobiet i dzieci 
z okolic Józefowa. Pod koniec marca, 
po pacyfi kacji wsi Różaniec, do obozu 
w Zwierzyńcu ze spalonej wsi oraz jej 
okolic przypędzono ośmiuset miesz-
kańców, w tym kobiety i dzieci, a na-
stępnie kolejnych z Wywłoczki. Pozo-
stali trafi li do obozu w Zamościu i na 
Majdanku. Łącznie w marcu i kwietniu 
1943 roku przez obóz w Zwierzyńcu 
przeszło ponad 2500 osób.

Wiosną 1943 roku obóz opustoszał, 
a jego załoga zaczęła przystosowywać 
go dla ofi ar akcji pacyfi kacyjno-wys ied-
leńczej realizowanej przez Niemców 
pod kryptonimem „Werwolf” w ramach 
„Großaktion”. Załogę obozu w Zwie-
rzyńcu stanowili m.in.: komendant 
SS-Hauptsturmführer Reinhold Hahn 
(wcześniej służył w Auschwitz) i gesta-
powcy – Waldemar Trautwein, Albert 
Zeiga i Leon Arendt. Funkcje strażni-
ków pełnili również Ukraińcy. Pod ko-
niec czerwca 1943 roku do Zwierzyń-
ca zaczęły trafi ać ofi ary ostatniej fazy 
wysiedleń. Byli to m.in. mieszkańcy 
Aleksandrowa i Górecka (3 tys. osób), 
Majdanu Kasztelańskiego i Tarnogro-
du. W pierwszych dwóch dniach lip-
ca osadzono w Zwierzyńcu 1500 męż-

czyzn ze Szczebrzeszyna, a także ponad 
dwustu z przyległych do niego wiosek. 
Po 15 lipca do obozu trafi ały niewiel-
kie grupy wysiedleńców, co wiązało 
się z wyhamowywaniem akcji. Więź-
niów transportowano w różny sposób, 
z pobliskich miejscowości byli pędzeni 
pieszo, czasami podstawiano furmanki. 
Z odleglejszych miejscowości przywo-
żono ich ciężarówkami i pociągami.

W okresie największego zagęsz-
czenia obóz składał się z 21 baraków, 
w tym dziewięciu o charakterze miesz-
kalnym. Wydzielono w nim trzy pola, 
każde otoczone ogrodzeniem z drutu 
kolczastego. Pierwsze pole zajmowa-
ły budynki administracji i obsługi obo-
zu, na drugim przetrzymywano jeńców 
podejrzanych o przynależność do par-
tyzantki, a trzecie przeznaczone było 
dla pozostałych wysiedleńców. W tym 
czasie obozu broniło kilka dział oraz 
stanowisk ciężkich karabinów maszy-
nowych. Panowały tu niezwykle ciężkie 
warunki sanitarno-bytowe. Brakowało 
żywności i wody, która była przywożo-
na w beczkowozach ze studni leżącej 
poza obrębem obozu, głównie na po-
trzeby kuchni. Prawie nieosiągalna była 
do celów higienicznych, bywały dni, że 
nie dostarczano jej więźniom w ogóle. 
Nie funkcjonowały żadne budynki sa-
nitarne, baraki przystosowane były do 
przetrzymywania około czterystu osób, 
tymczasem w obozie przebywało prze-
ciętnie od 2 tys. do 4 tys. osadzonych, 
a niekiedy liczba ta wzrastała do 7 tys. 
W takich warunkach wśród uwięzio-
nych szerzyły się dyfteryt, zatrucia 
pokarmowe, a wśród dzieci wybuchła 

  Badania rasowe wysiedlonych w obozie 
przejściowym w Zamościu
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epidemia odry. Niewielki dwuizbowy 
szpitalik nie był w stanie pomieścić 
wszystkich potrzebujących.

Hrabia Jan Zamoyski, przewodniczą-
cy Komitetu Rady Głównej Opiekuń-
czej na powiat biłgorajski oraz delegat 
do RGO w Krakowie, podjął ryzyko oso-
bistej rozmowy z Odilo Globocnikiem 
i uzyskał zgodę na wypuszczenie z obo-
zu dzieci do lat sześciu. Wszystkie zo-
stały umieszczone w prowadzonej przez 
jego żonę, Różę Zamoyską, ochronce 
w Zwierzyńcu.

Ponownie obóz zapełnił się w czerw-
cu 1944 roku podczas niemieckiej akcji 
antypartyzanckiej „Sturmwind I i II”. 
W lipcu Niemcy zlikwidowali ogro-
dzenie, przygotowując obóz na miejsce 
postoju dla swoich wycofujących się 
wojsk. W trakcie walk o Zwierzyniec 
część baraków została zniszczona. Sza-
cuje się, że przez obóz w Zwierzyńcu 
w lipcu i sierpniu 1943 roku przeszło 
ok. 12 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci, 
natomiast w całym okresie funkcjono-
wania obozu ok. 20 tys. Polaków.

Auschwitz
Część ludności Zamojszczyzny wysied-
lonej w pierwszej fazie została wywie-
ziona trzema transportami z obozu przej-
ściowego w Zamościu do Auschwitz. 
W pierwszym transporcie, który wyru-
szył z Zamościa 10 grudnia 1942 roku, 
znajdowało się 644 mieszkańców wsi po-
łożonych wokół Zamościa (m.in. Skier-
bieszowa, Iłowca, Wielączy, Zawady, 
Chomęcisk) oraz Majdanu – przedmieś-
cia Zamościa. Do KL Auschwitz dotarły 
632 osoby (318 kobiet i dziewcząt, w tym 
co najmniej 19 dziewczynek poniżej pięt-
nastego roku życia, oraz 314 mężczyzn 
i chłopców, z których 48 miało od 9 do 
14 lat); pozostałe zdołały zbiec przed do-
tarciem transportu do celu. Drugi trans-
port, skierowany z obozu w Zamościu 
13 grudnia 1942 roku, złożony był głów-
nie z mieszkańców wsi okalających Za-
mość od strony Krasnobrodu (m.in. Ła-
bunie, Żdanów, Lipsko); liczył 86 osób 
(48 kobiet i dziewcząt oraz 38 mężczyzn 
i chłopców). Trzecim transportem, z 3 lu-
tego 1943 roku, wywieziono z Zamoś-

cia 1000 osób, mieszkańców powia-
tów hrubieszowskiego i zamojskiego 
(m.in. Sitno, Niedzieliska, Komarów, 
Horyszów Polski, Mircze). Znajdowało 
się wśród nich 417 zamojskich Żydów, 
których zgładzono natychmiast po przy-
byciu transportu do Auschwitz. Wśród 
583 Polaków zarejestrowano 301 kobiet 
i dziewcząt (najmłodsza z nich miała 
13 lat) oraz 282 mężczyzn i chłopców.

Wysiedleńcy z obozu przejściowe-
go w Zamościu w dniu formowania 
transportu przeganiani byli na towaro-
wą rampę kolejową, gdzie umieszcza-
no ich w bydlęcych wagonach, z któ-
rych każdy miał jedynie dwa małe 
zakratowane okienka. Trzydniowa dro-
ga w przepełnionych wagonach – bez 
żadnych przystanków, przy braku wody 
i pożywienia oraz dużym mrozie – po-
wodowała ogromne wyczerpanie. Gdy 
transporty docierały do rampy kolejo-
wej Auschwitz, wśród krzyków, popę-
dzania i bicia wszyscy byli wypędzani 
z wagonów przez esesmanów. Następnie 
oddzielano mężczyzn od kobiet. Męż-
czyźni byli kierowani do obozu męskie-
go (sektor B I b) w Birkenau, a kobiety 
do kobiecego (B I a). Następnie w cią-
gu kilku kolejnych dni dokonywano 
rejestracji uwięzionych, potwierdzanej 
wytatuowaniem numeru obozowego. 
Wszystkie kobiety przechodziły kwa-
rantannę, w czasie której wyodrębnia-
no matki z córkami oraz kobiety w wi-
docznej ciąży, izolując je od pozostałych 
więźniarek z Zamojszczyzny. Starsze, 
chore i kalekie kierowano do baraku 
zwanego „blokiem śmierci”, skąd tra-
fi ały do komór gazowych. Szczegól-
nie tragiczny los spotkał matki rodzące 
w obozie oraz ich dzieci. Do czerwca 
1943 roku były one uśmiercane zastrzy-
kami z fenolu; udokumentowano przy-
padki takich zabójstw w styczniu 1943 
roku. Po zakończeniu kwarantanny ko-
biety umieszczano w komandach pracy. 
Mężczyźni przed rejestracją przecho-
dzili selekcję, podczas której oddziela-
no starszych, kalekich oraz młodszych 
chłopców. Nieznany jest ich dokładny 
los; wiadomo, że w styczniu 1943 roku 
kilku chłopców z Zamojszczyzny zostało 

W obozie w Zwierzyńcu
Z relacji Edmunda Lotza 
(wysiedlonego z Zamchu 29 czerwca 1943 roku)
„[...] na zbiórce [...] zobaczyłem [...] człowieka, oko-
ło 70 lat. [...] Niemiec wstał zza stołu i zastrzelił tego 
starca bez żadnej przyczyny. [...] Jan Buczko z Zamchu 
przyniósł chleb dla głodnych mężczyzn na polu karnym. 
Zobaczył to wartownik z wieży i strzelił, zabijając [...] 
mężczyznę z grupy dzielącego chleb [...]. Śmiertelność 
ludzi w obozie była duża, przeważnie wśród starców 
i małych dzieci. [...] w czasie mojego pobytu zmarło 
w obozie ponad 100 osób”.

Czesław Służewski, Hitlerowski obóz przejściowy 
w Zwierzyńcu, Zwierzyniec 1993, s. 92–93

Fragment dziennika 
dr. Zygmunta Klukowskiego
„[…  ] największe wrażenie […  ] sprawiły na mnie dzieci 
w szpitalu ordynackim […  ] około czterdziestu, najwięcej 
w wieku do pięciu lat. Chorują […  ] na czerwonkę i odrę. […  ] 
leżą po dwoje, wyniszczone i wychudzone tak, że podobne 
są raczej do trupków”.
Zygmunt Klukowski, Zamojszczyzna. Tom I, 1918–1943, 

Warszawa 2007, s. 369–370

 Auschwitz
Fragment zeznania Stanisława Głowy 
przed sędzią okręgowym śledczym 
Janem Sehnem w Krakowie, 
30 września 1946 roku
„[…  ] Zimą 1942/43 sprowadził Rapportführer Palitzsch 
[…] 2-ch chłopców, pochodzących z transportu z Zamoj-
szczyzny. […] przyprowadził ich na blok 20-ty, gdzie Pań-
szczyk obu zaszpilował [podał trujący zastrzyk]. Byli to 
chłopcy: Rycaj Mieczysław i Rycyk Tadeusz. […  ] Resztę, 
tzn. około 90-ciu chłopców, przyprowadził Palitzsch na 
blok 20-ty i tam zostali zabici zastrzykami przez podofi cera 
sanitariusza Scharpego. […]”

Helena Kubica, Zagłada w KL Auschwitz Polaków 
wysiedlonych z Zamojszczyzny w latach 1943–1943, 

Oświęcim–Warszawa 2004, s. 221

Fragment zeznania Czesława Węcławi-
ka, wysiedlonego wraz z żoną ze Skier-
bieszowa, na temat pobytu w KL Au-
schwitz
„[…] zostałem wysiedlony wraz z żoną, która była wtedy 
w ciąży. […] W Oświęcimiu rozdzielono mnie z żoną. Sły-
szałem od ludzi, że żona […] urodziła żywe dziecko, które 
Niemcy za pomocą zastrzyku zabili. Żonę również Niemcy 
[…] zabili […]. W transporcie tym, w którym mnie Niemcy 
wieźli do Oświęcimia, było […] około 200 dzieci w wieku od 
8 do 10 lat. Przez dwa miesiące dzieci te były razem z doro-
słymi, a później Niemcy zabrali je i ślad po nich zaginął. […]”

Helena Kubica, Zagłada w KL Auschwitz Polaków 
wysiedlonych z Zamojszczyzny w latach 1942 – 1943, 

Oświęcim–Warszawa 2004, s. 218
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włączonych do grupy młodocianych 
więźniów poddanych pseudomedycz-
nym eksperymentom – wstrzyknięto 
im zarazki tyfusu, wskutek czego więk-
szość z nich zmarła. Natomiast w lutym 
i marcu 1943 roku dwie grupy chłopców 
z Zamojszczyzny zostały zamordowane 
dosercowymi zastrzykami fenolu. Część 
uwięzionych kierowana była do innych 
obozów koncentracyjnych, np. do Bu-
chenwaldu i Mauthausen-Gusen w Rze-
szy. Tragiczne warunki sanitarno-bytowe 
panujące w obozie i ciężka, wyniszczają-
ca praca sprawiły – obok bezpośrednich 
form uśmiercania – że spośród wysied-
leńców z Zamojszczyzny, którzy trafi li do 
Auschwitz, zginęło 82 proc. z 1301 za-
rejestrowanych więźniów; większość 
z nich przetrwała jedynie kilka miesięcy 
obozowej egzystencji. Pobyt w obozie 
przeżyło jedynie 229 osób.

Majdanek
W trakcie ostatniej fazy wysiedleń Za-
mojszczyzny, prowadzonej głównie 
w powiecie biłgorajskim, ale również 
części zamojskiego oraz tomaszowskie-
go, duża część wysiedlonych została 
skierowana w kilku transportach do 
KL Majdanek. Część z nich trafi ła tam 
bezpośrednio, większość przebywała 
wcześniej w obozach przejściowych 
w Zamościu i Zwierzyńcu. Pierwszy 
transport trafi ł na Majdanek 30 czerw-
ca 1943 roku, następne przybywały co-
dziennie do 9 lipca. W kolejnych dniach 
prosto z miejsc wysiedlenia, a 31 lip-
ca z obozów w Zamościu i Zwierzyń-
cu przywieziono kobiety i mężczyzn 
uznanych w trakcie selekcji za człon-
ków zbrojnego podziemia. Większość 
przybyłych do obozu przeszła typową 
procedurę, począwszy od skierowania 
do łaźni, a skończywszy na rejestracji 
odbywającej się bezpośrednio na polu 
obozowym. Początkowo wysiedlone ro-
dziny trafi ały na pole nr III, później ko-
biety z dziećmi kierowane były na pole 
nr V. W okresie nasilonych transportów 
wysiedleńców kierowano także na pole 

nr IV oraz teren pomiędzy polem IV i V 
– tu panowały najtrudniejsze warunki, 
ponieważ więźniowie, z braku miej-
sca w barakach, czasowo przetrzymy-
wani byli pod gołym niebem. Numery 
obozowe były nadawane chłopcom od 
czternastego roku życia oraz wszyst-
kim dorosłym. Bardzo ciężkie warunki 
– głód, brak należytej opieki lekarskiej, 
potęgowane szczególnie upalnym la-
tem – powodowały depresję, ogromną 
zachorowalność (głównie na czerwon-
kę i tyfus) oraz śmierć. Im dłuższy był 
pobyt w obozie, tym wyższa śmiertel-
ność. Szacunki mówią o prawie jede-
nastoprocentowej śmiertelności wśród 
więzionych wysiedleńców, a należy do 
tego dodać również tych, którzy po fali 
zwolnień z obozu w sierpniu 1943 roku 
zmarli w lubelskich i okolicznych szpi-
talach (np. w szpitalu Jana Bożego do 
1 września spośród leczonych 299 zwol-
nionych zmarło 155, większość poniżej 
dwunastego roku życia). Przyjmuje się, 
że w obozie na Majdanku osadzonych 
zostało od 9 do 15 tys. wysiedleńców 
z Zamojszczyzny. Zachowane niemie-
ckie dokumenty pozwalają stwierdzić, 
że było to 9 tys. osób.

Większość wysiedleńców z Zamoj-
szczyzny umieszczonych w obozie na 
Majdanku została skierowana na przy-
musowe roboty do Rzeszy, część zosta-
ła zwolniona pomiędzy 9 a 13 sierpnia 
1943 roku i skierowana do wyznaczo-
nych przez Centralę Przesiedleńczą 
gmin w powiecie lubelskim. Osoby 
podejrzewane o przynależność do par-
tyzantki zostały zatrzymane w obozie.

Losy wysiedlanej ludności Zamoj-
szczyzny potoczyły się różnie. Ponad po-
łowa przeszła przez obozy przejściowe, 
głównie w Zamościu i Zwierzyńcu. Oko-
ło 11 tys. osób zostało wywiezionych 
do obozów koncentracyjnych Auschwitz 
i Majdanek. W niektórych przypadkach 
ginęły w nich całe rodziny.

Agnieszka Jaczyńska – pracownik OBEP IPN 
w Lublinie

  Dzieci Zamojszczyzny w Szpitalu Miejskim 
im. Jana Bożego w Lublinie, po zwolnieniu 
z Majdankaz Majdanka

Na Majdanku
Fragment relacji Janiny Buczek-Różań-
skiej, wysiedlonej z Bidaczowa Nowego
„[…  ] Wreszcie powrót z łaźni, ubrania lagrowe, drewnia-
ki i…   wierzcie mi – matki nie poznawały dzieci, mężowie 
żon. […  ] Rodziny zostały rozdzielone. […  ] pod karą śmierci 
nie wolno było opuszczać baraków. Bardzo chciało mi się 
jeść […  ]. Jednego dnia usiadłam pod blokiem i dobyłam 
pył, okruchy po wczoraj zjedzonym chlebie i jadłam je jak 
czekoladę. […  ] Jednego dnia zobaczyłam przez druty ojca, 
pokazała mi go matka. Nie poznał nas […  ]. Było […] ogro-
dzone miejsce, gdzie znoszono ciężko chorych i umarłych. 
Widziałam, jak najbliżsi odnosili umierające dzieci, musieli 
je tam zostawić żywe jeszcze i często przytomne. Zapyta 
ktoś czy płakali. – Nie. Nie płakali ani ci, którzy zostawali 
na polu śmierci, ani ci, którzy odchodzili. […  ]”

Przemoc, poniżenie, poniewierka. Wspomnienia 
z przymusowych robót rolnych 1939–1945, 

wyb. i oprac. Ludwik Staszyński, 
Warszawa 1967, s. 21–25

Fragment relacji Zofi i Pawłowskiej, pie-
lęgniarki, która jako więźniarka Maj-
danka uczestniczyła w przyjmowaniu 
transportów z Zamojszczyzny
„Koło łaźni […] tłoczno od zbitych gromad kobiet i dzie-
ci; to transport z pacyfikowanej Zamojszczyzny [...]. 
Wstrząsający jest widok tego tłumu matek z dziećmi. 
[...], boją się, dzieci płaczą na głos, co do wściekłości 
doprowadza dozorujących Niemców, którzy poczyna-
ją bić po głowach, krzycząc ochrypłymi głosami. [...] 
Najboleśniejszy jest widok dzieci [...] oczy teraz łzami 
zalane, buzie ściągnięte w podkówkę, całe ciałko drży 
z lęku. [...] Są już […] dzieci ciężko chore. To odra, ko-
klusz, zapalenie płuc [...]”.
APMM, Zbiór relacji i wspomnień. Zofi a Pawłowska, 
Kartki z pamiętnika, [w:] Janina Kiełboń, Wysiedleńcy 

z Zamojszczyzny w obozie koncentracyjnym 
na Majdanku 1943, Lublin 2006, s. 235–237
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  Stella Kübler, 1957. W RFN 
za swą działalność jako „łapaczka” 
gestapo została ponownie postawio-
na przed sądem. Sąd Krajowy 
w Berlinie skazał ją 29 czerwca 
1957 roku na dziesięć lat więzienia. 
Ze względu na czas spędzony 
w więzieniach radzieckich 
i enerdowskich karę uznano za odbytą. 
W 1994 roku popełniła samobójstwo.
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Paktując z diabłem
Joanna Hytrek-Hryciuk

Wiemy, że Stella Goldschlag-Kübler miała „dobry, aryjski” wygląd, ale nie 
znamy odpowiedzi na pytanie, czy współpracowała z gestapo dla pieniędzy, 
czy faktycznie wierzyła, że w ten sposób ocali swoich bliskich przed 
deportacją do komór gazowych. Pewne jest jedno: od 1943 roku 
była największym postrachem ukrywających się w Berlinie Żydów, 
chociaż nigdy nie poznamy dokładnej liczby osób, które przez nią straciły życie.

la została zmuszona zamienić estradę 
na pracę w fabryce zbrojeniowej. Nie 
chciała jednak pokazywać się publicznie 
z gwiazdą Dawida. Przez sześć dni w ty-
godniu, po dziesięć godzin dziennie, była 
Rüstungsjudin – oznaczoną gwiazdą ro-
botnicą w fabryce Siemensa. W pozosta-
łym czasie udawała, że nie jest Żydówką.

Życie w pułapce
„U-Boot” lub „nurek” – tak nazywa-
no Żydów, którzy ukrywali się u „aryj-
skich” przyjaciół lub udawali kogoś, 
kim nie byli, starając się prowadzić 
życie niebudzące podejrzeń. W ca-
łej III Rzeszy „nurkami” było ponad 
12 tys. osób. W tłocznym, liberalnym 
Berlinie – ponad 7 tys. Tropienie ucie-
kinierów ułatwiały jednak łapanki i do-
nosy. W lutym 1943 roku pod fabrykę, 
w której pracowali Stella i Manfred, 
zajechali esesmani. Stella wmieszała 
się w tłum „aryjskich” pracownic i spo-
kojnie opuściła budynek. Po spojrzeniu 
strażnika wywnioskowała, że uratowały 
ją nie fałszywe papiery, z których spe-
cjalista wywabił hańbiącą literę „J”, ale 
jej blond włosy. Mniej szczęścia i tupe-
tu miał Manfred, który został deporto-
wany do obozu Auschwitz, gdzie wkrót-
ce zmarł. Stella przepadła bez śladu. 
Została „nurkiem”.

W mieszkaniu niemiecko-żydow-
skiego małżeństwa, gdzie dzieliła los 
z dwunastoma innymi „nurkami”, po-

znała Rolfa Isaaksohna. Przystojny 
i elegancki, legalnie pracował jako sta-
tysta w operze, dzięki czemu obracał 
się wśród berlińskiej bohemy. Znajomi 
nazwali ich „piękną parą”. W czerw-
cu 1943 roku w „Cafe Bollenmüller” 
gestapo zatrzymało Stellę. Nie był to 
przypadek: pięć minut wcześniej do sali 
weszła Inge Lustig, na którą rozbawio-
na para nie zwróciła większej uwagi. 
Inge współpracowała z gestapo, była 
„łapaczką”: nie musiała nosić gwiazdy, 
żyła niczym wolny człowiek, za każdą 
„żydowską głowę” dostawała 100 ma-
rek premii. Ale „łapacze” żyli zwykle 
równie krótko jak ich ofi ary.

Stella trafi ła do stołecznej siedziby ge-
stapo przy Burgstraße. Została osadzona 
w pojedynczej celi bez okien, z zalegają-
cą na podłodze wodą. Była torturowana, 
a jej krzyki zagłuszała pompa hydraulicz-
na, która osuszała piwnicę. Stella zosta-
ła oskarżona o fałszowanie dokumentów. 

SSzesnastoletnia Stella wraca-
ła 10 listopada 1938 roku ze 
szkoły, gdy zobaczyła zde-
molowane żydowskie sklepy 

i zbezczeszczoną synagogę w berliń-
skiej dzielnicy Wilmersdorf, gdzie się 
urodziła i dorastała. „Noc kryształowa” 
– jak nazwano ten pogrom niemieckich 
Żydów – niewiele ją obchodziła. Nie 
chciała być Żydówką. Żydzi byli prze-
grani, a ją miał podziwiać cały świat. 

Berlińska Marilyn Monroe
„To była Marilyn Monroe naszej szkoły” 
– napisał o niej Peter Wyden, szkolny ko-
lega i autor jej biografi i; wysoka, szczup-
ła, długonoga, z jasnoniebieskimi ocza-
mi i olśniewającym uśmiechem, zimna. 
Żydowskie koleżanki kpiły z niej. Ży-
dowscy chłopcy kochali się w niej na za-
bój. Kiedy wybuchła II wojna światowa, 
Stella śpiewała przeboje Cole’a Portera 
i Hoagy Carmichaela. Miała fenomenal-
ny głos. Została solistką w jazzowym 
sekstecie, którym kierował Manfred 
Kübler, jej późniejszy pierwszy mąż. 
Granie tej „barbarzyńskiej i dekaden-
ckiej” muzyki w narodowosocjalistycz-
nym państwie było ryzykowne, ale dla 
Stelli liczyło się tylko to, że publiczność 
prosi o więcej. W wieku siedemnastu lat 
Stella Goldschlag została gwiazdą.

Dwa lata później nazistowskie wła-
dze nakazały wszystkim Żydom w Rze-
szy nosić żółtą gwiazdę Dawida. Stel-

Fot. Stiftung Topographie des Terrors
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Wkrótce przewieziono ją 
do kobiecego więzienia 
w dzielnicy Tempelhof, 
skąd uciekła w sierpniu 
w trakcie wielkiego bom-
bardowania Berlina. Szyb-
ko jednak znów znalazła 
się w rękach gestapo. Wie-

dząc, że jej rodzice znajdują się w obozie 
przejściowym i zostaną niebawem wywie-
zieni „na wschód”, zgodziła się przyjąć 
perfi dną propozycję. Została „łapaczką”.

Zatrzymać Żyda!
Stella była pomysłowa i niezawodna. 
Miała fenomenalną pamięć do twarzy, 
nazwisk i dat. Jeżeli szła do kina, pilno-
wała, aby przyjść odpowiednio wcześnie 
i przyjrzeć się publiczności. Niespiesznie 
wchodziła również do eleganckich ka-
wiarni na Kurfürstendamm, badawczo 
oceniając gości. Odwiedzała też pogrze-
by. Jej atutem była naturalność w na-
wiązywaniu znajomości. W taki sposób 
zaczepiła Edith Ziegler, Chaima Hor-
na, Gerda Kachela, Elli Lewkowitz czy 
Paula Regensburgera, który pomógł jej 
po aresztowaniu Manfreda Küblera. Jed-
no z nich zapamiętało, że podczas aresz-
towania krzyczała: „Zatrzymać Żyda!”.

Nie wiadomo, ile osób wydała. W Ber-
linie i obozach śmierci krążyły legendy 
o całych pociągach ofi ar „blond trucizny” 
– jak ją nazywano; według różnych źró-
deł miałoby to być od sześciuset do nawet 
3 tys. osób. Stella była znakomitym „łapa-
czem”, ale nie wydaje się prawdopodobne, 

by była w stanie wy-
dać połowę berlińskich 
„nurków”. Z czasem 
zorientowała się, że nie 
może już dłużej chronić 
rodziców. Przez obóz 
w Theresienstadt trafi -
li jesienią 1944 roku do 
Auschwitz, gdzie zginęli. 
Jej współpraca z gestapo 
wyraźnie osłabła. Musia-
ła ukrywać się już nie tyl-

ko przed funkcjonariuszami tajnej policji, 
ale i działaczami organizacji antynazistow-
skiej, którzy wydali na nią wyrok śmierci. 
Wyrok nie został wykonany. Wiosną 1945 
roku Stella postanowiła opuścić Berlin.

