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zApAl zNiCz pAmIęcI 21 x

MaRiA JaDwIgA KoToWsKa — zAkOnNiCa, 
sIoStRa cZeRwOnEgO KrZyża 
LeOn bArCiSzEwSkI  — kOnSuL, pReZy-
dEnT GnIeZnA I ByDgOsZcZy
GeRaRd lInKe — nAuCzYcIeL SzKoły pO-
wSzEcHnEj w nEkLi, dZiAłaCz hArCeRsKi
AlEkSaNdEr mArGoLiS — lEkArZ I DzIa-
łaCz sPołeCzNy pOcHoDzEnIa żyDoW-
sKiEgO
WłaDySłaW KiEłbAsA — oFiCeR ZaWoDo-
wY, uCzEsTnIk wOjNy pOlSkO-bOlSzE-
wIcKiEj

AbY UcZcIć pAmIęć pOlSkIcH ElIt, w nIe-
dZiElę 21 x zNaJdź w sWoJeJ OkOlIcY 
mIeJsCe kAźnI I ZaPaL ZnIcZ!

ZaRaZ  Po wKrOcZeNiU  Do pOlSkI  We wRzEśnIu 
1939 r. nIeMcY  RoZpOcZęlI  LiKwIdAcJę pOlSkIcH 
eLiT Na zIeMiAcH WcIeLoNyCh dO IiI RzEsZy. 
W RaMaCh „AkCjI TaNnEnBeRg” zAmOrDoWaNo nAj-
bArDzIeJ AkTyWnYcH PrZeDsTaWiCiElI PoLsKiEgO 
sPołeCzEńsTwA (iNtElIgEnCjI, dUcHoWiEńsTwA, 
zIeMiAńsTwA, uRzędNiKów pAńsTwOwYcH, oFiCe-
rów, pOwStAńców śląsKiCh i wIeLkOpOlSkIcH, 
dZiAłaCzY SpOłeCzNyCh i pOlItYcZnYcH).
Na zIeMiAcH  WcIeLoNyCh dO  RzEsZy dO  KońcA 
1939 r. zAmOrDoWaNo pOnAd 40 tYsIęcY Osób.

 30.000 w oKręgU GdAńsK-PrUsY ZaChOdNiE
 10.000 w kRaJu wArTy
 1.500 nA ŚląsKu
 1.000 w rEjEnCjI CiEcHaNoWsKiEj

WięcEj iNfOrMaCjI Na sTrOnAcH:
wWw.iPn.gOv.pL/zApAl-zNiCz
wWw.rAdIoMeRkUrY.pL

MeRkUrY PoLsKiE RaDiO PoZnAń i iPn 
oRgAnIzUją aKcJę „ZaPaL ZnIcZ Pa-
mIęcI” pO RaZ CzWaRtY.

MaRiA JaDwIgA KoToWsKa † 11 xI 1939

LeOn bArCiSzEwSkI † 11 xI 1939

GeRaRd lInKe † 20 x 1939

AlEkSaNdEr mArGoLiS † 7 xIi 1939

WłaDySłaW KiEłbAsA † 2 iX 1939

Dodatek specjalny:
płyta z fi lmem 

Michała Bukojemskiego 
Najdłuższy apel 

i teledyskiem Katy Carr 
Kommander’s car

09-okladka mont.indd   1 2012-08-31   09:46:51
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w Oświęcimiu
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Szanowni Czytelnicy!

W 
maju tego roku prezydent Stanów Zjednoczo-
nych Barack Obama podczas uroczystości po-
śmiertnego uhonorowania kuriera Polski Pod-
ziemnej Jana Karskiego Prezydenckim Medalem 

Wolności bezrefleksyjnie użył słów „polski obóz  śmierci”. Zajęty 
myśleniem globalnym prezydent USA być może nie miał czasu 
na głębszą analizę tekstu, który podsunął mu niezorientowa-
ny (miejmy nadzieję, że tylko niezorientowany) urzędnik.  Sam 
jednak fakt, że takie słowa padły, świadczy o tym, jak głęboko 
ta nieprawdziwa i krzywdząca zbitka  – mimo licznych wcześ-
niejszych interwencji polskiej dyplomacji, naukowców i mediów 
– zakorzeniła się w tzw. powszechnym obiegu. Jak zatem wi-
dać, walka ze stereotypem – czy raczej: brakiem elementarnej 
wiedzy – nie ma końca. Nową bronią w tej batalii będzie portal 
uruchomiony we wrześniu przez Instytut Pamięci Narodowej, 
przybliżający prawdziwą historię niemieckich obozów koncen-

tracyjnych na ziemiach polskich. 
www.truthaboutcamps.eu – pod 
tym adresem znajduje się baza 
rzetelnej wiedzy na temat hitle-
rowskiej machiny zagłady. Portal 
skierowany jest przede wszyst-
kim do odbiorców z zagranicy 
(stąd adres w języku angielskim).
„Pamięć.pl” również zabiera 
głos w tej sprawie. W numerze 
wrześniowym dr Joanna Lube-
cka w artykule pod przewrot-

nym tytułem Jak rozpętaliśmy II wojnę światową… wskazuje na 
zagrożenia płynące z nieodpowiedzialnych sformułowań. Teks-
tem „okładkowym” jest rozmowa z Kazimierzem Piechowskim, 
byłym więźniem KL Auschwitz, który w 1942 roku dokonał bra-
wurowej ucieczki z obozu  esesmańskim samochodem. Dzięki 
sprytnemu planowi Niemcy nie dość, że nie schwytali uciekinie-
rów, to jeszcze mieli problem z dokonaniem odwetu na pozosta-
łych więźniach. Do numeru dołączyliśmy płytę z teledyskiem bry-
tyjskiej artystki Katy Carr, która swój utwór poświęciła właśnie 
tym wydarzeniom. Na tej samej płycie znajduje się także odcinek 
cyklu dokumentalnego „Z kroniki Auschwitz” w reżyserii Michała 
Bukojemskiego pt. Najdłuższy apel. Wstrząsające relacje do-
tyczą wcześniejszej o dwa lata ucieczki z Auschwitz i pokazują 
fragment działania niemieckiej machiny zagłady.
O śladach innej totalitarnej machiny, komunizmu, rozmawia-
my z dr hab. Krzysztofem Szwagrzykiem, który kieruje praca-
mi zespołu identyfikującego nieznane miejsca pochówku ofiar 
terroru komunistycznego. Oprócz tego między innymi:  dr Sła-
womir Kalbarczyk przypomina o okupacji radzieckiej w Polsce, 
dr Beata Konopska opisuje mechanizmy cenzurowania map 
w PRL, a dr Joanna Hytrek-Hryciuk przedstawia sylwetkę Ka-
roliny Lanckorońskiej. Tekstem prof. Jerzego Kochanowskiego 
inaugurujemy nowy dział „Przeminęło z Peerelem”; będziemy 
w nim prezentować obrazki, zjawiska i postacie charaktery-
styczne dla PRL, które – tego sobie życzmy – pozostaną wy-
łącznie kartką z przeszłości.

Wydawca: 
Instytut Pamięci Narodowej  
– Komisja Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu

Rada Programowa:
dr hab. Grzegorz Berendt,  
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dr Agnieszka Łuczak, dr Sławomir Poleszak,  
dr Paweł Skubisz, dr Waldemar Wilczewski,  
dr Andrzej Zawistowski (przewodniczący),
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Polskie dominium w AFryce?
Lata trzydzieste XX wieku to apogeum polskich marzeń o koloniach w Afryce – pisze Janusz 
Wróbel. Klęska wojenna we wrześniu 1939 roku wykazała, jak kruche podstawy miały te mocar-
stwowe aspiracje. Los sprawił jednak, że w czasie II wojny światowej na Czarnym Lądzie znala-
zło się ponad 18 tys. Polaków ewakuowanych ze Związku Sowieckiego. Osiedlano ich na terenie 
Afryki Wschodniej (dzisiejsza Tanzania, Kenia i Uganda), Rodezji i Unii Południowej Afryki. Zakładali 
tam własne gazety, szkoły, a nawet domy kultury. Po 1945 roku tylko niewielka część polskich 
uchodźców zdecydowała się na powrót do rządzonej przez komunistów ojczyzny. Większość 
wyjechała do Wielkiej Brytanii, USA i innych krajów anglojęzycznych.

ZAPomniAny BoHAter
Miał 16 lat, gdy wybuchła II wojna światowa. 
Cudem uniknął sowieckiej wywózki do Kazach-
stanu, a z przymusowych robót w Niemczech 
zdołał uciec. Z polecenia organizacji konspira-
cyjnej zatrudnił się w białostockim gestapo. Po-
mógł w odbiciu z aresztu oficerów AK. Walczył 
z Niemcami, a od jesieni 1944 roku z Sowietami, 
UB i milicją. 11 października 1946 roku zginął od 
milicyjnych kul. Zbigniew Rećko „Trzynastka”, bo 
o nim mowa, przez długie lata był wymazywany 
z pamięci lub niesłusznie oskarżany o kolabora-
cję. Artykuł Marcina Zwolskiego to hołd złożony 
tej niezwykłej postaci.

Redaktor naczelny
Andrzej Brzozowski

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.pamiec.pl

W nastepnym numerze miedzy innymi:

Fot. ze zbiorów Anny Wysibirskiej
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 � Instytut Pamięci Narodowej uruchomił 
nowy portal edukacyjny www.truthabo-
utcamps.eu (prawda o obozach).
Niefortunne określenie „polskie obozy koncen-
tracyjne” lub „polskie obozy śmierci” – mimo 
interwencji MSZ, polskich ambasad i środo-
wisk polonijnych – wciąż pojawia się w zagra-
nicznych mediach, a niedawno użył go nawet 
prezydent USA Barack Obama. Mniej zorien-
towany odbiorca może nabrać przekonania, 
że skoro obozy były „polskie”, to powstały co 
najmniej za zgodą Polaków i być może były 
przez nich zarządzane. Portal IPN ma przy-
pominać, że w czasie II wojny światowej nie 
było „polskich obozów”, lecz co najwyżej nie-
mieckie obozy na okupowanych ziemiach pol-
skich, i dostarczać rzetelnej informacji na ten 
temat. Można tu znaleźć teksty historyków 
IPN i liczne materiały ilustracyjne. Portal do-
stępny jest w językach polskim i angielskim.

 � Trwa piąta edycja konkursu „książ-
ka Historyczna roku”. O Nagrodę im. 
Oskara Haleckiego rywalizują autorzy 
książek opisujących losy Polski i Pola-
ków w XX wieku.
Minął już termin nadsyłania zgłoszeń. 
Nominacje ogłosi do 30 września jury 
w składzie: prof. Piotr Franaszek, prof. 
Tomasz Gąsowski, prof. Andrzej Nowak, 
prof. Wojciech Roszkowski, prof. Andrzej 

Chwalba, prof. Wiesław Wysocki. Następnie w drodze głosowania inter-
netowego czytelnicy wybiorą spośród nominowanych najlepsze książki 
w dwóch kategoriach: książka naukowa i popularnonaukowa. Głosować 
można będzie od 1 do 31 października na stronie www.ksiazkahisto-
rycznaroku.pl. Swoich zwycięzców wyłoni także jury. Laureaci otrzymają 
statuetki i nagrody pieniężne o łącznej wartości 60 tys. złotych. Uroczysta 
gala wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie.
Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Telewizja Pol-
ska i Polskie Radio.

 � Oddział IPN w Krakowie oraz Stowa-
rzyszenie „Passionart” zapraszają do 
udziału w I ogólnopolskim konkursie 
fotograficznym „Żołnierze wyklęci. 
Historia, która mnie porusza”.
Celem konkursu jest uczczenie żoł-
nierzy polskiego podziemia niepodle-
głościowego, którzy także po II wojnie 
światowej walczyli przeciwko narzu-
conemu Polsce systemowi komuni-
stycznego zniewolenia.
„Zrób zdjęcie ukazujące Twój osobi-
sty stosunek do wydarzeń, miejsc, 
przedmiotów lub osób związanych 
z historią Żołnierzy Wyklętych. […] 
Może to być portret lub seria ujęć 
portretowych osób w jakiś sposób związanych z Niezłomnymi. 
Kadr mieszczący znalezione po Nich pamiątki, rzeczy osobiste albo uję-
cia miejsc, z którymi byli związani, przedstawiające krajobrazy, ich domy, 
szkoły…” – zachęcają organizatorzy.
Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes IPN, Małopolski Kurator 
Oświaty i Fundacja Armii Krajowej w Londynie. Startować można w trzech 
kategoriach wiekowych: do 16 lat (uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjów), od 17 do 24 lat oraz powyżej 24 lat. Prace konkursowe (poje-
dyncza fotografia lub cykl nie więcej niż pięciu zdjęć) należy nadsyłać do 
30 listopada na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krako-
wie, ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków. Dopisek: „Konkurs fotograficzny”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu, a wręczenie nagród odbę-
dzie się 28 lutego 2013 roku w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego 
w Krakowie. Najlepsze fotografie zostaną zaprezentowane na plenerowej 
wystawie w centrum Krakowa. Na zwycięzców czekają nagrody pienięż-
ne i rzeczowe.
Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronach interne-
towych IPN, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Stowarzyszenia „Pas-
sionart”: www.ipn.gov.pl, www.facebook.com/edu.ipn, www.kuratorium.
krakow.pl, www.passionart.org.pl.

 � Od 16 września do 30 października w Bia-
łostockim muzeum wsi pod Osowiczami 
(dwór z Bobry Wielkiej) można oglądać wy-
stawę „Zagłada dworów w województwie 
białostockim po roku 1939”.
W II RP właściciele ziemscy byli częścią elit. 
W czasie II wojny światowej spadły na nich 
dotkliwe represje sowieckiego i niemieckiego 
okupanta: deportacje, aresztowania, wywózki 
do łagrów i obozów koncentracyjnych. Fizycz-
nej eksterminacji towarzyszyła bezprawna ak-
cja grabieży majątków.
Zagłada dworów dopełniła się po roku 1944. 
Właściciele ziemscy zostali uznani przez wła-
dze „nowej Polski” za wrogów, na mocy refor-
my rolnej pozbawieni majątków i poddani ko-
lejnym represjom. Ziemianie nie zaakceptowali 
powojennej komunistycznej władzy i często 
nadal działali w podziemiu niepodległościowym, 
płacąc za to życiem lub więzieniem.
Wystawa wpro-
wadza w sytuację 
w województwie 
białostockim po 
1939 roku, pre-
zentując losy 
wybranych ro-
dzin ziemiań-
skich, ich wkład 
w polską kultu-
rę i działalność 
niepodległoś-
ciową.

oprac. Filip Gańczak
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5 września 1982: 
Zmarł Michał Adamo-
wicz, postrzelony w Lubi-
nie przez milicję podczas 
pokojowej demonstracji 
z okazji drugiej rocznicy 
podpisania porozumień 
sierpniowych. Był jedną 
z około stu ofiar śmiertel-
nych stanu wojennego.
Pochodzący z Wileńszczy-
zny Adamowicz pracował 
jako elektryk w Zakładach 
Górniczych Lubin. Działał 
w Solidarności i nie pogo-
dził się z wprowadzeniem stanu wojennego. 31 sierpnia 
1982 roku wziął udział w demonstracji z okazji drugiej rocz-
nicy podpisania porozumień sierpniowych. „Idę z komuni-
stami powalczyć” – żartował. Na rynku ułożono tego dnia 
krzyż z kwiatów i kilkakrotnie odśpiewano hymn narodowy. 
Kilkutysięczny tłum skandował m.in.: „Precz z komuną!”, 
„Uwolnić Wałęsę” i „Solidarność walczy”. Gdy ludzie roz-
chodzili się już do domów, zostali zaatakowani przez milicję 
i ZOMO. Padły strzały z ostrej amunicji. Od kul zginęli na 
miejscu Mieczysław Poźniak (ur. 1956) i Andrzej Trajkow-
ski (ur. 1950), a kilkanaście osób zostało rannych. 28-letni 
Adamowicz zmarł po kilku dniach w szpitalu w wyniku ran 
postrzałowych głowy. Osierocił dwoje dzieci.
W 1993 roku ruszył proces trzech byłych milicjantów od-
powiedzialnych za pacyfikację w Lubinie: Bogdana Garusa, 
Tadeusza Jarockiego i Jana Maja. Prawomocne wyroki za-
padły dopiero kilkanaście lat później. Garus, ówczesny za-
stępca komendanta wojewódzkiego MO w Legnicy, został 
skazany na rok i trzy miesiące więzienia; Jarocki, dowódca 
plutonu ZOMO – na 2,5 roku więzienia; Maj, zastępca ko-
mendanta miejskiego MO w Lubinie – na 3,5 roku (wciąż 
nie odbył kary). Nie udało się jednak ustalić, którzy funk-
cjonariusze oddali śmiertelne strzały.

12 września 1942: Z rozkazu gen. Władysława Si-
korskiego, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, zosta-
ła utworzona Armia Polska na Wschodzie (APW). Powstała 
ona w wyniku połączenia Wojska Polskiego na Środkowym 
Wschodzie i Armii Polskiej w ZSRR, ewakuowanej przez Iran 
do Iraku. Dowódcą formacji został gen. Władysław Anders, 
były więzień sowieckiego NKWD. Na początku 1943 roku 
APW liczyła ponad 70,5 tys. żołnierzy. Utrzymanie stanu oso-
bowego i uzyskanie odpowiedniej zdolności bojowej było jed-
nak ogromnym wyzwaniem. „Największym nieszczęściem był 
często beznadziejny stan zdrowia przybywających. Nieraz już 
po przybyciu do Teheranu ludzie umierali wskutek wycień-
czenia i długotrwałego głodu podczas dwuletnie-
go pobytu w Rosji sowieckiej” – wspominał 
potem gen. Anders. Dodatkowo śmier-
telne żniwo zbierała malaria. Trud-
ności udało się pokonać. Latem 
1943 roku z Armii Polskiej na 
Wschodzie wyodrębniony 
został Drugi Korpus 
Polski. „Wojsko było 
odkarmione, dość 
dobrze wyszko-
lone, dyscyplina 
stała na wyso-
kim poziomie, 
ponadto żoł-
nierz prag-
nął walki” – 
mógł wreszcie 
stwierdzić z satysfak-
cją Anders. Drugi Korpus wziął póź-
niej udział w kampanii we Włoszech, 
zdobywając m.in. Monte Cassino. APW 
istniała do maja 1944 roku.

 Ð Michał Adamowicz
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11 września 1932: W katastrofie na terenie Cze-
chosłowacji zginęli wybitni lotnicy Franciszek Żwirko 
i Stanisław Wigura. Niespełna 37-letni Żwirko był uta-
lentowanym pilotem sportowym i porucznikiem Woj-
ska Polskiego. Młodszy o ponad pięć lat inż. Wigura był 
jednym z konstruktorów serii samolotów RWD. Sławę 
przyniosło im zwycięstwo w Międzynarodowych Zawo-
dach Samolotów Turystycznych „Challenge” w Berli-
nie w sierpniu 1932 roku. Feralnego 11 września byli 
w drodze na zlot lotniczy w Pradze. Podczas wichury 
oderwało się skrzydło samolotu sportowego RWD-6, 
którym lecieli. Żwirko i Wigura zginęli w lesie pod Cier-
lickiem Górnym na Zaolziu. Zostali pochowani w Alei 
Zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim w Warsza-
wie. W pogrzebie uczestniczyły tłumy. Żwirko otrzymał 
pośmiertnie awans do stopnia kapitana.
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 Ð Franciszek Żwirko (z lewej) i Stanisław Wigura (z prawej);  
znaczek pocztowy z 1933 roku

 Ð Gen. Władysław Anders,  
dowódca Armii Polskiej  
na Wschodzie
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22 września 1947: W Szklarskiej 
Porębie rozpoczęła się konferencja dziewię-
ciu partii komunistycznych. W kilku dobrze 
strzeżonych willach u podnóży Sudetów ze-
brały się delegacje z ZSRR, Polski, Czechosło-
wacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Jugosławii, 
Francji i Włoch. Polską Partię Robotniczą re-
prezentowali m.in. Władysław Gomułka i Hi-
lary Minc.
O ile we Francji i we Włoszech komuniści 
znajdowali się w tym czasie w opozycji i mieli 
coraz mniejsze szanse na przejęcie rządów, 
o tyle w Europie Środkowo-Wschodniej na 
ogół mocno trzymali się już u władzy. Sowie-
cki dyktator Józef Stalin uznał, że w obliczu 
narastającej zimnej wojny z Zachodem par-
tie komunistyczne powinny zewrzeć szeregi. 
Andriej Żdanow, reprezentujący w Szklarskiej 
Porębie „radzieckich towarzyszy”, mówił o ko-
nieczności „konsultacji i dobrowolnej koordy-
nacji działalności”. W rzeczywistości chodziło 
o wzmocnienie sowieckiej kontroli nad komu-
nistami z innych krajów. W tym celu w trakcie 
konferencji zdecydowano o utworzeniu Biu-
ra Informacyjnego Partii Komunistycznych 
i Robotniczych (Kominform). Jego zadaniem 
miało być m.in. „organizowanie wymiany do-
świadczeń między partiami”. W praktyce Ko-
minform miał być narzędziem kontroli i naci-
sku Stalina na satelitów ZSRR. Po konferencji 
w Szklarskiej Porębie partie komunistyczne 
w Europie Środkowo-Wschodniej (z wyjąt-
kiem Jugosławii) coraz wyraźniej porzucały 
„własną drogę do socjalizmu” na rzecz modelu 
stalinowskiego.

27 września 1942: W Warszawie powstał 
Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom im. Konrada 
Żegoty. Była to jedyna tego typu organizacja w oku-
powanej Europie.
Latem 1942 roku Niemcy likwidowali kolejne getta 
i wywozili Żydów do obozów zagłady. „Świat patrzy 
na tę zbrodnię, straszliwszą niż wszystko, co widzia-
ły dzieje – i milczy” – notowała na gorąco katolicka 
pisarka Zofia Kossak-Szczucka. To ona, wspólnie 
z Wandą Krahelską-Filipowiczową, powołała Tym-
czasowy Komitet Pomocy Żydom. Objął on opie-
ką przede wszystkim Żydów uratowanych z gett 
i ukrywających się po „aryjskiej” stronie. „Potrzeb-
ne były pieniądze, lokale, dokumenty legalne albo 
fałszywe” – wspomina Władysław Bartoszewski, 

zaangażowany w czasie II wojny światowej w pomoc Żydom. Wydawano m.in. 
katolickie metryki chrztu, które pomagały ocaleć. Żydowskie dzieci umiesz-
czano u przybranych rodzin, w publicznych domach sierot lub klasztorach.
W grudniu 1942 roku Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom przekształcił się 
w Radę Pomocy Żydom „Żegota”, działającą przy Delegaturze Rządu RP na 
Kraj. Nowa organizacja – bardziej sformalizowana od poprzedniczki – zrzesza-
ła przedstawicieli polskich i żydowskich ugrupowań politycznych. „Zadaniem 
Rady jest niesienie pomocy Żydom jako ofiarom eksterminacyjnej akcji oku-
panta” – deklarowano. Wysiłek ten zdecydowano się podjąć w skrajnie nieko-
rzystnych warunkach, w sytuacji gdy okupacyjne prawo niemieckie w Polsce 
przewidywało karę śmierci dla osób ukrywających Żydów.
Około 90 proc. polskich Ży-
dów nie przeżyło wojny. Zara-
zem jednak za ratowanie Ży-
dów przed śmiercią już ponad 
6 tys. Polaków wyróżnionych 
zostało przez izraelski instytut 
Yad Vashem tytułem „Spra-
wiedliwy wśród narodów świa-
ta”. Także „Żegota” ma w Yad 
Vashem swoje symboliczne 
drzewko.

 Ð Zofia Kossak-Szczucka
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23 września 1922: Sejm 
przyjął ustawę o budowie portu 
w Gdyni. W ciągu kilkunastu lat ta 
skromna wioska rybacka przekształci-
ła się w nowoczesne miasto portowe.
Po I wojnie światowej Polska otrzyma-
ła niewielki pas bałtyckiego wybrzeża, 
nie miała jednak początkowo własne-
go portu morskiego. Pobliski Gdańsk 
– wówczas Wolne Miasto – był zdomi-
nowany przez Niemców. W tej sytuacji 
zapadła decyzja, by „polskim oknem 
na świat” i „główną bramą polskiego 
handlu zagranicznego” uczynić Gdynię. 
Budowa portu nabrała tempa w dru-
giej połowie lat dwudziestych. Duża 
w tym zasługa Eugeniusza Kwiatkow-
skiego, od 1926 roku ministra prze-
mysłu i handlu. W 1939 roku Gdynia 
liczyła już ok. 125 tys. mieszkańców 
i była największym pod względem 

oprac. Filip Gańczak

 Ð Port w Gdyni, 1939 rok

 Ð Tabliczka upamiętniająca „Żegotę”  
w izraelskim Yad Vashem

przeładunku portem nad Morzem 
Bałtyckim. W nadziei na lepsze życie 
osiedlali się tu ludzie z całej Polski.
Budowę portu w Gdyni i magistrali ko-

lejowej łączącej Wybrzeże z bogatym 
w węgiel Górnym Śląskiem do dziś uwa-
ża się za jedno z największych osiąg-
nięć II RP.
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Bandycki najazd armii niemieckiej bez wypowiedzenia wojny na ziemie 
Rzeczypospolitej Polskiej – to tytuł z pierwszej strony „Gońca war-
szawskiego” nr 243 z 1 września 1939 roku. Tego dnia stołeczny 
dziennik, podobnie zresztą jak inne pisma społeczno-polityczne i ogólno-
informacyjne, poświęcił cały numer inwazji wojsk lądowych i powietrz-
nych III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Na pierwszej stronie redakcja 
zamieściła orędzie prezydenta RP Ignacego Mościckiego: „Obywatele 
Rzeczypospolitej! Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął dzia-
łania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co stwierdzam wobec Boga 
i historii. W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli 
Państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały Naród w obronie swojej 
Wolności, Niepodległości i Honoru skupi się dokoła Wodza Naczelnego 
i Sił Zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już nie-
raz działo w historii stosunków polsko-niemieckich. Cały Naród Polski, 
pobłogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną spra-
wę, zjednoczony z Armią pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego 
zwycięstwa”. „Goniec Warszawski” donosił nie tylko o wydarzeniach 
na Westerplatte i w Gdańsku, ofensywie wojsk niemieckich i działa-
niach obronnych polskiej armii, ale także o reakcjach władz i obywateli 
państw sojuszniczych – Wielkiej Brytanii oraz Francji. Obraz pierwszych 
godzin wojny uzupełniały wiadomości o antyrządowych i antywojen-
nych demonstracjach w kilku miastach III Rzeszy, które były krwawo 
tłumione przez gestapo i oddziały SS: „Demonstracje takie notowano 
ostatnio w Kolonii, Akwizgranie i Krefeldzie. Policja rozpędzała pałkami 
tłumy kobiet i dzieci, które żegnały rezerwistów niemieckich, eskorto-
wanych przez uzbrojone oddziały SA”.

1 września 1939 roku

O zmieniającej się sytuacji na froncie, położeniu ludności cywilnej, decyzjach 
podejmowanych przez najwyższe władze cywilne i wojskowe w Polsce, a tak-
że o zbrodniach Wehrmachtu i sukcesach militarnych Wojska Polskiego pi-
sały dzienniki i gazety wydawane na terenach, które wciąż znajdowały się 
pod kontrolą Polaków. O przekroczeniu 17 września 1939 roku polskiej gra-
nicy przez Armię Czerwoną prasa donosiła następnego dnia. Wydawany we 
Lwowie „Dziennik polski” nr 257 z 18 września 1939 roku zamieścił 
na drugiej stronie krótką informację opatrzoną tytułem Wystąpienie Rosji 
Sowieckiej. „Dnia 17 bm. wojsko sowieckie przekroczyło w kilku miejscach 
granicę Polski. Jednocześnie komisarz dla spraw zagranicznych ZSSR [Wia-
czesław] Mołotow uzasadnił to wystąpienie w mowie, transmitowanej przez 
wszystkie stacje radiowe Sowietów, że chodzi o ochronę ludności białoruskiej 
i ukraińskiej wobec ciężkiego położenia Polski. Sprawą tą zajmuje się Rząd 
polski. Wojska sowieckie nie zaatakowały dotąd naszych. W najbliższym cza-
sie wyjaśni się gra rządu ZSSR. Na razie nie ma powodu do poważniejszego 
niepokoju wytworzoną sytuacją” – uspokajano na łamach pisma. Nazajutrz 
dziennik opublikował artykuł pt. Wkroczenie wojsk sowieckich do Polski rów-
noznaczne z wypowiedzeniem wojny Anglii i Francji przez ZSSR. Dzięki lektu-
rze żądny najświeższych informacji czytelnik mógł się zapoznać z reakcjami 
m.in. państw sojuszniczych na to wydarzenie: „Wystąpienie Rosji Sowieckiej 
przeciwko Polsce oraz przekroczenie granic Polski przez wojska czerwone 
na ogół nie zaskoczyły opinii angielskiej i francuskiej. Po gwałtownej kampanii 
antypolskiej w prasie i radio sowieckim w ciągu kilku ostatnich dni liczono się 
zarówno w Paryżu, jak i w Londynie z możliwością agresji przeciwko Polsce”. 
I dalej: „Prasa francuska wyraża oburzenie na Sowiety i przekonanie, że wystą-
pienie Sowietów nastąpiło po uprzednim porozumieniu Hitlera ze Stalinem”.

18 września 1939 roku
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Dwudziesta rocznica wybuchu II wojny światowej stała się dla re-
dakcji „Dziennika Bałtyckiego” doskonałym pretekstem do 
podjęcia rozważań nad przyczynami klęski wojny obronnej Polski 
w 1939 roku. W artykule Tadeusza Gutkowskiego pt. Pamięć klęski, 
zamieszczonym w numerze 208 z 1 września 1959 roku, można było 
przeczytać: „Wrześniowe dni druzgotały jeden mit po drugim, tak 
uporczywie lansowane przez sanację: mit o mocarstwowej potędze, 
mit o genialnych wodzach, mit o zachodnich sojusznikach. Walczący 
i krwawiący naród polski zrozumiał wówczas, że został oszukany, że 
dokonano na nim straszliwej zbrodni”. Autor – zgodnie z głoszony-
mi przez komunistyczne władze hasłami – winą za przegraną wojsk 
polskich obarczał „przedwojenną elitę rządzącą” oraz „wykonawców 
testamentu Józefa Piłsudskiego”, którzy zdawali sobie sprawę ze sła-
bości militarnej Polski. Analizując sytuację polityczną kraju w przede-
dniu wybuchu wojny, Gutkowski przekonywał, że klęski wrześniowej 
można było uniknąć. Wystarczyło jego zdaniem zawrzeć odpowied-
nie sojusze: „Nie ulega wszakże najmniejszej wątpliwości, że były 
realne szanse stawienia skutecznego oporu hitlerowskiej machinie 
wojennej, zanim się rozkręciła. Wymieńmy tu chociażby ewentualny 
sojusz polsko-czechosłowacki poparty przez Związek Radziecki czy 
już nawet później propozycje radzieckie przyjścia z militarną pomocą 
bezpośrednio zagrożonej Polsce. Wykonawcy »testamentu Wielkiego 
Marszałka« odrzucili – jak wiadomo – tę pomoc, skazując kraj na rolę 
pionka w grze politycznej mocarstw zachodnich z Hitlerem”. Swój 
tekst, w którym ani razu nie padła data 17 września 1939 roku, Gut-
kowski zakończył słowami: „Odchodziła w przeszłość Rzeczpospolita 
zbudowana na fanfaronadzie, krzywdzie społecznej i antynarodowym 
lawiranctwie politycznym. Bezpowrotnie”.

1 września 1959 roku

O zdradzieckiej napaści Związku Sowieckiego na broniącą się przed 
nawałą Wehrmachtu Polskę pisano w czasopismach drugiego obie-
gu. O fakcie tym przypomniała m.in. „Gazeta polska” nr 17 
z września 1981 roku. W opublikowanym na pierwszej stronie tek-
ście, zatytułowanym Polskie rocznice, redakcja pisma firmowanego 
przez Konfederację Polski Niepodległej zanotowała: „Wojna polska 
1939 roku, gdy przemoc hitlerowsko-sowiecka złamała opór zbroj-
ny Polaków, nie była naszą klęską. Wbrew wrogim opiniom trzeba 
wyraźnie stwierdzić, że Polacy nigdy nie stracili swego honoru. 
Znaczyło to więcej niż zbrojne hordy wrogów. Ducha narodowego 
nie złamały masowe zbrodnie hitlerowskie ani też mordy stalinow-
skie dokonane na żołnierzach i ludności cywilnej”. Redakcja zwróciła 
uwagę czytelników przede wszystkim na zbrodnie popełnione przez 
wschodniego sąsiada, które zależne od Moskwy władze komuni-
stycznej Polski skrzętnie tuszowały przez dziesiątki lat. „Gazeta” 
pisała o skutkach sowieckiej okupacji wschodnich obszarów Rze-
czypospolitej, apelując przy tym do swoich odbiorców: „Rocznica 
agresji sowieckiej na wschodnie ziemie polskie w dniu 17 wrześ-
nia 1939 roku nie może zostać wymazana z naszej pamięci. Nie 
możemy zapomnieć, że z 230 tys. polskich więźniów wojennych 
ujętych przez Armię Czerwoną przeżyło jedynie 62 tys. W latach 
1939–1941 ok. 1,6 mln Polaków zostało uwięzionych w sowieckich 
łagrach, a wielu zostało zamęczonych na śmierć nieludzką pracą 
i morderczymi warunkami. W Katyniu stalinowskie NKWD zamor-
dowało 4,5 tys. polskich oficerów. Władze PRL milczą o tym, ale my 
nie możemy, ponieważ »nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę«”.

wrzesień 1981 roku
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wiem, co mówię. Kilka-
naście najlepszych lat 
życia przepracowałem 
w prasie Stronnictwa 

Demokratycznego – „Kurierze Pol-
skim” i „Tygodniku Demokratycznym” 
– i nawet wstąpiłem do SD. Przyznaję 
też, że krok ten nie został podyktowa-
ny, jak w przypadku Jaroslava Haška, 
przedłużającym się pobytem w knaj-
pie. Jako okoliczność łagodzącą mogę 
podać tylko młody wiek i niebywale 
sympatyczne środowisko dziennikarzy, 
których większość należała do SD właś-
nie. Ich stosunek do polityki, ze stronni-
ctwem włącznie, był pół ironiczny, pół 
życzliwy, pół żartem, pół serio; jakiś 
taki Haszkowy właśnie.

Sierpień 1980 roku zmienił wszystko. 
Niczego nie traktowano pół na pół, a już 
na pewno polityki. I oto nagle okazało 

Większość z nas natychmiast wstąpi-
ła do Solidarności. Ciekawą prowenien-
cję odkryłem wśród starszych kolegów 
w 1981 roku – przy okazji kolejnej rocz-
nicy wybuchu Powstania Warszawskie-
go. Przeprowadziłem wtedy sondę pod 
tytułem „Moja Godzina W” i odnalazłem 
w naszym Wydawnictwie „Epoka” bli-
sko trzydziestu żołnierzy Armii Krajo-
wej. Poza jednym – Januszem Skalskim 
„Linem”, który wiosną 1944 roku po-
szedł za „Ponurym” na Nowogródczyznę 
– pozostali walczyli w stolicy. Byli wśród 
nich moi serdeczni przyjaciele: Wacław 
Gluth-Nowowiejski „Wacek” ze zgru-
powania „Żmija” oraz Stanisław Krupa 
„Nita” z batalionu „Zośka”. Nawet na-
czelny „Kuriera” Cezary Leżeński jako 
czternastoletni chłopiec walczył na ba-
rykadzie. Stąd zresztą ogromna determi-
nacja, z jaką gazeta upominała się w la-
tach siedemdziesiątych o dobre imię AK. 
A wyniki sondy – gdyby ktoś był ciekaw 
– zostały opublikowane z okazji 1 Sierp-
nia w „Tygodniku Demokratycznym”.

Dla wielu akowców Stronnictwo De-
mokratyczne okazało się dogodnym azy-

 Przy piwie i golonce Jaroslav Hašek założył w Pradze Partię Umiarkowanego  
 Postępu w Granicach Prawa. Było to jeszcze za Habsburgów,  
 ale nazwa pasuje jak ulał do Stronnictwa Demokratycznego czasów PRL. 

stronnictwo  
demokratyczne, czyli 
kalahari po deszczu
Maciej rosalak

się, że i w SD, zwanym dotąd z polito-
waniem Stronnictwem Drżących, po-
jawili się dość niespodziewanie liczni 
ludzie, którzy zaczęli serio domagać się 
– o zgrozo! – systemu wielopartyjnego, 
kontrolowania poczynań władzy, wol-
ności słowa. Hašek by z przerażeniem 
otrzeźwiał... Nagle pojawiły się, dotąd 
uśpione, koła SD w adwokaturze, handlu 
zagranicznym, służbie zdrowia, na wyż-
szych uczelniach, a nawet wśród dość 
zachowawczych dotąd rzemieślników 
i kupców. Dziennikarze choćby dlate-
go szczególnie dostrzegali konieczność 
demokratycznych przemian, że wszelkie 
wynaturzenia ustroju i gospodarki upor-
czywie stawały im przed oczami każde-
go dnia, gdy przygotowywali teksty – od 
najprostszych informacji o pękniętej ru-
rze i spóźnionych autobusach po bilans 
płatniczy kraju i poziom PKB.
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 Ð IV Wojewódzki Zjazd Delegatów Okręgu 
Stołecznego Stronnictwa Demokratycznego 
i otwarcie obrad Rady Naczelnej SD;  
za stołem prezydialnym m.in. prezes RN SD 
prof. Mieczysław Michałowicz (czwarty od 
prawej); przemawia sekretarz generalny 
Centralnego Komitetu SD, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Leon Chajn, Warszawa, sala Teatru  
Polskiego, 2 czerwca 1949 roku
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lem. Nikt tu nikomu nie wytykał „złego” 
pochodzenia czy życiorysu, nie zakazy-
wał chodzenia do kościoła, nie nagaby-
wał o wstępowanie do PZPR (mnie kie-
dyś pewien szczery towarzysz namawiał 
w szczególny sposób: „panie Maćku, jak 
już wpadać, to w większe g...”), nie szko-
lił ideologicznie ani nie „rozliczał po li-
nii partyjnej”. Całymi latami SD trwało 
w stanie dość wygodnego dla wszyst-
kich letargu. Dla rzeczywistych władz 
komunistycznych jako przybudówka, 
dla kierownictwa SD jako synekura, dla 
jednych członków jako azyl, dla innych 
(zwłaszcza tzw. prywaciarzy) jako ubez-
pieczyciel ich interesów.