„Dryg do bycia kapusiem”
Ponownie pojawiła się w mieście niespeł-
na rok później. Odwiedziła wówczas biu-
ro gminy żydowskiej przy Oranienburger 
Straße, prosząc o wydanie zaświadczenia 
dla „ofi ary faszyzmu”. Tam rozpoznała 
ją jedna z ofi ar, cudem uratowana z pie-
kła Auschwitz. Po niemal półgodzinnej 
szamotaninie piękne loki Stelli leżały na 
podłodze, a ją samą zabrano do siedziby 
policji przy Alexanderplatz. Proces przed 
radzieckim trybunałem wojskowym trwał 
jeden dzień i prowadzony był w języku 
rosyjskim. Stella została skazana na dzie-
sięć lat robót przymusowych, z których 
dwa spędziła w Sachsenhausen, byłym 
nazistowskim obozie koncentracyjnym, 
przekształconym w radziecki obóz pracy. 
Trafi ła też m.in. do twierdzy Hoheneck. 
Po tym, jak doniosła na organizatorki 
strajku głodowego, koleżanki uważały, 
że miała „dryg do bycia kapusiem”.

W 1956 roku w gazecie berlińskiej 
gminy żydowskiej ukazało się ogłosze-
nie o poszukiwaniu świadków wojennej 
działalności Stelli Goldschlag. Ci, któ-
rzy przetrwali wojnę w obozach lub jako 
„nurkowie”, chcieli zemsty i dokładnie 
pamiętali szykowną blondynkę. Chociaż 
w więzieniu zachorowała na gruźlicę, na 
kolejnym procesie, który wytoczono jej 
już w Berlinie Zachodnim, wyglądała 
jak zwykle oszałamiająco. 

W procesie zeznawało 32 świadków, 
których Stella traktowała z dystansem 

turystki. Dziennikarze, znużeni suchymi 
oskarżeniami w procesach norymber-
skich, ochoczo podjęli pikantne szcze-
góły śledztwa i historia „blond trucizny” 
czy „blond upiora” nie schodziła z pierw-
szych stron gazet. Jedni, tak jak Lieselot-
te Streszak, opowiadali, jak w czasie 
aresztowania Stella wyrwała z rąk mat-
ki trzyletniego, chorego syna; inni prze-
konywali, że do obozu dla Żydów przy 
Große Hamburger Straße przemycała je-
dzenie, lekarstwa i listy. Kobieta uparcie 
zaprzeczała oskarżeniom. Poddała się, 
gdy jeden ze świadków opowiedział, jak 
w Auschwitz rozmawiał z ojcem Stelli, 
załamanym działalnością córki. Skazano 
ją na dziesięć lat pozbawienia wolności. 
Ponieważ dokładnie tyle spędziła w ra-
dzieckich i enerdowskich więzieniach, 
mogła wrócić do domu.

Obecny na rozprawie psychiatra opisał 
jej osobowość jako „dom z mocno za-
trzaśniętymi oknami”; podkreślił jej brak 
wrażliwości i egocentryzm, ale w sensie 
medycznym była zdrowa. Na depresję 
zachorowała znacznie później. W 1994 
roku rzuciła się z okna swojego berliń-
skiego mieszkania.

Epilog
Yvonne, córka Stelli i jednego z jej kochan-
ków, przyszła na świat jesienią 1945 roku. 
Po aresztowaniu matki została adoptowa-
na. Wyjechała do Izraela i całe dorosłe ży-
cie podporządkowała idei oczyszczenia się 
z piętna matki. Inge Lustig, „łapaczka”, 
która wydała Stellę, zmarła w Auschwitz. 
W 1992 roku Peter Wyden opublikował 
biografi ę swojej szkolnej koleżanki: Stella: 
One Woman’s True Tale of Evil, Betrayal, 
and Survival in Hitler’s Germany. Życio-
rys Stelli stał się też kanwą sztuki Blonde 
Poison autorstwa Gail Louw z Elizabeth 
Counsell w tytułowej roli. Sztuka grana 
w londyńskim Jermyn Street Theatre cie-
szyła się ogromną popularnością i uzna-
niem krytyków. Jeden z nich zapytał o Stel-
lę: „Czy zło było w niej, czy było tylko 
środkiem przetrwania?”.

dr Joanna Hytrek-Hryciuk – pracownik OBEP IPN 
we Wrocławiu; autorka książki „Rosjanie nadchodzą!” 
Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) 
na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948 (2010)

  Wycinek z artykułu 
w dzienniku „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung” 
z 1957 roku informującego 
o skazaniu Stelli Kübler
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Zakazane 
święto reakcji
Mariusz Żuławnik

„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez 
Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako 
dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem 
Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Naczelnego 
w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem 
Niepodległości” – głosiła ustawa z 1937 roku. 
W II Rzeczypospolitej święto to oficjalnie obchodzono
tylko dwa razy. Później zostało zakazane. Najpierw przez 
władze okupacyjne – niemieckie i sowieckie – a następnie, 
na przeszło czterdzieści lat, przez przywódców PRL.

D
zień 11 listopada 1918 roku 
został uznany za formalną 
datę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości dopiero 

w 1926 roku, mimo że obchodzono 
go już wcześniej. W okólniku wyda-
nym 8 listopada 1926 roku przez pre-
miera Józefa Piłsudskiego mowa jest 
o tym, że za trzy dni naród polski bę-
dzie obchodził „ósmą rocznicę zrzuce-
nia jarzma niewoli”. Ten sam okólnik 
ustanowił 11 listopada dniem wolnym 
od pracy w administracji rządowej 
i szkolnictwie. 

Do ofi cjalnego kalendarza świąt pań-
stwowych dzień ów wprowadził jednak 
dopiero Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
ustawą z 23 kwietnia 1937 roku o Świę-
cie Niepodległości. 11 listopada upamięt-
niał moment przekazania przez Radę 
Regencyjną władzy wojskowej Piłsud-
skiemu i uroczyście obchodzony był aż 
do wybuchu II wojny światowej. Tego 
dnia w całym kraju odprawiano nabożeń-
stwa w intencji ojczyzny, organizowano 
akademie i wieczornice oraz parady woj-
skowe. Szczególnie hucznie świętowano 
dziesiątą i dwudziestą rocznicę.

Agresja III Rzeszy Niemieckiej 
i Związku Sowieckiego na Polskę we 
wrześniu 1939 roku w zasadniczy spo-

sób wpłynęła na kultywowanie Święta 
Niepodległości. Ofi cjalnie i jawnie dzień 
11 listopada świętowano jedynie w Pol-
skich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 
oraz w instytucjach państwa polskiego 
na wychodźstwie. Zupełnie inaczej sy-
tuacja wyglądała na terenach znajdują-
cych się pod okupacją zarówno sowie-
cką, gdzie z całą zajadłością zwalczano 
wszelkie przejawy „pańskiej” Polski, jak 
i niemiecką. Z oczywistych względów 
jakakolwiek forma świętowania powrotu 
Polski na mapę Europy była tam surowo 
zakazana. Mimo to Polacy nie zapomi-
nali o obchodach rocznicy. Na obszarach 
okupowanej przez hitlerowskie Niemcy 
Polski obchody przybierały najróżniej-
sze formy. Prasa konspiracyjna publiko-
wała okolicznościowe artykuły, w któ-
rych przypominała wydarzenia sprzed 
ponad dwudziestu lat, a także nawoły-
wała do walki z okupantem. W świąty-
niach odprawiano nabożeństwa, a miej-
sca pamięci narodowej ozdabiano pod 
osłoną nocy biało-czerwonymi akcen-
tami – fl agami i kwiatami. W Warsza-
wie na przykład kwiatami przystrajano 
płot okalający Belweder, a także Grób 
Nieznanego Żołnierza, pomnik księcia 
Józefa Poniatowskiego czy nieistnieją-
cy już pomnik Sapera. Na kamienicach, 

  Marszałek Polski 
Edward 
Rydz-Śmigły 
z zadowoleniem 
przygląda się armii 
defi lującej w Święto 
Niepodległości, 
11 listopada 
1937 roku
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 Parada wojskowa ulicami 

Warszawy  podczas Święta 
Niepodległości 11 listopada 
1937 roku
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Wojska Polskiego i Armii Czerwonej 
oraz uroczystą akademię w Teatrze 
Miejskim, na której okolicznościową 
mowę wygłosił Bolesław Bierut. Józef 
Stalin skierował nawet do niego depe-
szę z życzeniami z okazji „święta na-
rodowego Polski”, w której podkreślał 
przyjaźń między polskim i sowieckim 
narodem. Lubelskie obchody Święta 
Niepodległości swoją formą nawiązy-
wały do przedwojennych uroczystości. 
W ten sposób komuniści chcieli pod-
kreślić kontynuację władzy politycznej 
i tradycji walk o niepodległość. Nie bez 

znaczenia pozostawała także chęć 
przypodobania się społeczeństwu. 
A służyć temu miał m.in. udział 
przedstawicieli władz komuni-
stycznych w nabożeństwach od-
prawianych w intencji ojczyzny.

Nie mniej uroczyste obchody mia-
ły miejsce w Moskwie. Co prawda 
nie było defi lady wojskowej, ale za to 
tamtejsi Polacy  zorganizowali zebra-
nie, podczas którego przemawiał Stefan 
Jędrychowski, przedstawiciel PKWN. 
Z kolei Aleksander Juszkiewicz, czło-
nek Rady Naczelnej Stronnictwa Lu-
dowego i sekretarz generalny Związku 
Patriotów Polskich, wygłosił okolicznoś-
ciową mowę transmitowaną przez Radio 
Moskwa. Później wziął udział w uroczy-
stym obiedzie zorganizowanym w przed-
stawicielstwie PKWN, na którym obecni 
byli także przebywający w stolicy Związ-
ku Sowieckiego działacze KRN i PKWN. 
„Obiad upłynął w atmosferze braterskiej 
solidarności ludzi, którzy podjęli się dzie-
ła budowy nowej Polski Ludowej i temu 
dziełu poświęcili wszystkie swoje siły, 
zdolność i całą energię” – wspominał po 
latach Jędrychowski. Świętowano także 
we wszystkich szkołach i instytucjach 
podlegających Komitetowi do spraw 
Dzieci Polskich.

Obchodzone 11 listopada 1944 roku 
Święto Niepodległości stało się dla 

Za organizowanie i udział w obchodach Święta Niepodległości groziły 
w PRL surowe sankcje. Przekonali się o tym m.in.: Andrzej Czuma, 
Jan Józef Janowski, Bronisław Komorowski oraz Wojciech Ziembiński, 
uczestnicy manifestacji patriotycznej przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie, którzy w 1980 roku zostali skazani na 
kary więzienia. 11 listopada 1979 roku o godz. 17.00 wzięli oni udział 
we mszy św. w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela, podczas której 
kazanie wygłosił ks. Stefan Niedzielak. Po nabożeństwie uformował 
się pochód, który przez ul. Świętojańską, pl. Zamkowy, Krakowskie 
Przedmieście i Bagińskiego przeszedł pod Grób Nieznanego Żołnierza. 
Według różnych źródeł wzięło w nim udział 3–5 tys. osób, wśród nich 
m.in. przedstawiciele Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, 
Komitetu Samoobrony Społecznej KOR i Konfederacji Polski 
Niepodległej. Na Grobie Nieznanego Żołnierza manifestanci złożyli 
kwiaty, okolicznościowe przemówienia wygłosili Czuma, Janowski, 
Komorowski, Ziembiński oraz Nina Milewska. Po odśpiewaniu hymnu 
zgromadzeni rozeszli się do domów. Niebawem Czuma, Janowski, 
Komorowski i Ziembiński trafi li przed sąd.  Skazano ich na kary od 
jednego do trzech miesięcy więzienia. Wyrok wydał sędzia Sądu 
Rejonowego w Warszawie, Andrzej Kryże. W uzasadnieniu napisał, że 
„demonstracyjnie okazali lekceważenie wobec Narodu Polskiego, […  ] 
zarzucając mu m.in., że nie jest on narodem wolnym i niepodległym”. 
Wyrok uchylono dopiero po 1989 roku.

  Plakat ROPCiO przygotowany 
na obchody sześćdziesiątej rocznicy 
odzyskania niepodległości

murach, słupach ogłoszeniowych i tram-
wajowych pojawiały się napisy „11 XI 
1918”, „Polska żyje!” i „Polska zwy-
cięży!”. Tu i ówdzie widać było kotwi-
cę, symbol Polski Walczącej. Autorami 
grafi k była m.in. warszawska Organi-
zacja Małego Sabotażu „Wawer”. Jed-
na z jej najsłynniejszych akcji została 
przeprowadzona 11 listopada 1941 roku. 
Wówczas to jeden z członków „Wawra”, 
Edward Okólski, umieścił polską fl agę 
na pomniku płk. Jana Kilińskiego na pl. 
Krasińskich. Za swoje dokonanie został 
później uhonorowany pseudonimem or-
ganizacyjnym „Kiliński”. Tak „święto-
wano” w latach 1939–1943…

Nowy dzień niepodległości
W roku 1944 dzień odzyskania przez 
Polskę niepodległości 11 listopada 
1918 roku obchodzono w zupełnie in-
nych warunkach. Świętowano zarówno 
w tzw. Polsce Lubelskiej (na Białostoc-
czyźnie, Lubelszczyźnie, Rzeszow-
szczyźnie i na częściowo wyzwolonych 
terenach Mazowsza), jak i w… stolicy 
ZSRS. Centralne obchody odbyły się, 
rzecz jasna, w Lublinie, gdzie ulokowa-
ły się władze komunistyczne – Krajowa 
Rada Narodowa i Polski Komitet Wy-
zwolenia Narodowego. Na pl. Litew-
skim zorganizowano paradę wojsko-
wą z udziałem żołnierzy „ludowego” 
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  Uczestnicy manifestacji z okazji 
Święta Niepodległości w drodze 
do Grobu Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie, wśród nich 
Wojciech Ziembiński (na lewo 
od wieńca), 11 listopada 1979 roku
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komunistów doskonałym momentem 
do skrytykowania Józefa Piłsudskiego 
i „reakcyjnych rządów elity sanacyj-
nej”. Zarzucano im prowadzenie poli-
tyki wrogiej wobec ZSRS, odsunięcie 
narodu od wpływów na rządy, wreszcie 
klęskę wrześniową 1939 roku, lata oku-
pacji, a także miliony ofi ar oraz znisz-
czone miasta i wsie. Mimo że na każdym 
kroku podkreślano znaczenie 11 listopa-
da, ignorując przy tym pierwszego mar-
szałka Polski, coraz częściej i głośniej 
mówiono o nowym dniu niepodległości. 
Wydawana w Lublinie „Rzeczpospoli-
ta”, centralny organ prasowy PKWN, 
pisała w 1944 roku: „11 listopada po-
zostanie dla nas dniem niepodległości. 
Dniem zakończenia 120-letniej walki 
narodu o niepodległość. Dniem realiza-
cji dążeń Tadeusza Kościuszki, Henry-
ka Dąbrowskiego, Romualda Traugutta, 
Jarosława Dąbrowskiego. Ale w ogniu 
burzy dziejowej zrodził się nowy dzień 
niepodległości, nowy dzień odrodzenia 
państwowości polskiej. Jest nim dzień 
22 lipca 1944 roku. Dzień, w którym 
proklamowana została jedyna legalna 
władza odrodzonego państwa – Polski 
Komitet Wyzwolenia Narodowego”.

Nowa sytuacja społeczno-polityczna, 
w jakiej znalazła się Polska po zakończe-
niu II wojny światowej, przyczyniła się 
do zmian w kalendarzu świąt państwo-
wych. W 1945 roku władze komunistycz-
ne zlikwidowały Święto Niepodległoś-
ci. W jego miejsce wprowadzono tzw. 
Narodowe Święto Odrodzenia Polski. 
Kultywowanie rocznicy ogłoszenia Ma-
nifestu PKWN w Chełmie 22 lipca 1944 
roku (w rzeczywistości dokument został 
podpisany przez Stalina w Moskwie dwa 
dni wcześniej) miało legitymować sy-
stem i władze komunistyczne oraz pod-
kreślać znaczenie udziału „ludowego” 
Wojska Polskiego w wyzwoleniu kraju 
spod niemieckiej okupacji. W ten sposób 
komuniści próbowali wymazać ze spo-
łecznej świadomości datę 11 listopada 
1918 roku oraz postać Józefa Piłsudskie-
go – jednego z głównych architektów 
niepodległej Polski, którego oskarżono 
o zdradę demokracji. Podobnemu celowi 
służyć miało także zlikwidowanie Świę-

ta Żołnierza, obchodzonego 15 sierpnia 
dla upamiętnienia walk w obronie ojczy-
zny podczas wojny polsko-bolszewickiej 
z lat 1919–1921.

Datę 11 listopada miały przyćmić 
obchodzone kilka dni wcześniej rocz-
nice: wybuchu rewolucji bolszewickiej 
w nocy z 6 na 7 listopada 1917 roku (we-
dług obowiązującego w Rosji kalendarza 
juliańskiego – w nocy z 24 na 25 paź-
dziernika) oraz powstania w nocy z 6 na 
7 listopada 1918 roku Tymczasowego 
Rządu Ludowego Republiki Polskiej pod 
kierownictwem Ignacego Daszyńskiego. 
Szczególnie hucznie celebrowano kolej-
ne rocznice tzw. Wielkiej Socjalistycz-
nej Rewolucji Październikowej. Reżim 
komunistyczny na każdym kroku pod-
kreślał, że miała ona decydujący wpływ 
na odzyskanie przez Polskę upragnionej 
państwowości. W lansowaniu tej tezy 
nie przeszkadzał mu fakt, że jej polscy 
uczestnicy – jak Feliks Dzierżyński czy 
Julian Marchlewski – byli zagorzałymi 
przeciwnikami odbudowy niepodległej 
i suwerennej Polski.

Stopniowe przywracanie pamięci
Przez cały okres istnienia Polski „ludo-
wej” obchody Święta Niepodległości 
były zakazane, a jakiekolwiek próby 
jego kultywowania groziły surowymi 
sankcjami ze strony władz państwo-
wych. Dzień 11 listopada 1918 roku 
i postać pierwszego marszałka Pol-
ski funkcjonowały przede wszystkich 
w przestrzeni prywatnej. O postaciach 
i symbolach związanych z odzyskaniem 
przez Polaków upragnionej państwowo-

ści i narodzinach Drugiej Rzeczypospo-
litej mówiło się tak, jak o zdradzieckiej 
napaści Stalina na Polskę 17 września 
1939 roku czy o zbrodni katyńskiej do-
konanej w 1940 roku przez oprawców 
z NKWD. Zniesione Święto Niepod-
ległości społeczeństwo polskie obcho-
dziło przede wszystkim w kościołach, 
gdzie księża odprawiali nabożeństwa 
w intencji ojczyzny, podczas których 
głosili przepełnione patriotycznymi 
treściami kazania. Tak m.in. świętował 
nieformalnie wskrzeszony w Krako-
wie na początku lat siedemdziesiątych 
Związek Legionistów Polskich, najstar-
sza piłsudczykowska organizacja kom-
batancka. Rokrocznie jej członkowie 
organizowali 11 listopada uroczyste 
msze św., a następnie składali kwiaty 
w krypcie Józefa Piłsudskiego na Wa-
welu. Towarzyszył im zawsze kard. Ka-
rol Wojtyła.

Sytuacja zmieniła się diametralnie 
w roku 1978. Władze państwowe świę-
towały kolejną rocznicę rewolucji paź-
dziernikowej, a także przygotowywały 
się do grudniowych obchodów sześćdzie-
siątej rocznicy powstania Komunistycz-
nej Partii Polski i trzydziestolecia PZPR. 
Tymczasem 11 listopada środowiska 
opozycyjne, wzmocnione po wyborze 
kard. Wojtyły na Stolicę Apostolską, ob-
chodziły sześćdziesiątą rocznicę powrotu 
niepodległej i suwerennej Polski na mapę 
Europy. Inicjatorem jawnych, niezależ-
nych od władz państwowych obchodów 
był Ruch Obrony Praw Człowieka i Oby-
watela, który przy aktywnym wsparciu 
środowisk kombatanckich i niepodle-

  Demonstracja 
11 listopada 1980 roku 
w Poznaniu

Fo
t.

 A
IP

N



WYDARZYŁO SIĘ W XX WIEKU40

głościowych, studenckich oraz Kościoła 
katolickiego zorganizował uroczystości 
w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi 
i Warszawie. We wszystkich tych mia-
stach scenariusz obchodów był zbliżony 
– najpierw w kościołach odprawiano na-
bożeństwa w intencji ojczyzny, czasem 
święcono tablice pamiątkowe związane 
z Józefem Piłsudskim i Armią Krajową, 
a następnie uczestnicy przechodzili do 
miejsc pamięci, gdzie składali kwiaty 
i wieńce oraz zapalali znicze. Towarzy-
szyły temu przemowy czołowych dzia-
łaczy opozycyjnych. Poza tym śpiewano 
hymn i pieśni patriotyczne. Tego roku 
obchody zakazanego święta przerodzi-
ły się – po raz pierwszy od zakończenia 
II wojny światowej – w manifestacje pa-
triotyczne.

W latach 1980–1981, w okresie tzw. 
karnawału Solidarności, opozycja poli-
tyczna (m.in. Konfederacja Polski Nie-
podległej – nawiązująca do tradycji pił-
sudczykowskich – i NSZZ „Solidarność”) 
świętowała 11 listopada już w sposób 
całkowicie jawny. Jakby tego było mało, 
w organizację uroczystości włączał się 
także aparat państwowo-partyjny. 11 li-
stopada 1981 roku – pierwszy raz od 1944 
roku – władze złożyły wieńce przed Gro-
bem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. 
Nie oznacza to jednak, że komuniści nie 
dostrzegali zagrożeń płynących ze świę-
towania 11 listopada. Wręcz przeciwnie. 
Henryk Walczyński, dyrektor Departa-
mentu III MSW, pionu odpowiedzialne-
go za walkę z działalnością antypaństwo-
wą, w raporcie poświęconym obchodom 
63. rocznicy wskrzeszenia państwowości 

polskiej pisał, że opozycja polityczna wy-
zwala w społeczeństwie „silne nastroje 
nacjonalistyczne”, a także dopuszcza się 
„wyraźnego nadużywania ofi ar dawnych 
walk o niepodległość do bieżących celów 
politycznych”. I dalej: „Podkreślanie ko-
nieczności »odzyskania niepodległości« 
sugeruje jej aktualny brak, a przez porów-
nania walki z zaborcami w czasie I wojny 
światowej z »obecną walką społeczeń-
stwa« wywołuje wrażenie, iż teraz naród 
również »walczy o niepodległość«, rze-
komo ograniczoną przez nasze sojusze”.

Inaczej było w następnych latach, po 
wprowadzeniu stanu wojennego i delega-
lizacji Solidarności. Mimo trudności opo-
zycja antykomunistyczna przez całe lata 
osiemdziesiąte organizowała niezależne 
obchody wydarzeń z 11 listopada 1918 
roku (podczas gdy władza uporczywie 
czciła przewrót bolszewicki w Rosji). Od-
prawiano nabożeństwa, składano kwia-
ty i wieńce w miejscach pamięci waż-
nych dla historii Polski (takich jak Grób 
Nieznanego Żołnierza w Krakowie czy 
pomnik Konstytucji 3 Maja w Lublinie) 
lub o znaczeniu lokalnym (np. kopiec-
-pomnik ku czci płockich harcerzy pole-
głych w 1920 roku). Odnawiano groby 
legionistów, żołnierzy walczących z bol-
szewicką nawałą w pierwszych latach II 
Rzeczypospolitej czy też Żołnierzy Wy-
klętych. W prasie tzw. drugiego obiegu 
publikowano artykuły historyczne. Mi-
licja, ZOMO i bezpieka starały się prze-
szkadzać społeczeństwu w świętowaniu, 
dość często rozpędzając patriotyczne 
manifestacje – tak jak to miało miejsce 
w Gdańsku, Katowicach czy Poznaniu 

w 1988 roku – lub też inwigilując ich 
uczestników. Tak czy inaczej, w ostat-
niej dekadzie istnienia PRL postać Józefa 
Piłsudskiego oraz data 11 listopada 1918 
roku na dobre zadomowiły się w prze-
strzeni publicznej. O narodzinach II Rze-
czypospolitej pisano nawet w ofi cjalnej 
prasie. Podobnie zresztą jak o Piłsudskim. 
Tyle tylko że przede wszystkim w kon-
tekście jego działalności socjalistycznej.

Reżim komunistyczny nie mógł po-
zostać głuchy na działania Kościoła ka-
tolickiego, środowisk kombatanckich 
i niepodległościowych oraz powstałej 
w drugiej połowie lat siedemdziesią-
tych opozycji politycznej, która – wal-
cząc o prawdę historyczną – z roku na 
rok coraz śmielej i głośniej przypominała 
o symbolach i postaciach związanych 
z tradycją walk o niepodległość Polski 
i początkami II Rzeczypospolitej. I nie 
pozostał. Podczas obrad „okrągłego sto-
łu” Sejm PRL przywrócił dzień 11 listo-
pada do kalendarza świąt państwowych. 
„Dla upamiętnienia rocznicy odzyska-
nia przez Naród Polski niepodległego 
bytu państwowego oraz walk pokoleń 
Polaków o wolność i niepodległość” – 
głosiła preambuła ustawy z 15 lutego 
1989 roku o Narodowym Święcie Nie-
podległości. Historia zatoczyła koło. Po 
zmianach ustrojowych z lat 1989–1990 
wydźwięk obchodów 11 listopada uległ 
zmianie. Niestety, dla wielu Polaków 
dzień niepodległości jest dziś tylko ko-
lejnym dniem wolnym od pracy…

dr Mariusz Żuławnik – historyk, naczelnik 
Wydziału Informacji i Sprawdzeń BUiAD IPN

  11 listopada 1981 roku w Krakowie: manifestanci składają kwiaty 
przy  Grobie Nieznanego Żołnierza na pl. Jana Matejki;  jeden z mężczyzn 
ubrany jest w krakowski strój ludowy; z tyłu widać sztandar z napisem 
„Solidarność” oraz transparent „Wolny naród w niepodległym państwie” Fo
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niepodległości; 11 listopada 1926 roku
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11 listopada 
III Rzeczypospolitej
Andrzej Zawistowski

Sobota, 28 października 1989 
roku. Wieczorne wydanie 
najważniejszego programu 
informacyjnego Telewizji 

Polskiej – Dziennika TV. Gościem au-
dycji jest Joanna Szczepkowska, ak-
torka przez lata sprzyjająca opozycji, 
córka senatora z ramienia Solidarno-
ści. Pod koniec rozmowy Szczepkow-
ska wypowiada słowa, które przeszły 
do historii: „Ponieważ już tutaj jestem, 
chciałabym podać pewną wspaniałą 
wiadomość. Przynajmniej według mnie 
jest ona prawdziwa. […] Proszę pań-
stwa, 4 czerwca 89 roku skończył się 
w Polsce komunizm”.

Dla każdego państwa dzień odzyska-
nia niepodległości jest najważniejszy 
w całorocznym kalendarzu świąt, po-
nieważ – odwołując się do konkretnego 
wydarzenia – defi niuje tożsamość oby-
wateli kraju. 

Przed II wojną światową w Polsce 
przez kilkanaście lat spierano się, któ-

Przez niemal cały okres istnienia II Rzeczypospolitej spierano się 
o datę odzyskania przez Polskę niepodległości, którą można by 
celebrować jako święto narodowe. Po dziewiętnastu latach ustalono, 
że będzie to 11 listopada. Do dziś trwają spory, który dzień uznać 
można za symboliczną datę odzyskania przez Polskę niepodległości 
po latach komunizmu.

ry dzień uznać za początek II Rzeczy-
pospolitej. Obóz sanacji optował za 
11 listopada i związaniem tego święta 
z Józefem Piłsudskim, socjaliści – za 
7 listopada, na pamiątkę utworzenia 
Tymczasowego Rządu Ludowego Re-
publiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim 
na czele. I dopiero w 1937 roku uchwa-
lono, że to 11 listopada ma być świętem 
państwowym. 

Po II wojnie światowej data ta została 
wymazana z kalendarza świąt i zastąpio-
na 22 lipca – Świętem Odrodzenia Pol-
ski. Przypominano w ten sposób ogło-
szenie Manifestu lipcowego PKWN, 
fałszywego w treści i wymowie doku-
mentu proklamującego Polskę „ludo-
wą”. Dość jasna była opozycja między 
nieuznawanym 11 listopada a ofi cjal-
nym 22 lipca, a społeczna świadomość 
znaczenia tej pierwszej daty systema-
tycznie rosła. Symboliczne było to, że 
rok 1989 był jedynym w historii Polski, 
kiedy dwukrotnie obchodzono święto 
powstania państwa: po zwycięstwie 
NSZZ „Solidarność” nie zdążono zli-
kwidować komunistycznego święta, ale 
już w listopadzie świętowano rocznicę 
odzyskania niepodległości. Co ciekawe, 

święto to przywrócił jeszcze w lutym 
1989 roku Sejm PRL IX kadencji.

Powstała w 1989 roku III Rzeczpo-
spolita nawiązała historycznie do swojej 
niepodległej poprzedniczki. Bezdysku-
syjnie za najważniejsze święto uznano 
więc 11 listopada, zapominając o przed-
wojennych sporach. Co jakiś czas wraca 
jednak dyskusja, kiedy III RP w rzeczy-
wistości miała swój „11 listopada”. Kie-
dy więc w Polsce symbolicznie skończył 
się komunizm?

1 stycznia 1989 roku
Gdyby koniec komunizmu mierzyć na-
rzędziami ekonomicznymi, w Polsce 
skończył się on... 1 stycznia 1989 roku. 
Wówczas w życie weszły regulacje 
prawne, zwane ustawami Mieczysława 
Wilczka. De facto likwidowały one ty-
pową dla komunizmu gospodarkę naka-
zowo-rozdzielczą. Polacy zyskali prawo 
do swobodnej działalności gospodar-
czej, a istniejące przedsiębiorstwa sa-
modzielnie mogły określać profi l swojej 
produkcji. Zniesiono monopol państwa 
w handlu zagranicznym i zwiększono 
możliwości działania fi rm z obcym ka-
pitałem. Kilka miesięcy później umoż- 
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z wyborcze 
z czerwca 
1989 roku
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liwiono wolny handel obcymi waluta-
mi. Dodatkiem do zmian w gospodarce 
było wprowadzenie swobodnego dostę-
pu do paszportów. Warto jednak pamię-
tać, że była to próba klasycznej ucieczki 
do przodu. Rząd zdominowany przez 
PZPR usiłował zastosować manewr, 
który niemal siedemdziesiąt lat wcześ-
niej przećwiczył Włodzimierz Lenin. 

Na początku lat dwudziestych – po 
wyczerpujących sowiecką Rosję wal-
kach z przeciwnikami bolszewików, 
a przede wszystkim po eksperymen-
tach z wprowadzaniem komunistycz-
nego modelu do gospodarki – władza 
Lenina zaczęła się chwiać. Wówczas 
zdecydowano się na Nową Politykę 
Ekonomiczną, która dopuszczała ogra-
niczone istnienie sektora prywatnego 
w gospodarce. Lenin miał powiedzieć, 
że trzeba zrobić krok do tyłu w budowa-
niu komunizmu, by później zrobić dwa 
kroki naprzód. Faktycznie, realizacja 
NEP-u uratowała bolszewicką władzę. 

Także dla istniejącego od września 
1988 roku rządu Mieczysława Rakow-
skiego radykalna poprawa warunków 
życia społeczeństwa była jedyną na-
dzieją na zachowanie przez PZPR wła-
dzy. Obywatele PRL nie dali się jednak 
nabrać na taki erzac wolności. Mimo 
to do dziś pamięta się o Mieczysławie 
Wilczku jako o autorze najbardziej li-
beralnego prawa gospodarczego w całej 
powojennej historii.

4 czerwca 1989 roku
Kolejną symboliczną datą jest niewąt-
pliwie 4 czerwca 1989 roku – dzień 
pierwszych od ponad pół wieku częś-

ciowo wolnych wyborów do polskiego 
parlamentu. Zasady ich przeprowadze-
nia ustalono kilka tygodni wcześniej 
przy „okrągłym stole”: opozycja mogła 
wystawić swoich kandydatów do przy-
wróconego właśnie Senatu oraz do Sej-
mu, ale w izbie niższej mogła się ubie-
gać jedynie o 35 proc. miejsc. Pozostałe 
mandaty z góry zagwarantowano przed-
stawicielom PZPR oraz kontrolowanym 
przez komunistów partiom i organiza-
cjom. Jednym słowem, zwycięzców 
wyborów wskazano na kilka tygodni 
przed wrzuceniem do urny pierwszej 
wyborczej karty. Co więcej, o miejsca 
dostępne opozycji mogli walczyć także 
przedstawiciele dotychczasowej władzy. 
Takim kandydatem był np. Jerzy Urban, 
jeden z najważniejszych przedstawicieli 
ekipy stanu wojennego, choć formalnie 
bezpartyjny.

Spoglądając z dzisiejszej perspek-
tywy, nie doceniamy wagi egzaminu, 
jaki Polacy zdali przy urnach wybor-
czych. Dzisiaj głosowanie polega na 
zaznaczeniu we wskazanym miejscu 
nazwiska odpowiadającego nam kan-
dydata. W 1989 roku proces wybor-
czy był o wiele trudniejszy. Wyborca 
dostawał do ręki plik kart, na których 
musiał dokonywać zaznaczeń, stosując 
różne techniki. Liczba kart zależała od 
liczby mandatów przyznanych dane-
mu okręgowi wyborczemu, co dodat-
kowo utrudniało prowadzenie kampa-
nii. I tak na karcie do Senatu wyborca 
musiał skreślić wszystkie nazwiska 
z wyjątkiem tych dwóch (lub trzech 
w Warszawie i Katowicach), na które 
oddawany był głos. 

Jeszcze trudniej było w wyborach do 
Sejmu: tu należało skreślić te nazwiska, 
które były bezpośrednio przed nazwi-
skiem popieranego kandydata. Głos li-
czony był bowiem dla pierwszej nieskre-
ślonej osoby. Takie skreślenia należało 
powtórzyć na kilku kartach. Dodatkowo 
wyborca dostawał jeszcze kartę „listy 
krajowej”, na której mógł, ale nie mu-
siał dokonywać skreśleń. Oczywiście 
przy nazwiskach kandydatów nie poda-
wano ich przynależności do PZPR czy 
Solidarności. Wyborca musiał pamiętać, 
kto reprezentuje opcję, którą chce po-
przeć. Dodatkowo wybory odbywały się 
w dwóch turach, które dzieliło 14 dni.

Mimo tak skomplikowanej 
procedury Polacy jednoznacznie 
udzielili poparcia kandydatom 
Solidarności. O doniosłości tego aktu 
wyborczego świadczą słowa Stefana Ki-
sielewskiego: „Głosowałem więc dnia 
4 czerwca dopiero w powojennej Polsce 
po raz drugi. W latach 1957 i 1961 nie 
głosowałem, choć sam wówczas kan-
dydowałem. Wstrzymałem się jednak, 
wiedząc, że zostałem powołany, czyli 
mianowany, więc po cóż udawać, żem 
wybierany”.

Czerwcowe wybory miały jednak 
także inne oblicze. 4 czerwca – ku za-
skoczeniu komunistów – przepadła lista 
krajowa z prominentnymi przedstawi-
cielami PZPR i jej sojuszników. Wybor-
cy wykorzystali szansę i wyeliminowali 
z parlamentu 33 przedstawicieli obozu 
władzy. Wówczas doszło do sytuacji 
zupełnie w demokracji niespotykanej – 
pomiędzy turami zmieniono ordynację, 
rozdysponowano 33 mandaty pomię-



  Tadeusz Mazowiecki został 12 września 1989 roku pierwszym niekomunistycznym 
premierem, choć w jego rządzie najważniejsze resorty wciąż znajdowały się w rękach PZPRFo
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  Prezydent Rzeczypospolitej 
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski 
przekazuje insygnia władzy nowo 
wybranemu Prezydentowi RP 
Lechowi Wałęsie, 22 grudnia 1990 roku
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dzy istniejące okręgi i wystawiono ko-
lejnych, zupełnie nowych kandydatów 
związanych z obozem władzy. 

Do drugiej tury wyborów, w której 
startowało już tylko dziewięciu przed-
stawicieli Solidarności (pozostali zdoby-
li ponad 50 proc. głosów już w I turze), 
poszło jedynie 25 proc. uprawnionych. 
Warto pamiętać, że pierwsze w pełni 
wolne wybory odbyły się niemal rok 
później. 27 maja 1990 roku Polacy wska-
zali swoich przedstawicieli do reaktywo-
wanego samorządu terytorialnego.

12 września 1989 roku
Klęska wyborcza komunistów w czerw-
cu 1989 roku zaowocowała powołaniem 
12 września na stanowisko premiera Ta-
deusza Mazowieckiego – przedstawiciela 
NSZZ „Solidarność”. W skład jego rządu 
weszli przedstawiciele dotychczasowej 
opozycji, ale także członkowie partii rzą-
dzących w PRL. Resorty siłowe wciąż 
kontrolowała PZPR. Milicją i SB rzą-
dził gen. Czesław Kiszczak, wojskiem 
gen. Florian Siwicki. Obaj generałowie 
w 1981 roku wprowadzali w Polsce stan 
wojenny, teraz zaś znaleźli się w składzie 
„solidarnościowego” rządu. Mimo to ob-
jęcie funkcji premiera przez działacza an-
tykomunistycznego było wyłomem we 
wciąż istniejących Układzie Warszaw-
skim i Radzie Wzajemnej Pomocy Go-
spodarczej. Było wydarzeniem, które 
znalazło się we wszystkich poważnych 

podręcznikach historii powszechnej. 
Był to przełom, choć zaledwie 
rozpoczynający wychodze-
nie z komunizmu. 

Warto przypomnieć, że ostatni więzień 
polityczny PRL – skazany za współpra-
cę z Radiem Wolna Europa Józef Sza-
niawski – wyszedł na wolność dopiero 
22 grudnia 1989 roku. PZPR rozwią-
zała się w styczniu 1990 roku, ale jej 
następczyni – Socjaldemokracja Rze-
czypospolitej Polskiej – skorzystała 
z majątku komunistycznej partii. Do-
piero w listopadzie 1990 roku uchwa-
lono ustawę o przejęciu majątku byłej 
już PZPR przez skarb państwa. Wresz-
cie w kwietniu 1990 roku uchwalono 
ustawę likwidującą Służbę Bezpieczeń-
stwa, milicja stała się policją (regulacje 
te weszły w życie kilka tygodni później). 
W lipcu 1990 roku z rządu odeszli Si-
wicki i Kiszczak. Zanim jednak do tego 
doszło, komuniści przez długie miesią-
ce niszczyli dokumenty PZPR i tajnych 
służb. Zdumiewające jest także to, że do 
wiosny 1990 roku działała w Polsce cen-
zura (Główny Urząd Kontroli Publikacji 
i Widowisk). Co więcej, niemal do końca 
działalności potrafi ła ingerować w teks-
ty (np. dotyczące Związku Radzieckie-
go). Ze struktur Układu Warszawskiego 
i RWPG Polska wyzwoliła się dopiero 
w połowie 1991 roku, już w okresie rzą-
dów kolejnego premiera.

29 grudnia 1989 roku
Chyba najbardziej widocznym znakiem 
odcięcia się od PRL była ustawa uchwa-
lona w ostatnich dniach roku 1989. Do-
tyczyła ona zmiany konstytucji Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej – przypomnij-

my, konstytucji uchwalonej w 1952 
roku, w najczarniejszym okresie sta-
linizmu. 29 grudnia 1989 roku par-

lamentarzyści zlikwidowali nazwę 
PRL, zastępując ją historyczną nazwą 

Rzeczpospolita Polska. Polski orzeł od-
zyskał złotą koronę, której w 1944 roku 
pozbawili go komuniści. Wykreślono za-
pisy o przewodniej roli PZPR, sojuszu 
z ZSRR i gwarancjach dla gospodarki 
nakazowo-rozdzielczej. Decyzje parla-
mentarzystów w istocie miały charakter 
jedynie symboliczny – rzeczywistość od 
dawna nie przystawała do zapisów stali-
nowskiej ustawy zasadniczej. Gospodar-
ka centralnie kierowana dawno się zała-

mała, PZPR nie była już partią rządzącą, 
a słowo „peerelowski” traktowano raczej 
jako synonim czegoś beznadziejnego, nie 
zaś określenie państwa. I choć na zmianę 
druków, pieczątek, oznaczeń dano czas 
aż do 1995 roku, w sposób symboliczny 
PRL jednak przestała istnieć.

22 grudnia 1990 roku
Po formalnej likwidacji PRL, a następ-
nie SB i MO, jednym z ostatnich symboli 
trwania starego porządku był sprawujący 
urząd prezydenta gen. Wojciech Jaruzelski. 
Wybór w lipcu 1989 roku zawdzięczał nie-
formalnemu porozumieniu obozu władzy 
i części obozu Solidarności. We wrześniu 
1990 roku Jaruzelski skierował do Sejmu 
projekt ustawy, która skracała jego ka-
dencję. Nowy prezydent miał być – po 
raz pierwszy w historii Polski – wybrany 
w wyborach powszechnych. Na przełomie 
listopada i grudnia w dwóch turach wybo-
rów prezydenckich zwyciężył Lech Wałę-
sa. 22 grudnia zorganizowano uroczystość 
zaprzysiężenia nowej głowy państwa. Wa-
łęsa złożył ślubowanie przed Zgromadze-
niem Narodowym, objął władzę zwierzch-
nią nad armią, a na Zamku Królewskim 
w Warszawie przejął z rąk prezydenta RP 
na uchodźstwie insygnia władzy. Przez 
pół wieku Chorągiew Rzeczypospolitej, 
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oryginał konstytucji z 1935 roku, insygnia 
orderów Orła Białego i Polonia Restituta 
oraz pieczęć Prezydenta RP przechowy-
wano na emigracji, a ich przekazanie do 
kraju było symbolicznym wyrazem końca 
istnienia władz na uchodźstwie i de facto 
wojny rozpoczętej w 1939 roku. 

Obaj prezydenci podpisali następują-
cy protokół: „Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej Lech Wałęsa oraz Ryszard 
Kaczorowski, Prezydent Rzeczypospo-
litej rezydujący w Londynie […] uzna-
li, że: dążenia kilku pokoleń Polaków do 
zapewnienia Polsce niepodległego bytu 
zostały zrealizowane; budowa zrębów 
demokratycznego Państwa Polskiego 
powinna się odbywać wspólnym wysił-
kiem wszystkich Polaków zamieszkałych 
zarówno w kraju, jak i za jego granicami. 
W związku z tym Ryszard Kaczorowski, 
Prezydent rezydujący w Londynie, złożył 
[…] następującą deklarację: Uznając, że 
wybrany z woli Narodu w wyborach po-
wszechnych Prezydent Lech Wałęsa jest 
najwyższym przedstawicielem Państwa 
Polskiego, oświadczam, że moja misja 
prezydencka została wypełniona oraz za-
kończona i przekazuję insygnia prezy-
denckie Prezydentowi Lechowi Wałęsie, 
jako symbole ciągłości II Rzeczypospoli-
tej; wszystkie instytucje pozostające pod 
moim zwierzchnictwem uznają zwierzch-
nictwo Prezydenta Lecha Wałęsy”.

Ważne było także to, że w dniu za-
przysiężenia Lech Wałęsa nie spotkał 
się z ustępującym z urzędu gen. Wojcie-
chem Jaruzelskim. Dzięki temu suge-
stywnie zaznaczono, że nowy prezydent 
władzę przejął od prezydenta Kaczo-
rowskiego – symbolizującego ciągłość 
ustanowionej w 1918 roku polskiej pań-
stwowości – a nie z rąk dawnego I se-
kretarza KC PZPR.

27 października 1991 roku
Niewątpliwie najważniejszym probie-
rzem demokracji i suwerenności są wolne 
wybory. Obywatele odrodzonej II Rze-
czypospolitej na możliwość powołania 

własnych przedstawicieli do władzy cze-
kali niecałe trzy miesiące. III Rzeczpo-
spolita na w pełni demokratyczne wybory 
sejmowe kazała czekać dwa lata i cztery 
miesiące, licząc od tych częściowo wol-
nych z czerwca 1989 roku. 

Polska, która rozpoczęła proces krusze-
nia bloku sowieckiego, była ostatnim kra-
jem tego bloku, w którym przeprowadzono 
całkowicie wolne wybory parlamentarne... 
Ich wyniki były chyba najlepszym probie-
rzem polskiej demokracji. O 460 miejsc 
w Sejmie walczyło niemal 7 tys. kandy-
datów. Do izby niższej weszli przedstawi-
ciele 29 komitetów wyborczych! Wśród 
nich były tak egzotyczne twory jak Polska 
Partia Przyjaciół Piwa (16 posłów). 25 li-
stopada 1991 roku powołany na funkcję 
marszałka-seniora Aleksander Małachow-
ski powiedział: „Uczestniczymy wszyscy 
w doniosłym zwrocie naszych dziejów. Za 
chwilę, jak nakazuje tradycja, trzykrotnym 
uderzeniem laską marszałkowską o pod-
łogę Izby poselskiej otworzę posiedzenie 
pierwszego wybranego w wolnych wybo-
rach po półwiekowej przerwie Sejmu Rze-
czypospolitej, co widomie zaświadcza, że 
nie darmo Polacy walczyli, cierpieli, ginę-
li za ojczyznę, co widomie zaświadcza, że 
nie na darmo zbuntowała się Solidarność 
i pokonała komunistyczny totalizm. Piękny 
dzień nam nastał, piękny dzień wolności”.

17 września 1993 roku
Ostatnią symboliczną datą na mapie dro-
gowej polskiej niepodległości jest niewąt-
pliwie wrzesień 1993 roku. Warto bowiem 
pamiętać, że mimo wielu przełomowych 
wydarzeń i odzyskania przez Polskę suwe-
renności, na terenie kraju wciąż stacjono-
wała armia, która 17 września 1939 roku 
zaatakowała Rzeczpospolitą. Regularne 
wycofywanie wojsk sowieckich z Polski 
rozpoczęto dopiero w kwietniu 1991 roku. 
Wówczas stacjonująca w Polsce Północ-
na Grupa Wojsk Armii Radzieckiej liczyła 

53 tys. żołnierzy, ponad 7 tys. pracowni-
ków cywilnych i ok. 40 tys. członków ich 
rodzin. Już w czasie trwania tej operacji za-
walił się Związek Radziecki, a jego żołnie-
rzy przejęła Federacja Rosyjska. 17 wrześ-
nia 1993 roku, w 54. rocznicę ataku Armii 
Czerwonej, na dziedzińcu Belwederu Lech 
Wałęsa pożegnał ostatnich 21 żołnierzy ro-
syjskiej armii. Na uroczystości nie było wy-
sokich przedstawicieli Rosji – w ostatniej 
chwili zorientowali się, dlaczego Polacy tak 
bardzo naciskali, by ceremonia odbyła się 
właśnie 17 września… By symbolice stało 
się zadość, także tego dnia na Wawelu zło-
żono trumnę ze szczątkami gen. Władysła-
wa Sikorskiego, pierwszego premiera rządu 
RP na uchodźstwie.

11 listopada – a więc kiedy?
Powyżej przytoczyłem siedem dat, które 
mogą nawiązywać do 11 listopada, choć 
na pewno święta tego nie zastąpią. Ten 
listopadowy dzień symbolizuje bowiem 
ciągłość polskiej państwowości. Jedno 
z tych wydarzeń z pewnością może być 
jednak symbolem odzyskania niepodle-
głości przez Polskę po latach komunizmu. 
Które? Uważam, że jest nim niewątpliwie 
4 czerwca 1989 roku. Oczywiście, tego 
dnia rozpoczynał się dopiero proces od-
zyskiwania przez naród suwerenności. 
Warto jednak pamiętać o atmosferze ranka 
5 czerwca, gdy na drzwiach lokali wybor-
czych zawisły protokoły podsumowujące 
wyniki głosowania. Wówczas przeciw-
nicy komunizmu – nawet ci, którzy nie 
zaakceptowali kompromisu „okrągłego 
stołu” i do urn nie poszli – odczuwali 
niekłamaną radość z klęski komunistów. 
I wiedzieli, że rozpoczyna się nowy roz-
dział. Wypowiedziane przez Szczepkow-
ską w październiku 1989 roku słowa do-
brze zdefi niowały te nastroje.

dr Andrzej Zawistowski – dyrektor BEP IPN 
i pracownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

  Żołnierze Armii Radzieckiej byli ostatnim 
reliktem dominacji ZSRR w Polsce; 
na zdjęciu jeden z ostatnich transportów 
wojska – już rosyjskiego – opuszczający 
Borne Sulinowo; 2 października 1992 roku
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MMarek Adamkiewicz, bo 
o nim mowa, urodził się 
21 listopada 1957 roku 
w Szczecinie. Szko-

łę średnią ukończył z wyróżnieniem 
i mógł bez egzaminów wstępnych pod-
jąć studia na dowolnej uczelni w Polsce. 
Wybrał Uniwersytet Wrocławski i tam 
w 1976 roku zaczął studiować fi zykę.

Wolny student
Beztroskie życie nie było mu jednak 
pisane. 7 maja 1977 roku w niewyjaś-
nionych do dziś okolicznościach zmarł 
Stanisław Pyjas, student UJ i aktyw-
ny działacz opozycji. Adamkiewicz, 
wstrząśnięty tym wydarzeniem, jesz-
cze w grudniu tego samego roku znalazł 
się w gronie założycieli wrocławskie-
go Studenckiego Komitetu Solidarności 
(wcześniej podobne komitety powoła-
no w Krakowie, Warszawie, Gdańsku 
i Poznaniu, zaś w maju 1978 roku – 
w Szczecinie). Komitet ten krytycznie 
oceniał działalność związanego z wła-
dzą Socjalistycznego Związku Studen-
tów Polskich i zapowiadał kroki na 
rzecz powołania niezależnej organiza-
cji studenckiej.

Adamkiewicz, który został jednym 
z rzeczników SKS, był – tak samo jak 
jego koledzy – zatrzymywany, wzy-
wany na przesłuchania i ostentacyjnie 
śledzony przez esbeków. W kwietniu 

1978 roku wraz z jednym z kolegów 
prowadził na terenie wrocławskiej 
Akademii Ekonomicznej tzw. akcję 
stolikową, polegającą na rozstawieniu 
w uczelnianej stołówce małego, prze-
nośnego stolika, na którym rozkładane 
były różnego rodzaju materiały drugie-
go obiegu. Dwaj pracownicy AE skon-
fi skowali młodym opozycjonistom ich 
materiały. Następnego dnia niepokorni 
studenci interweniowali u prorektora. 
Ten jednak nie tylko nie zwrócił ma-
teriałów, lecz również poinformował 
o zachowaniu nieproszonych gości – 
jego zdaniem „agresywnym i podważa-
jącym godność studenta PRL” – rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kara była surowa – Adamkiewicz zo-
stał skreślony z listy studentów. Jako 
dodatkowy pretekst wykorzystano 

wcześniejszy incydent, gdy będąc 
pod wpływem alkoholu, chłopak 
wdał się w awanturę z pracowni-
kami Służby Ochrony Kolei na 

dworcu PKP we Wrocławiu. We-
zwali oni milicjantów, którzy pobili 

Adamkiewicza na komisariacie dwor-
cowym. Później postawiono go przed 
sądem i skazano za obrazę funkcjona-
riuszy MO i SOK „z pobudek chuligań-
skich” na 540 godzin prac społecznych.

Nowe miejsce, ten sam zapał
Swoją karę Adamkiewicz odpracowy-
wał w Szczecinie, do którego wrócił 
po nieudanej próbie rozpoczęcia stu-
diów na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim (chociaż wcześniej otrzy-
mał zgodę na podejście do egzami-
nów wstępnych, to jednak w ostatniej 
chwili, przed wejściem na salę egza-
minacyjną, został poinformowany, że 
nie będzie to możliwe). W Szczecinie 
nawiązał kontakty z miejscowymi opo-
zycjonistami. Podtrzymywał także zna-
jomości zawarte w okresie działalności 
we wrocławskim SKS. W tym czasie 
zajmował się głównie kolportażem wy-
dawnictw drugoobiegowych, do któ-
rych dzięki wspomnianym kontaktom 
miał łatwy dostęp.

Od niego 
zaczął się WiP
Michał Siedziako

Dwudziestoośmioletni student matematyki ze szczecińskiej 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w decydujący sposób 
przyczynił się do powołania ogólnopolskiego 
Ruchu „Wolność i Pokój” – jednej 
z najważniejszych inicjatyw opozycyjnych 
w Polsce w drugiej połowie 
lat osiemdziesiątych.



  Marek Adamkiewicz
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W 1980 roku ukończył z wyróżnie-
niem studium policealne i chciał się do-
stać na Politechnikę Szczecińską. Jeden 
z pracowników uczelni, który miał egza-
minować Adamkiewicza, otrzymał jed-
nak od prorektora następującą instrukcję: 
„Drogi kolego, chłopiec ten udziela się 
w Studenckim Komitecie Solidarności 
i nie możemy pozwolić, by wciągał tam 
naszą młodzież. Powstrzymamy go na 
egzaminie wstępnym z angielskiego. 
Egzamin jutro, a pan będzie członkiem 
komisji egzaminacyjnej, dołączy jeszcze 
dwóch naszych. Zastosujcie tylko naj-
wyższe kryterium ocen. To jest polecenie 
służbowo-partyjne”.