Zresztą w latach bierutowskich wła-
dze SD zdominowali „spadochronia-
rze” z partii komunistycznej: Jan Karol 
Wende, Leon Chajn, Eugenia Krassow-
ska. Inność wobec PZPR wyrażała się 
głównie w odwrotnej kolejności słów 
w nazwach: nie Komitet Centralny (jak 
w PZPR), ale Centralny Komitet; nie Ko-
mitet Wojewódzki, ale Wojewódzki Ko-
mitet. Jakoś tak się złożyło, że i nazwiska 
prominentów w drobnym sojuszniczym 
stronnictwie były na ogół zdrobniałe: nie 
Kowal, ale Kowalczyk; nie Młynarz, ale 
Młyńczak i Młyńczyk; nie Wieczór, ale 
Wieczorek; nie Gracz, ale Graczyk itp. 
Zwróciła mi na to uwagę córka innego 
prominenta, a mianowicie Zygmunta 
Moskwy, urocza koleżanka skądinąd.

Ale w momentach załamania systemu 
peerelowskiego SD zmieniało się jak 
pustynia Kalahari po deszczu. Tak było 
w 1956 roku oraz w latach 1980–1981. 
Natychmiast powstawała młodzieżów-
ka (Związek Młodzieży Demokratycz-
nej, Związek Młodych Demokratów), 
tasowano władze, uchwalano nowe 
programy, przyjmowano zaskakująco 
wielu nowych członków. Mijał kryzys 
i wszystko wracało do normy: krzyka-
czy wyrzucano, ZMD rozwiązywano, 
programy dostosowywano do linii je-
dynie słusznej siły politycznej.

W 1981 roku apogeum przemian 
wystąpiło w marcu na XII Kongresie. 
Wybrano mnie na delegata z „Epoki” 
i świetnie pamiętam ten wykwit demo-
kracji, z jednej strony tak nowy i podnio-

sły, z drugiej zaś niesłychanie męczący. 
Trzy dni trwały przemówienia i dysku-
sje w siedzibie filharmonii, a kiedy czas 
wynajmu gmachu minął – jeszcze kolej-
ny dzień w szkole muzycznej przy ulicy 
Niecałej („Czy to kongres, czy koncert?” 
– pytali najbardziej znużeni przedstawi-
ciele tzw. betonu w SD). Niekończące się 
były zwłaszcza wystąpienia „w sprawie 
formalnej”. Na przykład niejaki kolega 
Karoń zgubił gdzieś mandat delegata. Ja-
kim sposobem kolega Karoń może gło-
sować bez mandatu – na ten temat wypo-
wiedziało się chyba pół setki delegatów, 
co zabrało trzy godziny. Rej wodził de-
legat Jan Świtka, zapamiętany później 
z sejmu kontraktowego dzięki słynne-
mu powiedzeniu o SD i PZPR: „razem 
złapany, razem powieszony”. Pamiętam 
długą kolejkę chętnych do zabrania gło-
su, ustawiających się do mikrofonu oko-
ło trzeciej w nocy. Chciałem wyć.

Chciałem też wyć, gdy po czterech 
dniach redagowaliśmy najważniejsze 
zapisy ustrojowe, pewien sepleniący 
kolega oznajmił po północy, że „ko-
niecnie tseba wypowiedzieć sie na temat 
pserywania ciązy”, co było oczywiście 
ważne, ale akurat nie w momencie oma-
wiania prerogatyw prezydenta. Prze-
wodniczący komisji, który zachowywał 
stoicki spokój, przypominał mi pewnego 
komandira z opowiadań Izaaka Babla. 
Potrafił on wysłuchiwać niewiarygodnie 
cierpliwie ciągłych skarg chłopów na 
rekwizycje koni. Jak to robił? Po prostu 
nauczył się spać z otwartymi oczami.

Przebieg kongresu transmitowała te-
lewizja, a komentatorzy w osobach re-
daktorów Witolda Stefanowicza i Marka 
Tumanowicza przechadzali się wyniośle 
wśród delegatów. Myślałem, że podzie-
lają nasze nadzieje i dążenia, bo przecież 
działamy dla wspólnego dobra. Takie 
przeświadczenie – że każdemu rodako-
wi zależeć musi na urzeczywistnieniu 
demokracji, prawdziwym porozumie-
niu władzy z wielomilionowym ruchem 
społecznym, tak bardzo gotowym do 
ofiar i wyrzeczeń dla Polski – było po-
wszechne w owym czasie. Po niespełna 
roku obu redaktorów ujrzeliśmy na ekra-
nie w zielonych mundurkach...

Przemawiałem w imieniu dziennika-
rzy podczas głównych obrad z mównicy 
ustawionej tam, gdzie zwykle stoi kon-
feransjer podczas konkursów chopinow-
skich. Dostałem wielkie brawa, a pod-
czas obiadu, który przypadkowo jadłem 
obok delegatów z Poznania, zbierałem 
gratulacje między innymi od Hanny Su-
chockiej (tak, tej samej). Bardzo dumny 
z siebie myślałem, że teraz to już de-
mokracja na dobre zwycięży w kraju. 
Tymczasem rzeczy istotne nie działy się 
na mównicy, ale za kulisami i podczas 
wyborów. Wycięto wszystkich liczących 
się kandydatów do władz, i to z obu 
stron – „solidaruchów” z Czarkiem 
Leżeńskim oraz „betonu” popierane-
go przez PZPR z Tadeuszem W. Młyń-
czakiem. Z poprzedniego Centralnego 
Komitetu pozostało bodaj tylko trzech, 
z których Edwarda Kowalczyka nowy 
CK powołał na swego przewodniczące-
go. Wybór był jak kulą w płot, o czym 
przekonaliśmy się rychło po wprowa-
dzeniu stanu wojennego. Ale kiedy sko-
nany przyszedłem nareszcie do domu, 
zanim padłem spać, zdążyłem jeszcze 
powiedzieć żonie: „Wygraliśmy”.

Akurat. Następnego dnia nikt już nie 
mówił o XII Kongresie SD. Towary do 
reszty zniknęły z półek sklepowych, 
a w Bydgoszczy pobito Jana Rulew-
skiego, przewodniczącego tamtejszego 
regionu Solidarności. Kraj stanął w ob-
liczu konfliktu o nieobliczalnych na-
stępstwach. Wcześniej prowokowano 
społeczeństwo nierejestrowaniem sta-
tutu NSZZ „S”, aresztowaniem Jana 
Narożniaka, wywoływaniem strajków. 
Potem było coraz gorzej. W tych wa-
runkach wszędzie próbowano wbrew 
komunie naprawić, wyprostować, le-
piej urządzić, co tylko i gdzie się dało. 
Nawet, o czym dziś mało kto pamię-
ta, w Stronnictwie Demokratycznym. 
Dziennikarze z jego pism zapłacili za 
to podczas weryfikacji w stanie wojen-
nym największą liczbą wyrzuconych 
z pracy w stosunku do całej prasy. Ale 
to już osobna historia.

Maciej Rosalak – redaktor dodatków historycznych 
„Rzeczpospolitej”; w 1981 roku dziennikarz  
i przewodniczący koła SD przy Wydawnictwie „Epoka”
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triumF wojny
tomasz stempowski

Przerażenie. Strach. Groza. 
Jedno z tych uczuć – a może 
wszystkie – maluje się na 
twarzy kobiety uwiecznionej 
na zdjęciu. Obiektyw aparatu 
uwięził w kadrze wykrzywione 
rysy, jakby kobieta skamieniała. 
Zdjęcie wykonano 12 września 
1939 roku w Końskich.  
Kobieta stojąca w centrum  
to Leni Riefenstahl, słynna  
niemiecka aktorka i reżyserka, 
autorka filmów dokumental-
nych Olimpia i Triumf woli. 
Widać, że jest wstrząśnięta. 
Mężczyźni u jej boku,  
prawdopodobnie członkowie 
jej ekipy filmowej, starają się  
ją podtrzymać i uspokoić.  
Nie widać, co zobaczyła.  
Odpowiedź znajduje się  
poza kadrem.

na wieść o wybuchu woj-
ny z Polską Leni Riefen-
stahl natychmiast wróciła 
do Berlina z wypoczynku 

we włoskich Dolomitach. W ciągu kil-
ku dni udało się jej uzyskać w Kance-
larii Rzeszy status korespondenta wo-
jennego i stworzyć specjalny oddział 
filmowy (Sonderfilmtrupp), w którego 
skład weszli jej stali współpracowni-
cy: operatorzy Guzzi i Otto Lantsch-
nerowie, Sepp Allgeier, Fritz Schwarz 
i Heinz Kluth, kierownik produkcji 
Walter Traut, fotograf Rolf Lantin, 

 Ð Przerażona strzelaniną Leni Riefenstahl
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kino operator Hans Kubisch i dźwię-
kowiec Hermann Storr, z którym re-
żyserka była związana także w życiu 
prywatnym. Wszyscy zostali umun-
durowani i dostali broń. Na czele eki-
py stanął SS-Hauptsturmführer Stolze 
z ministerstwa propagandy.

Powstanie specjalnego oddziału fil-
mowego Leni Riefenstahl było dość 
niezwykłe. Wehrmacht dysponował 
własnymi wyspecjalizowanymi kom-
paniami propagandowymi przydzielo-
nymi do poszczególnych armii i pod-
legającymi ich dowództwu. To one 
miały dostarczać materiał z pierwszej 
ręki na potrzeby nazistowskiej propa-
gandy. Oddział Leni Riefenstahl nie 
podlegał dowództwu Wehrmachtu i re-
żyserka mogła sama decydować o swo-
ich posunięciach. Twierdziła później, 
że powstał z jej inicjatywy i dzięki jej 
staraniom. Istnieją jednak świadectwa, 
że działała na polecenie Hitlera. Erich 
von Manstein, jeden z czołowych do-
wódców Wehrmachtu, w swoich wspo-
mnieniach napisał: „Pewnego dnia 
zjawiła się u nas, jak sama mówiła, 
podążając »śladami Führera«, znana 
aktorka filmowa i reżyserka w towa-
rzystwie grupy kamerzystów. Twier-
dziła, że ma kręcić na froncie na zle-
cenie Hitlera. Zajęcie to, w dodatku 
wykonywane przez kobietę, było dla 
nas żołnierzy w gruncie rzeczy wstręt-
ne. Lecz cóż było robić – miała zlece-
nie Hitlera”.

Utworzenie oddziału było możliwe 
dzięki bliskiej znajomości reżyserki 
z przywódcą III Rzeszy. Pomysł musiał 
zaaprobować także szef propagandy 
Joseph Goebbels. To kierowane przez 
niego ministerstwo finansowało działa-
nia Riefenstahl i dostarczyło niezbędny 
ekwipunek; tam też trafiać miały na-
kręcone materiały. Cel powołania eki-
py pozostaje jednak niejasny. Nie wy-
daje się, by tak jak zwykłe kompanie 
propagandowe, miała ona dostarczać 
materiały na potrzeby kroniki filmo-
wej. Być może reżyserka zamierzała 
nakręcić dłuższy film dokumentalny 
poświęcony kampanii polskiej lub Hit-
lerowi.

Do Końskich filmowcy dotar-
li 10 września po południu. W mia-
steczku stacjonował sztab dowódcy 
10. Armii Walthera von Reichenaua 
i kilka godzin wcześniej odwiedził je 
Adolf Hitler. Reżyserka już go jednak 
nie zastała. 

Dwa dni później w miasteczku odbyć 
się miał pogrzeb czterech niemiec kich 
żołnierzy. Ich ciała spoczywały w miej-
scowym kościele. Wśród Niemców 
krążyły różne pogłoski o ich śmierci. 
Mówiono, że zostali zdradziecko za-
strzeleni przez Polaków lub Żydów, 

 Ð Żydzi zmuszeni do kopania grobów, 12 września 1939 roku

 Ð Żydzi spędzeni przez żołnierzy niemieckich
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towali ich bardzo brutalnie: szturchali 
kolbami karabinów, bili sztachetami, 
kopali w twarz. Musiał interweniować 
dowódca garnizonu mjr Schulz, który 
zwrócił podwładnym uwagę, że „Żydzi 
ponoszą wprawdzie winę za wszyst-
kie nieszczęścia, jakie nawiedziły teraz 
świat, mimo to jednak żołnierze nie-
mieccy muszą utrzymywać dyscyplinę 
i wystrzegać się ekscesów”. W końcu 
Żydom pozwolono odejść, ponownie 
ich przy tym bijąc. Uciekając przed 
ciosami, Żydzi zaczęli biec w kierun-
ku pobliskiej bramy. W tym momencie 
nadjechał samochód kierowany przez 
Brunona Kleinmichela, podporuczni-
ka rezerwy 8. batalionu rozpoznania 
lotniczego 10. Armii. To on otworzył 
ogień do biegnących ludzi. Do strze-
laniny przyłączyło się kilkudziesięciu 
innych żołnierzy. Według raportu Rit-
taua, nadradcy sądu wojennego 10. Ar-
mii, dziewiętnastu Żydów zostało za-
bitych, a ośmiu ciężko rannych, przy 
czym trzech z nich wkrótce zmarło. 
Według innych świadectw zabitych 
było 31. Tym, którzy przeżyli, naka-
zano zebrać ciała. Później pogrzebano 
je na cmentarzu żydowskim.

Bruno Kleinmichel stanął przed są-
dem wojennym, który stwierdził, że 
„z premedytacją zabijał ludzi, nie za-
stanawiając się, co robi”. Za okolicz-
ność łagodzącą uznano, że działał pod 
wpływem wzburzenia pogłoskami, iż 
Polacy okaleczyli ciała niemieckich 
żołnierzy, a ludność cywilna wbrew 
prawu międzynarodowemu brała udział 
w walkach. W rezultacie skazano go 
tylko na dwa lata więzienia i degrada-
cję. Ponieważ jednak po zakończeniu 
wojny Hitler ogłosił amnestię, Kleinmi-
chel nie poniósł żadnych konsekwencji, 
jak zresztą żaden z pozostałych strzela-
jących wówczas żołnierzy.

Leni Riefenstahl była wstrząśnię-
ta tragedią, która rozegrała się na jej 
oczach. Można to odczytać z jej twa-
rzy uwiecznionej na fotografii. Jedno-
znacznie potwierdza to też podpis, ja-
kim takie samo zdjęcie opatrzył pewien 
niemiecki szeregowy w swoim pamiąt-
kowym albumie fotograficznym: „Leni 

a ich ciała bestialsko okaleczono. Jed-
ną z ofiar miał być jakiś wyższy oficer. 

Prawdopodobnie doszło do znie-
kształcenia informacji o śmierci gene-
rała majora policji porządkowej Wil-
helma Röttiga, generalnego inspektora 
żandarmerii polowej przy 10. Armii. 
Polscy żołnierze z 1 komp. 77 pp. do-
wodzeni przez kpr. pchor. Władysława 
Dowgierda ostrzelali i obrzucili grana-
tami jego samochód na drodze w pobli-
żu Opoczna. Pojazd zapalił się, wskutek 
czego ciała pasażerów zostały częścio-
wo spalone. Dokładna liczba zabitych 
nie jest znana, różne źródła podają od-
mienne wersje. Trupy przewieziono do 
Końskich. Według źródeł niemieckich 
ciało generała zabrano stamtąd do Nie-

miec. Według relacji polskich został on 
pogrzebany przez naszych żołnierzy na 
skraju pobliskiego zagajnika. Niemcom 
nie udało się go odnaleźć, a z honora-
mi należnymi generałowi pochowali 
część zwęglonych szczątków jego kie-
rowcy, starszego wachmistrza żandar-
merii Georga Poppego. Został on praw-
dopodobnie pogrzebany w Końskich. 
Potwierdza to częściowo zdjęcie ciał 
złożonych wewnątrz kościoła. Na wi-
docznej tam trumnie leży czapka, której 
kształt odpowiada czapce policyjnej, nie 
wojskowej. 

Do kopania grobów zapędzono gru-
pę 40–50 Żydów. Część z nich musiała 
wygrzebywać ziemię gołymi rękami. 
Przyglądający się pracy żołnierze trak-

 Ð Wielu Żydów zapędzonych do grzebania zwłok  
zostało później zastrzelonych przez żołnierzy niemieckich
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Riefenstahl fällt beim Anblick der toten 
Juden in Ohnmacht” (Leni Riefenstahl 
mdleje na widok martwych Żydów). 
Mimo to w opublikowanych po woj-
nie wspomnieniach reżyserka twier-
dziła: „Nigdy nie widziałam w Polsce 
zabijania – ani żołnierzy, ani cywilów”. 
Wyraz przerażenia na swojej twarzy 
tłumaczyła strachem o własne życie. 
Gdy tylko oficer, który nakazał za-
przestać dręczenia Żydów, odszedł, 
niemieccy żołnierze ponownie za-
częli ich bić. Wtedy Leni Riefenstahl 
jakoby zwróciła im uwagę, że łamią 
rozkaz dowódcy. W odpowiedzi zo-
stała zelżona, a jeden z żołnierzy wy-
celował w nią karabin i zagroził, że 
ją zastrzeli. Właśnie wtedy ktoś zro-
bił jej zdjęcie. Taką wersję reżyserka 
przedstawiła też w 1952 roku w Berli-
nie przed izbą orzekającą w sprawach 
denazyfikacyjnych. (Dwa dni przed 
posiedzeniem sądu magazyn „Revue” 
opublikował fotografie z Końskich 
i napisał: „Leni Riefenstahl jest jedną 
z niewielu niemieckich kobiet, które 
nie tylko wiedziały [o okropnościach 
wojny], ale także widziały je na włas-
ne oczy”). W 1954 roku powtórzyła to 
samo przed sądem we Frankfurcie nad 
Menem w związku ze sprawą o znie-
sławienie, którą wytoczyła pismu „Die 
Tat”. Do końca życia groziła procesem 
każdemu, kto kwestionował jej wersję.

Rzeź w Końskich zdecydowała 
o dalszych planach reżyserki. Nie była 
w stanie kontynuować pracy i posta-
nowiła jak najszybciej wrócić do Nie-
miec. Jednak już 5 października wzięła 
udział w defiladzie zwycięstwa w zdo-
bytej przez niemieckie wojska Warsza-
wie. To, co zobaczyła na wojnie, nie 
zmieniło jej stosunku do Hitlera.

Wypadki w Końskich zostały utrwa-
lone na co najmniej kilkunastu foto-
grafiach. Autorem niektórych był ra-
diooperator Wehrmachtu Stubbening, 
który później zginął na froncie wschod-
nim. Wizyty Hitlera i Leni Riefenstahl, 
kopanie grobów przez Żydów, ciała za-
bitych i pogrzeb niemieckich żołnie-
rzy były – jakkolwiek makabrycznie 
to brzmi – atrakcyjnymi tematami, 

rodowi Polskiemu przechowywanym 
w Archiwum IPN.

które każdy żołnierz chciał umieścić 
w swoim pamiątkowym albumie. Dla-
tego istnieje kilka kopii tych samych 
ujęć. Egzemplarz, który reprodukuje-
my, pochodzi z serii zdjęć znajdującej 
się w zbiorze fotografii byłej Głównej 
Komisji Badania Zbrodni przeciw Na-

 Ð Ciała zastrzelonych Żydów na ulicy w Końskich

 Ð Ciała niemieckich żołnierzy i policjantów w kościele w Końskich

Tomasz Stempowski – historyk, kustosz w BUiAD 
IPN w Warszawie; interesuje się fotografią historyczną;  
autor artykułów dotyczących fotografii historycznej  
i archiwistyki; współautor książki Prawo w filmie (2009), 
współredaktor albumu Oblężenie Warszawy w fotografii 
Juliena Bryana (2010)
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W walce z opozycją Służba Bezpieczeństwa sięgała po różne środki i metody, 
w tym po tzw. działania specjalne. Miały one na celu nękanie opozycjonistów 
oraz ich rodzin. Często były to działania kryminalne – zdarzały się pobicia, por-
wania, tortury, a nawet zabójstwa, popełniane przez „nieznanych sprawców”.

D
z

ia
ła

n
ia

 n
ę

k
a

ją
c

e

do najczęściej stosowanych 
działań nękających nale-
żały dwa rodzaje operacji 
– „list” i „telefon”. Pole-

gały one na nękaniu osoby rozpra-
cowywanej (w żargonie SB: figuran-
ta) za pomocą telefonów czy listów 
od „osób życzliwych” albo zawie-
rających ostrzeżenia lub pogróżki. 
O skali tych działań świadczy fakt, 
że np. w styczniu 1977 roku tylko 
funkcjonariusze łódzkiej SB wysłali 
osiemdziesiąt listów i przeprowadzi-
li 72 rozmowy telefoniczne ze swo-
imi „podopiecznymi”. Listy mające 
utrudnić życie opozycjonistom kiero-
wano nie tylko do nich samych i ich 
bliskich (np. współmałżonków), ale 
też do redakcji gazet (m.in. „Trybu-
ny Ludu”, „Polityki”) oraz instytucji 
(ministerstwa, sejm). Koresponden-
cję tego rodzaju wysyłano również do 
środowisk, z którymi współpracowała 
opozycja, a nawet za granicę.

Inną powszechnie stosowaną metodą 
było rozpuszczanie plotek, do czego 
szczególnie chętnie wykorzystywano 
tajnych współpracowników. Na przy-
kład „nieznani sprawcy” powtykali 
w drzwi sąsiadów Antoniego Macie-
rewicza ulotki z informacją, że jest on 
zboczeńcem seksualnym i należy przed 
nim chronić córki. Dosyć często stoso-
wanym zabiegiem było sugerowanie 
rzekomych związków (np. współpracy) 
ze Służbą Bezpieczeństwa.

Nierzadko ludziom związanym z opo-
zycją starano się uprzykrzyć życie przez 
zamieszczanie w prasie atrakcyjnych 
ogłoszeń, których jakoby byli oni au-
torami. I tak np. w przypadku Hali-
ny Mikołajskiej w „Życiu Warszawy” 
opłacono anons o treści: „Z powodu wy-
jazdu zagranicę [pisownia oryginalna] 
na stałe odstąpię szybko mieszkanie”, 
a „w imieniu” Włodzimierza Gromca 
zaoferowano w łódzkiej prasie do sprze-

daży „skodę lux w stanie idealnym, koty 
syjamskie i pudle czarne”. Nietrudno się 
domyślić, że u Mikołajskiej i Gromca 
urywał się potem telefon.

Wstrzymywano wyjazdy zagranicz-
ne, blokowano możliwość awansu, 
podwyżki, podjęcia dodatkowej pracy 
itd. Tak było np. w przypadku Wikto-
ra Niedźwiedzkiego, któremu zabloko-
wano długoterminowy staż naukowy 
w ZSRR. Z kolei za sprawą SB admi-
nistracja zakładu pracy i Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych nie uznały zasad-
ności zwolnienia lekarskiego Benedykta 
Czumy, w wyniku czego nie wypłacono 
mu zasiłku chorobowego za dziewięć 
dni. Bartosza Pietrzaka szantażowano 
w ten sposób, że utrudniano przyjęcie 
go do Związku Artystów Fotografików, 
skłoniono spółdzielnię mieszkaniową 
do odebrania mu (ze względu na brak 
uprawnień) lokalu M-4, a Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne do 
rewindykacji części nieodpracowane-
go przez niego stypendium.

Działaniami nękającymi obejmowa-
no nawet dzieci opozycjonistów. Na 
przykład córka Kazimierza Świtonia 
została wykluczona z kadry narodowej 
w pływaniu, jego syna nie dopuszczo-
no do egzaminów wstępnych na Uni-
wersytecie Śląskim i powołano do od-
bycia zasadniczej służby wojskowej.

Nie cofano się również przed nisz-
czeniem mienia. Mai Komorowskiej 
uszkodzono zamek w drzwiach wej-
ściowych do mieszkania i opony od 
samochodu, Andrzejowi Fedorowiczo-
wi spalono samochód, komuś innemu 
podpalono garaż, otruto psa...

Rzadziej stosowano metody bardziej 
brutalne, takie jak porwania, pobicia, 
a nawet zabójstwa. Księdza Tadeusza 
Isakowicza-Zaleskiego brutalnie pobi-
to w jego mieszkaniu. Janusza Krup-
skiego uprowadzono spod Pałacu Kul-
tury i Nauki do Puszczy Kampinoskiej, 

gdzie został oblany żrącą cieczą (miał 
poparzenia I i II stopnia) i pozosta-
wiono na mrozie. Antoniego Mężydłę 
wywieziono do podtoruńskiego lasu 
i przez kilkanaście godzin torturowano 
(m.in. pozorując egzekucję). Do dziś 
nie wiadomo, czy zabójstwo Stanisła-
wa Pyjasa było „wypadkiem przy pra-
cy”, czy zaplanowanym z zimną krwią 
morderstwem. Wiadomo na pewno, że 
przed śmiercią został poddany działa-
niom specjalnym. Były to listy z in-
formacją o jego rzekomej współpracy 
z SB, w których wzywano do fizycznej 
rozprawy z domniemanym agentem 
bezpieki… Wiele wskazuje na to, że 
zabójstwo matki związanego z opozy-
cją adwokata Krzysztofa Piesiewicza, 
tajemnicza śmierć działacza rolniczej 
Solidarności Piotra Bartoszcze czy za-
mordowanie w 1989 roku trzech księży 
– Stefana Niedzielaka, Stanisława Su-
chowolca i Sylwestra Zycha – również 
były dziełem esbeków.

Skuteczność SB w nękaniu opozycji 
zależała także od jej współpracy z wła-
dzami partyjnymi, wymiarem sprawied-
liwości, kierownictwem poszczególnych 
zakładów pracy czy uczelni. Opozycjo-
nistów chętnie stawiano przed kolegiami 
ds. wykroczeń pod pretekstem narusze-
nia porządku publicznego. Na przykład 
Zdzisławowi Jaskule zarzucono „naru-
szanie porządku publicznego”, zalanie 
mieszkania sąsiadom i zanieczyszcze-
nie klatki schodowej. Za dwa pierwsze 
zarzuty został ukarany grzywną w wy-
sokości 3 tys. zł (z zamianą na 60 dni 
aresztu) oraz ogłoszeniem wyroku 
w prasie. Do walki z osobami związa-
nymi z opozycją wykorzystywano też 
aparat skarbowy, tak było np. w przy-
padku Marka Nowakowskiego.

Trudno ocenić efektywność tego ro-
dzaju praktyk. Na pewno utrudniały 
one życie działaczom opozycji, po-
wodowały ich frustrację, zniechęcenie 
(np. szykanowana Halina Mikołajska 
podjęła nieudaną próbę samobójczą), 
prowadziły do podziałów i skłócenia 
środowisk opozycyjnych. Złamały też 
niejedną karierę zawodową, zniszczyły 
niejedno małżeństwo…



z archiwum iPN 15

Grzegorz Majchrzak – historyk, pracownik  
Biura Edukacji Publicznej IPN, członek Stowarzyszenia 
„Archiwum Solidarności” i Stowarzyszenia Wolnego 
Słowa; zajmuje się badaniem dziejów aparatu represji 
i opozycji demokratycznej, stanem wojennym  
oraz funkcjonowaniem mediów w PRL

 Działacz RMP i Niezależnego  
 Zrzeszenia   Studentów,  
 internowany do lipca 1982 roku  
 (według ewidencji od 8 maja,  
 czyli następnego dnia  
 po sporządzeniu tego dokumentu) 

 Ruch Młodej Polski –  
 organizacja opozycyjna  
 powołana w lipcu 1979  
 roku przez młodych  
 działaczy ROPCiO,  
 jej celem była obrona  
 suwerennych praw  
 i kultury narodu  
 polskiego, a także  
 zasad etyki katolickiej  
 w życiu społecznym 

 Uczestnik ROPCiO, współzałożyciel i działacz KPN,  
 od 1981 roku przewodniczący Obywatelskiego  
 Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

 Konfederacja Polski  
 Niepodległej – partia  
 polityczna odwołująca się do 
 tradycji niepodległościowej  
 i piłsudczykowskiej założona  
 1 września 1979 roku 

 Chodzi o Obywatelski  
 Komitet Budowy  
 Pomnika Ofiar Zbrodni  
 Katyńskiej utworzony  
 w Warszawie w 1981  
 roku; 31 lipca 1981 roku  
 jego członkowie ustawili 
na cmentarzu Wojskowym  
 na Powązkach krzyż  
 ku czci pomordowanych  
 w Katyniu, po interwencji  
 ambasady radzieckiej  
 został on w nocy usunięty  
 przez władze 

 Dziennikarka związana z opozycją,  
 po wprowadzeniu stanu wojennego  
 wchodziła w skład redakcji  
 niezależnego pisma „Vacat” 

 Sformułowanie  
 nieprecyzyjne:  
 po 13 grudnia 1981  
 roku działalność  
 NSZZ „Solidarność”  
 zawieszono, dlatego  
 nie oznacza ono  
 wystąpienia ze związku 

 Ugrupowanie  
 utworzone 1 maja  
 1979 roku,  
 nawiązujące do  
 organizacji  
 konspiracyjnej  
 o tej nazwie z lat  
 1941–1943, jako cel  
 działania deklarowano 
 zmianę ustroju  
 w Polsce na  
 socjaldemokratyczny 

 Uczestnik ROPCiO i członek  
 NSZZ „Solidarność”,  
 pracownik Ośrodka  
 Badań Społecznych  
 przy Międzyzakładowym  
 Komitecie Założycielskim/  
 /Zarządzie Regionu Mazowsze 

 Ruch Obrony  
 Praw Człowieka  
 i Obywatela –  
 ugrupowanie  
 opozycyjne  
 (1977–1981),  
 jego celem była  
 obrona praw,  
 dążenie do  
 demokracji  
 i uniezależnienie  
 Polski od ZSRR 

 Komitet Obrony Więzionych za Przekonania – powołany  
 10 grudnia 1980 roku uchwałą Krajowej Komisji Porozumiewawczej   
 NSZZ „Solidarność”; jego utworzenie było reakcją na nieprzestrzeganie  
 przez władze porozumienia gdańskiego z 31 sierpnia 1980 roku 

 Tajny współpra-  
 cownik – osoba  
 zwerbowana do  
 współpracy z SB 

 Agentura SB 

 Najwyższa klauzula tajności 

 Zajmował się zwalczaniem  
działalności antypaństwowej  
 w instytucjach społeczno-  
 -politycznych 

 Żona założyciela i lidera KPN Leszka Moczulskiego, od 1980 roku  
 współtworzyła Komitety Obrony Więzionych za Przekonania 

 Działacz Polskich  
 Socjalistów 

 8 maja 1982 roku  
 zatrzymany za  
 przygotowywanie  
 i przechowywanie   
 w celu rozpo-  
 wszechniania pism  
 „zawierających  
 wiadomości fałszywe  
 mogących wywołać  
 niepokój publiczny” 

 Adwokat, członek  
 KOWzP, doradca  
 NSZZ „Solidarność”,  
 po wprowadzeniu  
 stanu wojennego  
 działacz  
 Prymasowskiej  
 Rady Społecznej,  
 obrońca opozycjonistów  
 w procesach  
 politycznych
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do Auschwitz przywieziono Pana w wagonie bydlę-
cym 20 czerwca 1940 roku. jakie było Pana pierw-
sze wrażenie?

Szok. Zazgrzytały hamulce, zaczęło się piekło. Wyskakiwać. 
Raus, verfluchte Polen. Z obu stron stali esesmani, bili czym 
się dało. Pomagali im kapo. Nikt z nas nie rozumiał dlaczego, 
nie wiedział, o co chodzi i gdzie jest. Kiedy dostaliśmy pasiaki 
i numery, wszystko się wyjaśniło. 

Pierwszym zadaniem do wykonania było zbudowanie 
obozu, w którym mieliście ginąć…

Początkowo na tym terenie, poza nazwą Auschwitz, nie było 
prawie niczego – dwa, trzy bloki po naszym wojsku. Budo-
waliśmy baraki, kilometry drutów kolczastych, ulice. Straszna 
harówka. Nadchodziły kolejne transporty więźniów, a my nie 
mogliśmy nadążyć budować coraz więcej i więcej baraków, 
bloków, a zatem zabijanie było rozwiązaniem tego problemu. 
Więzień znaczył mniej niż gruda ziemi.

jak wyglądał obozowy poranek?

Od rana były przekleństwa i bicie, po to, by jak najprędzej upo-
rać się z układaniem sienników pod ścianą. Potem chochelka 
kawy – tak to nazywali, ale diabeł wie, co to było – i to było 
wszystko. Jeśli więzień miał tyle silnej woli, żeby z kolacji 
zostawić część pajdki chleba na śniadanie, to miał nadzieję 
wrócić po pracy do obozu żywy. A przecież kolacja była bardzo 
skromna – tylko 25, czasem 15 deka chleba, łyżka margaryny 
lub marmolady. Zdarzały się, choć nieczęsto, kradzieże chle-

ba. Było to najbardziej podłe przestępstwo w obozie. Winny 
był zabijany przez współtowarzyszy. Kiedy informacja o tym 
się rozeszła, kradzieże chleba ustały. Potem pędzono nas na 
apel, a po nim padała komenda: Arbeitskommando formieren! 
– wymarsz do pracy!  

Za kradzież zupy z kotła niemcy ukarali Pana godzi-
ną słupka.

Kapo Johann Siegruth powiesił mnie za związane łańcuchem 
do tyłu ręce na haku wbitym w słup podpierający więźbę da-
chową. Starałem się choćby czubkiem palca u nogi dotknąć 
podłogi, by choć trochę ulżyć cierpieniu. Z początku czułem 
w przegubach płonącą pochodnię, potem miliony biegających 
i gryzących mrówek. Z nosa i brody kapał pot. Opadłem z sił. 
Po zdjęciu udało mi się jakoś wstać, ale ręce nie nadawały się 
do pracy. Szczęśliwie kapo w komandzie to zauważył i po-
zwolił przez trzy dni symulować pracę. 

1 marca 1941 roku obóz odwiedził Heinrich Himmler.  
czy był Pan świadkiem tego wydarzenia? 

Tak. Kuchnia zaserwowała gulasz – prawdziwy! Przygoto-
wano blok pokazowy liczący około pięciuset więźniów. Na 
bloku były sienniki, prześcieradła i kołdry. Wszyscy dostali 
nowe pasiaki i buty, byli ogoleni. Czerwony Krzyż ze Szwaj-
carii zapisał: jedzenie dobre, noclegi dobre, praca trudna, ale 
możliwa. I to poszło w świat. Himmler przeszedł tam i z po-
wrotem przed nowo ubranymi. Poklepał komendanta obozu 
Rudolfa Hössa i odszedł. Powiedziałbym, że była to komedia 
w dwóch aktach.

uciec  
przeznaczeniu
z Kazimierzem Piechowskim, więźniem nr 918,  
uciekinierem z niemieckiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz, rozmawia Maciej Foks 
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 Ð Obóz zostaje w pamięci 
więźnia na zawsze  
– Kazimierz Piechowski 
przegląda Labirynty  
Mariana Kołodzieja;  
autor – artysta plastyk, 
były więzień nr 432  
– przerażający świat  
swoich wspomnień przelał 
w formie graficznej  
na papier
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czy poznał Pan ojca maksymiliana kolbe?

Tak, i długo będę to spotkanie pamiętał. W niedzielę Niemcy 
pozwalali na spacery na Birkenallee. Zmierzałem w kierunku 
Bloku Śmierci, z przeciwnej strony szedł ojciec Kolbe. Patrzył 
przed siebie w ziemię, jak zawsze zamyślony, przygarbiony, ręka 
w rękaw, okulary w drucianej oprawie. – Co tam u Ciebie? – za-
pytał. – Nie ma się czym chwalić. Wszystkim nie jest tu dobrze 
– odparłem. – Wiem, ciężką masz pracę? – Ciężką, bo nie mogę 
dostać pracy pod dachem, tylko ciągle pod gołym niebem, a to 
różnie bywa. – To niedobrze. Ale to może się zmienić. Wszystko 
jest możliwe. – Położył mi rękę na ramieniu i powiedział: – Na-
dzieja, tylko nadzieja. – Rozeszliśmy się. Kiedy dostałem pracę 
w magazynie, przypomniałem sobie tę rozmowę. 

Był Pan obecny na apelu, na którym ojciec kolbe zgło-
sił się na śmierć za Franciszka Gajowniczka.

Zastępca komendanta Karl Fritzsch lubił przyjmować nowe 
transporty. Mówił do więźniów: „Tu nie jest sanatorium, tylko 
obóz koncentracyjny. Tu trzeba pracować i tylko pracować, a je-
żeli komuś taka głupota przyjdzie do głowy i zechce uciekać, to 
niech wie, że jeżeli ucieknie z komanda pracy, to dziesięciu za 
niego z komanda pracy pójdzie na śmierć. Jak ucieknie z bloku 
czy z baraku, to za niego z bloku lub z baraku dziesięciu pójdzie 
na śmierć. Taka jest prawda i tak będziemy postępować”. Zda-
rzyła się ucieczka więźnia z bloku 19, na którym był ojciec Kol-
be i ja. Trzeba było wybrać dziesięciu. Do apelu stawaliśmy za-
wsze dziesiątkami, w dziesięciu rzędach. Łatwiej było policzyć. 
Na końcu leżały trupy – wszystko musiało się zgadzać. Fritzsch 
miał pejcz i buty z cholewami. Szedł przed pierwszym szeregiem 
i wskazywał. Esesmani wyciągali więźnia. Raus! – wyciągali 
następnego. Pięć kroków naprzód, drugi rząd, trzeci rząd… To 
był chyba czwarty rząd. Esesmani wyprowadzili więźnia, a on 
krzyknął na całe gardło: „Matko Boska, moje dzieci!”. Roz-
pacz. Zobaczyłem, jak ojciec Kolbe, wyprostowany jak struna, 
szedł krok za krokiem, pomalutku w kierunku Fritzscha. Stanął 
przed nim. „Chcę iść na śmierć za tego więźnia” – powiedział. 
Konsternacja. Wariat? Każdy zębami trzyma się życia, a ten je 
oddaje. Fritzsch popatrzył i po chwili powiedział: „Niech on 

idzie, a tego dajcie z powrotem”. Ojciec Kolbe zginął śmiercią 
głodową, dobity zastrzykiem fenolu w piwnicy Bloku Śmierci.    

czy był Pan świadkiem nieudanej ucieczki?