Lider NZS
Jesienią 1980 roku, już po strajkach 
sierpniowych i zgodzie władz na reje-
strację samorządnych związków zawo-
dowych, Adamkiewicz rozpoczął studia 
matematyczne w szczecińskiej Wyższej 
Szkole Pedagogicznej. Od razu zaanga-
żował się w działalność Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów, m.in. organizując 
wykłady otwarte i koncerty oraz reda-
gując pismo „Półgębkiem”. Ze względu 
na swe dotychczasowe doświadczenie 
w niezależnym ruchu studenckim, stał 
się jednym z liderów NZS w Szczeci-
nie. Nie wykorzystywał tego jednak do 
budowania swojej pozycji. Jego koledzy 
po latach wspominali: „Rzadko zresztą 
o niej mówił [o opozycyjnej przeszło-
ści – M.S.], a jeżeli już, to w prywat-
nych rozmowach. Żył współczesnością. 
Gdyby z jego cech wybrać te najlepsze, 
to postawilibyśmy chyba na... wyrozu-
miałość, bezkonfl iktowość i umiejętność 

słuchania. Był wyrozumiały dla wszyst-
kich, przyjaciół i nieprzyjaciół. Każde 
postępowanie, każdą wyrażoną i uargu-
mentowaną myśl, choćby najbardziej 
sprzeczną z jego wyobrażeniem, przyj-
mował jako suwerenne prawo jednostki 
do indywidualnego wyboru. Nie starał 
się nigdy narzucić własnej drogi i spo-
sobu myślenia otaczającym go ludziom. 
Wprost przeciwnie, starał się zrozumieć 
ich wybór. Może dlatego właśnie był 
osobą wyjątkowo lubianą. Nie obawia-
no się bowiem potępienia i obelg z jego 
strony, a zawsze można było liczyć na 
jego pomocną dłoń”.

Adamkiewicz brał udział w dwóch 
strajkach studenckich, walcząc o rejestra-
cję NZS (w lutym 1981 roku) oraz o nową 
ustawę o szkolnictwie wyższym i usunię-
cie ze stanowiska rektora Wyższej Szko-
ły Inżynierskiej w Radomiu prof. Mi-
chała Hebdy (w listopadzie/grudniu tego 
samego roku).

W internowaniu
Gdy w grudniu 1981 roku wprowadzo-
no stan wojenny, Adamkiewicz i nie-
którzy jego koledzy przenieśli się do 
strajkującej Stoczni Szczecińskiej im. 
Adolfa Warskiego. Po kilku dniach 
strajk ten został rozbity przez wojsko 
i milicję. Adamkiewicz ukrywał się 
przez kilka tygodni. Kiedy się ujawnił, 
zawieszono go w prawach studenta 
i otrzymał nakaz pracy. Zaangażo-
wał się w działalność podziemnego 
Akademickiego Ruchu Oporu. Nie 
trwało to jednak długo, gdyż został 
internowany jako osoba – jak czy-
tamy w decyzji komendanta woje-
wódzkiego MO z 8 maja 1982 roku 
– której pozostawanie na wolności 

„zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa 
i porządkowi publicznemu przez to, że 
może podjąć działalność skierowaną 
przeciwko interesom politycznym PRL 
i powodującą zakłócenia w gospodarce 
narodowej”.

Dziesięć dni później zginął w Gdań-
sku, w niewyjaśnionych okolicznoś-
ciach, starszy brat Marka – Wiesław. 
Marek otrzymał kilkunastodniową prze-
pustkę z internowania. Wspominał póź-
niej o trudnym powrocie za kraty: „Chy-
ba ze trzy godziny stałem przed bramą 
więzienia i zastanawiałem się: wejść tam 
czy nie. W końcu pomyślałem, że dla 
rodziny byłoby to zbyt wielkie obcią-
żenie, gdyby musiała się martwić jesz-
cze o mnie i – znalazłem się po drugiej 
stronie bramy. Czułem się tam zresztą 
spokojniej niż na zewnątrz. Byłem za-
mknięty i nic mi już więcej nie groziło: 
a tutaj żyłem w ciągłym napięciu – czy 
będzie rewizja, kolegium, 48 godzin?”.

Przysięgi nie złożę
W listopadzie 1982 roku Adamkiewicz 
opuścił ośrodek internowania. Powrócił 
na studia w szczecińskiej WSP i znów kol-
portował niezależne wydawnictwa. Cho-
ciaż w czerwcu 1984 roku zdał wszystkie 
egzaminy i otrzymał absolutorium, to jed-
nak nie pozwolono mu obronić pracy ma-
gisterskiej. Otrzymał  bowiem powołanie 
do odbycia zasadniczej służby wojskowej 
w Szkole Podchorążych Rezerwy w Be-
mowie Piskim. Stawił się tam 4 września. 
Kilka dni później przedstawił jednak do-
wódcy oświadczenie, że z przyczyn po-
litycznych odmawia złożenia przysięgi 
wojskowej. Za niezgodne z własnymi 
przekonaniami uznał fragmenty roty 
mówiące o staniu na straży władzy ludo-

Adamkiewicz po 1989 roku

Marek Adamkiewicz po 1989 roku nie poszedł w ślady wielu kolegów z dawnej 
opozycji, którzy zrobili kariery w „wielkiej polityce”. Po raz ostatni w politykę 
zaangażował się w 1995 roku. Zorganizował wówczas w Szczecinie kampanię 
wyborczą kandydującemu na prezydenta – bez powodzenia, jak się okazało 
– Jackowi Kuroniowi, którego poznał jeszcze w okresie działalności we wrocław-
skim SKS. Współtworząc w latach dziewięćdziesiątych lokalne Stowarzyszenie 
Wytrawnego Piwosza, jak sam mówi, „angażował się w budowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego”. Okres największej społecznej aktywności ma już jednak 
za sobą. Obecnie pracuje jako kierownik stadionu Pogoni Szczecin, wolny czas 
poświęca zaś przede wszystkim rodzinie.

  Legitymacja członkowska NZS
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wej i przymierzu z Armią 
Radziecką. Różni ofi cero-
wie próbowali zmusić go 
do zmiany stanowiska, ale 
bezskutecznie. Adamkiewi-
cza zdegradowano do stopnia 
szeregowego i przeniesiono 
karnie do remontowo-budow-
lanej Jednostki Wojskowej 
nr 1741 w Jarominie. Także 
tamtejsi ofi cerowie nie zdołali 
namówić go do zmiany decyzji.

14 listopada Delegatura Woj-
skowej Służby Wewnętrznej 
w Trzebiatowie wszczęła w tej 
sprawie dochodzenie, zakończo-
ne dwa dni później postanowie-
niem o postawieniu Adamkiewi-
czowi zarzutu z art. 305 kodeksu 
karnego, mówiącego, że „żołnierz, 
który odmawia pełnienia służ-
by wojskowej albo wykonywania 
obowiązku wynikającego z tej służby, 
podlega karze pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 5”. Już następnego 
dnia Adamkiewicz został aresztowany, 
a wkrótce Wojskowa Prokuratura Gar-
nizonowa w Koszalinie przygotowała 
akt oskarżenia.

Rozprawa przed Wojskowym Sądem 
Garnizonowym w Szczecinie odbyła się 
18 grudnia 1984 roku. Jej wynik, wobec 
przyznania się oskarżonego do zarzuco-
nego mu czynu i odmowy składania wy-
jaśnień oraz zgodnych zeznań przesłu-
chiwanych w śledztwie świadków, był 
właściwie z góry przesądzony. Niewia-
domą pozostawał jedynie wymiar kary. 
Obrońca wnosił o zastosowanie aresz-
tu wojskowego, prokurator wojskowy 
kpt. Jacek Bukatka zaś o karę dwóch lat 
i sześciu miesięcy pozbawienia wolno-
ści. Sąd w składzie: ppłk Tadeusz Nie-

mesz (przewodniczący), ppłk Stanisław 
Szczęch oraz mjr Aleksander Bojanow-
ski, biorąc pod uwagę „znaczny stopień 
szkodliwości społecznej czynu popeł-
nionego przez sądzonego, zwłaszcza 
dla zwartości bojowej wojska, jego złą 
wolę (odmawiał złożenia przysięgi woj-
skowej wielokrotnie) oraz wcześniej-
szą karalność (wspomniany wyrok za 
obrazę funkcjonariuszy MO i SOK)”, 
przychylił się do wniosku prokuratora.

W historii PRL już wcześniej zda-
rzali się poborowi, którzy nie chcie-
li składać przysięgi wojskowej, ale to 
Adamkiewicz pierwszy zapłacił za 
to więzieniem. Na kilkanaście miesię-
cy osadzono go w Zakładzie Karnym 
w Stargardzie Szczecińskim w tzw. 
sztywnej celi przeznaczonej dla szcze-
gólnie niebezpiecznych przestępców. 
Biorąc jednak pod uwagę dalszy rozwój 

wydarzeń w całym kraju, można dojść 
do wniosku, że komuniści „strzelili so-
bie w kolano”. Skazanie Adamkiewi-
cza stało się bowiem iskrą, która spo-
wodowała powstanie Ruchu „Wolność 
i Pokój”.

Solidarni z Adamkiewiczem
Pomysł powołania organizacji pokojo-
wej, propagującej metodę niestosowania 
przemocy w walce z komunistycznym 
reżimem, pojawił się w gronie uczest-
ników tygodniowej głodówki w obronie 
zamkniętego w więzieniu kolegi, pod-
jętej 17 marca 1985 roku w kościele 
św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej pod 
Warszawą. Bezpośredni impuls do stwo-
rzenia ruchu wyszedł jednak z Krako-
wa. Autorem nazwy „Wolność i Pokój” 
(początkowo „Pokój i Wolność”) oraz 

  Poborowy Adamkiewicz 
w Szkole Podchorążych 
Rezerwy w Bemowie Piskim, 
wrzesień 1984 roku
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  „Marsz wielkanocny”, 
pierwsza legalna manifestacja 
opozycyjna w Szczecinie, 
27 marca 1989 roku
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„Deklaracji założycielskiej” ruchu był 
Jan Maria Rokita. Deklarację odczyta-
no 14 kwietnia 1985 roku po mszy św. 
w krakowskim kościele św. Stanisła-
wa. Powołując się na orędzia pokojowe 
Jana Pawła II, uznano, że celem ruchu 
będzie „propagowanie i pozyskiwanie 
jak największych rzesz Polaków dla 
prawdziwej, niczym niezafałszowanej 
idei pokoju”. W dokumencie znalazł się 
też następujący zapis: „[…] warunkiem 
zaistnienia pokoju w życiu politycznym 
państw i narodów jest skuteczne zagwa-
rantowanie wszystkim ludziom wolności 
osobistej. Nie ma pokoju nigdzie tam, 
gdzie zlikwidowano tradycyjne warto-
ści polityczne, gdzie stworzono systemy 
państwowej represji, przymusu ideolo-
gicznego, gdzie pozbawiono jednostkę 
praw do samodzielności i inicjatywy. 
Nie ma więc pokoju w rządzonej przez 
komunistów Polsce. Pragniemy zrobić 
wszystko, co przyczynić się może do 
zwiększenia zakresu wolności człowie-
ka w naszym kraju, a tym samym dać 
w Polsce szansę pokojowi”. Oświadcze-

IPN Szczecin
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„Bez wątpienia było warto!”Z Markiem Adamkiewiczem  rozmawia Michał Siedziako

	 Historycy	zajmujący	się	dziejami	najnowszymi	mają	tę	dogodność,	że	mogą	

korzystać	z	 relacji	świadków	i	uczestników	wydarzeń,	które	opisują.	Relacje	 te	wy-

magają	oczywiście	podejścia	krytycznego,	powinny	być	też	konfrontowane	ze	wspo-

mnieniami	 innych	 osób,	 a	 także	 z	 materiałami	 aktowymi.	 Jednakże	 można	 śmiało	

stwierdzić,	że	wizja	historii	najnowszej	skonstruowana	bez	wykorzystania	świadectw	

uczestników	i	świadków	jest	ułomna	i	niepełna.	Gromadzenie	relacji	ustnych	nie	jest	

zadaniem	łatwym.	Wymaga	dobrej	znajomości	faktografii	historycznej,	umiejętności	

warsztatowych	(także	tych	o	charakterze	dziennikarskim),	a	nawet	pewnej	znajomo-

ści	 psychologii.	 Szczególnie	 trudne	 jest	 przeprowadzenie	 rozległego	wywiadu-rzeki,	

a właśnie	takiego	zadania	podjął	się	w	swojej	książce	Michał	Siedziako.	Wyszedł	z	tej	

próby	niewątpliwie	zwycięsko.	 Marek	Adamkiewicz	to	postać	na	poły	legendarna.	Wieloletni	zasłużony	opo-

zycjonista,	powszechnie	znany	stał	się,	gdy	jako	pierwszy	z	serii	objectorów	odmówił	

złożenia	przysięgi	wojskowej.	Akcja	w	jego	obronie	zmobilizowała	szerokie	kręgi	ludzi	

„Solidarności”	oraz	NZS	i	doprowadziła	do	powstania	znaczącego	i	aktywnego	ruchu	

pacyfistycznego	 „Wolność	 i	 Pokój”.	Wywiad-rzeka	 z	Markiem	Adamkiewiczem	 siłą	

rzeczy	jest	więc	cennym	źródłem	historycznym.
Fragment	recenzji	prof.	dr.	hab.	Wojciecha	Polaka

nie o przystąpieniu do WiP i przyjęciu 
krakowskiej deklaracji założycielskiej 
podpisała 2 maja 1985 roku grupa uczest-
ników wspomnianej głodówki. W na-
stępnych miesiącach inicjatywa przeno-
siła się do kolejnych miast.

Ruch szybko się rozwijał, wnosząc do 
działań opozycji demokratycznej w PRL 
powiew świeżości. Istotnym novum 
w stosunku do inicjatyw opozycyjnych 
podejmowanych po 13 grudnia 1981 
roku była jawność działania. Do głów-
nych form aktywności należały pokojo-
we protesty o charakterze happeningów 
ulicznych, rozwieszanie transparentów 
na publicznych budynkach, sittingi, prze-
marsze ulicami miast w kilkunastoosobo-
wych grupach z transparentami, zbieranie 
podpisów pod różnego rodzaju petycjami 
itp. Ważną częścią działań podejmowa-
nych przez członków ruchu była akcja od-
syłania książeczek wojskowych do mini-
stra obrony narodowej. Wydawano także 
wiele niezależnych tytułów prasowych.

Już w maju 1986 roku władze uznały 
WiP za „szczególnie niebezpieczny”, 
zaś podnoszone przez jego działaczy 
hasła pokojowe i ekologiczne za „jeden 
z najzręczniejszych […] kamufl aży do 
prowadzenia otwartej działalności an-
typaństwowej i antyustrojowej na po-
zalegalnych i półlegalnych zasadach”.

Nadchodzi wolność
Odsiadujący wyrok Adamkiewicz nie do 
końca zdawał sobie sprawę, co się sta-
ło. Za pośrednictwem rodziny docierały 
do niego tylko szczątkowe informacje. 
Więcej dowiedział się dopiero na dwa 
miesiące przed uwolnieniem od swojego 
obrońcy, mec. Piotra Andrzejewskiego.

8 grudnia 1986 roku Marek Adam-
kiewicz wyszedł na wolność w ramach 
zwolnienia warunkowego. Szybko odna-
lazł się wśród członków WiP. Już kilka 
tygodni później wziął udział w pierwszej 
akcji – sittingu przed Domami Towaro-
wymi „Centrum” w Warszawie, odby-
wającym się pod hasłem „Odmowa służ-
by wojskowej prawem człowieka”, za 
co zresztą został ukarany grzywną przez 
kolegium do spraw wykroczeń. Wszedł 
także w skład ogólnopolskiej Rady Fun-
duszu WiP, powołanej 21 września 1986 
roku. Głównym miejscem aktywności 
zwolnionego z więzienia opozycjoni-
sty pozostał jednak rodzinny Szczecin. 
Środowisko uczestników i sympatyków 
WiP było tu aktywne już wcześniej, jed-
nak w Adamkiewiczu zyskało silnego, 
wyrazistego lidera. Zaczęło się rozrastać 
i rozwinęło działalność w formach odpo-
wiadających rodzajom aktywności ruchu 
w pozostałych częściach kraju.

Chociaż w drugiej połowie lat osiem-
dziesiątych Ruch „Wolność i Pokój” był 
jedną z najbardziej aktywnych organizacji 
opozycyjnych, to w wolnej Polsce stracił 
rację bytu. Jeszcze w 1988 roku zmieniono 
bowiem rotę przysięgi wojskowej i wpro-
wadzono możliwość odbywania służby 
zastępczej. Wkrótce zakończył się także 
okres opozycyjnych zmagań Marka Adam-
kiewicza, za które był relegowany ze stu-
diów, internowany, osadzony w więzieniu 
jak zwykły kryminalista, nękany zatrzyma-
niami na 48 godzin, rewizjami i wyrokami 
kolegiów do spraw wykroczeń. Zapytany 
przeze mnie, czy warto było tyle wycier-
pieć, Adamkiewicz ani chwili nie zawahał 
się przed udzieleniem twierdzą-
cej odpowiedzi. 

Michał Siedziako – pracownik OBEP 
IPN w Szczecinie, autor wywiadu
 z Markiem Adamkiewiczem 
„Bez wątpienia było warto!” (2012)
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  Uliczny happening szczecińskich wipowców z „Tygodnikiem Solidarność”, lato 1988 roku; 
od prawej: Paweł Woźniak, Marek Adamkiewicz, Stanisław Naklicki 
(za nim Tomasz Duklanowski), Bartosz Sawicki, Wojciech Woźniak, Mariusz Lisowski, 
Tomasz Andrysiak (z tyłu, w okularach słonecznych) 

  Demonstracja uliczna uczestników Ruchu 
„WiP” przed Domami Towarowymi „Centrum” 
w Warszawie, 3 października 1986 roku; po 
lewej Marek Adamkiewicz, po prawej Wojciech 
Bafeltowski, Jerzy Kolarzowski, transparent 
trzymają Roland Kruk (po lewej) i Jarema Dubiel 
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W renesansowym zamku w Górnej Austrii naziści uśmiercili 30 tys. osób uznanych 
za „niegodne życia”. Było wśród nich ponad tysiąc obywateli przedwojennej Polski.

W
 nocy z 10 na 11 kwietnia 1940 roku do domu 
Władysława Roszaka wtargnęło gestapo. Go-
spodarz został zatrzymany i przewieziony do 
katowni niemieckiej policji politycznej. Stam-

tąd po kilkumiesięcznym ciężkim śledztwie przetransportowa-
no go do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, a następnie 
do Dachau. Ślad po Roszaku urwał się na kilkadziesiąt lat.

W grudniu 1944 roku do Linzu w Górnej Austrii zbliżały 
się oddziały armii amerykańskiej. Doktor Rudolf Lonauer, 
kierownik pobliskiego ośrodka Hartheim, pośpiesznie zacierał 
ślady swojej działalności, niszcząc dokumentację. Dziś wiemy, 
że właśnie w Hartheim splotły się losy Roszaka i Lonauera…

Na życzenie Führera
Jesienią 1939 roku Adolf Hitler – po odbytej w sopockim 
Grand Hotelu naradzie z niemieckimi psychiatrami – nakazał 
powołanie instytucji odpowiedzialnej za systematyczną reali-
zację programu eliminacji „niegodnych życia istnień”. Dyrek-
tywa w tej sprawie zapoczątkowała ściśle tajną „Aktion T-4” 
i późniejszą „Aktion 14f13”. Były to akcje likwidacji osób 
zakwalifi kowanych jako „zbędnych” dla III Rzeszy. Jednym 
z miejsc masowych mordów w ramach „Aktion T-4” i „Ak-
tion 14f13” stał się malowniczo położony zamek Hartheim.

W dokumentacji nazistowskiej transporty odchodzące do 
zamku nigdy nie zawierały miejsca przeznaczenia, określano 
je jako „transporty inwalidów” lub transporty pacjentów skie-
rowanych do leczenia sanatoryjnego. Tymczasem przywożeni 
do Hartheim byli od razu prowadzeni do komory gazowej. 
Tych, którzy mieli złote zęby lub mostki, oznaczano wcześ-
niej na plecach czerwonym krzyżykiem. Później zatrudnieni 
w ośrodku lekarze SS przygotowywali akty zgonu, wpisując 
przyczyny śmierci z listy otrzymanej z centrali T-4. Następnie 
w poszczególnych obozach wystawiano dokumenty zgonu, 
wskazując nieprawdziwe miejsce śmierci (z reguły dany obóz 
koncentracyjny), nieprawdziwy czas (z reguły późniejszy) 
i nieprawdziwą przyczynę (z reguły naturalną). Przez lata 
członkowie rodzin byli więc przekonani, że ich bliscy zginęli 
w innym miejscu, innym czasie i z innego powodu.

Wyjątkowe śledztwo
Przejmując jako prokurator IPN sprawę zamku śmierci Hart-
heim, zastanawiałem się, jakie może być zainteresowanie 
zbrodniami tak odległymi. Czego możemy nie wiedzieć 
o mordach popełnionych blisko siedemdziesiąt lat temu? 
Jakie znaczenie ma zamek w Austrii dla polskiej pamięci 
narodowej? Co stało się z Władysławem Roszakiem?

Hartheim – zamek śmierci
Marek Rabiega
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Okazało się, że zainteresowanie tym tematem jest nadal 
bardzo duże. W trakcie śledztwa w sprawie zbrodni w Hart-
heim zgłaszały się osoby z całej Europy, a także z USA – 
dzieci, wnuki, a nawet prawnuki ofi ar – chcąc złożyć zezna-
nia i domagając się przekazania ustaleń, odtworzenia losów 
ich bliskich, wskazania winnych. Kontaktowali się ze mną 
Polacy, Niemcy, Amerykanie.

Śledztwo w sprawie Hartheim było ciekawe z kilku wzglę-
dów. Po pierwsze, w jego toku wykazano perfi dne fałszerstwo 
władz hitlerowskich. Otóż zamek Hartheim funkcjonował 
w czasie wojny pod nazwą Zakład Użyteczności Publicz-
nej, Fundacja Opieki Zakładowej. W istocie był utajnionym 
miejscem masowych mordów. Trafi ali tu ludzie chorzy psy-
chicznie, a także niezdolni do pracy robotnicy obozów kon-
centracyjnych w Mauthausen-Gusen i Dachau.

Po drugie, całość dokumentacji ośrodka Hartheim została 
w drugiej połowie grudnia 1944 roku zniszczona. Mimo to 
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Szczecinie ustaliła w toku prowadzonego śledz-

twa nazwiska 1143 obywateli polskich zamordowanych 
w zamku. Było to możliwe dzięki dotarciu do rozproszonej 
dokumentacji znajdującej się na terenie Niemiec, Austrii, 
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski. Ponadto 
ustalono personalia około trzydziestu osób z obsługi zakładu 
oraz kilkudziesięciu osób odpowiedzialnych za zbrodnię. 
Wykazano ich udział w mordach i powojenne losy. Okaza-
ło się, że wielu z tych ludzi nigdy nie stanęło przed sądem.

Po trzecie wreszcie, Hartheim było kuźnią przyszłych 
kadr zbrodniarzy. Kierownikiem biura ośrodka był SS-
-Obersturmbannführer (podpułkownik) Christian Wirth, 
członek NSDAP. Był on odpowiedzialny za to, by zakład 
w Hartheim przynosił zyski. Pobił kiedyś Vinzenza Nohe-
la, pracownika ośrodka – bo ten pozwolił, aby złoty ząb 
jednej z ofi ar wpadł jej do gardła. Z Hartheim Wirth został 
przeniesiony do Polski, gdzie nadzorował eksterminację 
osób narodowości żydowskiej w obozach w Chełmnie, 
Bełżcu, Sobiborze i Treblince. Funkcję przedstawiciela 
policji w ośrodku Hartheim pełnił Franz Stangl. Był jedną 
z osób realizujących wówczas akcję T-4. Następnie został 
komendantem obozów w Sobiborze i Treblince.

Sprawiedliwość nierychliwa
Wielu ze zbrodniarzy odpowiedzialnych za mordy w Hart-
heim nigdy nie zostało skazanych. Część zginęła w czasie 
działań wojennych, część przepadła bez wieści, jeszcze 
inni po 1945 roku zostali uniewinnieni przez sądy, uciekli 
do Ameryki Południowej albo spokojnie dożyli swych dni 
w Niemczech. W obliczu 

zimnej wojny Zachodu 
ze Wschodem ściganie 
zbrodni nazistowskich 
zeszło na dalszy plan.

I tak na przykład Wer-
ner Blankenburg, ofi cer 
administracyjny w kan-
celarii Hitlera i jeden 
z głównych odpowie-
dzialnych za akcję T-4, 
zmarł jesienią 1957 roku 
w Stuttgarcie. Po woj-
nie żył pod fałszywym 
nazwiskiem i nigdy nie 
trafi ł do więzienia.

Doktor Georg Renno, 
zastępca kierownika 
ośrodka w Hartheim, do 

w Niemczech. W obliczu 
zimnej wojny Zachodu 
ze Wschodem ściganie 
zbrodni nazistowskich 
zeszło na dalszy plan.

I tak na przykład Wer-
ner Blankenburg, ofi cer 
administracyjny w kan-
celarii Hitlera i jeden 
z głównych odpowie-
dzialnych za akcję T-4, 
zmarł jesienią 1957 roku 
w Stuttgarcie. Po woj-
nie żył pod fałszywym 
nazwiskiem i nigdy nie 

Doktor Georg Renno, 
zastępca kierownika 
ośrodka w Hartheim, do 

do Ameryki Południowej albo spokojnie dożyli swych dni 

  Protokół 
przesłuchania 
jednego ze świadków 
w sprawie zbrodni 
w Hartheim

  Sfałszowany akt zgonu jednego z zamordowanych w Hartheim; 
w dokumencie podano nieprawdziwą datę (9 lipca 1942 roku), 
miejsce (Dachau) i przyczynę śmierci (uszkodzenie serca 
z powodu zwyrodnienia mięśnia sercowego); w rzeczywistości 
osoba, której akt dotyczy, została zamordowana w komorze gazowej 
w Hartheim 24 lutego 1942 roku, a fałszerstwo miało ukryć prawdę 
o zbrodniach dokonywanych na zamku
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1961 roku skutecznie ukrywał się na terenie RFN, kiedy to został 
zatrzymany. Prokuratura Generalna we Frankfurcie nad Menem 
wszczęła przeciwko niemu postępowanie. Jednak proces niemiło-
siernie się ślimaczył. Ostatecznie postępowanie zostało umorzone 
w 1975 roku z powodu złego stanu zdrowia oskarżonego. Renno 
żył jednak jeszcze 22 lata. Według ustaleń Oddziałowej Komi-
sji w Szczecinie odpowiadał za śmierć kilkunastu tysięcy osób.

Wspomniany Christian Wirth, który tak dbał o każdy złoty 
ząb zamordowanego, zginął w maju 1944 roku z rąk party-
zantów jugosłowiańskich.

Vinzenz Nohel, który w Hartheim zajmował się kremowa-
niem zwłok, tuż po wojnie został aresztowany. Jego zezna-
nia w dużej mierze pozwoliły na ustalenie, co działo się za 
murami zamku. Amerykański Trybunał Wojskowy w Dachau 
skazał Nohela na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykona-
no w maju 1945 roku w więzieniu w Landsbergu.

Byli wreszcie i tacy, którzy ponieśli karę za inne czyny. 
Franz Stangl, ofi cer policji z Hartheim, po zakończeniu wojny 
uciekł do Brazylii. Na skutek starań Szymona Wiesenthala – 
słynnego „łowcy nazistów” – został w 1967 roku aresztowany 
i przekazany władzom RFN. Trzy lata później sąd w Düs-
seldorfi e skazał go na dożywocie jako odpowiedzialnego za 
śmierć kilkuset tysięcy Żydów w Treblince. W czerwcu 1971 
roku Stangl zmarł w więzieniu na atak serca.

Bardzo ciekawy i znamienny jest przykład personelu po-
mocniczego w ośrodku Hartheim. W 1947 roku grupa pielęg-
niarek służących w tym zakładzie stanęła przed Sądem Kra-
jowym w Linzu. Prokurator zarzucał im pomoc w zabójstwie 

– poprzez rozbieranie osób prze-
widzianych do uśmiercenia 
i uczestnictwo w wymor-
dowaniu. Sąd uznał jednak, 
że nie można przypisać im 
winy w tym zakresie. Przyjął 
mianowicie, że jako pracow-
nice opieki medycznej były 
one zobowiązane do pracy, 
a za ewentualną odmowę jej 
świadczenia mogły ponieść 
karę, nawet w postaci umiesz-
czenia w obozie koncentra-
cyjnym. Sąd przyjął zatem, że 
co prawda pomogły one przez 
swoje działania w uśmierceniu 
ludzi, jednakże uczyniły to pod 
przymusem. W listopadzie 1947 
roku pielęgniarki zostały unie-
winnione. Była to sytuacja ty-
powa dla całego rozliczenia ze 
zbrodniami nazistowskimi.

Charakterystyczną postawą było wówczas zasłanianie się 
wykonywaniem rozkazu. Wielu zbrodniarzy nazistowskich 
utrzymywało przed sądem, że swojej zbrodniczej działalno-
ści dopuścili się wbrew swym przekonaniom, a nawet woli. 
Tłumaczyli się właśnie wykonywaniem rozkazu, koniecz-
nością wojenną albo zrzucali odpowiedzialność na osoby im 
podległe, na które rzekomo nie mieli wpływu. Zgromadzone 
w śledztwach Oddziałowej Komisji w Szczecinie dowody 
całkowicie temu przeczą.

Splecione losy
Rozpoczęliśmy tę opowieść od Władysława Roszaka. Ślad po 
nim urwał się w Dachau w 1941 roku. 66 lat później, w roku 
2007, w toku śledztwa Oddziałowej Komisji w Szczecinie udało 
się ustalić, że 24 lutego 1942 roku Roszak został przetranspor-
towany do Hartheim specjalnie do tego celu przystosowanym 
autobusem (pojazdy te miały np. oznaczenia Poczty Rzeszy Nie-
mieckiej i zamalowane szyby). Tam zamordowano go w komo-
rze gazowej, a jego ciało spalono, prochy zakopując po wschod-
niej stronie zamku – wraz z prochami ok. 30 tys. innych osób.

Rudolf Lonauer – kierownik ośrodka, a jednocześnie czło-
nek NSDAP i ofi cer SS – nie miał zamiaru oddać się do ame-
rykańskiej niewoli. Popełnił samobójstwo 5 maja 1945 roku. 
Wcześniej zabił żonę i dwie kilkuletnie córki.

Artykuł opracowałem na podstawie materiałów zebranych 
w toku śledztwa S 55/05/Zn w sprawie zbrodni dokonanej przez 
funkcjonariuszy III Rzeszy w zamku Hartheim w Austrii. 
Od 2 kwietnia 1940 do połowy grudnia 1944 roku 
zamordowano tam nie mniej niż 1143 obywateli polskich.

Marek Rabiega – prokurator Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie
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a za ewentualną odmowę jej 
świadczenia mogły ponieść 
karę, nawet w postaci umiesz-
czenia w obozie koncentra-
cyjnym. Sąd przyjął zatem, że 
co prawda pomogły one przez 
swoje działania w uśmierceniu 
ludzi, jednakże uczyniły to pod 
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Wielki bieg
Jerzy Eisler

Przez szereg lat jedynymi polskimi filmami fabularnymi 
dotyczącymi okresu stalinowskiego były obrazy zrealizowane 
na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Jest przy 
tym oczywiste, że ukazywana w nich rzeczywistość niewiele 
wspólnego miała ze stanem faktycznym.

Kompletnie odrealniony świat zapełniali ofi arni przodownicy pra-
cy, wyrozumiali i zawsze skłonni do pomocy ludziom sekreta-
rze partii oraz dzielni milicjanci. W roli bohaterów negatywnych 
obsadzani byli natomiast przedstawiciele „klas odchodzących”: 

ziemiaństwa, „prywatnej inicjatywy”, inteligencji, jak również rozmaici tak 
zwani bumelanci, bikiniarze, kułacy itp. Tego typu jednowymiarowe postaci 
odnajdujemy zwłaszcza w ówczesnych komediach: Sprawa do załatwienia 
Jana Rybkowskiego i Jana Fethke z 1953 roku, Przygoda na Mariensztacie 
Leonarda Buczkowskiego z 1954 roku (był to pierwszy polski barwny fi lm 
fabularny) czy w Irenie do domu! Jana Fethke z 1955 roku.

Stalinizm bez makijażu
Po 1956 roku – przez następnych blisko dwadzieścia lat – nie zrealizowa-
no ani jednego poważnego obrazu poświęconego okresowi stalinowskiemu 
(z wyjątkiem fi lmu Ręce do góry Jerzego Skolimowskiego z 1967 roku, który 
jednak na długie lata został „odłożony na półki”). Dopiero w 1976 roku po 
latach zabiegów – dzięki przychylności i poparciu Józefa Tejchmy, ówczes-
nego ministra kultury oraz członka Biura Politycznego KC PZPR – Andrzej 
Wajda mógł wreszcie zekranizować scenariusz Człowieka z marmuru, któ-
ry Aleksander Ścibor-Rylski napisał kilkanaście lat wcześniej. Film wszedł 
na ekrany w lutym 1977 roku i okazał się bardzo ważnym wydarzeniem 
artystycznym i politycznym, mimo że władze zrobiły naprawdę niemało, 
aby ograniczyć jego społeczne oddziaływanie. Przede wszystkim Człowiek 
z marmuru przełamywał barierę milczenia na temat stalinizmu, o którym 
od tego momentu można było mówić nie tylko w tonie afi rmatywnym, ale 
i krytycznie. W następnych latach fi lmy ukazujące chociażby cząstkową 
prawdę o tamtym okresie realizowano przede wszystkim w telewizji. Mam 
tutaj na myśli dwa popularne seriale: Dom Jana Łomnickiego oraz Przyja-
ciele Andrzeja Kostenki.

Prawdziwy przełom w tym względzie nastąpił wraz z powstaniem NSZZ 
„Solidarność”. W latach 1980–1981 realizowane były następujące fi lmy: Był 
jazz Feliksa Falka, Dreszcze Wojciecha Marczewskiego, Matka Królów Ja-
nusza Zaorskiego, Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego, Wahadełko Filipa 
Bajona. Wszystkie ukazywały ciemne oblicze stalinizmu i wszystkie – z wy-
jątkiem Matki Królów – zrealizowano w kolorach.

Tylko część z nich zdążyła wejść na ekrany przed 13 grudnia 1981 roku, 
niektóre fi nalizowano w następnych miesiącach w warunkach półofi cjalnych. 
Ale i tak – nawet te, które miały premiery w 1981 roku – na długie lata sta-
ły się „półkownikami”. Los taki spotkał także telewizyjny pełnometrażowy 
obraz fabularny Wielki bieg – zrealizowany przez Jerzego Domaradzkiego 
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według scenariusza Feliksa Falka – którego nie zdążono wyemitować przed 
wprowadzeniem stanu wojennego.

Wygrać motocykl
Akcja fi lmu, który opowiada historię „Biegu Pokoju” z udziałem przodow-
ników pracy z całego kraju, rozgrywa się w 1952 roku. Główną nagrodą był 
motocykl „Java”. Na mecie we Wrocławiu miał go wręczyć zwycięzcy sam 
prezydent Bolesław Bierut. Był to jednak morderczy kilkudniowy wyścig, 
w ramach którego uczestnicy (nieprzygotowani do tego typu wysiłku, prak-
tycznie bez treningu) mieli każdego dnia przebiec 15 kilometrów, co było 
dystansem przekraczającym możliwości wielu z nich. Już na pierwszym eta-
pie odpadł między innymi prosty chłopak ze wsi, który załamany tym niepo-
wodzeniem, usiłował się powiesić. Na szczęście odratowano go, ale zarazem 
organizatorzy biegu, a zwłaszcza bezwzględny, chorobliwie ambitny towa-
rzysz Wrzesień (znakomita kreacja Krzysztofa Pieczyńskiego), postanowili 
całą sprawę zatuszować, gdyż – by odwołać się do języka z zupełnie innego 
świata – show must go on. Żeby więc zapewnić odpowiedni liczbowo udział 
uczestników w czasie fi nału rozgrywanego we wrocławskiej Hali Ludowej 
w obecności Bieruta, na następnych etapach zawodników, którzy padali ze 
zmęczenia, podwożono na etapową metę samochodem.

Wszelako sam wyścig jest tylko jednym, chociaż niewątpliwie najważniej-
szym wątkiem fi lmu. W tle biegu rozgrywają się inne dramatyczne historie: 
na przykład cwaniaczka Radka Stolara, podającego się za górnika ze Śląska, 
któremu rzekomo zaginęło zgłoszenie udziału w biegu i który w zawodach 
brał udział właściwie tylko w tym celu, aby wygrać ów motocykl i – jak się 
początkowo wydawało – gotów był brnąć do celu „po trupach”. Jest również 
wątek Stefana Budnego – syna „wroga ludu” – który decyduje się na nadludzki 
wysiłek tylko po to, żeby w razie wygranej – w chwili odbioru głównej nagro-
dy – móc wręczyć Bierutowi list w sprawie uwięzionego ojca. Jest wreszcie 
skomplikowana psychologicznie rozgrywka między towarzyszem Wrześniem 
a kręcącym się wokół biegu i notorycznie nadużywającym alkoholu dzienni-
karzem, pragnącym niemal za wszelką cenę zrobić zawodową karierę.

Nożyce cenzury
Właśnie z tą ostatnią postacią łączy się dość zabawna scena usunięta przez 
cenzurę. W tym miejscu muszę jednak uczynić pewną dygresję. Wspo-
mniałem już, że w stanie wojennym Wielki bieg – podobnie jak inne fi lmy 
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ukazujące w prawdziwym świetle stalinizm – nie był poka-
zywany publicznie i trafi ł „na półki”. Wszelako w 1984 roku 
– dzięki kolegom pracującym w telewizji – miałem okazję 
obejrzeć go na stole montażowym. Zrobił na mnie ogromne wra-
żenie, tym bardziej że – poza Człowiekiem z marmuru – przed 
13 grudnia nie zdążyłem obejrzeć wspomnianych wcześniej 
fi lmów. Zaimponował mi zarówno rozmach realizatorski, 
bogactwo wątków, jak i ogólna wymowa tego dzieła. Wśród 
scen, które zrobiły na mnie szczególne wrażenie, była i ta, 
której nie zobaczyłem, gdy w 1987 roku fi lm został wresz-
cie pokazany w telewizji.

Otóż jest to scena rozmowy dziennikarza pijaka z poja-
wiającym się kilka razy na drugim planie funkcjonariuszem 
aparatu bezpieczeństwa. Jest to zresztą nie tyle rozmowa, ile 
raczej „ubeckie” przesłuchanie, o czym świadczy stojąca na 
biurku lampa, świecąca pismakowi w oczy. W wersji, która 
trafi ła do rozpowszechniania – wcześniej zaś została wyróż-
niona na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku 
(1986) nagrodami za reżyserię w kategorii fi lmu telewizyj-
nego oraz dla Krzysztofa Pieczyńskiego za pierwszoplano-
wą rolę męską, a także nagrodzona na międzynarodowych 
festiwalach fi lmowych w Moskwie i Montrealu – funkcjo-
nariusz zwraca się do dziennikarza słowami: „Wracając do 
towarzysza Stalina” i w tym momencie sekwencja się kończy. 
W pełnej wersji scena ta miała dalszy ciąg, który przywo-
łuję z pamięci, oddając wszakże jej charakter. Ubek zwraca 
się do dziennikarza: „Powiedzieliście, że towarzysz Stalin 
jest niski i ma dziobatą cerę. Otóż wyobraźcie sobie, że są 
towarzysze, którzy widzieli towarzysza Stalina na własne 
oczy. Musicie wiedzieć, że ma on wzrost i cerę godną męża 
stanu”. W kontekście rzeczywiście niskiego wzrostu Stali-
na i jego cery (ze śladami po ospie) scena ta może jawić się 
groteskowo, ale w tamtej konkretnej sytuacji człowiek, wo-
bec którego podnoszono taki zarzut, musiał być przerażony 
nie na żarty. Oczywiście nie wiem, dlaczego akurat ta scena 
wypadła z fi lmu, skoro znalazły się w nim na pewno jeszcze 
mocniejsze fragmenty.

Wierzący i przystosowani
Wielki bieg ukazuje totalitarne oblicze stalinizmu, na któ-
re składały się nie tylko wszechobecne w tym fi lmie pieśni 
masowe, monumentalne dekoracje z dominującą czerwienią, 
nachalna i ogłupiająca propaganda (w pewnym momencie 
Wrzesień przekazuje swojemu współpracownikowi zesta-
wy haseł – jak sam to cynicznie określa – na: „popieramy” 
i „protestujemy” i przestrzega go, aby ich przypadkiem nie 
pomieszał), ale także bezwzględna walka „starego” z „no-
wym”. To „nowe” reprezentuje w fi lmie przede wszystkim 
bezwzględny Wrzesień, a „stare” – głównie odwołujący się 
do „humanizmu socjalistycznego” i od początku stojący na 
straconych pozycjach były pepeesowiec, przewodniczący 
i organizator biegu, znakomicie zagrany przez Leona Niem-
czyka. Bywało wszakże i tak, że „stare” i „nowe” przeplatało 

się ze sobą i łączyło w jedność u poszczególnych bohaterów 
fi lmu. Na przykład uczestniczący w zawodach zetempowiec 
i przodownik pracy ze Stalowej Woli Romek Martyniuk (bar-
dzo dobra rola Edwarda Żentary) w chwili słabości modli się 
do Najświętszej Panienki, aby pomogła mu wytrwać w biegu.

Jerzy Domaradzki sugeruje chyba, że wbrew pozorom – 
mimo nacisków propagandowych i posłuszeństwa wymu-
szanego strachem – w rzeczy samej komunizm nie był zbyt 
mocno zinternalizowany wśród młodych Polaków, którzy 
stosunkowo często traktowali go instrumentalnie i powierz-
chownie. Z różnych powodów i w rozmaity sposób czyni 
tak zarówno Radek Stolar, który po prostu chce żyć, przeżyć 
i może przy okazji co nieco użyć, jak i Stefan Budny, który 
dla ratowania własnego ojca gotów jest na czasowe przy-
stosowanie się do tego „obłędu”. Podobnie pozornie ideolo-
gicznie „zaczadzona” zetempowska aktywistka, początkowo 
nader pryncypialna rejestratorka Janka, okazuje się w końcu 
normalną dziewczyną marzącą o miłości, nawet jeżeli przed 
pocałunkiem rozmawia ze swoim adoratorem o bazie i nad-
budowie i przewadze gospodarowania kolektywistycznego 
nad indywidualnym.

Wydaje się jednak, że należy w tym względzie zachować 
daleko idącą ostrożność, gdyż łatwo jest popaść w przesa-
dę. Jeżeli bowiem tak częste w społeczeństwie miałyby być 
postawy przystosowania i tylko nieliczni byli szczerze prze-
konani o wyższości systemu komunistycznego nad kapitali-
stycznym, to nieodparcie musi powracać pytanie, dlaczego 
w takim razie ten system trwał tak długo. Ale na to pytanie 
– jak wiadomo – nie ma jednej, prostej i satysfakcjonującej 
z naukowego punktu widzenia odpowiedzi.

prof. dr hab. Jerzy Eisler – historyk, dyrektor Oddziału IPN w Warszawie; 
zajmuje się dziejami PRL, a także najnowszą historią Francji i historią kina; 
autor m.in. Polski rok 1968 (2006), Polskie miesiące, czyli kryzys(y) w PRL (2008)

  Krzysztof Pieczyński w roli tow. Września; 
kadr z fi lmu Wielki bieg
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„Lądy i morza przemierzam, kulę ziemską z otwartym 
czołem. Polski mam paszport na sercu. Skąd, pytam, 
skąd go wziąłem? A wziąłem go z dumy i trudu, ze znoju 
codziennej pracy, ze stali, z żelaza, z węgla. 
A węgiel to koks, to antracyt”.

TTen „wiersz” pochodzi ze 
sceny – oczywiście fi kcyj-
nej – uroczystego wręczenia 
paszportów w znanej kome-

dii Stanisława Barei Miś (1980). Cała 
intryga tego fi lmu zbudowana jest wo-
kół niezbyt legalnych starań głównego 
bohatera o wyjazd do Londynu, gdzie 
zamierza podjąć pieniądze z banku, 
zanim uczyni to jego była żona. Ba-
reja, złośliwie, ironicznie, ale i trafnie 
pokazał zarówno nabożny, graniczący 
wręcz z fetyszyzmem, peerelowski sto-
sunek do paszportu, jak i gehennę, któ-
rą należało przejść, aby go otrzymać.

Nie ulega wątpliwości, że paszport na-
leżał – obok mieszkania i samochodu – 
do najważniejszych, trudnych do spełnie-
nia marzeń obywateli PRL. Nic zresztą 
dziwnego, jeżeli bowiem do „bratnich” 
krajów socjalistycznych już od końca lat 
pięćdziesiątych można było pojechać na 
stosunkowo łatwą do wyrobienia tzw. 
wkładkę paszportową do dowodu oso-
bistego, a od początku lat siedemdzie-
siątych – na sam dowód zaopatrzony 
w odpowiedni stempel, to do wyjaz-
du na mityczny Zachód konieczny był 
paszport. Dla jego otrzymania obywatele 
PRL byli w stanie wiele poświęcić. Nie-
którzy zgadzali się nawet na współpracę 
ze Służbą Bezpieczeństwa!

W krajach komunistycznych – z wy-
jątkiem Jugosławii – prowadzono bo-
wiem politykę świadomego izolowa-

nia obywateli od 
świata zewnętrz-
nego, zwłaszcza od 
krajów kapitalistycz-
nych. W obozie so-
cjalistycznym – prze-
de wszystkim w jego 
totalitarnej, stalinow-
skiej fazie – prawo do paszportu, a tym 
samym do czasowego nawet wyjazdu, 
było dobrem starannie racjonowanym, 
zarezerwowanym dla najbardziej za-
ufanych i najwierniejszych (choć i ci 
czasami dezerterowali, jak ppłk Józef 
Światło, który uciekł w 1953 roku, 
zdradzając następnie największe ta-
jemnice Polski Bieruta). Od połowy 
lat pięćdziesiątych istniały już inne, 
poza wyjazdami służbowymi, moż-
liwości zobaczenia Zachodu, jednak 
grupa osób mogących wyjeżdżać czę-
sto i daleko – dyplomatów, artystów, 
handlowców, sportowców – uważała 
się za wybrańców losu.

Granice PRL, podobnie zresztą jak 
i pozostałych krajów socjalistycznych, 
były najszczelniej zamknięte na prze-
łomie lat czterdziestych i pięćdziesią-
tych ubiegłego stulecia. Na przykład 
w 1951 roku z Polski wyjechało na 
pewien czas (w olbrzymiej większo-
ści służbowo) zaledwie 9360 osób, 
z czego tylko 1980 do państw kapi-
talistycznych. W 1954 roku prywat-
nie podróżowało za granicę 1681 oby-

wateli (na Zachód zaledwie 52). Od 
połowy dekady, wraz z wyraźniejszy-
mi oznakami odwilży i osłabieniem 
władzy, graniczne furtki otwierały się 
szerzej, a paszport stawał się dobrem 
bardziej dostępnym. Pierwsza „pasz-
portowa rewolucja” nadeszła na prze-
łomie 1956/1957 roku. W drugiej po-
łowie 1956 roku wydano czternaście 
razy więcej paszportów niż w roku 
poprzednim, a w pierwszych miesią-
cach następnego roku otrzymanie tu-
rystycznego paszportu na Zachód nie 
stanowiło większego problemu. Jed-
nak w miarę jak krzepła ekipa Wła-
dysława Gomułki, kolejki w biurach 
paszportowych wydłużały się, a liczba 
odmów rosła. Chociaż po 1956 roku 
komuniści odeszli od modelu państwa 
zamkniętego, to jednak nie byli gotowi 
na wprowadzenie liberalnych praktyk 
„burżuazyjnych”.

Władze głosiły, że każdy obywatel 
ma prawo do otrzymania paszportu, by 
następnie w wygodny dla siebie spo-
sób je interpretować. Przede wszyst-
kim do otrzymania paszportu potrzeb-
ne było odpowiednio umotywowane 
i poświadczone zaproszenie. Do tego 

wateli (na Zachód zaledwie 52). Od 

Paszport
Jerzy Kochanowski
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dochodziła masa innych papierków 
i zaświadczeń, co często zamieniało 
starania o paszport w istną drogę przez 
mękę. Już w 1962 roku opisał ją w (ofi -
cjalnej) prasie mieszkaniec Słupska, 
który na zaproszenie rodziny wybierał 
się na miesiąc do Paryża. Za paszport 
należało również słono zapłacić – na 
początku lat sześćdziesiątych nawet 
czterokrotność przeciętnej pensji! Nic 
też dziwnego, że paszport traktowano 
nieraz jako inwestycję, która powinna 
się zwrócić dzięki nielegalnemu han-
dlowi lub pracy na czarno.

Władze zastrzegały sobie powody, 
dla których mogły odmówić paszpor-
tu: toczące się wobec wnioskodaw-
cy postępowanie karne, wcześniejsze 
naruszenie przepisów paszportowych 
(np. dłuższy niż deklarowany pobyt 
za granicą), działanie za granicą na 
szkodę kraju (mogła to być zarówno 
działalność polityczna, jak i np. niele-
galny handel) czy w końcu „inne waż-
ne względy państwowe”. Szczególnie 
często był stosowany ten ostatni punkt, 
zarówno wobec osób powiązanych 
z opozycją, jak i znających różne „ta-
jemnice państwowe” (np. przemysło-
we) lub podejrzewanych o zamiar po-
zostania za granicą (szczególnie trudne 
były np. odwiedziny u naukowców 
przebywających na zagranicznych sty-
pendiach czy stażach). Każdy wniosek 
paszportowy był starannie analizowa-
ny. Oprócz tego zawsze istniała 

lista osób wykluczonych z możliwości 
wyjazdu (w różnych okresach od 25 
do 40 tys.). Chętniej natomiast dawa-
no paszporty ludziom starym, chorym 
lub zniedołężniałym, będącym obcią-
żeniem dla państwa. I nie tylko nie 
obawiano się, że pozostaną za grani-
cą, ale wręcz na to liczono.

Ci, którym – z różnych powodów 
– odmówiono paszportu, często szu-
kali innych dróg jego uzyskania. Skła-
dano odwołania, szukano tzw. dojść 
i protekcji (u możliwie wysoko posta-
wionych osób), korumpowano (czę-
sto skutecznie) pracowników urzędów 
paszportowych.

Politykę paszportową zliberalizowa-
ła ekipa Edwarda Gierka (1970–1980), 
pragnąca sprawiać wrażenie nowo-
czesnej i otwartej na świat. Procedu-
ry uległy skróceniu, odsetek odmów 
spadł do poziomu jednocyfrowego. 
Od początku lat siedemdziesiątych aż 
do wprowadzenia stanu wojennego 
istniała również możliwość otrzyma-
nia paszportu bez zaproszenia, lecz na 
podstawie posiadania określonej sumy 
na koncie dewizowym w państwowym 
banku. Była to praktyka opłacalna dla 
władz, gdyż większość wyjeżdżają-
cych przywoziła więcej dolarów, fun-
tów, koron i marek, niż wywoziła (a po 
powrocie najczęściej wpłacała zarobio-
ne pieniądze do banku). Jednak w dal-
szym ciągu indywidualnych wyjazdów 
na Zachód było dziesięć lub nawet 
dwadzieścia razy mniej niż podróży 
do krajów socjalistycznych.

Nagła zmiana przyszła w 1981 
roku, wraz z rewolucją Solidarno-
ści. I jak ćwierć wieku wcześniej, 
również teraz słabnąca władza 
była skłonna w większym stop-
niu realizować oczekiwania spo-
łeczeństwa, w tym wyjazdowe. 
W 1981 roku wydano o osiem-
dziesiąt procent paszportów 
więcej niż w roku poprzed-
nim, wyjazdy na Zachód 
stanowiły zaś prawie jedną 
trzecią wszystkich podró-
ży zagranicznych. Po raz 
pierwszy do krajów kapi-

talistycznych pojechało ponad milion 
Polaków.

Ponowne zamknięcie Polski po sta-
nie wojennym nie trwało długo. Im 
bardziej w połowie lat osiemdziesią-
tych pogłębiał się kryzys ekonomicz-
ny i zarazem słabnąca władza szukała 
konsensusu z bardziej ugodową częś-
cią opozycji, tym łatwiej było dostać 
paszport i wyjechać. Na skalę masową 
stosowano różne strategie „przyspie-
szające” i „omijające”: rozwinął się ry-
nek fi kcyjnych zaproszeń, w biurach 
turystycznych (także państwowych) 
można było wykupić „wczasy” na 
campingu we Francji czy Włoszech. 
W rzeczywistości wyjeżdżający Pola-
cy podejmowali pracę w jakiejś win-
nicy lub na budowie. Pogranicznicy 
niespecjalnie też przejmowali się tym, 
że ktoś spędził we Francji czy RFN nie 
deklarowany tydzień, lecz na przykład 
trzy miesiące.

Wysoka bezpośrednio po stanie wo-
jennym liczba odmów szybko spadała 
i w latach 1987–1988 paszport dosta-
wali już prawie wszyscy. W 1988 roku 
znowu udało się przekroczyć granicę 
miliona podróży na Zachód. Ale na-
prawdę wielka fala wyjazdów nadeszła 
na początku 1989 roku, kiedy – po raz 
pierwszy od półwiecza – pozwolono 
na trzymanie paszportów w domu. Je-
żeli w 1988 roku wyjechało niespełna 
7 mln Polaków, to w roku 1989 – już 
ponad 19 mln! Odtąd wyjazdy ogra-
niczał tylko czas, zasobność portfela 
i zdobycie odpowiedniej wizy (co do 
początku lat dziewięćdziesiątych wcale 
nie było takie proste). Dziś paszportu 
nerwowo szuka się w szufl adach jedy-
nie przy okazji jakiejś bardziej egzo-
tycznej podróży.