Tak. Schwytanego więźnia wyciągnięto z Bloku Śmierci, zawie-
szono mu na szelkach ogromny bęben, z tyłu tablicę z napisem 
Hurra, hurra, ich bin schon wieder da! (Hurra, hurra, znów tu 
jestem). Skazany walił w bęben, idąc obozowymi uliczkami, by 
zobaczyli go wszyscy więźniowie. Widzieliśmy w nim śmierć. 
Im bardziej zbliżał się do miejsca straceń, tym mniej intensyw-
nie uderzał. Szedł coraz wolniej. Zdjęli z niego bęben. Esesman 
kopnął skrzyneczkę. Więzień zawisł. Niemcy zaaranżowali to 
jak w filmie.  

czy wśród obozowych kapo spotkał Pan osoby przy-
chylne więźniom? 

Tak. Otto Küsel, kapo nr 2. Nosił zielony winkiel, jak krymi-
nalista, ale nie był mordercą, tylko kasiarzem i wykształconym 
człowiekiem. Uratował mi życie, kiedy wiedziałem, że staczam 
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Fot. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

kazimierz Piechowski, numer 918, do dziś jest harcerzem orlim; 
przed wybuchem wojny mieszkał w Tczewie; zagrożony aresztowa-
niem i rozstrzelaniem przez Niemców, próbował wraz z przyjacielem, 
harcerzem Alkiem Kiprowskim, przedostać się na Węgry i dalej do 
Francji; po zatrzymaniu był przesłuchiwany w Baligrodzie, następnie 
więziony w Sanoku, Krakowie i Nowym Wiśniczu, skąd trafił do  
KL Auschwitz

 Ð Esesmani z załogi obozowej; 
kwiecień 1941 roku
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się dzień po dniu, nie mając już sił. Kiedy rano padło hasło do 
formowania komand pracy, zawołał, bym dołączył do wskazane-
go komanda. Dowiedziałem się od współwięźniów, że będziemy 
pracować w Hauptwirtschaftslager (HWL), magazynach, które 
zaopatrywały formacje SS od Wrocławia do Dniepropietrow-
ska. Przed południem rozładowywaliśmy wagony, po południu 
ładowaliśmy ciężkie samochody. Harówka straszna, ale odkryło 
się przede mną niebo. Deszcz na mnie nie padał, nie brnąłem 
w śniegu lub błocie. Ta robota dawała nadzieję na przetrwanie.  
 
tam poznał Pan przyszłych towarzyszy ucieczki?

Tak. Pierwszy dostał się tam Ukrainiec, Gienek Bendera. Pra-
cował w warsztatach jako mechanik samochodowy. Do po-
mocy dobrał zakonnika Józka Lemparta, przez co wyciągnął 
go z pracy pod gołym niebem. Do HWL dostał się również 
Staszek Jaster, który został windziarzem. 

jak wyglądał plan ucieczki?

W maju 1942 roku przyszedł do mnie Gienek i ze smutkiem 
powiedział, że nasi w Politische Abteilung, obozowym gesta-
po, powiedzieli mu, że jest na liście do gazu. Byłem w szoku. 

To był jedyny kolega, na którego liczyłem. Zapytał, czy są-
dzę, że można stąd uciec. Ciągle mówił o swoim synu Ryśku, 
którego chciałby zobaczyć. Wiedziałem, że ucieczka z obozu 
centralnego była absolutnie niemożliwa, i nie chciałem z nim 
o tym rozmawiać. Drążył mnie przez trzy dni. Wiedział, że 
znam niemiecki. W końcu się zgodziłem. Bendera powiedział, 
że może skombinować samochód. Dowiedziałem się, gdzie 
w magazynach jest składnica mundurów. Gienek dorobił klucz 
do garaży i miał przygotować samochód. Moim zadaniem było 
zostawić niezabezpieczony właz do kotłowni w dniu ucieczki, 
byśmy mieli dostęp do magazynu. Nie mogliśmy tylko przewi-
dzieć tego, co stanie się na ostatnim szlabanie. Postanowiliśmy 
uciekać w sobotę, gdyż tylko wtedy esesmani w magazynach 
pracowali do godziny 12 i wyjeżdżali mit seine Fräulein – 
jakbyśmy to dziś powiedzieli – na weekend. 

ucieczka oznaczała represje wobec pozostałych 
w obozie więźniów. co zamierzaliście zrobić, aby do 
nich nie doszło?

To był majstersztyk: mając w pamięci słowa Fritzscha, wpad-
liśmy na pomysł, że musimy stworzyć fałszywe komando pra-
cy. Jeśli ucieknie – nie będzie kogo ukarać. Na terenie obozu 
wszelki transport odbywał się zaprzęgiem ludzkim. Było wiele 
tzw. Rollwagenkommando, a najmniejsze musiało być cztero-
osobowe. Gienek zwerbował Józka, ja zaś szukałem chętnego 
do naszej ucieczki między znajomymi harcerzami, do których 
miałem zaufanie. Alek Kiprowski z Tczewa i Zbyszek Dama-
siewicz odmówili. Zgodził się dopiero Staszek Jaster.

nadszedł 20 czerwca 1942 roku…

…Rano wyszliśmy zwyczajnie z naszym komandem do pracy. 
Korzystając z okazji, usunąłem śrubę uniemożliwiającą otwarcie 
włazu w kotłowni. O dwunastej kapo wprowadził nas z powro-
tem do obozu, co zostało odnotowane w księdze przy bramie 

 Ð Józef Lempart, numer 3419; w odwecie za ucieczkę Niemcy  
zamordowali jego matkę

 Ð Reichsführer SS 
Heinrich Himmler  
wizytuje teren  
budowy zakładów  
Buna-Werke  
w Monowicach; 
w pierwszym rzędzie 
od prawej: komen-
dant KL Auschwitz 
Rudolf Höss, inżynier 
Maximilian Faust, 
Reichsführer SS 
Heinrich Himmler;  
lipiec 1942 roku
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Arbeit macht frei. Na strychu niedokończonego bloku powtó-
rzyliśmy plan ucieczki. We czterech podjechaliśmy rolwagą pod 
bramę Arbeit macht frei, ja z żółtą opaską vorarbeitera (brygadzi-
sty). Melduję: „Rollwagenkommando, Vorarbeiter 918 i trzech 
więźniów”. Mimo ogolonych głów ze strachu włosy stały nam 
dęba. Szczęśliwie frajer esesman nie sprawdził w księdze, czy 
nasze komando istnieje. Przepuścił nas. Doszliśmy do garażu. 
Gienek został, a my weszliśmy do magazynu i zaopatrzyliśmy 
się  w mundury i broń. Założyłem mundur Untersturmführera, 
a nie sierżanta, jak podała Danuta Czech w Kalendarzu wyda-
rzeń w KL Auschwitz. Na nasz znak Gienek podjechał pod ma-
gazyn. Zdjął więźniarską czapkę i przepisowo się zameldował. 
Dostrzegł go strażnik z wieżyczki, ale nie zareagował – byłem 
już w mundurze SS. Gienek wszedł do budynku. Przebrał się. 
Koledzy w tym czasie załadowali broń do bagażnika auta. Za 
pierwszym zakrętem zasalutował nam esesman. – Widzisz, Ka-
zek, wszystko gra – uśmiechnął się Gienek. Jechaliśmy dalej. 
Nareszcie widzimy szlaban. Z lewej stolik, przy nim esesman, 
z prawej buda ze strażnikiem. Obaj uzbrojeni. Mamy do nich 
jakieś dwieście metrów. Szlaban na dole. Jeszcze się nie przej-
mujemy. Sto metrów. Szlaban na dole. Nie wiem, jak koledzy, 
ale ja się bardzo zdenerwowałem. Pięćdziesiąt metrów. Szlaban 
na dole. Dwadzieścia metrów. Szlaban ciągle na dole. Gienek 
redukuje na jedynkę, podjeżdża. Stanął. Esesmani nadal nie 
podnoszą szlabanu. Wtedy, muszę przyznać, popełniłem błąd. 
Na parę sekund uwierzyłem, że to koniec naszej eskapady. Umó-
wiliśmy się, że w razie niepowodzenia na terenie obozu nie 
walczymy, ale likwidujemy samych siebie. Na chwilę poszy-
bowałem myślami do mamy, na pożegnanie. W decydującym 
momencie nawaliłem! Ale jednak się udało. Poczułem mocne 
uderzenie w kark i za prawym uchem syczący głos siedzącego 
za mną zakonnika: – Kazek, zrób coś! – Ocknąłem się. Otwo-
rzyłem drzwiczki samochodu i wypuściłem w kierunku strażnika 
wojskową wiązankę. Nie wystarczyło. Wyskoczyłem z samo-
chodu, energicznie oparłem dłoń na kaburze. Podskoczył do 
korby. Szlaban w górze. Na to tylko czekaliśmy. Salutują nam. 
Wyjeżdżamy… 

Podawane są sprzeczne informacje, dotyczące właś-
ciciela oraz wyglądu samochodu. czy to był wóz 
ss-Haupsturmführera Paula kreuzmanna?

Kreuzmann miał swoje auto, ale nie tym uciekaliśmy. Nasz 
Steyr 220, kabriolet, był w dyspozycji szefostwa obozu. W trak-
cie ucieczki miał podniesiony dach. Jeszcze w czasie wojny za-
częła krążyć fama, że wysłaliśmy do Rudolfa Hössa list, w któ-
rym dziękujemy za użyczenie samochodu i przepraszamy go za 
kłopot. To były bajki. Niczego nie wysłaliśmy.

wyjechaliście poza teren obozu, co dalej?

Niestety zabłądziliśmy. Znaleźliśmy się na terenie budowy 
podobozu w Monowicach. W oddali widać było pracujących 

więźniów. Zawracając, zauważyliśmy znajomego jeźdźca. To 
był Fritzsch! Po ucieczce zapewniał Hössa, że nas widział, ale 
niczego się nie domyślił, bo byliśmy w mundurach. Mknęliśmy 
dalej. Nagle na środku drogi zobaczyliśmy stojącego w roz-
kroku esesmana, który dawał ręką znak do zatrzymania się. 
Gaz do dechy. W ostatniej chwili uskoczył. Pogroził pięścią za 
Steyrem. Po jakimś czasie skręciliśmy w boczną drogę. Jadąc 
strumykiem, uszkodziliśmy wóz na kamieniach. Porzuciliśmy 
go. Dalej ruszyliśmy pieszo leśną drogą. Idąc wzdłuż Czarne-
go Potoku, napotkaliśmy chatkę. Weszliśmy. Nagle Staszek, 
który został na czatach, ostrzegł, że idą Niemcy. Szli gęsiego. 
Było ich pięciu. Zauważyli Staszka, ale przeszli obok z palca-
mi na cynglach automatów. Dalej szliśmy nocą. O świcie we-
szliśmy w pole już wysokiego zboża. Wreszcie mogliśmy się 
przespać. O zmierzchu zauważyliśmy, że Józkowi z ust ciek-
nie krew. Chciał, żebyśmy zostawili mu pistolet, był zbyt sła-
by, żeby iść dalej. Zabraliśmy go ze sobą. Doszliśmy do wsi, 
w której był kościół. Zaskoczonemu księdzu wyjaśniliśmy, że 
jesteśmy Polakami. Zgodził się przechować Józka pod warun-
kiem, że zabierzemy jego mundur i broń. Dostaliśmy jedzenie 
na drogę. Józek przeżył czas wojny. Następny postój mieliśmy 
u gospodarza w chacie pod lasem. Opowiedzieliśmy mu swoją 
historię. Dowiedzieliśmy się, że u wójta i na bramie kościoła 
Niemcy wywiesili listy gończe, w których oferują pół miliona 
złotych za wskazanie uciekinierów w mundurach niemieckich. 

 Ð Zdjęcie Kazimierza  
Piechowskiego  
wykonane wkrótce  
po ucieczce z obozu
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Dostaliśmy cywilne ubrania. Wkrótce opuścił nas Staszek. Wy-
ruszył do Warszawy. Żegnając się, wyszeptał mi do ucha, że 
wiezie raport Witolda Pileckiego. Ruszyliśmy z Gienkiem na 
wschód. Coraz mniej polskich chat, coraz więcej ukraińskich. 
Gienek stwierdził, że nie mogę uchodzić za Polaka, bo to tutaj 
niebezpieczne. Kiedy pytał o mnie gospodarz Ukrainiec, Gie-
nek mówił, że jestem niemową. Nie czułem się jednak dobrze 
na tych terenach. Gienek miał znajomych młynarzy w powiecie 
Końskie. Poszliśmy tam. Córka młynarzy Słupczyńskich miała 
kontakt z partyzantką. Zdobyła dla Gienka kenkartę na nazwisko 
Stefan Pidruczny. Ponieważ do młyna często zaglądali Niemcy, 
zostałem przeniesiony do Nikodema Nowakowskiego ze wsi 
Mnin, który akurat potrzebował pracownika. Nie wiedział, kim 
jestem. Jego żona coś podejrzewała. Opowiedziałem jej swoją 
historię. Od tego momentu uchodziłem za krewnego. Córka go-
spodarzy, Krysia, skontaktowała mnie z miejscowym nauczy-
cielem, członkiem AK. Nazywał się Piec. Otrzymałem kenkar-
tę na nazwisko Władysław Sikora. Trafiłem do partyzantki, do 
„Garbatego”. Lubiłem go. Dowództwo za nim nie przepadało, 
gdyż czasem wykonywał akcje bez wiedzy przełożonych. Taki 
Bohun. Wytrwałem u niego do końca wojny.

w ilu potyczkach brał Pan udział?

W niewielu. W jednej zostałem ranny. Pewne wydarzenie utkwi-
ło mi w głowie do dziś. W powiecie Końskie mieszkał leśniczy. 
Współpracował z Niemcami. Dostaliśmy rozkaz z góry. Późnym 
wieczorem zjawiliśmy się we dwóch u leśniczego i poprosili-
śmy na zewnątrz, na rozmowę. Podprowadziliśmy biedaka pod 
ogrodzenie, odczytaliśmy wyrok... Wtedy wyszła jego żona 
z dwiema dziewczynkami. Płakały, trzymając się matczynej 
koszuli. Tydzień później otrzymaliśmy informację, że to nie 
ten. Właściwy zdrajca mieszkał trzy kilometry dalej. Stało się. 
Nie mogę tego wymazać z pamięci do dziś… 

waszą ucieczkę przypłacił życiem kapo, kurt Pachala. 

To był wariat na punkcie pokazania swojego komanda jako 
dobrze wytresowanych ludzi, maszerujących do pracy i z po-
wrotem ze śpiewem na ustach. Zmuszał nas do uczenia się 
niemieckich piosenek. Lubił bić pałką, kopać, w szczególności 
w przyrodzenie. Czuł, że ma władzę. Kiedy dowiedziałem się, 
że nie żyje, nie czułem żalu, choć paradoksalnie Pachala nie 
ponosił winy za naszą ucieczkę. Był kozłem ofiarnym. Poza 
nim siedmiu oficerów i podoficerów poszło na front wschod-
ni. Uznano ich za winnych ucieczki więźniów, co było zgodne 
z poleceniem SS-Gruppenführera Richarda Glücksa, inspek-
tora obozów koncentracyjnych. Dowiedziałem się o tym od 
Alka Kiprowskiego po powrocie do Tczewa.

stanisław jaster zginął podczas okupacji. 

Zabili go koledzy. Para akowców rozdała zamówione w drukarni 
zaproszenia o swoim ślubie, zawiadamiając o terminie i miejscu. 
Dowiedziało się o tym warszawskie gestapo. Nim msza się skoń-
czyła, obsadzono cały kościół. Niemcy przewieźli wszystkich 
na Szucha, przesiali i okazało się, że wśród zatrzymanych było 
kilkudziesięciu akowców. Kto jest temu winien? Staszek Jaster 
– dostał zaproszenie, ale nie był na mszy. W książce Cichy front, 
w rozdziale „Zdrajca”, napisano, że Staszek został skaptowany 
przez Politische Abteilung już w obozie. To oni mieli zorgani-
zować naszą ucieczkę, by Staszek wkręcił się gdzie potrzeba 
i zdawał meldunki. Tymczasem wiadomo, że następnego dnia 
po ucieczce Niemcy wzięli z domu rodziców Staszka, zawieźli 
do obozu koncentracyjnego Auschwitz i zamordowali. Jak mam 
uwierzyć w to, że w nagrodę za rzekomą współpracę zabili mu 
rodziców? Mało tego: mimo zamordowania mu rodziców Sta-
szek miał okazję wykazania się jako szpicel i zdradził akowców 
w kościele? Czy normalny człowiek może w coś takiego uwie-
rzyć? Walczę z tym od dwudziestu lat. Mam polskie i niemiec-
kie dokumenty niezbicie świadczące o niewinności Staszka. 
Dostarczyłem je historykowi z Uniwersytetu Warszawskiego, 
który pisał, że Pilecki wysłał do Londynu raport przez Staszka 
Jastera. Twierdził, że do końca nie wiadomo, czy był konfiden-
tem. Zapytałem, czy może wskazać w archiwum Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej jeden dokument potwier-
dzający, że Staszek zginął, bo był zdrajcą. Odparł, że nic takiego 
nie ma. We własnych archiwach również nic takiego nie miał. 
Powiedziałem, że jest tchórzem, żeby przyznać, że Staszek jest 
niewinny. Często w nocy śni mi się kolega, wzorowy patriota, 
prawa ręka Pileckiego, i woła: „Kazik, to przecież nieprawda!”. 
Jaster bezsprzecznie był bohaterem!  

co stało się z bliskimi pozostałych uciekinierów?