Choć zjawiska prezentowane w tej rubryce 
szczęśliwie przeminęły wraz z PRL, nie powinni-
śmy o nich zapominać. Przeszłość każdy pamię-
ta jednak inaczej. Niech zamieszczane tu teks-
ty staną się dla Czytelników pretekstem do 
sięgnięcia do szufl ad lub pamięci i uzupełnienia 
naszej wiedzy. Historię można pisać wspólnie! 

prof. dr hab. Jerzy Kochanowski – pracownik 
Zakładu Historii XX Wieku Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Warszawskiego, autor m.in. Tylnymi 
drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989 (2010)
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Mannlicher na dwa takty
Michał Mackiewicz



Druga połowa XIX wieku była 
epoką doniosłych i niezwy-
kle dynamicznych zmian 
w dziedzinie uzbrojenia – 

także strzeleckiego. W 1866 roku w bi-
twie pod Königgrätz (w Polsce znanej 
jako bitwa pod Sadową) armia pruska 
rozbiła Austriaków i sprzymierzone 
z nimi wojska saksońskie. Zwycięstwo 
Prusacy zawdzięczali m.in. nowej broni 
– odtylcowej iglicówce systemu Drey-
se. Karabin strzelał amunicją scaloną 
i mimo że nie zachwycał parametrami 
balistycznymi, okazał się zdecydowa-
nie prostszy w obsłudze, a co za tym 
idzie – nieporównanie bardziej szybko-
strzelny od karabinów odprzodowych 
(tzn. ładowanych od wylotu lufy), zasi-
lanych amunicją rozdzielnego ładowa-
nia. Sadowa w jednej chwili odesłała do 

lamusa historii odprzodówki, inicjując 
jednocześnie bezprecedensowy wyścig 
zbrojeń, możliwy dzięki coraz bardziej 
zaawansowanej technologii przemy-
słowej. W ciągu dwudziestu kilku lat 
skonstruowano i wprowadzono do 
uzbrojenia wiele karabinów, najpierw 
czarnoprochowych jednostrzałowych, 
potem powtarzalnych (tzn. wyposażo-
nych w magazynki) i wreszcie strzela-
jących małokalibrową amunicją elabo-
rowaną bezdymnym prochem.

Ferdinand Mannlicher porównywa-
ny jest z takimi geniuszami rusznikar-
stwa jak Paul Mauser czy John Moses 
Browning. W drugiej połowie lat sie-
demdziesiątych XIX wieku, kiedy świat 
wkraczał w erę broni wielostrzałowej, 
Mannlicher związał się z największym 
na świecie koncernem zbrojeniowym 

– Österreichische Waffenfa-
briks-Gesellschaft w Steyr – 
i raźno zabrał się do pracy. Do 
1885 roku przedstawił kilka 
projektów powtarzalnych 
karabinów, z których jeden 
został ostatecznie zaakcep-
towany i jako wz. 1886 kal. 
11 mm przyjęto go do uzbro-
jenia armii austro-węgier-
skiej. Dwa rozwiązania kon-
strukcyjne uczyniły z tego 
karabinu broń wyjątkową. 
Mannlicher zastosował 
przede wszystkim 
zamek dwuchwyto-
wy, czyli taki, któ-
ry do przeładowania 
wymagał dwóch 
ruchów ręki (dwa 

  Żołnierze polscy 
uzbrojeni w karabiny 
Mannlicher wz. 1895; 
Rawa Ruska 
1919 roku

Karabiny systemu Mannlichera należą do najbardziej rozpoznawalnych 
w dziejach broni strzeleckiej. Używali ich żołnierze cesarsko-królew-
skiej armii Austro-Węgier, legioniści Piłsudskiego, a potem żołnierze 
odrodzonego Wojska Polskiego.
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takty), a nie czterech, jak w większo-
ści ówczesnych modeli (zamki tłoko-
we, ślizgowo-obrotowe czterochwyto-
we), takich jak mauser, gras czy berdan. 
Wydatnie zwiększyło to szybkostrzel-
ność. Drugą, nie mniej istotną innowa-
cją był pudełkowy magazynek. Wadę 
ówczesnych karabinów wielostrzało-
wych stanowiły długie magazynki ru-
rowe, umieszczane zazwyczaj pod lufą, 
utrudniające ładowanie i powodujące 
zmianę ciężkości broni wraz z ubywa-
niem kolejnych nabojów (wpływało to 
negatywnie na celność). Pudełkowy 
magazynek mannlicherowski ładowa-

ło się błyskawicznie za pomocą blasza-
nego ładownika mieszczącego pięć na-
bojów, poza tym znajdował się tuż pod 
zamkiem, a więc w punkcie ciężkości 
broni, dzięki czemu jego praca nie po-
wodowała kłopotów z celowaniem (nie-
bawem magazynki typu mannlicherow-
skiego upowszechniły się).

Mimo tych teoretycznych udoskona-
leń nowy karabin Mannlichera – w tym 
samym roku, w którym przyjęto go do 
uzbrojenia – stał się kupą nic niewar-
tego złomu (zdążono wyprodukować 
ok. 90 tys. egzemplarzy). Wszystko za 
sprawą Francuzów, którzy zaadaptowa-

Dane taktyczno-techniczne karabinu wz. 1895
kaliber długość długość lufy masa magazynek
8 mm 1273 mm 762 mm 3,78 kg 5-nabojowy

li u siebie rewolucyjnego Lebela wz. 
1886. Jego bezapelacyjna wyższość nad 
wszystkimi innymi dotychczasowymi 
karabinami polegała na nowej małoka-
librowej amunicji (8 mm) elaborowa-
nej prochem bezdymnym. Miał on nie-
porównywalnie lepsze właściwości od 
prochu dymnego (czarnego), zwiększył 
wydatnie prędkość początkową poci-
sku i zasięg strzału, poza tym nie zanie-
czyszczał lufy i nie wytwarzał kłębów 
dymu utrudniających celowanie i ukry-
cie pozycji strzeleckiej. Wszyscy po-
spiesznie zaczęli więc się przezbrajać. 
Także Austriacy, wprowadzając nowego 
Mannlichera wz. 1888, dostosowanego 
do małokalibrowej amunicji 8 mm, ale 
jeszcze na proch czarny – i wreszcie wz. 
1888/90, zasilanego amunicją elaboro-
waną prochem bezdymnym.

Jak się okazało, nie było to ostatnie 
słowo konstruktora ze Steyr. Na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych do uzbroje-
nia cesarsko-królewskiej armii weszły 
krótkie karabinki, przeznaczone dla ka-
walerii. Mannlicher zastosował w tej 
broni mniejszy, ale znacznie udoskona-
lony zamek dwutaktowy. Składał się on 
z dwóch zasadniczych części: tłoka za-
porowego z dwoma ryglami oraz trzonu 
z rączką zamkową, mieszczącego igli-
cę ze sprężyną. Tłok jednym końcem 
wchodził do trzonu, przy czym posia-
dał dwa spiralne wgłębienia odpowia-
dające dwu identycznym występom na 
wewnętrznej ściance trzonu. Pociągnię-

  Pododdział Luftwaffe uzbrojony w sztucery Mannlicher wz. 1895, 
Warszawa 1942 roku

  Schemat zamka
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cie rączki zamkowej wymuszało ruch 
obrotowy tłoka i tym samym wyjście 
rygli z opór w komorze. Odryglowa-
nie umożliwiało dalszy ruch wsteczny 
i wyrzucenie pustej łuski.

Zamek ten okazał się tak udany, że 
zaadaptowano go w ostatnim i naj-
liczniej wyprodukowanym regulami-
nowym austro-węgierskim karabinie 
– Mannlicherze wz. 1895. Tę pięcio-
nabojową broń (wraz z krótkimi kara-
binkami tego samego wzoru) dostoso-
wano do nowego, aczkolwiek niezbyt 
udanego, 8-milimetrowego naboju 
(M.1893 scharfe Patrone) o tępo za-
kończonym czubku i prędkości począt-
kowej 620 m/s. Karabin miał smukły, 
elegancki kształt, wykonany był z ma-
teriałów najwyższej jakości i odznaczał 
się stosunkowo lekką wagą; stosowano 
do niego krótki, nożowy bagnet. Wzór 
1895 zdał arcytrudny bojowy egzamin 
w okopach I wojny światowej, chociaż 
nie był pozbawiony wad. Doskona-
le opisano je w jednym z polskich 
regulaminów okresu dwudziesto-
lecia międzywojennego: „Zbyt 
mała waga karabinu w stosunku 
do siły naboju powoduje wielki 
odrzut szybko męczący strzelca. 

Karabin ten jest przykładem, że wagi 
broni nie można zmniejszać dowolnie, 
bez uszczerbku wartości broni. Łuska 
walcowata przy wyrzucaniu z lufy po 
wystrzale powoduje częste urywanie 
pazura wyciągu, gdyż tenże wyciąga 
ją wprost z lufy, nie wykręcając jej 
przy pierwszym ruchu zamka zaryglo-
wanego. Zdarzają się oberwania całej 
rączki zamkowej, spowodowane nie-
możnością otworzenia zamka wskutek 
zanieczyszczenia. Magazynek wymaga 
koniecznie naboi łódkowanych [czyli 
umieszczonych w blaszanym ładowni-
ku], inaczej karabin przestaje być bro-
nią powtarzalną. Pocisk zakończony 
owalnie daje gorszy tor wskutek mniej-
szej szybkości początkowej”.

Z mannlicherami Polacy zetknę-
li się jeszcze przed I wojną świato-
wą – w paramilitarnych organizacjach 

strzeleckich. Potem walczyli nimi 
mieszkańcy Galicji zmobilizo-
wani do armii cesarza Franciszka 

Józefa oraz większość legioni-
stów. Karabiny i karabinki 

wz. 1895 były wreszcie 
najliczniej reprezen-
towane w uzbroje-
niu Wojska Polskie-

go w początkach jego 
tworzenia i okresie walk 

z Ukraińcami o Lwów. Wobec 
przyjęcia przez polską armię 
niemieckiego systemu Mau-
sera jako regulaminowego, 
karabiny i karabinki Mann-

lichera wycofano z użycia do 
końca lat dwudziestych. Pozo-
stały natomiast w ograniczonej 
liczbie na wyposażeniu Policji 
Państwowej. Niewielką liczbę 
mannlicherów wykorzystały 
polskie organizacje podziemne 

w latach okupacji – dowodzą tego m.in. 
zachowane zdjęcia z Powstania War-
szawskiego.

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)

  Żołnierz armii austro-
-węgierskiej uzbrojony 
w karabin Mannlicher wz. 1895

  Schemat zamka
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WW roku 1918 sformowa-
na została Adiutantura 
Generalna Naczelnego 
Wodza, w skład której 

wchodziły Kompania Przyboczna oraz 
Szwadron Przyboczny. 11 grudnia 1922 
roku, po wybraniu przez Zgromadzenie 
Narodowe prof. Gabriela Narutowicza 
na prezydenta RP, Józef Piłsudski prze-
kazał uroczyście Oddział Przyboczny 
nowemu prezydentowi. Adiutantura Ge-
neralna, zwana później Kwaterą Woj-
skową Prezydenta RP, funkcjonowała 
u boku dwóch kolejnych prezydentów 
jako jeden z dwóch – obok Kancela-
rii Cywilnej – urzędów przybocznych. 
Oddział Przyboczny kwaterował przy 
ul. Huzarskiej, przemianowanej później 
na ul. 29 Listopada, sąsiadując z kosza-
rami 1. Pułku Szwoleżerów. Zadaniem 
oddziału było pełnienie służby wartow-
niczej i ochronnej przy prezydencie oraz 
funkcji reprezentacyjnych podczas uro-
czystości państwowych. Żołnierze nosili 
na naramiennikach oznakę wyróżniającą 
w postaci godła państwowego.

Podczas przewrotu majowego 1926 
roku Oddział Przyboczny Prezyden-
ta RP stanął po jego stronie, wskutek 
czego po zwycięstwie piłsudczyków 
został rozwiązany. W miejsce Kwate-
ry Wojskowej powołano przy nowej 
głowie państwa Gabinet Wojskowy 

Prezydenta Rze-
czypospolitej. Nowy 
prezydent, prof. Ignacy 
Mościcki, zmienił miejsce zamieszkania 
głowy państwa z Belwederu na Zamek 
Królewski, wobec czego oddział repre-
zentacyjny wchodzący w skład Gabinetu 
Wojskowego został nazwany Kompa-
nią Zamkową. Etatowo kompania wy-
stawiana była przez 36. pułk piechoty 
Legii Akademickiej. Koszary kompanii 
znajdowały się na Podzamczu, przy uli-
cy Bugaj, początkowo pod numerem 2, 
w drewnianych budynkach pozostałych 
po dywizjonie kozaków kubańskich, 

później zaś pod 
numerem 1, w bu-

dynku specjalnie w tym celu 
stawianym od połowy lat trzydziestych.

W październiku 1928 roku nastąpiła 
zmiana organizacyjna, wskutek której 
Kompania Zamkowa wraz z zamko-
wym plutonem żandarmerii, zamkową 
kolumną samochodową i zamkową staj-
nią utworzyły Oddział Zamkowy. Sze-
regowi oddziału otrzymali prawo no-
szenia oznaki wyróżniającej w postaci 
monogramu wiązanego „OZ” na nara-
miennikach (jakkolwiek po dwóch la-
tach powrócono do umieszczania w tym 

Orły Kompanii Zamkowej
Tomasz Zawistowski

Oddział reprezentacyjny – składający się 
z perfekcyjnie znających musztrę żołnierzy, 
dobranych pod względem charakteru, wzro-
stu i postury, umundurowanych szczególnie 
efektownie, przeznaczony do pełnienia warty 
i funkcji reprezentacyjnych – towarzyszył pre-
zydentom Rzeczypospolitej przez cały okres 
dwudziestolecia międzywojennego. Nakrycia 
głowy tych żołnierzy ozdabiały jedyne w swoim 
rodzaju, specjalnie zaprojektowane orły.

  Orzeł Oddziału 
Zamkowego z lat 
trzydziestych
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miejscu orła państwowego). Stan liczeb-
ny oddziału wynosił blisko trzystu szere-
gowych i ofi cerów, z czego około dwu-
stu w Kompanii Zamkowej. Oddział 
Zamkowy pełnił służbę przy Prezyden-
cie RP do września 1939 roku, przy czym 
pluton żandarmerii zamkowej skupiał 
się na ochronie głowy państwa, Kom-
pania Zamkowa zaś na ochronie jego 
siedziby oraz na funkcjach reprezenta-
cyjnych. Żołnierze towarzyszyli prezy-
dentowi również podczas jego częstych 
wizyt w dworkach w Spale i Białowieży.

Orły „wielkości podwójnej”
Umundurowanie żołnierzy pełniących 
służbę przy Prezydencie RP różniło się 
od typowego munduru wojskowego 
pewnymi szczegółami. W listopadzie 
1924 roku szef Departamentu Intenden-
tury zatwierdził elementy wyróżniają-
ce w opisie umundurowania całego Od-
działu Przybocznego. Na tle pozostałych 
wojskowych żołnierze oddziału wyróż-
niali się na tyle, że – szczególnie w po-
czątkowym okresie – powodowało to 
zatrzymywanie ich przez żandarmerię. 
Jedną z istotniejszych różnic był wy-
gląd czapki, która miała mieć „daszek 
czarny, lakierowany, okucie z białego 
metalu, kwadrat sztywny”. Usztywnie-
nie czapki odróżniło ją znacznie od no-
szonych wówczas rogatywek garnizo-
nowych z miękkimi kwaterami. Można 
przypuszczać, że wprowadzone w 1935 
roku dla całego wojska usztywniane ro-
gatywki garnizonowe wzorowane były 
na czapkach Oddziału Zamkowego.

Co dziwne, do tej pory nikt z mundu-
rologów nie podjął próby opisania róż-

nic między wyglądem regulaminowego 
ubioru szeregowych Wojska Polskiego 
a mundurem oddziałów prezydenckich. 
Sprawa ta, wobec niekompletności za-
chowanych rozkazów, nie jest łatwa do 
ostatecznego opisania i jak dotąd zosta-
ła jedynie fragmentarycznie poruszona 
w monografi i Szwadronu Przyboczne-
go. Wiadomo, że w oddziale używano 
opisanych powyżej nietypowych czapek 
z usztywnionymi kwaterami, jak rów-
nież butów z cholewami, skórzanych 
pasków podtrzymujących ładownice, 
białych rękawiczek i innych elementów 
specyfi cznych w stosunku do ówcześ-
nie obowiązującego regulaminu mun-
durowego. Pozostaje mieć nadzieję, że 
z czasem ubiór oddziału – jako jednos-
tki o charakterze zdecydowanie wyjąt-
kowym – doczeka się swej monografi i.

Najistotniejszym bodaj elementem 
charakterystycznym dla umundurowa-
nia Oddziału Przybocznego był orzeł, 
zdecydowanie większy od ogólnie przy-
jętych w armii. Wszedł do użycia na po-
czątku 1925 roku, w pierwotnej wersji 
najprawdopodobniej malowany na heł-
mach. Nie znamy rozkazu wprowadza-
jącego go, niemniej zachowane zdjęcie 
z przeglądu warty belwederskiej przez 
prezydenta Stanisława Wojciechowskie-
go 29 listopada 1924 roku dokumentuje 
nieobecność orłów na hełmach w tam-
tej chwili. Najwcześniejsze znane jak 
dotąd zdjęcie pokazujące duże orły na 
hełmach ofi cerów i szeregowych kom-
panii pochodzi z uroczystości wręczenia 
sztandaru Oddziałowi Przybocznemu, 
która odbyła się 26 kwietnia 1925 roku 
(patrz powyżej). O większym orle nie 

  Defi lada Kompanii Przybocznej na dziedzińcu koszarowym przed własnym, 
nowo otrzymanym sztandarem, 26 kwietnia 1925 roku

  Szeregowy Oddziału Zamkowego 
na posterunku przed Zamkiem 
Królewskim, rok 1934
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wspomina też cytowane wyżej pismo 
szefa Departamentu Intendentury, wpro-
wadzające usztywnione czapki. Co cie-
kawe, zdjęcia z uroczystości wręczenia 
sztandaru dowodzą, że w Szwadronie 
Przybocznym stosowano wówczas stan-
dardowe, miękkie czapki garnizonowe 
z typowymi orłami wz. 19, a nie regu-
laminowe już w tym momencie czapki 
usztywnione.

Zwyczaj stosowania odmiennych 
mundurów w oddziałach prezydenckich 
przetrwał przewrót majowy i kontynu-
owany był po 1926 roku w Kompanii 
Zamkowej. Niestety, nie zachowały się 
rozkazy określające wygląd umunduro-
wania żołnierzy kompanii. Wskutek tego 
nie wiemy, w którym dokładnie momen-
cie pojawił się w ostatecznej formie ele-
ment najbardziej efektowny i charak-
terystyczny: duży, metalowy, matowo 
srebrzony orzeł przeznaczony do nosze-
nia na sztywnych rogatywkach garnizo-
nowych i na hełmach typu francuskiego.

Prezentowany na ilustracji obok 
orzeł był noszony przez żołnie-
rzy Kompanii Zamkowej. Od-
biega znacząco od ówczes-
nych godeł ogólnowojsko-
wych tak formą, jak i wy-
miarami. W porównaniu 
z używanym powszech-
nie regulaminowym or-
łem wz. 19 jest znacznie 
masywniejszej budowy; 
nie ma też – co tak cha-
rakterystyczne w orłach 
wz. 19 – wydzielonych 
czterech najdłuższych piór 
w skrzydłach. Najbardziej 
rzucającą się w oczy różnicą 
są jego rozmiary, ma on bo-
wiem aż 89 mm wysokości. 
Produkowany był w dwóch 
wersjach: wariant ze śrubą 
gwintowaną umieszczoną na 
wysokości brzucha przeznaczo-
ny był do noszenia na czapkach, 
a wariant z podwójnym zaczepem 
– do mocowania na hełmach typu 
francuskiego.

Gdy w roku 1930 nakazano usu-
nięcie orłów z hełmów wszystkich 

żołnierzy WP, stosowny rozkaz za-
twierdzał „zatrzymanie przez Oddział 
Zamkowy Prezydenta Rzeczypospolitej 
orłów na hełmach stalowych w wymia-
rach dotychczas używanych (wielkość 
podwójna – grubo srebrzone)”. Usunię-
cie orłów z wojskowych hełmów było 
spowodowane względami maskowania 
żołnierza w polu, pozostawienie zaś 
dużych, srebrzonych godeł w oddziale 
nieprzeznaczonym do służby frontowej, 
lecz pełniącym funkcje reprezentacyj-
ne, było jak najbar-
dziej zrozumiałe. 

Stwierdzenia o „wielkości podwójnej” 
nie można – rzecz jasna – w tym przy-
padku traktować dosłownie. Rozkaz 
z 1930 roku pozostaje na razie jedynym, 
w którym mowa jest o specjalnym wzo-
rze orła oddziału.

Możemy stwierdzić, że charakte-
rystyczne, duże orły noszone były na 
hełmach Kompanii Przybocznej w la-
tach 1925–1926 i na hełmach Kom-
panii Zamkowej w latach 1926–1939. 
Z pewnością noszono je również na 
podwyższonych czapkach w latach 
trzydziestych podczas służby; poza 
służbą w użyciu były miękkie rogatyw-
ki ogólnowojskowe z orłami wz. 19, zaś 
po roku 1937 – rogatywki polowe. Pod-
wyższone czapki nosili podczas służby 
tak szeregowi, jak i ofi cerowie.

Pokój i wojna
Oddziały przyboczne, jakkolwiek 
przeznaczone przede wszystkim do 
pełnienia funkcji reprezentacyjnych 
i ochronnych, miały w swej historii 
kilka momentów bojowych. Podczas 
wojny 1920 roku Oddział Przyboczny 
brał udział zarówno w powstrzymywa-
niu armii Budionnego, jak i w sierp-
niowej kontrofensywie znad Wieprza. 
Z kolei w czasie zamachu majowego 
1926 roku wypełniał swą funkcję, osła-
niając prezydenta RP i rząd. Co praw-
da, po wypadkach majowych oddział 
został rozwiązany, niemniej rozwiąza-
no go z honorami, uznając wypełnienie 
przezeń zadania. Mówiono, że Piłsud-
ski, otrzymawszy na pytanie o posta-
wę oddziału w czasie walk informację 
o niezłomnym wytrwaniu przy prezy-
dencie, miał powiedzieć: „No to dobrze, 
bo gdyby opuścili prezydenta, rozkazał-
bym ich wszystkich [ofi cerów] oddać 
pod sąd wojenny”.

W czasie kampanii wrześniowej pew-
na liczba żołnierzy Oddziału Zamko-
wego przekroczyła granicę rumuńską 
wraz z prezydentem Mościckim. Pozo-
stali brali udział w obronie stolicy aż do 
chwili jej kapitulacji.

Tomasz Zawistowski – autor trzech tomów 
monografi i polskiego orła wojskowego, urzędniczego 
i szkolnego Polskie orły do czapek w latach 1917–1945

  Szeregowy Oddziału 
Zamkowego 
w charakterystycznej, 
usztywnionej czapce 
garnizonowej; koniec 
lat trzydziestych
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Pawiak – trzy szanse na sto
Tomasz Stańczyk

„Porzućcie wszelką nadzieję wy, którzy tu wchodzicie”. 
Taki napis, zaczerpnięty z Dantego, mógłby widnieć 
w latach okupacji niemieckiej nad bramą warszawskiego 
więzienia przy ulicy Dzielnej, zwanego Pawiakiem. 
97 proc. więźniów zostało rozstrzelanych lub 
wysłanych do obozów koncentracyjnych.

Gdy Fryderyk Skarbek, urzędnik komisji spraw wewnętrz-
nych Królestwa Polskiego, przywoził ze swych podróży po 
Europie pomysły zreformowania więziennictwa, nie mógł 
przypuszczać, że stanie się współtwórcą jednego z najbar-

dziej ponurych miejsc na ziemiach polskich. Kamień węgielny pod 
budowę więzienia śledczego w Warszawie położono w 1830 roku. 
Prace budowlane, według projektu Henryka Marconiego, zakończono 
pięć lat później. Był to duży, zwarty czterokondygnacyjny gmach o li-
czącej ponad 150 metrów fasadzie, położony między ulicami Dzielną 
i Pawią. Od nazwy tej ostatniej wzięła się nazwa więzienia – Pawiak.

W cieniu Cytadeli Warszawskiej 
Więzieniem politycznym stał się Pawiak po powstaniu styczniowym. 
I choć to Cytadela Warszawska znacznie mocniej zapisała się w pamięci 
jako miejsce uwięzienia i kaźni bojowników o niepodległość – a także 
o socjalizm – to również na Pawiaku więziony był Romuald Traugutt 
i to na Pawiaku powstał w 1886 roku Mazur kajdaniarski Ludwika 
Waryńskiego. Niemal sto lat przed powstaniem Murów Jacka Kacz-
marskiego – ze słowami „wyrwij murom zęby krat” – Waryński pisał 
przy ulicy Pawiej: „A gdy tańca czas nadejdzie, nasze kazamaty/ nam 
wybiją takt mazura/ łańcuchem o kraty./ Taki będzie silny, dziarski,/ 
że pękną ogniwa,/ a nasz mazur kajdaniarski/ pół Polski zaśpiewa”.

W czasie rewolucji 1905–1907 roku, a właściwie narodowej rewolty, 
więziono na Pawiaku bojowców Polskiej Partii Socjalistycznej, między 
innymi Walerego Sławka, przyszłego premiera RP, oraz Feliksa Kona 
z PPS-Lewicy, który latem 1920 roku będzie czekał na zdobycie War-
szawy przez bolszewików, by zainstalować się w niej jako komisarz 
do spraw oświaty w komunistycznym rządzie Polski.

Jeśli cytadela miała ponurą legendę miejsca straceń, to Pawiak kojarzył się 
z czynem ryzykanckim i śmiałym. W kwietniu 1906 roku grupa bojowców 
PPS pod dowództwem Jana Gorzechowskiego uwolniła fortelem dziesię-
ciu więźniów politycznych, którym groziła kara śmierci. Władze Pawiaka 
zostały telefonicznie powiadomione, rzekomo przez biuro warszawskiego 
oberpolicmajstra, że po więźniów zjawi się baron Budberg, by przewieźć 
ich do cytadeli. W roli barona wystąpił Gorzechowski, przebrany w mundur 
ofi cera żandarmerii. W ćwierć wieku później na ekrany wszedł fi lm Dzie-
sięciu z Pawiaka Ryszarda Ordyńskiego, upamiętniający tę słynną akcję.

Po 1918 roku Pawiak nadal pełnił rolę więzienia politycznego dla 
komunistów. Jednemu z nich, Mirosławowi Zdziarskiemu, udało 

  Drzewo Pawiackie 
to brązowa kopia 
rosnącego tu 
dawniej wiązu, 
na którym rodziny 
więźniów Pawiaka 
umieszczały tabliczki 
z nazwiskami 
zamordowanych 
bliskich
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się zbiec. Opisał to w książce Moje 
ucieczki, opublikowanej w Moskwie, 
a potem w PRL. Nawiasem mówiąc, 
z więzienia NKWD, do którego trafi ł 
w 1937 roku, już nigdy nie wyszedł.

Wieszał bez wyroku
Ten, kto trafi ł do celi na Pawia-
ku podczas okupacji niemie-
ckiej, miał statystycznie 3 proc. szans, by 
wyjść na wolność. Z około 100 tysięcy więźniów Pa-
wiaka rozstrzelano bowiem 37 tysięcy. Do niemieckich obo-
zów koncentracyjnych wywiezionych zostało zaś 60 tysięcy. 
Trudno oszacować, ilu z nich przeżyło.