Żona Gienka, bez jego wiedzy, wyszła za mąż za Niemca. Chro-
niło to ją od represji, ale Gienek nie zobaczył już syna. Nato-
miast Józek przesłał do domu gryps, po którym jego matka 

 Ð Eugeniusz Bendera, nr 8502, inspirator ucieczki; zdjęcie powojenne 
z Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
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ukryła się. Niestety schwytano ją i trafiła do Auschwitz, gdzie 
zginęła. Moich rodziców już w grudniu 1939 roku Niemcy wy-
wieźli do dużego gospodarstwa rolnego, gdzie mama pracowała 
przy krowach, a tato był pomocnikiem kowala. Do końca wojny 
mieszkali w boksie dla krów.

jednym z Pańskich zadań jako więźnia było wywoże-
nie ciał zastrzelonych spod ściany śmierci. Po wojnie 
znów stanął Pan w tym miejscu…

Umysł byłego więźnia na chwilę, czasem trochę dłużej, wraca 
do obozu. Medycy nazwali to syndromem Auschwitz. Podam 
przykład. Józef Lempart zginął po wojnie, przechodząc przez 
przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Najpewniej myśla-
mi był wówczas w obozie. W mojej rodzinie pobyt w obozie był 
tematem tabu, nie wolno go było poruszać. Inaczej całe to piekło 
wracało. Mnie ten syndrom dopadał najczęściej w domu, nocą. 
Żona wówczas budziła mnie i uspokajała. Śniło mi się, że jestem 
w Auschwitz. Esesmani strzelają, gonią mnie psy. We śnie pró-
bowałem je kopnąć, ale w rzeczywistości uderzyłem w żeliwny 
grzejnik. Złamałem stopę. Kiedy wydobrzałem, żona poprosiła, 
bym pokazał jej ten obóz. Po odmowach w końcu się zgodziłem. 
Gdy przechodziliśmy przez bramę Arbeit macht frei, coś mnie 
szarpnęło. To jeszcze nic strasznego, pomyślałem. Blok 2, tu 
zacząłem staż w Auschwitz. Dalej w prawo, Blok Śmierci. We-
szliśmy na dziedziniec. Zobaczyłem Ścianę Śmierci... W obozie 
przez sześć tygodni byłem w Leichenkommando. Spod tej ściany 
zwoziliśmy trupy do krematorium nr I. Przez moment niczego 
nie słyszałem, a prócz góry pokrwawionych trupów niczego nie 
widziałem. Wywaliłem się. Przybiegło dwóch panów. Zawieźli 
mnie do biura i zawołali lekarza. Podano zastrzyki. Po półgodzi-
nie wydobyto mnie z tego. To syndrom Auschwitz...

w trakcie uroczystości poświęconej janowi kar-
skiemu prezydent usA Barack obama użył sformu-
łowania „polski obóz śmierci”. czy uważa Pan, że 
wyjaśnienia udzielone przez jego administrację były 
wystarczające?

Myślę, że nie. Gdyby był to sporadyczny przypadek, to może 
byśmy to lżej przeszli, ale przecież to, co się dzieje w kwestii 
„polskich obozów koncentracyjnych”, „polskich krematoriów”, 
„polskich komór gazowych”, jest nagminne. Nie tylko w Ame-
ryce, również w Anglii i Niemczech. Czytałem jeden z artyku-
łów londyńskiego „Timesa”. Pan Obama jest takim odpryskiem 
tego zjawiska, z tym że to prezydent. Ale nie wierzę absolutnie, 
że to była pomyłka. 

Płyta zespołu lao che poświęcona Powstaniu war-
szawskiemu cieszyła się popularnością. Pańska 
ucieczka była inspiracją dla brytyjskiej piosenkarki 
polskiego pochodzenia. wystąpił Pan w jej teledy-
sku, co Pan o nim myśli?

Teledysk Katy Carr może być jedynie inspiracją, zasygnali-
zować temat. Wymaga koniecznie poszerzenia o moją relację, 
zawartą w filmie dokumentalnym. Duży oddźwięk u młodzie-
ży zyskał film Uciekinier w reżyserii Marka T. Pawłowskiego, 
o czym świadczą wpisy internautów. „Kiedy będziecie głod-
ni, kiedy będzie Wam zimno i niewygodnie, kiedy będziecie 
zmęczeni, to pomyślcie sobie, że tak naprawdę nikt z Nas nie 
doznał prawdziwego głodu, zimna, niewygody i wreszcie stra-
chu! Wtedy pomyślcie o historii tego człowieka!” – napisał 
jeden z nich. Takich ocen są setki. Jak widać, młodzież żywo 
reaguje na pojęcie patriotyzmu.

„Pamięć.pl” trafia do nauczycieli historii. co mógłby 
Pan im doradzić w kwestii przekazywania wiedzy 
o niemieckich obozach?

Najlepszym doradcą dla nauczycieli historii w tej kwestii są 
książki wspomnieniowe byłych więźniów obozów, również 
mego autorstwa, co jest przez niektórych nauczycieli wyko-
rzystywane. Głęboką inspiracją jest Witold Pilecki – więzień 
Auschwitz, harcerz, bohater narodowy. Zachęcam nauczycieli 
do poszerzania wiedzy młodych ludzi na ten temat.

 Ð Stanisław Jaster, nr 6438, w trakcie ucieczki przewoził raport 
dla podziemia od rtm. Witolda Pileckiego; podejrzany o współpracę 
z gestapo został skazany przez sąd podziemny na karę śmierci  
– wyrok wykonano w 1943 roku
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spotykamy się na Powązkach wojskowych w warsza-
wie. czy można powiedzieć, że jest to najważniejsze 
w Polsce miejsce pochówku ofiar systemu komuni-
stycznego?

Zdecydowanie tak. Tutaj, w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojsko-
wego, chowano w latach czterdziestych i pięćdziesiątych lu-
dzi, o których dzisiaj mówimy, że są bohaterami. To przecież 
najprawdopodobniej tutaj pochowani zostali gen. August Emil 
Fieldorf „Nil” i rtm. Witold Pilecki. To tutaj leżą mjr Zygmunt 
Szendzielarz „Łupaszka” czy mjr Hieronim Dekutowski „Zapo-
ra”. Wielu z nich tworzyło powojenne podziemie niepodległoś-
ciowe. Ale byli i tacy, którzy nie podejmowali żadnych działań 
przeciwko systemowi komunistycznemu, a mimo to zostali 
uznani przez „władzę ludową” za wrogów. Chociażby gen. Fiel-
dorf, który po wojnie nie był zaangażowany w żadne struktu-
ry konspiracyjne, a i tak został skazany na śmierć i stracony.

dlaczego komuniści grzebali ofiary właśnie tutaj?

W Warszawie jest kilka miejsc, gdzie chowano ofiary systemu 
komunistycznego. Prawdopodobnie od roku 1947 wyznaczo-
no w tym celu cmentarz komunalny przy ul. Powązkowskiej. 
Więźniów politycznych, którzy zmarli lub zostali zakatowani, 
chowano w powszechnie dostępnych kwaterach, w których 
spoczywały także ofiary wypadków czy szczątki z medycyny 
sądowej. Takie rozproszenie grobów miało na celu zatarcie śla-
dów po miejscach pochówku. Znacznie łatwiej szukać ludzkich 
szczątków na polu, gdzie jest kilkadziesiąt czy kilkaset grobów 
więziennych, niż znaleźć jeden konkretny grób wśród kilku-
set albo kilku tysięcy zwyczajnych nagrobków. Te wszystkie 
pola więzienne znajdują się wzdłuż głównej alei dzisiejszego 
Cmentarza Wojskowego na Powązkach, a kończą się kwaterą 
„Ł” – tzw. Łączką – na której terenie w tej chwili jesteśmy. 
Wybrano ją jako pole specjalne, wydzielone tylko na potrzeby 
więziennictwa. Tu chowano wyłącznie więźniów straconych 
albo zakatowanych w UB i w więzieniu na Mokotowie.

chowano ich bezimiennie.

Bezimiennie, bez jakichkolwiek oznaczeń miejsca złożenia 
szczątków. Bywało, że do jednej mogiły grabarz wrzucał po-
spolitego przestępcę, zbrodniarza hitlerowskiego i bohatera 

Armii Krajowej albo Narodowych Sił Zbrojnych. Wiadomo 
też, że w niektórych przypadkach do starych grobów chowa-
no nowe osoby. To dla nas dodatkowa komplikacja. Możliwa 
jest na przykład sytuacja, że kogoś pochowano w roku 1948, 
a kogoś innego w roku 1951 w tym samym grobie. W pierw-
szym grobie, który udało nam się odnaleźć w kwaterze „Ł”, 
znaleźliśmy szczątki osoby, która z całą pewnością została 
stracona. 20 centymetrów niżej udało nam się odnaleźć in-
nego człowieka. Gdyby nie było tych 20 centymetrów ziemi, 
powiedzielibyśmy, że są to ofiary jednej egzekucji. Warstwa 
ziemi każe nam jednak mówić o dwóch różnych egzekucjach, 
wykonanych w różnym czasie. Ci ludzie chowani byli twarzą 
do ziemi, bez trumien, ewentualnie w półtrumnach i – poza 
jednym przypadkiem – w zbiorowych mogiłach, po dwóch 
albo trzech więźniów.

Z godnym pochówkiem nie ma to nic wspólnego.

Dla mnie to, co się tutaj działo, to barbarzyństwo bez jakiego-
kolwiek szacunku dla ludzkich zwłok. Nie tylko uśmiercano 
niewinnych ludzi, ale jeszcze w okrutny sposób obchodzono się 
z ich ciałami. Przecież zamordowany nie stanowił już żadnego 
zagrożenia dla władzy komunistycznej. Zwyczajne ułożenie go 
w jamie grobowej, nawet w drewnianej trumnie, to minimum, 
które to zbrodnicze państwo mogło zrobić dla swoich ofiar. Ale 
jak wiemy z doświadczeń sowieckich, ktoś, kto raz podniósł 

dr hab. krzysztof szwagrzyk (ur. 1964) jest historykiem, 
naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we 
Wrocławiu i pełnomocnikiem prezesa IPN ds. poszukiwań 
miejsc pochówku ofiar komunistycznego terroru; opubliko-
wał m.in. Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza 
(2005) i Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy 
wojskowi w Polsce 1944–1956 (2005)

Pamięć nie umiera nigdy
Twarzą do ziemi, w bezimiennych mogiłach – tak  w czasach  
stalinowskich grzebani byli bohaterowie Polskiego Państwa  
Podziemnego. Po wielu latach ruszyły pod nadzorem IPN  
poszukiwania ich szczątków. Z dr. hab. Krzysztofem  
Szwagrzykiem rozmawia Filip Gańczak
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rękę na „władzę ludową”, nie tylko zasługiwał na więzienie 
i śmierć, ale również skazywany był na zapomnienie. Przez 
kilkadziesiąt lat starano się wymazywać jakąkolwiek pamięć 
o nim, a więc także pamięć o miejscu jego pochówku.

skąd zatem wiemy dzisiaj, gdzie mogą być pochowane 
konkretne osoby?

Zanim rozpoczęliśmy działania ekshumacyjne w kwaterze „Ł” 
Cmentarza Wojskowego na Powązkach, wykonaliśmy ogrom-
ną kwerendę archiwalną. Zgromadziliśmy również relacje ro-
dzin i bliskich osób pomordowanych. Staraliśmy się dotrzeć 
także do grabarzy, byłych funkcjonariuszy UB i pracowników 
więziennych. Dzięki temu mamy dziś informacje o kilkuset 
pomordowanych: jak się nazywali, kiedy zmarli, w jakim byli 
wieku, jakiego byli wzrostu, jakie mieli braki w uzębieniu, 
przestrzeliny lub ewentualnie złamania. Możemy powiedzieć, 
że wiemy, kogo szukamy. Możemy też określić w przybliżeniu 
chronologię pochówków. Niekiedy już na etapie odkrycia jamy 
grobowej jesteśmy w stanie wstępnie zidentyfikować jakąś oso-
bę na podstawie pewnych charakterystycznych cech. Jednak 
tak naprawdę dopiero badania DNA potwierdzą lub wykluczą 
czyjąś tożsamość. Dlatego równolegle do działań ekshuma-
cyjnych staramy się dotrzeć do maksymalnie wielu rodzin 
ofiar systemu komunistycznego, które w latach czterdziestych 
i pięćdziesiątych utraciły kogoś w warszawskim więzieniu na 
Mokotowie. Pobieramy od bliskich ofiar materiał genetycz-
ny, by porównać go z materiałem odnalezionych szczątków.

Zanim ruszyły prace ekshumacyjne na Powązkach, 
prowadzili tu Państwo badania georadarowe. na 
czym polegały?
Georadar pokazuje naruszenie struktury ziemi. Takie zabu-
rzenie może oznaczać, że jest to miejsce pochówku. Możliwe 
jednak, że ktoś kopał tu kiedyś w innym celu – pod słup albo 
ławkę cmentarną – albo też mamy do czynienia z korzeniem 
czy dużym kamieniem. Badania georadarowe na obszarze 
„Łączki” i w najbliższym jej otoczeniu prowadziliśmy w mar-
cu. Wyniki są niezwykle obiecujące. Nie jest to jednak me-
toda bezbłędna. Proszę pamiętać, że pracujemy na obszarze 

 Ð 17 sierpnia kwaterę „Ł” odwiedził prezydent Bronisław Komorowski; 
z przebiegiem prac zapoznali go dr hab. Krzysztof Szwagrzyk,  
sekretarz ROPWiM dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert i prezes IPN  
dr Łukasz Kamiński 

 Ð Ofiary władzy komunistycznej chowane  
były w zbiorowych, bezimiennych mogiłach, 
wrzucane niedbale, co widać po ułożeniu zwłok; 
na zdjęciu naukowcy pracujący na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach, lato 2012 roku
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zabudowanym. Są tutaj drzewa, które mają ogromne korze-
nie. Korzystając z georadaru, nie zawsze można odróżnić, co 
jest korzeniem, a co szczątkami ludzkimi. Wygięcie korzeni 
na głębokości metra czy półtora metra przypomina czasem 
człowieka ułożonego w mogile. Jak każda metoda badawcza, 
georadar wymaga krytyki i pokory, ale też umiejętności ana-
lizy uzyskanych wyników.

odnaleźli już Państwo na terenie kwatery „Ł” szczątki 
116 osób. co dalej?

Po wykonaniu dokumentacji w jamie grobowej szczątki są 
przenoszone do naszego polowego laboratorium, gdzie pra-
cują medycy sądowi i genetyk. Tam są czyszczone i bardzo 
dokładnie badane w poszukiwaniu złamań czy przestrzelin 
– po to, żeby ustalić przyczynę śmierci i odnaleźć takie ce-
chy, które pozwolą nam na wstępną identyfikację zmarłego. 
Z każdych szczątków pobierany jest materiał genetyczny, 
który zostaje następnie zabezpieczony. Wierzymy, że w wie-
lu przypadkach uda się w ten sposób ustalić tożsamość ofiar. 
Mamy jednak świadomość, że niekiedy będziemy bezradni. 
Ale świat się rozwija, technika idzie do przodu, metody ba-
dawcze także stają się coraz doskonalsze. Jeżeli nie my, to 
może ktoś za dziesięć, dwadzieścia, pięćdziesiąt lat będzie 
mógł sięgnąć do materiału genetycznego, który teraz zabez-
pieczamy – i być może odnajdzie któregoś z bohaterów pol-
skiej konspiracji, którego my dzisiaj z różnych powodów nie 
będziemy potrafili zidentyfikować.

Podobno ustalenie tożsamości ofiar może potrwać 
rok albo nawet dłużej.

Nie zaprzeczam. To dosyć skomplikowana czynność i wy-
maga przede wszystkim spokoju. Nie da się tego zrobić na-
tychmiast. To jasne, że chcielibyśmy zidentyfikować szczątki 
możliwie szybko. Ale ostatnie, czego byśmy pragnęli, to do-
prowadzić do takiej sytuacji, kiedy pod wpływem oczekiwań 
społecznych i presji czasu popełnimy błąd w naszych działa-
niach. Dla rodzin ofiar oznaczałoby to niepotrzebny ponowny 
ból. Dopóki więc nie będziemy mieli całkowitej pewności co 
do wyników naszych badań, nie będziemy informowali o ja-
kichkolwiek przypuszczeniach. Ekshumacje na terenie kwa-
tery „Ł” to zresztą tylko pierwszy etap prac na Powązkach. 
Nie możemy ograniczyć naszych poszukiwań tylko do tego 
pola. W pobliżu znajdują się kwatery „M”, „MII” i „ŁII”. 
Tam także leżą szczątki.

czy to znaczy, że pod alejkami cmentarnymi albo 
współczesnymi grobami również znajdują się szczątki 
ofiar komunizmu?

Tak. Wiemy to chociażby na podstawie wyników badań geo-
radarowych. Na terenie tych kwater również planujemy prace 

Prace ekshumacyjne na Powązkach Wojskowych to element ogólno-
polskiego projektu badawczego „Poszukiwania nieznanych miejsc 
pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956”. 
Współdziałanie w tym zakresie podjęły jesienią ubiegłego roku Insty-
tut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Rada 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Finansowane przez ROPWiM 
prace na Powązkach ruszyły 23 lipca tego roku. Realizowane są pod 
kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka.

ofiary koMuniZMu
gen. August emil Fieldorf „nil” (1895–1953)  
– organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej, zastęp-
ca Komendanta Głównego AK. W marcu 1945 roku został 
przypadkowo aresztowany przez NKWD i wywieziony 
w głąb ZSRR. Jesienią 1947 roku powrócił do Polski i nie 
podjął już pracy konspiracyjnej. Mimo to trzy lata później 
został aresztowany przez UB i po sfingowanym procesie 
skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 
w więzieniu na warszawskim Mokotowie. W marcu 1989 
roku gen. Fieldorf został w pełni zrehabilitowany.

rtm. witold Pilecki (1901–1948) – uczestnik wojny 
polsko-bolszewickiej i wojny obronnej 1939 roku. Pod oku-
pacją niemiecką współzałożył Tajną Armię Polską. Został 
dobrowolnym więźniem Auschwitz, by zdobyć informacje 
o warunkach panujących w obozie. Zorganizował obozową 
konspirację. Zagrożony ujawnieniem, zdołał zbiec. Walczył 
w Powstaniu Warszawskim. W maju 1947 roku został 
aresztowany przez UB i oskarżony o działalność szpie-
gowską na rzecz gen. Władysława Andersa. Został ska-
zany na śmierć i stracony strzałem w tył głowy. W 1990 
roku Izba Wojskowa Sądu Najwyższego unieważniła wyrok.

mjr Zygmunt szendzielarz „Łupaszka” (1910–1951) 
– dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK, która początkowo 
działała na Wileńszczyźnie, a po wojnie na Pomorzu i Pod-
lasiu. Walczył najpierw z Niemcami i Sowietami, a później 
z UB, MO i „ludowym” Wojskiem Polskim. Aresztowany 
przez UB w czerwcu 1948 roku, został skazany na śmierć 
i stracony. Zrehabilitowany przez Izbę Wojskową Sądu 
Najwyższego w 1993 roku.

mjr Hieronim dekutowski „Zapora” (1918–1949) – 
żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, 
dowódca oddziałów partyzanckich AK i WiN. Areszto-
wany we wrześniu 1947 roku, przewieziony do więzienia 
mokotowskiego i poddany brutalnemu śledztwu. Skaza-
ny na śmierć i stracony. W 1994 roku Sąd Wojewódzki 
w Warszawie unieważnił wyroki wydane na niego i jego 
towarzyszy.

kpt. włodzimierz Pawłowski (1911–1953) – oficer 
zawodowy, członek Batalionów Chłopskich i AK. Po wojnie 
działał początkowo w legalnym PSL. W 1949 roku zało-
żył we Wrocławiu konspiracyjną organizację Kresowiak, 
która później zmieniła nazwę na Rzeczpospolita Polska 
Walcząca. Stracony w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we 
Wrocławiu. Ekshumowany w 2003 roku.

ppor. mieczysław Bujak „Gryf” (1926–1951) – po-
wstaniec warszawski, żołnierz AK i oddziału partyzanc-
kiego WiN kpt. Mariana Bernaciaka „Orlika”. Zgłosił się 
ochotniczo do „ludowego” Wojska Polskiego. Areszto-
wany w sierpniu 1950 roku pod fałszywymi zarzutami 
udziału w nielegalnej organizacji WiN, gromadzenia broni 
i prowadzenia „agitacji antypaństwowej”. Skazany na 
śmierć i zamordowany strzałem w potylicę we wroc-
ławskim więzieniu przy ul. Kleczkowskiej. Ekshumowany 
w 2006 roku.

Fot. AIPN
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archeologiczne. Oznacza to jednak kolejne miesiące przygo-
towań – i kolejne procedury, których trzeba dopełnić.

w sąsiedztwie kwatery „Ł” swoje groby mają także 
sprawcy stalinowskiego terroru.

Zgadza się. W odległości kilku, kilkunastu metrów od miej-
sca, w którym prowadzimy prace ekshumacyjne, leżą ludzie, 
którzy wydawali wyroki śmierci, podpisywali się pod nimi 
albo kierowali poszczególnymi departamentami Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego. Mamy tutaj m.in. nagrobki Julii 
Brystygierowej, niesławnej szefowej Departamentu V MBP, 
oraz stalinowskich sędziów Romana Kryżego i Ilii Rubino-
wa. Pochowany został tu również Teodor Duda, w latach 
czterdziestych dyrektor Departamentu Więziennictwa Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Podobnie jest w ca-
łym kraju. Pole, na którym chowano więźniów politycznych, 
często przeznaczano potem dla ludzi zasłużonych dla władzy 
komunistycznej. Była to bardzo skuteczna metoda zacierania 
miejsc pochówku ofiar stalinizmu.

dlaczego prace ekshumacyjne na Powązkach woj-
skowych ruszyły dopiero teraz, 23 lata po upadku 
w Polsce komunizmu?

Bardzo dobre pytanie. Ja też je sobie od dłuższego czasu zadaję. 
Ale z pewnością nie ja powinienem być jego adresatem. Bardzo 
ubolewam, że nasze prace rozpoczęły się dopiero w roku 2012, 
a nie 1989 czy na początku lat dziewięćdziesiątych. Cieszmy 
się jednak, że państwo polskie podjęło wreszcie konkretne dzia-
łania, by odnaleźć szczątki ofiar systemu komunistycznego.

nie są to pierwsze prace ekshumacyjne, w których 
Pan uczestniczy.

To prawda. W roku 2003 na Cmentarzu Osobowickim we 
Wrocławiu udało nam się odnaleźć szczątki kpt. Włodzimie-
rza Pawłowskiego „Kresowiaka”. Trzy lata później – także we 
Wrocławiu – odkryliśmy szczątki ppor. Mieczysława Bujaka 
„Gryfa”. Udało nam się go zidentyfikować m.in. na podstawie 
badań DNA. Zgodnie z życzeniem rodziny, został pochowany 
z honorami tutaj na Powązkach – w panteonie żołnierzy Pol-
skiego Państwa Podziemnego. Niedawno byłem na jego grobie.

wrocławski cmentarz osobowicki to kolejne z miejsc, 
w których w ostatnim czasie prowadzone były inten-
sywne poszukiwania ofiar terroru komunistycznego.

Kilka miesięcy temu zakończyliśmy tam zakrojone na sze-
roką skalę działania ekshumacyjne. W kwaterach 81A i 120 
odnaleźliśmy szczątki ponad trzystu więźniów okresu stali-
nowskiego. Udało się zidentyfikować ok. 80 proc. To bar-
dzo dobry wynik. Niedawno prowadziliśmy też działania na 

stalinowskie represje dotykały nie tylko żołnierzy Ak, nsZ 
czy win, lecz także ich rodziny. Przedstawiamy – z redakcyj-
nymi skrótami – relację marii czerwiakowskiej z 23 lutego 
1994 roku:
Urodziłam się w Warszawie 22 sierpnia 1923 roku. W czasie oku-
pacji poznałam Juliana Czerwiakowskiego, za którego wyszłam 
za mąż 25 października 1942 roku. Mąż mój już przed ślubem za-
angażowany był w pracę podziemną. Niedługo po naszym ślubie 
zorganizował ucieczkę Stanisława Konopnickiego, członka wywiadu 
Komendy Głównej NSZ, z obozu w Oświęcimiu.
W 1947 roku rozpoczęłam naukę w I Miejskim Gimnazjum i Liceum 
dla Dorosłych w Warszawie, gdzie ukończyłam dwie klasy licealne. 
Na kilka dni przed maturą aresztowano mojego męża, a 9 stycznia 
1949 roku mnie.
W naszym mieszkaniu dwukrotnie przeprowadzano rewizję. Rewi-
zja była tak ostra, że nawet częściowo rozebrano piec w jednym 
z pokoi, a sztychy były powyjmowane z ram i poprzedzierane.
Podczas mego aresztowania była w domu czteroletnia córka, któ-
rą płaczącą ubecy oddali pod opiekę sąsiadom przez ścianę. Sąsie-
dzi ci nie znali adresów naszej rodziny, nie mogli więc nikogo zawia-
domić o naszym aresztowaniu. Mama zaniepokojona naszą długą 
nieobecnością wybrała się do nas, ale drzwi zastała zamknięte. Po 
kilku godzinach wrócili sąsiedzi i dopiero powiedzieli, co się stało. 
Zrozpaczona matka zabrała ze sobą [naszą córkę] Elżunię.
Mnie zawieziono najpierw do aresztu Ministerstwa Bezpieczeń-
stwa [Publicznego] przy ul. Koszykowej, skąd po kilku dniach 
przewieziono mnie do więzienia przy ul. Rakowieckiej. W czasie 
przesłuchań nie torturowano mnie ani nie bito, ale ciągle straszo-
no, że będą bili, a później, że nie zobaczę nigdy swojego dziecka. Na 
szczęście nic prawie nie wiedziałam na temat pracy męża w NSZ 
i „Starcie”. 19 maja 1949 roku zostałam wypuszczona z więzienia 
bez postępowania sądowego, przez umorzenie sprawy.
W 1952 roku zapadł wyrok na członków organizacji „Start”, w tym 
również [wyrok śmierci] na mojego męża. Po ukazaniu się w prasie 
oszczerczych artykułów zostałam natychmiast usunięta z pracy, 
mimo dotychczasowej bardzo dobrej opinii.
Trudno mi było znaleźć nową pracę. W 1953 roku wykonano wy-
rok śmierci na moim mężu, o czym napisano w gazetach. Znowu 
usunięto mnie z pracy. Znowu nie mogłam znaleźć pracy zgodnej 
z moimi umiejętnościami. Musiałam zatrudnić się jako szwaczka, 
a następnie ubieraczka lalek.

 Ð Swoje ofiary kaci z UB uśmiercali często metodą katyńską  
– strzałem w tył głowy z bliskiej odległości
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Obszerniejsze fragmenty niepublikowanej dotąd relacji Marii Czerwiakowskiej 
zaprezentujemy w jednym z najbliższych numerów „Pamięci.pl”.
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Opolszczyźnie, gdzie poszukujemy – na razie bezskutecz-
nie – miejsc pochówku około dwustu partyzantów oddziału 
kpt. Henryka Flamego „Bartka”. Zostali zamordowani w kil-
ku miejscach, a za miejsce symboliczne tego mordu uznaje 
się polanę koło Barutu i leśniczówkę Hubertus. Jesteśmy 
już blisko wskazania miejsca pochówku ludzi straconych 
w więzieniu poznańskim. W najbliższym czasie będziemy 
prowadzili działania poszukiwawcze na terenie lasów w po-
bliżu Poznania. To tylko kilka przykładów naszych działań.

Będą kolejne?

Wiadomość o tym, że Instytut Pamięci Narodowej razem 
z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa prowadzi po-
szukiwania miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego, 
uruchomiła ogromną lawinę informacji z poszczególnych re-
gionów i miast. Z miejscowości, w których znajdowały się 
siedziby urzędów bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej 
albo istniały obozy czy więzienia, dochodzą do nas petycje 
z prośbą o podjęcie kolejnych działań. Skala wyzwań jest 
ogromna – tak wiele spraw było zaniedbywanych przez lata. 
Mogę tylko prosić o cierpliwość. Nie jesteśmy w stanie robić 

wszystkiego jednocześnie. W ostatnich tygodniach całkowi-
cie angażowały nas prace na Powązkach.

A co powie Pan tym, którzy twierdzą, że takie badania 
są kosztowne – niewspółmiernie do efektu?

Wyznaję zasadę, że są sprawy, przy których o kosztach w ogó-
le się nie rozmawia. Porównajmy to z sytuacją rodziny. Je-
żeli choruje nasz brat, żona, córka, ojciec – wówczas nie 
rozmawiamy o tym, ile kosztuje nas ich choroba. Podejmu-
jemy wysiłek, by ulżyć ukochanej osobie w cierpieniu. Jeśli 
dochodzi do śmierci, zdobywamy pieniądze, żeby ludzi nam 
bliskich godnie pochować. Powązki Wojskowe to miejsce, 
w którym chowani byli bohaterowie. Rozmowa o kosztach 
jest więc zwyczajnie nie na miejscu. Nie mogę sobie wyob-
razić państwa, które oficjalnie informuje nas, że z powodu 
oszczędności budżetowych nie ma środków finansowych na 
to, żeby odnaleźć ludzi poległych w walce o niepodległość 
naszego kraju. To, co robimy, jest przecież także zadośćuczy-
nieniem dla rodzin, które przez kilkadziesiąt lat pozbawione 
były możliwości uzyskania informacji o miejscu pochówku 
swoich bliskich. Mało tego, państwo wręcz zniechęcało je do 
takich poszukiwań. Teraz wreszcie państwo polskie pokazało, 
że można znaleźć środki finansowe i pokonać rozmaite inne 
trudności, by odnaleźć bohaterów narodowych i pochować 
ich wkrótce z honorami wojskowymi. Będzie to zamknięcie 
pewnego bardzo bolesnego etapu w życiu wielu rodzin ofiar 
komunizmu. Ludzie, którym przez lata nie było to dane, na-
reszcie będą mogli zapalić świeczkę na prawdziwych – a nie 
tylko symbolicznych – grobach swoich bliskich.

jeden z tygodników pisał jednak o „trupologicznej 
obsesji iPn”.

Myślę, że nie warto się odnosić do tego typu komentarzy. Każ-
demu człowiekowi należy się pochówek. Nawet Julii Brysty-
gierowej, Romanowi Romkowskiemu i tym wszystkim, którzy 
pracowali w UB, Informacji Wojskowej czy wydawali wyroki 
śmierci na polskich patriotów. Najwyraźniej jednak niektórzy 
uznają, że istnieje pewna grupa ludzi, którym pochówki zwy-
czajnie się nie należą. Otóż należą się. Należą się dlatego, że 
byli bohaterami narodowymi, a nawet gdyby tak nie było – 
byli ludźmi. Dopóki będzie istniał IPN, będziemy poszukiwali 
miejsc pochówku osób, które oddały życie za niepodległość 
naszego kraju. Ogromna większość społeczeństwa na szczęś-

cie ma pozytywny stosunek do tego, czym się 
zajmujemy. Odczuwamy to na co dzień. Także 
tutaj, w trakcie prac na Powązkach, spotykamy 
się z wyrazami sympatii warszawiaków starsze-
go i młodszego pokolenia. Kiedy przychodzi-
my rano, widzimy przy kwaterze „Ł” zapalone 
znicze i wiązanki biało-czerwonych kwiatów. 
To pokazuje, że to, co robimy, jest potrzebne.

 Ð W 1990 roku na  
tzw. Łączce na Cmentarzu  
Wojskowym na Powązkach 
wzniesiono pomnik ku czci 
pomordowanych więźniów 
politycznych stalinizmu – 
w 2012 roku w jego pobliżu 
odkryto ich masowe groby…Fo
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O
Określenie „czwarty rozbiór 
Polski” kojarzy się dziś z pak-
tem Ribbentrop-Mołotow. Sto lat 
temu nazwano tak utworzenie 
guberni chełmskiej.

ostatniego dnia sierpnia 1897 
roku car Rosji Mikołaj II ra-
czył odwiedzić Warszawę. 
Na trasie przejazdu z Dwor-

ca Petersburskiego do pałacu Łazien-
kowskiego zgromadziło się kilkaset 
tysięcy gapiów. We wszystkich kościo-
łach odśpiewano Te Deum, a do udziału 
w komitecie powitalnym dał się wciąg-
nąć nawet pisarz Bolesław Prus, zwy-
kle stroniący od publicznych wystąpień. 
„W Twoim wspaniałomyślnym samo-
władztwie, w pokoju wewnętrznym 
państwa, w potędze i chwale monar-
chii naród polski cały promienistą widzi 
przyszłość i chce, czy to w szczęściu, 
czy też pośród losu zmiennych kolei, 
wiernie i niezachwianie służyć Tobie, 
ukochanemu swemu Monarsze” – za-
pewniał Mikołaja przywódca ugodow-
ców, hrabia Zygmunt Wielopolski. 
Przemówienie  samozwańczego rzecz-
nika narodu (wygłoszone rzecz jasna 
po rosyjsku) car skwitował zdawko-
wym podziękowaniem. Milion rubli, 
podarowany przez mieszkańców War-
szawy, przekazał na budowę Instytutu 
Politechnicznego swego imienia.

Mikołaj II bawił nad Wisłą pięć dni, 
polityczne skutki tej wizyty okazały się 
jednak mizerne. Jedynym objawem od-
wilży była zgoda władz na postawienie 
w Warszawie pomnika Adama Mickie-
wicza. Dla równowagi na placu Saskim 
wyrósł wkrótce monstrualny sobór pra-
wosławny, w Wilnie zaś odsłonięto po-
mnik sprawczyni rozbiorów, carycy Ka-
tarzyny II. O przywróceniu chociażby 
tych skromnych swobód, jakimi Polacy 
cieszyli się przed Powstaniem Stycz-
niowym, nie było mowy. Konserwa-
tywną monarchię Romanowów drążył 
bowiem robak wielkoruskiego nacjona-
lizmu. Za panowania Mikołaja II znie-
siono autonomię Finlandii, a bałtyccy 
Niemcy – dotąd uważani za podporę tro-

nu – zaczęli tracić wpły-
wy i stanowiska. Przez 
imperium przetaczały się 
pogromy Żydów, które 
były inspirowane przez 
armię i urzędników.

Polakom, jako zatwardziałym kato-
likom i „zdrajcom Słowiańszczyzny”, 
nie mogły pomóc żadne wiernopod-
dańcze gesty. W nowej Rosji nawet na-
zwisko kończące się na -ski stawało się 
przeszkodą w karierze. Z tego powodu 
można było stracić pracę, co przytrafiło 
się urzędnikowi kolejowemu z Odessy, 
niejakiemu Katulskiemu. Nie pomogły 
tłumaczenia, że jest stuprocentowym 
Rosjaninem, a jego ojciec był prawo-
sławnym duchownym. Pogląd, że Polacy 
są zakałą imperium i należy się od nich 
oddzielić wewnętrzną granicą, zdoby-
wał coraz więcej zwolenników w sferach 
rządowych.

Zniechęcenie rosło również po dru-
giej stronie narodowej barykady. Prus, 
korzystając ze złagodzenia cenzury, 
w lutym 1906 roku napisał w „Tygo-
dniku Ilustrowanym”: „Co mnie ob-
chodzi jakaś tam Słowiańszczyzna, je-
śli najpotężniejszy jej członek, Rosja, 

ulster nad Bugiem
wiesław chełminiak

rujnuje nas materialnie i moralnie”. 
Henryk Sienkiewicz w liście do pre-
zesa Polskiej Macierzy Szkolnej Anto-
niego Osuchowskiego sformułował to 
jeszcze bardziej dosadnie: „nam jako 
narodowi z kulturą łacińską jest pra-
wie zupełnym niepodobieństwem poro-
zumieć się z dzisiejszymi Rosjanami”.

Mała Moskwa
Projekt przyłączenia wschodniej części 
„kraju przywiślańskiego” bezpośred-
nio do Rosji, z którym w 1909 roku 
wystąpił rząd w Petersburgu, miał już 

 Ð Włodarze miasta witają 
batiuszkę-cara chlebem 
i solą, Chełm,  
czerwiec 1900 roku

 Ð Szpaler 65. Moskiewskiego Pułku  
Piechoty żołnierzy oczekujących na cara,  
Chełm, czerwiec 1900 roku

 Ð Łuk triumfalny przy wjeździe do Cheł-
ma, wzniesiony z okazji przybycia cara 
Mikołaja II w 1900 roku

Fot. „Dawny Chełm w fotografii”
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wówczas długą brodę. Jego ojcem 
chrzestnym był książę Włodzimierz 
Czerkaski, dyrektor Komisji Spraw 
Wewnętrznych i Duchownych, powo-
łanej na fali represji po upadku Po-
wstania Styczniowego. W 1865 roku 
wysunął on propozycję stworzenia do-
datkowej, jedenastej guberni ze stolicą 
w Chełmie, która ochroniłaby tamtej-
szą ludność od „wpływów fanatycznej 
polsko-katolickiej propagandy płyną-
cej z Lublina i Siedlec”. Jego szefo-
wie odrzucili jednak ten pomysł, gdyż 
marzyła im się totalna rusyfikacja całej 
Polski, a nie tylko kilku jej powiatów. 
Ponadto ówczesny Chełm, zaniedbane 
czterotysięczne miasteczko, zupełnie 
nie nadawał się na centrum admini-
stracyjne.

Większych korzyści spodziewano się 
po definitywnym zniesieniu unii brze-
skiej (na początku XVII wieku część 
duchownych prawosławnych i wyznaw-
ców prawosławia uznała papieża za gło-
wę Kościoła, zachowując jednak bizan-
tyjską liturgię). Operację nawracania 
260 tys. grekokatolików z Chełmszczyz-
ny i Podlasia na prawosławie przepro-
wadzono z całą brutalnością, nie zważa-
jąc na protesty Watykanu. Towarzyszyła 
jej czystka wewnątrz miejscowego du-
chowieństwa, podejrzanego o sprzyja-
nie polskości. Problem braku kadr roz-
wiązano, sprowadzając moskalofilów 
z Galicji. Warszawski generał-guberna-
tor osobiście uświadomił ich, że oczysz-
czenie liturgii z katolickich miazmatów 
jest „niewzruszonym życzeniem cesa-
rza”. Dekret kasujący pozostałości unii 
w zaborze rosyjskim  wydano w 1875 
roku. Pacyfikacja „opornych” trwała 
o wiele dłużej, nie skutkowały nawet 
zsyłki w głąb imperium i przemyślny 
(choć bezprawny) system kar i szykan. 
„Lud żył bez kościoła, nie chrzcił dzie-
ci, nie żenił się, nie spowiadał, chował 
zmarłych bez posług religijnych – tym-

czasem nowe cerkwie prawosławne sta-
ły próżne” – pisał Władysław Reymont. 
„Kałakutom”, nadal wyznającym religię 
ojców, potajemnie pomagali księża ka-
toliccy oraz miejscowi ziemianie.