Od wiosny 1940 do lata 1944 roku więzienie przy uli-
cy Dzielnej znajdowało się w gestii Policji Bezpieczeństwa 
i Służby Bezpieczeństwa dystryktu warszawskiego. Ekipę 
polskich strażników więzienia zmniejszano – część z nich 
trafi ła do Auschwitz – aż wreszcie całkiem usunięto. Na ich 
miejsce przyszli esesmani. Najokrutniejszym z nich był Franz 
Bürkl, zastępca komendanta więzienia, wieszający bez wy-
roku więźniów w celach. W 1943 roku padł ofi arą udanego 
zamachu ze strony Armii Krajowej. Więźniowie zapamię-
tali jednak także wachmajstra Möllera, który zachowywał 
się bardziej niż przyzwoicie. Ich zeznania spowodowały, że 
po wojnie został skazany tylko na dwa lata więzienia – za 
przynależność do SS.

Leon Wanat, aresztowany w 1940 roku, wspominał: „Przez 
owe długie cztery lata widziałem tysiące więźniów pokrytych 
ranami, skute, skatowane śmiertelnie ofi ary, rozwścieczonych 
zbirów depczących i znieważających kobiety, blade, udrę-
czone twarze skazańców prowadzonych na śmierć, szubie-
nice z wiszącymi jeszcze ofi arami” (Za murami Pawiaka, 
jedno z podstawowych opracowań dotyczących tego 
więzienia).

Torturowani, rozstrzeliwani
Z Pawiaka wożono więźniów na przesłuchania do siedzi-
by gestapo w alei Szucha, skąd wracali pobici, storturowa-
ni. Doktor Zygmunt Śliwicki, lekarz więzienny i zarazem 
więzień, na 178 wypadków śmieci mężczyzn 160 przypisy-
wał skutkom pobicia podczas przesłuchań. Na 23 przypadki 
śmierci kobiet – 15 nastąpiło z tego samego powodu.

Polscy lekarze więzienni ratowali życie pobitych, choć 
mieli świadomość, że tym samym skazują ich na dalsze prze-
słuchania i tortury. Niejednokrotnie, przynajmniej na jakiś 
czas, zwracając uwagę na ciężki stan zdrowia zmaltretowa-
nych więźniów, ale i pod pozorem wynajdowanych chorób, 
udawało się wybronić więźniów przed przewiezieniem na 
przesłuchania.

Na polecenie więziennej komórki konspiracyjnej ZWZ/AK
 i Delegatury Rządu lekarze zarażali więźniów tyfusem, by 
ci mogli zostać przewiezieni do szpitala zakaźnego, skąd 
łatwiej było uciec. Tak wydostał się z Pawiaka grafi k Sta-
nisław Miedza-Tomaszewski, żołnierz AK dokumentujący 
zbrodnie niemieckie.

Historia Pawiaka wiąże się nierozerwalnie z lasem w Pal-
mirach, gdzie rozstrzeliwano więźniów. 

Wśród nich znaleźli się m.in. były mar-
szałek sejmu i działacz ruchu ludowego 

  Gmach Pawiaka 
w okresie międzywojennym

  Zrekonstruowana 
cela na Pawiaku
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Maciej Rataj oraz olimpijczyk 
Janusz Kusociński. Osadzonych 
na Pawiaku rozstrzeliwano tak-
że w ruinach getta – więzienie 
znajdowało się w jego centrum.

Z Pawiaka do Auschwitz trafi ł działacz socjalistyczny Sta-
nisław Dubois i tam zmarł. Na warszawskiej ulicy w zbio-
rowej egzekucji rozstrzelano prof. Stefana Bryłę, autora 
konstrukcji pierwszego stołecznego wysokościowca „Pru-
dential”. W celi Pawiaka zmarł z powodu pobicia w śledz-
twie i wycieńczenia Jan Piekałkiewicz, delegat rządu na kraj.

Historia Pawiaka odnotowuje kilkanaście udanych ucie-
czek z więzienia. W marcu 1943 roku grupa szturmowa Sza-
rych Szeregów odbiła w akcji pod Arsenałem Jana Bytnara 
„Rudego”, jednego ze swoich dowódców. Bytnara i innych 
przewożonych z nim więźniów uwolniono z ciężarówki ja-
dącej z siedziby gestapo w alei Szucha.

30 lipca 1944 roku wyjechał z Warszawy ostatni transport 
więźniów Pawiaka. 1800 mężczyzn i kobiet wywieziono do 
obozów Gross-Rosen i Ravensbrück. Pozostałych więźniów, 
poza kilkoma, rozstrzelano 13 sierpnia w ruinach getta. Praw-
dopodobnie wówczas zginął Antoni Kocjan, wybitny kon-
struktor szybowców. Pięć dni później zabite zostały Irena 
Anioł, kuzynka Marii Skłodowskiej-Curie, i będąca w siód-
mym miesiącu ciąży Halina Tulińska. 21 sierpnia 1944 roku 
niemieccy żołnierze wysadzili Pawiak w powietrze.

Ocalcie od zapomnienia!
Teren Pawiaka długo był rumowiskiem. W 1959 roku pisarka 
Pola Gojawiczyńska, była więźniarka „Serbii” – kobiecego 
oddziału Pawiaka, któremu poświęciła paradokumentalną 
powieść Krata – upomniała się o upamiętnienie więzienia. 
W artykule A Pawiak?, opublikowanym w „Życiu Warsza-
wy”, alarmowała: „Podczas gdy obmyślano szerokie – mię-
dzynarodowe i krajowe – projekty uczczenia wielu miejsc, 
warszawski Pawiak został zapomniany. To stare więzienie 
[…] zostało upamiętnione osobliwą niepamięcią; odgruzo-
waniem terenu pod nową zabudowę”.

Istniała groźba, że relikty Pawiaka całkiem znikną. Na pla-
cu po więzieniu miało powstać boisko. Zapobiegły temu 
energiczne starania byłych więźniów: „Na lekkim wznie-
sieniu w oparciu o kratę celi stworzono tymczasowy 
pomnik-pamiątkę. To dawni więźniowie z pomocą 
robotników i znanego inżyniera architekta warszaw-
skiego uczcili to miejsce, nim miało ulec zagładzie”. 
Po więzieniu pozostał tylko fi lar bramy wjazdowej 
i część przyziemia, które wykorzystano, by zrekon-
struować korytarz więzienny i cele. Teren, na któ-
rym znajdowało się więzienie, otrzymał architek-
toniczną oprawę autorstwa prof. Romualda Gutta 
i Mieczysława Mołdawy. W 1965 roku otwarto 
Muzeum Więzienia Pawiak. Był to oddział Mu-
zeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. Na pierw-

szej ekspozycji niedaleko zdjęcia 
Pawła Findera, sekretarza Polskiej 
Partii Robotniczej rozstrzelanego 
w ruinach getta, znalazło się także 
zdjęcie gen. Stefana Grota-Rowe-

ckiego. To, że nie zabrakło miejsca dla dowódcy AK, naj-
pewniej wiązało się z prowadzoną przez część działaczy 
PZPR, tak zwanych „partyzantów”, polityką zjednywania 
sobie byłych żołnierzy Armii Krajowej.

W muzealnych gablotach można zobaczyć poruszające 
pamiątki po więźniach Pawiaka: medaliki odbierane idącym 
na egzekucję, a przechowane przez więziennego pisarza; 
stłuczone okulary Heleny Natalii Emich wydobyte podczas 
ekshumacji w Palmirach; różańce z chleba i włosia wyko-
nywane przez więźniów.

Elementem miejsca pamięci, jakim stał się teren Pawiaka, 
był wiąz rosnący przy ul. Dzielnej przed więzieniem. Ro-
dziny ofi ar umieszczały na jego pniu tabliczki upamiętnia-
jące zamordowanych. Z czasem Drzewo Pawiackie uschło. 
Wykonano jego wierną kopię z brązu, która stanęła na jego 
miejscu w 2005 roku.

Ostatnio o Pawiaku przypomniał telewizyjny serial Czas 
honoru. Jedna z jego bohaterek trafi a na „Serbię”. Udaje się 
jej stamtąd zbiec. Autorzy scenariusza mogli wzorować się 
na przypadku ucieczki trzech kobiet z Pawiaka w styczniu 
1942 roku.

Tomasz Stańczyk – dziennikarz zajmujący się tematyką historyczną, głównie dzie-
jami Polski w XX wieku 
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  Gryps więzienny z Pawiaka

  Zrekonstruowany 
korytarz więzienny
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Historia, która ma twarz
Karolina Wichowska

Dla jednych to niemal egzotyczna podróż 
w nieznane tereny, dla innych – być może jedyna 
w życiu okazja do odwiedzenia grobu dziadka 
lub wujka. Objazd historyczny po Białorusi i Rosji 
to główna nagroda dla młodych współautorów 
albumu Sprzączki i guziki z orzełkiem 
ze rdzy prezentującego sylwetki bohaterów 
pomordowanych na Wschodzie.

Świt zastaje nas w okolicach Mińska. 
Za nami całonocna podróż z Warsza-
wy. W lesie, który przecina obwodnica 
białoruskiej stolicy, tuż przy drodze, uważ-

niejszy obserwator może dostrzec drewniane krzyże, ka-
tolickie i prawosławne. Głębiej – ikony napisane na ka-
mieniach. Drewniana tablica informuje, że tu spoczywają 
ofi ary represji politycznych z lat 1937–1941. Ale ani tabli-
cy, ani krzyży nie zainstalowały władze Białorusi – zrobili 
to sami mieszkańcy okolic po wykopaliskach z 1988 roku.

Kuropaty: zapomniane miejsce zbrodni
Ile ofi ar spoczywa na uroczysku w Kuropatach? Szacunki 
historyków mówią nawet o 250 tysiącach osób. Niemal na 
pewno są wśród nich Polacy. 

– Władze Białorusi utrzymują, że na terenie ich państwa 
nie został zamordowany żaden Polak. Ale liczba polskich 
przedmiotów znaleziona podczas ekshumacji wyklucza 
możliwość, żeby były to rzeczy miejscowej ludności, na 
przykład nadesłane z Polski. Dlatego możemy być niemal 
pewni, że tutaj mordowano także Polaków – przekonuje 
Kamila Sachnowska z Biura Edukacji Publicznej IPN. 

Oprócz krzyży i ikon w Kuropatach jest jeszcze jedna 
pamiątka: tak zwana ławeczka Clintona. Prezydent USA 
podarował ją w imieniu narodu amerykańskiego w czasie 
wizyty w 1994 roku. 

– Mimo tego wydarzenia media białoruskie milczały 
o tym miejscu. Pamiętam, bo pracowałem na Białorusi 

w latach 1994–1996, a o Kuropatach dowiedziałem 
się dopiero w 1998 roku z dokumentów – wspo-
mina o. Edward Kryściak, uczestnik objazdu, 
historyk z krakowskiego liceum ojców pijarów. 

– Przerażające, że to miejsce masowej zbrodni 
jest tak całkiem zapomniane. Dobrze, że znalazły 

się osoby, które z własnej inicjatywy postawiły tu 
krzyże, i że Polacy przyjeżdżają –  mówi Karolina Ku-

bowicz, uczennica technikum ekonomicznego w Sanoku. 
–  Obok tego cmentarzyska przebiegają dwie drogi, toczy 

się normalne życie. Takie sąsiedztwo jest dla mnie wstrzą-
sające – dodaje Izabela Turbańska, nauczycielka historii 
z Wrocławia. Przyznaje, że o zbrodni w Kuropatach słyszy 
po raz pierwszy.

  Koło cmentarzyska 
w Kuropatach toczy się 
normalne życie
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  Drewniane krzyże na uroczysku w Kuropatach 
upamiętniają ofi ary stalinowskiego terroru
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Smoleńsk: wracają wspomnienia
Emocje narastają kolejnego dnia w Smoleńsku. Odwiedza-
my lotnisko Siewiernyj – niemal dokładnie dwa i pół roku 
od katastrofy, w której zginął prezydent Lech Kaczyński 
i 95 innych innych pasażerów samolotu udających się na ob-
chody siedemdziesiątej rocznicy zbrodni katyńskiej, w tym 
prezes IPN Janusz Kurtyka.

Agnieszka Burzyńska, nauczycielka z Zespołu Szkół 
Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie, na miej-
scu katastrofy jest już po raz drugi. Poprzednio była tu 
pół roku po tragedii, także podczas objazdu edukacyjnego 
z IPN. – Wtedy człowiek miał świadomość, że katastrofa 
dopiero co się wydarzyła, że być może gdzieś tu jeszcze 
leżą szczątki. Dziś to miejsce odbieram znacznie spokoj-
niej – mówi.

Renacie Holaczuk, nauczycielce języka polskiego z Wło-
dawy, trudno powstrzymać łzy, gdy wspomina 10 kwietnia 
2010 roku. – Byłam wtedy w ósmym miesiącu ciąży. Wszy-
scy płakaliśmy, cała rodzina. Znajomi, którzy pracowali 
w kancelarii prezydenta, mieli lecieć na uroczystość, ale 
ostatecznie ktoś inny poleciał w ich miejsce. Przyszli do 
nas na kolację i dzwonili do swoich kolegów z kancelarii. 
Pamiętam tę ulgę, gdy okazało się, że ktoś po drugiej stronie 
odebrał telefon – wspomina. 

Klaudia Łakomska z Legnicy w dniu 
katastrofy miała 12 lat. Niewiele do niej 
wtedy docierało, nie rozumiała znacze-
nia  tragedii. – Długo nie chciałam do-
puścić do siebie myśli, że przyjadę 
w to miejsce, to było bardzo trudne 
dla mnie. Kiedy tutaj jestem, ciśnie 
mi się przed oczy widok spadające-
go samolotu. Straszne to – wyznaje 
gimnazjalistka. 

Agnieszka Przygoda, maturzyst-
ka z I LO w Nakle nad Notecią, jest 
pozytywnie zaskoczona liczbą zni-
czy i kwiatów w miejscu katastrofy. 
Jeremi Dobrzański z drugiej klasy 
liceum im. Stefana Żeromskiego 

w  Jeleniej Górze docenia, że nie widać śladów agitacji po-
litycznej: –  Są tu po prostu  pamiątki, nikt nie obraża tego 
miejsca – ocenia.

Rosyjskie miasta: relikty przeszłości
W przerwie między pobytem na lotnisku a wyjazdem na Pol-
ski Cmentarz Wojenny w Katyniu zwiedzamy centrum Smo-
leńska. Główny punkt miasta to plac defi lad z pomnikiem 
Lenina. Część młodzieży nie jest w stanie zrozumieć, dlacze-
go Rosjanie nie usunęli śladów zbrodniczego reżimu. Pani 
Antonina, młoda Polka mieszkająca w Smoleńsku, która nas 
oprowadza po mieście, tłumaczy, że to jest część ich historii. 
Podobnie w kolejnych dniach wypowiedzą się przewodniczki 
po Moskwie i Twerze. Oprowadzająca nas po tym ostatnim 
mieście pani Lena przekonuje, że nie warto zmieniać nazw 
ulic po raz kolejny, skoro już dostały „solidnych patronów”, 
takich jak Lenin. Pani Romualda, która oprowadza nas po stoli-
cy Rosji, dodaje, że skoro bolszewicy burzyli pomniki carskie, 
a po upadku ZSRR tego żałowano, to teraz nie warto burzyć 
pomników radzieckich. Pokazuje nam nie tylko słynne mauzo-
leum Lenina, ale też informuje, że pod murem Kremla są po-
chowani Stalin, Dzierżyński i – jak się wyraziła – „inni wybitni 

  Wizyta na lotnisku Siewiernyj wyzwoliła emocje

  Radzieckie odznaczenia 
Smoleńska; komunistyczne 
symbole wciąż są obecne 
w przestrzeni publicznej 





Fo
t.

 K
. W

is
ło

ck
i

EDUKACJA HISTORYCZNA68

działacze naszego rządu”. Zapytana, czy oprócz pamiątko-
wego kamienia koło więzienia na Łubiance jest w Moskwie 
jeszcze jakieś upamiętnienie ofi ar totalitaryzmu, odpowiada, 
że nie, ale za to osoby represjonowane, takie jak ona (ojciec zo-
stał wywieziony do Kazachstanu) mają zapewnione liczne zniż-
ki (na mieszkanie i przejazdy) oraz dofi nansowanie do leków…

W Twerze także jest tylko jedno upamiętnienie ofi ar 
zbrodni: pomnik Pamięci Ofi ar Represji (bez precyzowania, 
o jakie represje chodzi). Pani Lena mówi, że zobaczymy go 
jedynie przez szyby autokaru, bo nigdzie w pobliżu nie da się 
zaparkować. Mimo zapewnień przewodniczki, że nie warto 
zatrzymywać się przy dawnej siedzibie NKWD, nalegamy 
i stawiamy przy ogrodzeniu znicze ku pamięci pomordo-
wanych tam polskich ofi cerów pochowanych w Miednoje. 
Dziś w budynku mieści się Akademia Medyczna. Oczywi-
ście nie ma mowy o żadnej tabliczce informacyjnej, za to 
naprzeciwko stoi pomnik Michaiła Kalinina…

Adam Krzepkowski, pierwszoklasista z Liceum Świętej 
Jadwigi Królowej z Kielc, uważa, że niechęć do usuwania 
pomników Lenina i innych komunistów to przejaw mental-
ności Rosjan. – Oni nie znają innego systemu i myślę, że 
wciąż jeszcze się boją – ocenia. Jego kolega z klasy, Andrzej 
Szulc, uważa, że pomniki komunistów to coś, co pozwala 
Rosjanom nadal tworzyć wspólnotę. – Gdyby zburzyli te 
pomniki, nie mieliby do czego się odwołać. My w Polsce 
mamy okres międzywojenny, kiedy panowała demokracja, 
a u nich komunizm trwał o dwadzieścia lat dłużej – i nastał 
bezpośrednio po rządach carskich –  przekonuje. 

– Nie mogliby się jednoczyć wokół pamięci o ofi arach 
komunizmu?

– To inna kultura, inne państwo… chyba nie – zastana-
wia się. Adam dodaje, że należałoby zacząć od upamiętnie-
nia ofi ar, a potem dopiero pomyśleć o burzeniu pomników 
oprawców. 

W Moskwie  można zobaczyć nie tylko pomniki z czasów 
radzieckich. W sklepach i na straganach aż się roi od znacz-
ków, kubków, czapek i matrioszek z czerwonymi gwiazda-
mi oraz sierpem i młotem. A w okolicach pl. Czerwonego 
można sobie zrobić zdjęcie z sobowtórem Józefa Stalina. 

– Czerwone gwiazdy mieli na czapkach ofi cerowie 
NKWD, którzy mordowali polskich ofi cerów. Każdy po-
winien się zastanowić, czy wypada kupować gadżety z ta-
kimi symbolami – mówi Anna Brojer z Biura Edukacji Pub-
licznej IPN. 

Andrzej Szulc nie rozważał zakupu pamiątki z czerwoną 
gwiazdą czy sierpem i młotem. Nie jest jednak specjalnie obu-
rzony ich dostępnością. – To tylko taki chwyt marketingowy, 
bardziej dla śmiechu niż na serio – ocenia. Podobnie uważa 
pani Krystyna, nauczycielka historii i WOS-u z Pomorza: 
–  To taki rosyjski folklor. Mogę kręcić na to nosem, ale to ich 
rosyjska, wewnętrzna sprawa – rozkłada ręce nauczycielka. 
Inaczej sytuację ocenia drugoklasista z I LO w Koszalinie, 
Michał Sikora: –  Nie rozumiem tego, że Rosjanie wciąż 

kultywują pamięć o zbrodniarzach komunistycznych, którzy 
zamordowali przecież także bardzo wielu swoich rodaków. 
Świadczy to albo o bardzo małej świadomości historycznej, 
albo o olbrzymiej znieczulicy na cudze cierpienie. Nie prze-
konuje mnie też tłumaczenie przewodniczki z Tweru, jakoby 
nie warto było zmieniać nazw ulic. Przeciwnie – pozostałości 
totalitaryzmu należy usuwać z przestrzeni publicznej. Pozo-
stawianie ich powoduje wracanie takich zjawisk i w przyszło-
ści może się skończyć tragedią – uważa licealista.

Relikty komunizmu w Rosji to nie tylko totalitarne sym-
bole. To także kopcące, rozklekotane  trolejbusy na ulicach, 
nie zawsze uprzejma obsługa w sklepach albo hotele pa-
miętające czasy Breżniewa, a może nawet Chruszczowa. 
– Żeby zobaczyć czasy ich świetności, trzeba by się cofnąć 
z pięćdziesiąt lat wstecz – śmieje się Michał Sikora. Jego 
kolegę z klasy, Piotra Zarzyckiego, zaskoczył wygląd Twe-
ru: – Kiedyś to było ulubione miasto carycy Katarzyny, dziś 
–  szara miejscowość pełna nieczynnych fabryk z czasów 
komunizmu – podsumowuje. Nawet jedna z nauczycielek 
była zaskoczona, że ekspedientka odmówiła sprzedaży to-
waru tylko dlatego, że nie miała jak wydać reszty. – To 
wszystko jednak nie jest najważniejsze. Dla mnie liczy się 
przede wszystkim to, że mogliśmy być na grobach naszych 
ofi cerów – mówi polonistka Renata Holaczuk. 

Katyń: „Przyjechałem z misją”
Rok temu głównym celem wyprawy był Polski Cmentarz 
Wojenny w Charkowie, dwa lata wcześniej – w Katyniu. 
Tym razem pielgrzymujemy do Miednoje, dwa dni wcześ-
niej jednak odwiedzamy także Katyń. Violetta Hejza, na-
uczycielka historii i łaciny z Nakła nad Notecią, jest tu już po 
raz drugi. Na płycie za ołtarzem wśród tysięcy nazwisk szu-
ka jednego: Kazimierza Wegenke. – To mój krewny, sędzia 
z Poznania, miał 35 lat. Nie zdążył założyć rodziny – opo-

  W Katyniu uczestnicy objazdu 
upamiętnili swoich bliskich
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wiada. Z torebki wyjmuje zafoliowane zdjęcie Kazimierza 
i sztuczne, biało-czerwone kwiaty. – Chcę to zamocować za 
tabliczką epitafi jną i upamiętnić go w ten sposób, po to tu 
przyjechałam – podkreśla. Dodaje, że to właśnie dzięki kon-
kursowi i podróży sprzed dwóch lat postać krewnego stała 
się jej bliższa. Kazimierz Wegenke był bohaterem konkur-
sowej pracy uczniów pani Violetty sprzed dwóch lat. Tym 
razem w Katyniu szukają nazwiska bohatera tegorocznego 
opracowania – Stanisława Derczyńskiego. Nazwisk osób ze 
swojego regionu szukała też Anna Maciąg, drugoklasistka 
z I LO w Rzeszowie. – Znalazłam kilka tabliczek. Niewiele 
o tych osobach wiem, ale jak wrócę, na pewno będę drążyć 
– zapewnia. Ania jest w Katyniu po raz pierwszy. Podobnie 
jak Katarzyna Pasieka, maturzystka z Nakła nad Notecią: 
– Wyobrażałam sobie ten las jako dzikie miejsce, takie jak 
w Kuropatach; jestem pozytywnie zaskoczona sposobem 
upamiętnienia ofi ar – mówi.

Po raz pierwszy w Katyniu jest także Arkadiusz Siwko, 
pierwszoklasista z I LO w Jeleniej Górze. – Tak mniej wię-
cej wyobrażałem sobie to miejsce. Potwierdza się to, co 
słyszałem od paru osób: że ten las jest specyfi czny, bardzo 
cichy. Czuje się, że doszło tu do czegoś strasznego – opi-
suje. Arkowi udało się odnaleźć tabliczkę z nazwiskiem 
Mieczysława Tytusa Cabanowskiego, porucznika II Pułku 
Ułanów Grochowskich. To stryj znajomej, Agnieszki Stasie-
wicz. – Właśnie wysyłam SMS do pani Agnieszki, żeby ją 
o tym poinformować – mówi Arek i dodaje, że nikt z rodziny 
Cabanowskiego nie był jeszcze na jego grobie. – Dlatego 
razem z koleżanką i kolegami przyjechaliśmy tu z misją 
– obiecaliśmy przywieźć jego rodzinie ziemię z Katynia, 
czuję, że ciąży na nas wielka odpowiedzialność – podkreśla.

Miednoje:  odwiedzić grób dziadka
Nie mniejsze emocje niż Katyń wyzwala Miednoje – głów-
ny cel naszej podróży. Paweł Smentek, tegoroczny ab-
solwent I LO im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad 
Notecią, przyjechał odwiedzić grób swojego pradziadka, 
Kazimierza Smentka. Pracę o nim napisał w ubiegłorocz-
nym konkursie. W tym roku specjalnie wystartował po-
nownie (napisał pracę o zamordowanym w Katyniu kontr-
admirale Ksawerym Czernickim), żeby móc przyjechać do 
Miednoje. Jest pierwszą osobą w rodzinie, która odwie-
dza grób Kazimierza Smentka. Ma ze sobą dwa słoiczki. 
Zabierze w nich do domu ziemię z Miednoje dla dwóch 
synów pradziadka (braci swojego nieżyjącego dziadka).  
– Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Sowieci  zaczęli 
tutaj mordować polskich ofi cerów, rodzina pradziadka – 
prababcia i jej trzej synowie, w tym mój dziadek – zostali 
wywiezieni do Kazachstanu. Na szczęście udało im się 
wrócić po kilku latach. Tata mówił, że dziadek nigdy nie 
chciał wspominać tamtego okresu ani mówić o zbrodni 
katyńskiej. A kiedy już podejmował ten temat, bardzo źle 
to znosił psychicznie – opowiada Paweł. 

Jeremi Dobrzański przyjechał na grób Antoniego Jędrzej-
czyka, ciotecznego pradziadka. Nie jest w stanie powstrzymać 
łez, trudno mu cokolwiek powiedzieć.  – Jesteśmy pierw-
szymi z rodziny Antoniego, którzy odwiedzają jego grób. 
Emocje są potężne – mówi Katarzyna Dobrzańska, mama 
Jeremiego, nauczycielka języka polskiego i opiekunka pracy 
syna o Antonim Jędrzejczyku. – Kiedy rozpoczynała się msza 
św. tutaj w Miednoje, zadzwoniłam do bliższej rodziny An-
toniego w Gdańsku, żeby mogli się z nami połączyć ducho-
wo – dodaje. Renata Holaczuk i jej uczeń Sławomir Nowak 
nie odwiedzają nikogo z rodziny. Mimo to także nie potrafi ą 
opanować wzruszenia. – Znaleźliśmy tabliczkę Bazylego 
Wasilewskiego. Jego córka wiedziała, że zginął w Twerze, 
ale utrzymywała, że pochowany jest w Katyniu. Mamy waż-
ne zadanie: przywieźć jej prawdę – podkreśla pani Renata. 

Twarze zamiast liczb
Nauczycielom bardzo podoba się pomysł uczenia o zbrodni 
katyńskiej przez pryzmat losów poszczególnych jednostek. 
– Historia karmi się statystyką, a liczby nie mają twarzy. Ten 
konkurs ma tę ogromną wartość, że młodzież musi pomyśleć 
nad sposobem zaprezentowania sylwetek poszczególnych 
bohaterów. To świetny sposób na połączenie przyszłości 
i przeszłości – uważa Katarzyna Dobrzańska. Podobnego 
zdania jest Dariusz Jakubek, nauczyciel historii ze szkoły 
w Dobroniu: – Konieczność dotarcia do rodzin pomordowa-
nych ofi cerów i przeglądania materiałów archiwalnych jest 
o wiele skuteczniejszą lekcją niż wyuczenie się na pamięć 
dat, liczb czy nazwisk – przekonuje historyk.
 
Karolina Wichowska
 
Efekty pracy uczniów, którzy brali udział w konkursie w zeszłym 
roku i dwa lata temu, można obejrzeć i przeczytać w wydanym 
ostatnio przez IPN albumie Sprzączki i guziki z orzełkiem ze 
rdzy. Obraz ofi ar zbrodni katyńskiej w pracach plastycznych 
młodego pokolenia. Prezentowane w nim prace uczniów nie 
tylko zawierają notki biografi czne pomordowanych ofi cerów 
i ich portrety (zdjęcia i rysunki), ale również liczne pamiątki: 
zgłoszenie do PCK o zaginięciu, szkolne świadectwa, listy 
z obozów. Kolejny konkurs, wyprawa na polskie cmentarze 
wojenne na Wschodzie i publikacja planowane są także na 
przyszły rok. 

  Msza św. na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje
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Kolejny wysyp kawałów poświęconych radzieckim przywódcom nastąpił na przełomie lat siedemdziesią-tych i osiemdziesiątych. To w ZSRR czas gerontokracji, czyli rządów starców. Średnia wieku czternastu człon-ków Biura Politycznego KPZR wybranego w 1981 roku wynosiła 70 lat (poważnie ją zaniżał pięćdziesięcioletni Michaił Gorbaczow). Nic dziwnego więc, że sztucznie animowane kierownictwo radzieckie nie obroniło się przed żądłem polskiego kawału politycznego.  W 65. rocznicę rewolucji październikowej w Mo-skwie odbył się pokaz siły: było nim wejście Breż-niewa na trybunę.
Stary rybak złowił złotą rybkę, która w zamian za uwolnienie obiecała spełnić jedno jego życzenie.  Myśli starzec dość długo, aż wreszcie prosi:– Chciałbym się znaleźć w luksusowym domu starców.

Rybka plusnęła do wody, a rybak znalazł się na... Kremlu.
Breżniew zmarł 10 listopada 1982 roku, a 12 listopada zwolniono z internowania Lecha Wałęsę. Ulica szybko żartobliwie połączyła te dwa wydarzenia:– Jaka była przyczyna śmierci Breżniewa?– Zatelefonował do niego Jaruzelski i powiedział: „Zwalniamy Wałęsę”.

– Czym był dla Polaków pogrzeb Breżniewa?– Kroplą w morzu potrzeb...
Informację o śmierci Breżniewa pierwszy w Polsce podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: „Na zachodzie bez zmian, a na wschodzie minus jeden”.

AZ

KK awał polityczny był bronią obywateli w walce z bez-względnym systemem, który utożsamiali nie tylko z rodzimymi komunistami, lecz przede wszystkim z „ojczyzną proletariatu” – ZSRR i jego przywód-cami. Jednym z ulubionych tematów żartu w PRL byli wła-śnie wodzowie wschodniego sąsiada. Im groźniejszy był aktualny przywódca, tym więcej dowcipów o nim opowiada-no. W ten sposób przynajmniej częściowo oswajano strach. Włodzimierz Lenin nie zdążył (choć próbował w 1920 roku) rozszerzyć swojej władzy na Polskę, był jednak ho-łubiony jako najważniejszy z komunistycznych „świętych” i traktowany śmiertelnie poważnie. Ośmieszanie jego kultu należało więc do stałej tematyki peerelowskiego kawału po-litycznego. Sprzyjały temu liczne rocznice, jak obchodzona w 1970 roku setna rocznica urodzin czy celebrowana rok-rocznie rocznica rewolucji październikowej. Z okazji stulecia urodzin wodza rewolucji znany polski malarz miał namalować obraz Lenin w Polsce. Na otwarcie wystawy przybyli towarzysze partyj-ni z Polski i ZSRR. Gdy zasłona z obrazu spadła, oczom zdumionej publiczności ukazała się żona Lenina,  Nadieżda Krupska, w niedwuznacznej pozycji z Dzier-żyńskim. Aby zatuszować skandal, minister kultury i sztuki zwraca się do malarza:– Świetnie ujęte, bardzo realistycznie oddane, ale gdzie jest Lenin?
– Jak to gdzie? – dziwi się malarz. – W Polsce.W rocznicę rewolucji październikowej na słupach ogłoszeniowych poprzyklejano plakaty z napisem: „Le-nin w Październiku”. Następnego dnia na wielu pla-katach ktoś dopisał: „A koty w marcu”.Władzę Stalina Polacy poczuli już w pełni. Propaganda niemal na każdym kroku atakowała portretami wodza oraz cytatami z jego światłych myśli. Dziennikarze używali 336 synonimów nazwiska generalissimusa, m.in.: natchnienie milionów, wódz i nauczyciel, genialny ekonomista, słońce ludzkości, troskliwy opiekun i światły doradca Polski Ludo-wej. Ulica miała jednak o krwawym tyranie własną opinię. W ZSRR wyemitowano znaczki z podobizną Stalina. Nadeszły skargi, że znaczki nie chcą się przyklejać. Przeprowadzono badania i okazało się, że znaczki są dobre, tylko ludzie pluli na niewłaściwą stronę.Śmierć dyktatora w 1953 roku spowodowała wręcz eks-plozję antystalinowskich kawałów.

– Na co umarł Stalin?
– Na szczęście!
– Czy to prawda, że na wiadomość o śmierci Stalina  dwaj murarze z waszej budowy skoczyli z trzecie-go piętra?
– Prawda. Skoczyli. Jeden po wódkę, drugi po zagrychę.

Lenin w październiku  – a koty w marcu

Obraz ofiar 
mlodego pokolenia

w pracach plastycznych
zbrodni katynskiej

SPRZACZKI I GUZIKIZ ORZELKIEM ZE RDZY…Z ORZELKIEM ZE RDZY…Z ORZELKIEM ZE RDZY…Z ORZELKIEM ZE RDZY…Z ORZELKIEM ZE RDZY…Z ORZELKIEM ZE RDZY…Z ORZELKIEM ZE RDZY…Z ORZELKIEM ZE RDZY…Z ORZELKIEM ZE RDZY…Z ORZELKIEM ZE RDZY…Z ORZELKIEM ZE RDZY…Z ORZELKIEM ZE RDZY…
Publikacja jest rezultatem pierwszej i drugiej edycji konkursu Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy… Poszcze-gólne prace w albumie przedsta-wiają jedną z ofi ar Zbrodni Katyń-skiej. Zostały one wybrane spośród prac przygotowanych przez uczniów biorących udział w konkursie. Karty albumu są poprzedzone wstępem i esejami opisującymi wydarzenia związane ze Zbrodnią Katyńską.

Książka stanowi połączenie wydaw-nictwa albumowego i opracowania popularyzatorskiego. Pomysł edu-kacyjno-wychowawczy polega na rekonstrukcji losów pojedynczego człowieka, co pozwala uniknąć two-rzenia historii bez imiennej. Zarówno forma, pozwalająca wykorzystać zaangażowanie młodzieży w odtwa-rzanie dziejów, jak i zawartość publi-kacji mają duży walor kształcący.
DO KUPIENIA: 
w siedzibie IPN – ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa;w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia – 
ul. Marszałkowska 21/25 00-625 Warszawa;w księgarni internetowej – www.ipn.poczytaj.pltelefonicznie – (22)431 82 88,  (22)431 82 92, (22)431 82 89;pocztą elektroniczną –  joanna.pamula@ipn.gov.pl joanna.pszczola@ipn.gov.pl
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W
 działalność opozycji w drugiej połowie lat sie-

demdziesiątych zaangażowanych było wielu 

pisarzy, dziennikarzy, naukowców i działaczy 

politycznych. To oni tworzyli opozycyjne pro-

gramy i spierali się o sposób ich realizacji. Funkcjonowanie 

opozycji nie byłoby jednak możliwe bez współpracy setek mło-

dych ludzi, którzy zbierali podpisy pod akcjami protestacyjnymi 

oraz kolportowali i drukowali prasę drugiego obiegu. To o nich 

opowiada wydana przez Instytut Pamięci Narodowej książka 

Kamila Dworaczka Studencki Komitet Solidarności we Wroc-
ławiu 1977–1980.

Praca opiera się na solidnej podstawie źródłowej. Obok kwe-

rend archiwalnych obejmujących akta PZPR i MSW autor wy-

korzystał dokumenty uczelniane oraz dokumentację tworzoną 

przez opozycję, prasę drugiego obiegu i rela-

cje świadków. Przyjęcie układu problemowego 

pozwoliło Dworaczkowi wyodrębnić najważ-

niejsze kwestie.

Autor opisuje najpierw społeczne, gospo-

darcze i polityczne tło aktywności opozycji de-

mokratycznej w PRL oraz sytuację we wroc-

ławskim środowisku akademickim. Wskazuje 

na zmniejszenie liczby członków PZPR wśród 

studentów, bierność tych, którzy należeli do 

Socjalistycznego Związku Studentów Pol-

skich, oraz znaczenie tradycji oporu akade-

mickiego we Wrocławiu, na którą złożyły się 

protesty w maju 1946, w październiku 1956 

i marcu 1968 roku. Następnie opisuje gene-

zę Studenckiego Komitetu Solidarności we 

Wrocławiu, proces prowadzący od reakcji 

wrocławskich studentów na śmierć Stani-

sława Pyjasa w maju 1977 do formalnego po-

wołania organizacji w grudniu 1977 roku.

W kolejnych rozdziałach Dworaczek przed-

stawia środowisko SKS, politykę władz wobec niego oraz po-

szczególne formy jego działania, takie jak: obrona represjono-

wanych, akcje stolikowe, działania w obronie wolności słowa, 

walka o niezależne samorządy studenckie, działalność samo-

kształceniowa, tworzenie niezależnej prasy.

Autor zwraca uwagę na zróżnicowane poglądy polityczne 

i ideologiczne działaczy SKS, pochodzących głównie z środo-

wisk inteligenckich. Były wśród nich osoby związane z Duszpa-

sterstwem Akademickim oraz hippisi, młodzież zafascynowana 

zachodnim ruchem studenckim lat sześćdziesiątych i pasjonaci 

historii Armii Krajowej. Jak zauważa Dworaczek, spory ideolo-

giczne nie miały większego znaczenia w działaniach wrocław-

skiego SKS. Ważną postacią dla tego środowiska był Jacek 

Kuroń, a jednocześnie młodzi wrocławscy opozycjoniści mieli 

dobre relacje z innymi grupami opozycyjnymi.

Liczbę działaczy organizacji w ciągu kilku lat jej aktywno-

ści autor szacuje na mniej więcej czterdzieści osób, krąg ich 

sympatyków zaś na prawie sto. Stanowili więc niewielką gru-

pę. Pisząc o jej funkcjonowaniu, Dworaczek zwraca uwagę na 

brak formalnych struktur. Dla zrozumienia charakteru tego 

ruchu ważny jest aspekt towarzyski. Spotkania członków SKS 

przypominały zwyczajne spotkania grupy znajomych. Oprócz 

układania tekstów oświadczeń rozmawiano, bawiono się, pito 

alkohol i słuchano muzyki. Kamil Dworaczek pisze: „Proces in-

tegracji nasilał się, tym bardziej że więzi wzmacniało poczucie 

wspólnego zagrożenia. Grupa ta została zepchnięta do pew-

nego getta, była poniekąd skazana na siebie”. W książce bra-

kuje nieco szerszego rozwinięcia tego wątku: opisania stylu 

życia młodych opozycjonistów, ich zainteresowań i fascynacji, 

hierarchii autorytetów. Wydaje się, 

że mogłoby to przynieść interesują-

ce wnioski dotyczące historii opozycji 

lat siedemdziesiątych i genezy Soli-

darności.

Kamil Dworaczek nie przecenia po-

nad miarę znaczenia opisywanej orga-

nizacji. Przypomina, że SKS nie osiąg-

nął celu, jakim było stworzenie dużej 

organizacji studenckiej. Istotniejsza 

była jednak obrona represjonowa-

nych, działalność samokształceniowa 

czy dystrybucja pism drugiego obiegu. 

Autor zwraca uwagę na próby wpły-

wania SKS na postawy szerszych krę-

gów społecznych – jak msze św. upa-

miętniające wydarzenia Grudnia ’70 

czy akcje bojkotu wyborów. SKS ważny 

był dla samych działaczy, dla których – 

jak pisze autor – opozycyjność „była ży-

ciowym wyborem, odrzuceniem kłam-

stwa i orwellowskiego dwójmyślenia”. W SKS wytworzyła się 

pewna elita, mająca kluczowe znaczenie dla rozwoju ruchów 

opozycyjnych we Wrocławiu w kolejnych latach: Niezależnego 

Zrzeszenia Studentów, Solidarności, Ruchu „Wolność i Pokój”, 

Pomarańczowej Alternatywy czy Solidarności Polsko-Cze-

chosłowackiej. Osoby z tego kręgu odgrywały też ważne role 

podczas przełomu 1989 roku i w życiu publicznym Wrocławia 

w III Rzeczypospolitej.

Książka Kamila Dworaczka należy do ważnych monogra-

fi i ruchów opozycyjnych. Dotyczy jednego ośrodka, można ją 

jednak odczytywać szerzej i wyciągać z niej wnioski na temat 

funkcjonowania całej opozycji. Z pewnością pracę Dworaczka 

można polecić czytelnikom zainteresowanym historią ostat-

nich dekad PRL.

Jan Olaszek

korzystał dokumenty uczelniane oraz dokumentację tworzoną życia młodych opozycjonistów, ich zainteresowań i fascynacji, 

Kamil Dworaczek, Studencki Komitet 
Solidarności we Wrocławiu 1977–1980, 
Instytut Pamięci Narodowej, 
Warszawa 2011, ss. 235

Studencka opozycja
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M
ieszkanie stanowi jedną z kluczowych potrzeb 

społecznych i nie inaczej było w PRL, o czym mó-

wiły chociażby dwa kultowe do dziś fi lmy: Alter-
natywy 4 i Nie ma róży bez ognia. Problematykę 

tę podejmuje również książka Dariusza Jarosza.

Jest to wyczerpująca monografi a na temat mieszkalnictwa 

w PRL. Autor odnosi się do bagażu dwudziestolecia i czasów 

wojennych, by wskazać, że już w Manifeście PKWN zapowie-

dziano „rozładowywanie nędzy mieszkaniowej”. I zaraz potem, 

w dekrecie z 7 września 1944 roku o komisjach mieszkanio-

wych, przydzielono każdemu mieszkańcowi „przestrzeń miesz-

kalną”, uzależnioną od jego zawodu, stanu zdrowia oraz stanu 

rodzinnego. Oczywiście kryteria te określały – nierzadko bar-

dzo stronniczo – komisje powołane na mocy 

tegoż dekretu.

Powstał duży bałagan i bardzo szybko trze-

ba było utworzyć kolejne komisje, weryfi kujące 

poprawność postępowania komisji powołanych 

wcześniej. Już w grudniu 1945 roku przewi-

dziano możliwość szerszej ingerencji państwa 

w zakresie kontroli najmu (z upływem lat po-

jawiały się coraz większe ograniczenia, zwią-

zane m.in. z  reglamentacją czynszów) oraz 

publicznej gospodarki mieszkaniami. Bardzo 

konsekwentnie prowadzono politykę zamia-

ny mieszkań większych na mniejsze, m.in. po-

przez dokwaterowywanie lokatorów. Władze 

zmuszały właścicieli zniszczonych w  czasie 

wojny budynków do ich rozbiórki i remontów. 

W czerwcu 1948 roku powołano Zakład Osiedli 

Robotniczych, który miał w sposób zorganizo-

wany i kontrolowany przez państwo zapewnić mieszkania robot-

nikom. Szczególnie chętnie budowano osiedla przyfabryczne, na 

obrzeżach miast – czego najbardziej znanym przykładem jest 

Nowa Huta. Na początku lat pięćdziesiątych urbaniści swobodnie 

dysponowali terenami miejskimi, nie licząc się ani z uwarunkowa-

niami ekonomicznymi, ani przestrzennymi, ani nie uwzględniając 

renty miejskiej. Ograniczono budownictwo prywatne i spółdziel-

cze, a wiele państwowych inwestycji okazało się chybionych. 

Po 1956 roku postanowiono wzmocnić spółdzielnie miesz-

kaniowe, bo opowiedział się za tym Władysław Gomułka, nowy 

I sekretarz KC PZPR. Miały one wręcz zastąpić budownictwo 

państwowe. Instytucję „kandydata do spółdzielni mieszkanio-

wej” usankcjonowano prawnie, ponieważ nie każdy mógł zostać 

od razu członkiem spółdzielni. Znacząco ograniczono wydatki na 

budownictwo, propagowano zakładowe fundusze mieszkaniowe 

i zaczęto sprzedawać mieszkania państwowe.

Po zmianach politycznych w roku 1970 Edward Gierek obiecał, że 

każda rodzina otrzyma samodzielne mieszkanie. Oczywiście, słowa 

nie dotrzymał. Jego ekipa pozytywnie odniosła się do prywatnej 

własności mieszkań, uznając ją za ważne i społecznie zrozumiałe 

uprawnienie obywateli. Ponadto opowiedziała się za rozmieszcza-

niem różnych grup społecznych w poszczególnych 

częściach miast. W przepisach prawnych na różne 

sposoby rozstrzygano, jakie kryteria mają decydo-

wać o przydziale większej powierzchni mieszkaniowej. 

W grę wchodziły: liczba dzieci, „szczególne zasługi dla 

Polski Ludowej”, prowadzenie działalności publicy-

stycznej, naukowej i racjonalizatorskiej.

Rozwinęła się spółdzielczość mieszkaniowa, co 

zresztą doprowadziło do jej hegemonii. Istotną ce-

chą polityki mieszkaniowej w latach osiemdziesią-

tych był rosnący fi skalizm związany z kryzysem fi -

nansowym. Rygorystycznie kontrolowano także 

osoby, które posiadały dwa lokale lub więcej. Od 

roku 1983 groziły za to sankcje, a poszukiwaniem 

owych rzekomych nieprawidłowości zajmował się 

szczególny organ: Inspekcja Robotniczo-Chłopska.

Z monografi i wynika, że w okresie PRL ideologia 

zbyt często przesłaniała konkretne wymogi spo-

łeczne. Na różnych etapach eksperymentowano z poszczegól-

nymi, oryginalnymi rozwiązaniami, które w ciągu co najwyżej 

kilku lat się nie sprawdzały. Jednocześnie liczne błędy popeł-

nione wówczas pokutują do dzisiaj. Przykładem może być wciąż 

nierozwiązana sprawa formuły spółdzielczości mieszkaniowej. 

Omawiana książka jest niewątpliwie publikacją potrzebną. Na-

leży też docenić szeroki zakres badań i wyczerpujące przedsta-

wienie problemu.

Maciej J. Nowak

dzo stronniczo – komisje powołane na mocy 

ba było utworzyć kolejne komisje, weryfi kujące 

poprawność postępowania komisji powołanych 

dziano możliwość szerszej ingerencji państwa 

zane m.in. z  reglamentacją czynszów) oraz 

publicznej gospodarki mieszkaniami. Bardzo 

przez dokwaterowywanie lokatorów. Władze 

uprawnienie obywateli. Ponadto opowiedziała się za rozmieszcza-

Dariusz Jarosz, Mieszkanie się 
należy… Studium z peerelowskich 
praktyk społecznych, 
Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, 
Warszawa 2010, ss. 389

Mieszkanie się należy?

Szanowni Czytelnicy, „Pamięć.pl” to miesięcznik tworzony z myślą o miłośnikach 
historii najnowszej. Chcemy, aby był tworzony także z pasją, a któż ma więcej pasji 

niż miłośnik tematu? Dlatego ogłaszamy konkurs na artykuł popularnonaukowy dotyczący historii Polski XX wieku. Zachęcamy do 
pisania przede wszystkim studentów, uczniów, nauczycieli i wszystkich, którzy interesują się dziejami najnowszymi. Tekst powinien 
być utworem oryginalnym, dotychczas niepublikowanym, nie dłuższym niż 15 tys. znaków ze spacjami, mieć charakter popularno-
naukowy, napisany przystępnie i ciekawie – z myślą o którymś z istniejących działów „Pamięci.pl” bądź jako zalążek zupełnie nowego. 
Termin nadsyłania artykułów: 31 stycznia 2013 roku. Czekamy na nie pod adresem pamiec@ipn.gov.pl. 
Nagrodą główną, oprócz publikacji na łamach naszego pisma (i standardowej umowy autorskiej wraz z honorarium), będzie bon 
na 30 dowolnie wybranych publikacji IPN do zrealizowania w ciągu roku. Nagrodą za zajęcie II miejsca – bon na 20 publikacji, za 
III miejsce – 10. 
Pełny regulamin konkursu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. 

UWAGA KONKURS! 
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M
ożna odnieść wrażenie, że historia alternatywna 

przeżywa ostatnio renesans. W kontrowersyj-

nej książce Pakt Ribbentrop – Beck Piotr Zycho-

wicz przekonuje, że w roku 1939 Polska powinna 

była zawrzeć sojusz z Hitlerem. Przy okazji kolejnych rocznic 

Bitwy Warszawskiej publicyści zastanawiają się zaś, jak poto-

czyłyby się losy Europy, gdyby w 1920 roku nie było „cudu nad 

Wisłą”. Tadeusz Lubelski, doświadczony fi lmoznawca z Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego, także kreśli scenariusze alternatywne. 

Jego Historia niebyła kina PRL, wydana w tym roku nakładem 

krakowskiego Znaku, to opowieść o trzynastu projektach fi l-

mowych, które nie doczekały się realizacji.

Autor wziął pod lupę okres Polski „ludowej”, kiedy to – jak 

tłumaczy – obok przyczyn losowych i ekonomicznych „o nie-

doprowadzeniu projektów fi lmów do fazy zaistnienia decydo-

wały też względy polityczno-cenzuralne”. Przedstawiając losy 

scenariuszy, których nie udało się przenieść 

na ekran, Lubelski bardzo skrupulatnie od-

twarza kolejne etapy pracy nad nimi. Publi-

kuje nawet fi kcyjne recenzje, jakie mogły się 

ukazać w peerelowskiej prasie, gdyby po-

szczególne przedsięwzięcia fi lmowe udało się 

doprowadzić do końca. Historia niebyła… to 

jednak zdecydowanie więcej niż hipotetyczne 

pytania „co by było, gdyby…”. Autor doskonale 

pokazuje, jak w PRL torpedowano wartoś-

ciowe projekty fi lmowe, jak działała wówczas 

w środowisku fi lmowym autocenzura i  jak 

w różnych okresach zmieniał się margines 

wolności twórczej.

Wśród niedoszłych fi lmów były takie, które 

miały szansę stać się arcydziełami. Były jed-

nak i takie, których po latach sami reżyse-

rzy zapewne by się wstydzili. Mało kto wie na 

przykład, że do ekranizacji Popiołu i diamen-
tu Jerzego Andrzejewskiego przymierzali się – jeszcze przed 

Wajdą – Erwin Axer i Antoni Bohdziewicz. Było to w roku 1949, 

gdy stalinizm wymuszał na polskich twórcach coraz większe 

ustępstwa. W scenariuszach Axera i Bohdziewicza komuniści 

są więc jeszcze bardziej pomnikowi niż w książce Andrzejew-

skiego, akowcy zaś odmalowani zostali jako szwarccharaktery. 

„Gdyby tylko ci pomyleńcy [z AK] przestali zabijać… Pomyleńcy 

albo po prostu mordercy!” – oto przykładowy cytat z Bohdzie-

wicza. Nawet taki scenariusz wydał się ówczesnym decyden-

tom za mało jednoznaczny. „Jak niewiele jednak brakowało, 

żeby piękny tytuł powieści Jerzego Andrzejewskiego kojarzył 

się nam dziś z socrealistycznym gniotem” – konkluduje Lubelski.

Niektórych niezrealizowanych projektów fi lmowych można 

żałować. Na przełomie 1956 i 1957 roku – na fali popaździer-

nikowej odwilży – Aleksander Ścibor-Rylski opublikował na 

przykład na łamach „Nowej Kultury” przejmujące opowiadanie 

Morze Sargassa. Mowa w nim o grupie byłych akowców, nęka-

nych przez UB i zepchniętych w „ludowej” Polsce na margines 

głównego nurtu życia. „Ze studiów nas powyrzucali, porobili 

z nas inkasentów, mamy u nich kartoteki i numerki” – mówi 

jeden z bohaterów. Scenariusz, jaki Ścibor-Rylski napisał na 

podstawie Morza Sargassa, był nie do przyjęcia dla kierowni-

ctwa kinematografi i.

Nie powstał też fi lm o Januszu Korczaku, choć Aleksander 

Ford miał już skompletowaną obsadę i niemal rozpoczął zdję-

cia. Produkcję odwołano w marcu 1968 roku – w apogeum 

antysemickiej nagonki, jaką rozpętały władze.

Andrzejowi Wajdzie nie udało się zekranizować Przedwiośnia, 

mimo że w połowie lat sześćdziesiątych przygotowania były 

bardzo zaawansowane. W roli Cezarego Baryki mieliśmy zoba-

czyć młodego wówczas Daniela Olbrychskiego. Projekt utrąciła 

jednak Komisja Ocen Scenariuszy, a de-

cydujący okazał się głos Stefana Olszow-

skiego, „twardogłowego” przedstawiciela 

partii. W szeregu scen Olszowski dopa-

trzył się „zabarwienia antysowieckiego”.

Nic nie wyszło także z innego ciekawego 

projektu Wajdy. Powroty (inny tytuł: Po-
wołanie) miały być opowieścią o dwóch 

alumnach Śląskiego Seminarium Du-

chownego, odbywających roczną praktykę 

robotniczą w kopalni. Jeden wraca potem 

do seminarium, drugi zaś „idzie między lud” 

i pomaga tworzyć wolne związki zawodo-

we. Scenariusz nie spodobał się ministro-

wi kultury, a później sam Wajda stracił 

zapał do tej historii. Szkoda, bo fi lm ten 

mógł się okazać równie ważny jak choćby 

Człowiek z marmuru.

By odsłonić kulisy projektów, które nie 

zostały skierowane do realizacji, Tadeusz Lubelski wykonał 

tytaniczną pracę dokumentacyjną. Zaznajomił się z bogatą 

literaturą przedmiotu. Przewertował stare roczniki gazet 

i czasopism. Odbył liczne rozmowy z fi lmowcami. W zbiorach 

Filmoteki Narodowej odnalazł niepublikowane nigdy projekty 

scenariuszy, protokoły z posiedzeń Komisji Ocen Scenariuszy 

i urzędową korespondencję instytucji fi lmowych. Sięgnął do 

Archiwum Andrzeja Wajdy i Archiwum Akt Nowych.

Można tylko żałować, że nie wybrał się do czytelni IPN. Ma-

teriały Służby Bezpieczeństwa byłyby ciekawym uzupełnieniem 

książki. Bezpieka mocno interesowała się bowiem niektórymi 

z omawianych przez Lubelskiego projektów fi lmowych – cho-

ciażby Doktorem Korczakiem i Powrotami. Ale i tak Historia 
niebyła… jest fascynującą lekturą.

Filip Gańczak

Filmy, których nie obejrzymy

Tadeusz Lubelski: 
Historia niebyła kina PRL, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss. 320
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