Pomysł wydzielenia Chełmszczyz-
ny wracał jak bumerang. Z wyjątkiem 
hrabiego Pawła Szuwałowa (skądinąd 
ulubieńca warszawskich salonów) opro-
testowywali go jednak wszyscy war-
szawscy generał-gubernatorzy. Nawet 
tak gorliwy rusyfikator jak Józef Hurko, 
który twierdził, że „polszczyzna to język 
kucharek”, a pod koniec urzędowania 
zakazał pielgrzymek na Jasną Górę, nie 
chciał słyszeć o uszczuplaniu swej nad-
wiślańskiej satrapii. 

W czerwcu 1900 roku Chełm odwie-
dził Mikołaj II. Pretekstem była dwu-
setna rocznica powstania stacjonują-
cego w mieście 65. Moskiewskiego 
Pułku Piechoty. Car, jako honorowy 
dowódca tej formacji, podarował jej 
nowy sztandar. Rok później w Cheł-
mie na krótko pojawił się poszukiwa-
ny przez policję Józef Piłsudski. Obaj 
panowie z pewnością zwrócili uwagę 
na „rosyjski” wygląd miasteczka. Choć 
ponad połowę mieszkańców stanowili 
Żydzi, w panoramie dominowały zło-
ciste kopuły cerkwi. Na początku XX 
wieku prawosławni dysponowali już tu-
taj trzynastoma świątyniami i domami 
modlitwy. Chełmskim katolikom musiał 
wystarczyć jeden kościół.

Uwaga, polonizacja!
W kwietniu 1905 roku Mikołaj II, przy-
party do muru przez rewolucję, wydał 
ukaz o częściowej tolerancji religijnej. 
Skutek był piorunujący. Z dnia na dzień 
170 tys. mieszkańców guberni lubel-
skiej porzuciło prawosławie na rzecz 
obrządku rzymskiego. Wśród włościan 
krążyły plotki, że sam car nawrócił się 
na katolicyzm. „Rusi zabużańskiej”  
(termin ukuty przez rosyjskich histo-

ryków, nawiązujący do czasów efe-
merycznego księstwa chełmskiego, 
rządzonego w XIII wieku przez Rury-
kowiczów) nie ominęły strajki uczniów 
oraz protesty rolników i robotników. 
Podczas jednej z manifestacji w Cheł-
mie nad tłumem pojawiła się czerwo-
na flaga, na której po polsku, rosyjsku 
i w jidysz napisano: „niech żyje wol-
ność”. Demonstranci przeszli przez 
miasto, śpiewając Boże, coś Polskę.

Rosyjscy urzędnicy wpadli w panikę. 
Zimną krew zachował natomiast pra-
wosławny biskup Eulogiusz, bardziej 
polityk niż duchowny. Już w 1902 roku 
odkrył ze zgrozą, że „lud chełmski zapo-
mniał o swoich korzeniach i na pytanie, 
gdzie mieszka, naiwnie odpowiadał, że 
w Polsce”. Eulogiusz, z przekonań na-
cjonalista, bił na alarm, że zapowiada-
na reforma samorządowa będzie kolej-
nym ciosem dla rosyjskości i spowoduje 
przesunięcie granicy etnicznej daleko 
na wschód. Post factum narzekał, że 
sprawa zjednoczenia unitów z cerkwią 
prawosławną „została wydarta z rąk du-
chowieństwa i oddana w niezdarne, gru-
biańskie łapy administracji świeckiej”, 
co nie przeszkadzało mu domagać się 
administracyjnego wydzielenia terenów 
najbardziej zagrożonych polonizacją.

Premier Rosji Sergiusz Witte uważał, 
że rząd ma ważniejsze rzeczy na gło-
wie  („Co to jest Chełmszczyzna? Jakie 
to w ogóle ma znaczenie?”), ale biskup 
znalazł wsparcie u cara. Petersburscy 
urzędnicy zaczęli biedzić się nad pro-
jektem, w Dumie Państwowej zaś – racz-
kującym rosyjskim parlamencie – zare-
zerwowano miejsce dla przedstawiciela 
prawosławnego ludu  Chełmszczyzny. 
Został nim oczywiście Eulogiusz. Na-
stępca Wittego, Piotr Stołypin, by prze-
prowadzić planowane reformy, potrze-
bował poparcia nacjonalistów, więc idei 
„umacniania rosyjskości” na zachód od 
Bugu nie mógł lekceważyć. Ruszyła 

 Ð Parada oddziałów pułku przed carem Mikołajem II

Fot. „Dawny Chełm w fotografii”
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machina propagandowa. Usłużni histo-
rycy przypomnieli, że księstwo chełm-
skie zostało definitywnie przyłączone 
do Polski dopiero za czasów królowej 
Jadwigi.  Jego „odzyskanie” jawiło się 
więc jako akt dziejowej sprawiedliwo-
ści. Przy okazji nowa gubernia odgry-
wałaby rolę bastionu, broniącego ziem 
zabużańskich przed polsko-katolickimi 
wpływami. Włodzimierz Hurko (syn ge-
nerał-gubernatora), nie owijając rzeczy 
w bawełnę, nazwał Chełmszczyznę „ro-
syjskim Ulsterem”.

W obronie własnej
W pierwszej Dumie, która zebrała się 
w kwietniu 1906 roku, mniejszości 
narodowe miały prawie połowę man-
datów, a wśród rosyjskich deputowa-
nych dominowali liberałowie. Mikołaj 
II szybko rozpędził ów parlament. Ten 
sam los spotkał drugą Dumę, a najbar-
dziej opozycyjni posłowie zostali zesła-
ni na Syberię. Dopiero po zmanipulo-
waniu ordynacji wyborczej do trzeciej 
Dumy rosyjscy nacjonaliści zdobyli 
przytłaczającą większość. Dwunastu 
endeckich posłów, reprezentujących 
Królestwo Polskie (partie centrowe 
i lewicowe zbojkotowały wybory), da-
remnie liczyło na jakiś gest ze strony 
rządu. Deklarując antyniemieckość, 
wstręt do rewolucji oraz poparcie dla 
idei panslawizmu, sami zapędzili się 
w ślepy zaułek. „Riecz” – organ pra-
sowy Konstytucyjnych Demokratów – 
wykpiła zgłoszony przez Polaków pro-
jekt ograniczonej autonomii Królestwa, 
zapewniając, że Rosja nie dopuści do 
powstania nad Wisłą „nowej Kartagi-
ny”. Wydzieleniu Chełmszczyzny ka-
deci byli jednak przeciwni, uważając, 
że akt ten skłóci oba narody.

Projekt utworzenia nowej guberni 
trafił pod obrady Dumy w maju 1909 
roku. Rekomendujący go sekretarz pań-
stwowy Aleksander Makarow oświad-

czył: „Przed wami, panowie posłowie, 
leży zadanie wykazać, że Polska jest 
tylko częścią składową jedynej i nie-
podzielnej Rosji”. Nacjonaliści uważali 
okrojenie Królestwa Polskiego z jego 
wschodnich rubieży za przedostatni 
etap trwającego od stuleci „zbierania 
ziem ruskich” (ostatnim miało być za-
jęcie Galicji Wschodniej i Zakarpacia). 
Tygodnik „Okrainy Rossii” przekony-
wał czytelników, że jest to posunięcie 
obronne, „spowodowane barbarzyńską 
przemocą, jakiej dopuścili się Polacy 
wobec narodu rosyjskiego”.

Niezmordowany Eulogiusz zorgani-
zował dla parlamentarzystów i dzienni-
karzy wycieczkę do „Rusi Chełmskiej”. 
Pokazał im między innymi prawosław-
ny klasztor żeński w Leśnej Podlaskiej, 
powstały ze skonfiskowanego przez 
rząd katolickiego sanktuarium maryj-
nego. „Dopóki nie załatwimy sprawy 
chełmskiej, nie ustanie antagonizm pol-
sko-rosyjski. A kiedy Polacy wyrzekną 
się jej ostatecznie, zapanuje era pokojo-
wego, wolnego i kulturalnego rozwoju. 
Wtedy będziemy mogli podać spokojnie 
i szczerze rękę braciom-Polakom, zapo-
minając o ich dawnych przewinieniach” 
– oto skromna próbka krasomówczego 
talentu biskupa-deputowanego.

Obie strony zorganizowały akcję 
zbierania podpisów, popierających lub 
potępiających rządowy projekt. Ludzie 
Eulogiusza zebrali ich 50 tys., Polacy 
z Podlasia i Chełmszczyzny tylko o trzy 
tysiące więcej, gdyż deptała im po pię-
tach rosyjska policja. W wielu kościo-
łach odprawiano modły o pozostanie 
w granicach Królestwa. Jedni i drudzy 
obiecywali chłopom ziemię z parcelo-
wanych majątków. Eulogiusz zabiegał 
o poparcie nawet u miejscowych Żydów.

Chełmszczyzna to my
Głównym orężem w propagandowej 
wojnie o ziemię chełmską były pióra 

dziennikarzy, historyków i literatów. 
Władysław Reymont, wówczas kore-
spondent warszawskiego „Tygodnika 
Ilustrowanego”, na przełomie 1909 
i 1910 roku opublikował cykl reporta-
ży „Z ziemi chełmskiej”. Przypomniał 
w nich martyrologię unitów oraz pod-
kreślił, że miejscowa ludność posłu-
guje się czystą polszczyzną. Historyk 
Szymon Askenazy zbijał argumenty 
swych rosyjskich kolegów i ostrze-
gał, że oderwanie Chełmszczyzny jest 
wstępem do likwidacji Królestwa Pol-
skiego i przywrócenia granic z czasów 
trzeciego rozbioru (do czego, jego zda-
niem, dążyli Niemcy).

 Ð Car Mikołaj II w towarzystwie oficerów 
opuszcza pułkową cerkiew po nabożeństwie

Fot. „Dawny Chełm w fotografii”

Bolesław Prus początkowo starał się 
mitygować nastroje. W kwietniu 1909 
roku w „Kronikach tygodniowych” po-
równał terytorialne roszady w granicach 
tego samego państwa do przesuwania 
mebli w tym samym pokoju. W wywia-
dzie udzielonym pięć miesięcy później 
korespondentowi „Rieczi” oświadczył 
jednak stanowczo, że sporne ziemie 
tak czy inaczej pozostaną „fortecą Po-
laków”. Propozycję transakcji: Chełm-
szczyzna za samorząd dla reszty Króle-
stwa, urodzony w Hrubieszowie pisarz 
skwitował słowami: „Za Chełmszczyznę 
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nic nie chcemy. Chełmszczyzna to my, 
a samych siebie nie będziemy sprzeda-
wać na licytacji”.

Socjalista Leon Wasilewski jako jeden 
z nielicznych zauważył, że na spornym 
terenie „żadnych Rosjan nie ma i nigdy 
nie było”, są natomiast Ukraińcy, z któ-
rymi trzeba się porozumieć. O losie po-
łudniowego Podlasia i ziemi chełmskiej 
powinien – jego zdaniem – rozstrzygnąć 
plebiscyt. Wasilewski, bliski współpra-
cownik Piłsudskiego, był przekonany, że 
Polacy go wygrają, bo wszędzie, z wy-
jątkiem powiatu hrubieszowskiego, są 
w większości.

Koło polskie w Dumie próbowało 
grać na zwłokę. Jego członkowie zgłosi-
li ponad trzysta poprawek do rządowego 
projektu. Mogli jednak liczyć na popar-
cie jedynie garstki demokratów. Apele 
do rosyjskiej i międzynarodowej opi-
nii publicznej okazały się bezskutecz-
ne. Decydujące głosowanie, do którego 
doszło w maju 1912 roku, Polacy prze-
grali z kretesem. Rada Państwa, pełniąca 
funkcję izby wyższej, ustawę zatwier-
dziła. Podpis cara był formalnością.

Nad Wisłą zapanowała żałoba naro-
dowa, w Warszawie odwołane zostały 
wszystkie bale i koncerty. W galicyj-
skim Lwowie demonstrowano i wie-
cowano pod konsulatem rosyjskim. 
Młodzi niepodległościowcy snuli pla-
ny odwetu w rodzaju wysadzenia w po-
wietrze prawosławnej cerkwi lub wyko-
pania i przemycenia z Białej Podlaskiej 
do Galicji zwłok unickiego męczennika, 
świętego Jozafata Kuncewicza.

1 września 1913 roku mianowany gu-
bernatorem Aleksander Wołżyn trium-
falnie wjechał do Chełma. Mszę dzięk-
czynną odprawił Eulogiusz, teraz już 
arcybiskup. Wołżyn szybko potwierdził, 
że nie przypadkiem cieszył się opinią 
gorliwego rusyfikatora: wydał okólnik 
nakazujący ściganie sprawców takich 
przestępstw jak śpiewanie Boże, coś 
Polskę i Mazurka Dąbrowskiego. Nowa 
gubernia składała się z ośmiu powiatów. 
Stołeczność dwudziestotysięcznego już 
Chełma musiały uznać Zamość, Biłgo-

raj, Biała Podlaska, Włodawa, Hrubie-
szów i Tomaszów Lubelski.

Najmniejszej guberni imperium 
nie był jednak sądzony długi żywot. 
W sierpniu 1915 roku zajęła ją armia 
austriacka. Umykający Rosjanie stoso-
wali taktykę spalonej ziemi. Czego nie 
zdołali wywieźć lub rozgrabić, niszczy-
li. W Chełmie zostawili po sobie wiel-
ki plac budowy. Na dawnym pastwisku 
miejskim miały wyrosnąć pałac guber-
natora, urząd gubernialny, wielki sobór 
prawosławny, sądy, szkoły, izba skarbo-
wa, poczta i – oczywiście – więzienie. 
Dwa pierwsze budynki zostały ukoń-
czone już w niepodległej Polsce. Ulo-
kowano w nich szpital psychiatryczny.

Eulogiusz i Wołżyn zmarli na emi-
gracji we Francji. Chełmszczyzna na-
dal była kością niezgody. W lutym 1918 
roku Niemcy i Austriacy, postępując 
w myśl dewizy divide et impera, spre-
zentowali ją (nawet nieco powiększo-
ną w kierunku zachodnim) Centralnej 
Radzie Ukraińskiej. Ten pozbawiony 
poważniejszych następstw epizod mu-
siał mocno wryć się w pamięć polskich 
polityków. W walce z ukraińską irre-
dentą w II RP sięgnęli bowiem po bru-
talne metody. Przed I wojną światową 
rosyjscy generał-gubernatorzy zamyka-
li katolickie kościoły lub zamieniali je 
w cerkwie. Przed II wojną – polscy żoł-
nierze za pomocą ładunków wybucho-
wych usuwali prawosławne świątynie 
z nadbużańskiego krajobrazu. Widmo 
chełmskiej guberni po raz ostatni zama-
jaczyło w 1944 roku. Ukraińscy komu-
niści prosili Stalina o odebranie Rzeczy-
pospolitej „odwiecznie ruskich” ziem, 
włącznie z Zamościem i Przemyślem. 
Generalissimus miał jednak inne prio-
rytety. Problem prawosławnych miesz-
kańców Chełmszczyzny i południowe-
go Podlasia rozwiązano po stalinowsku. 
Niemal wszyscy zostali wysiedleni do 
Związku Radzieckiego.

 Ð Pamiątkowy album przygotowany z okazji  
jubileuszowej wizytacji 65. pułku piechoty 
przez cara Mikołaja II

 Ð Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Hrubieszowie, wzniesiona w 1873 roku, jest 
jedną z nielicznych świątyń prawosławnych, 
które przetrwały na Lubelszczyźnie do dziś
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t o nie była „zwykła” napaść, 
bo nawet zakładając, że każ-
da agresja jest wyjątkowa, 
musimy w tej sowieckiej 

z 17 września 1939 roku dostrzec cechy 
zupełnie niespotykane. Po raz pierwszy 
bodaj w dziejach zdarzyło się, że jedno 
państwo, najeżdżając drugie, twierdziło, 
że to drugie… nie istnieje. A taki właś-
nie pogląd na sytuację Polski w siedem-
nastym dniu niemieckiej napaści zawie-
rała niesławnej pamięci nota, wręczona 
17 września 1939 roku Wacławowi Grzy-
bowskiemu, ambasadorowi RP w Związ-
ku Sowieckim. Warszawa, stwierdzono, 
nie istnieje już jako stolica Polski, rząd 
polski uległ rozkładowi, wszystko to zaś 
miało oznaczać, że państwo polskie „fak-
tycznie” przestało istnieć. 

W kreowaniu stanu rzeczy uzasadnia-
jącego agresję Sowieci poszli jeszcze 
dalej, twierdząc w tym zdumiewającym 
dokumencie, że pozostawiona sobie Pol-
ska to pole dla wszelkiego rodzaju ak-
cji, które mogą stać się zagrożeniem dla 
ZSRS. Przysłowiową kropkę nad i sta-
nowiły ostatnie zdania noty, w których 
stwierdzano, że rząd sowiecki, nie mogąc 
pozostać obojętny na sytuację bezbronnej 
i pozostawionej swojemu losowi „brat-
niej” ludności ukraińskiej i białoruskiej, 
polecił Armii Czerwonej przekroczyć 
granicę, by wziąć tę ludność w opiekę.

Dlaczego Kreml przedstawiał się w do-
kumencie jako siła stojąca właściwie 
poza wojną? Przecież nie po to 23 sierp-
nia 1939 roku zawarł układ z Niemcami, 
by wobec zbliżającej się wielkimi kroka-
mi agresji Niemiec na Polskę zachować 
neutralność. Przeciwnie. Istotą tego ukła-
du był podział terytorium Polski między 

III Rzeszę a Związek Sowiecki (na linii 
rzek: Narew, Wisła, San), który żadną 
miarą nie mógł się dokonać drogą poko-
jową. Jedyną drogą jego urzeczywistnie-
nia była zbrojna agresja. Tak więc krem-
lowscy władcy postanowili „zjeść ciastko 
i zachować je zarazem”, czyli wkroczyć 
na ziemie polskie przyznane im w pak-
cie sierpniowym, a jednocześnie uniknąć 
oskarżenia o dokonanie agresji. W tym 
celu ukuli propagandową tezę, że były 
to tereny niczyje, gdyż państwo polskie 
rzekomo przestało już istnieć.

Milczenie sojuszników
Czy ktoś uwierzył, że 17 września 1939 
roku państwo polskie przestało istnieć, 
wobec czego Armia Czerwona musia-
ła wkroczyć na tereny wschodnich wo-
jewództw Rzeczypospolitej, by chronić 
mieszkającą tam ludność? Uwierzyła 
w to na pewno część, może nawet więk-
sza, społeczeństwa sowieckiego. Oby-
watele ZSRS, oceniając wkroczenie 
swojej armii do Polski, najczęściej po 
prostu powtarzali to, co mówiła oficjalna 
propaganda. A więc że dobrze się stało, 

iż Ukraińcy i Białorusini zostali wzięci 
pod opiekę i że naród ukraiński i bia-
łoruski znalazły się wreszcie w jednym 
państwie. Niektórzy nawet żałowali, że 
Armia Czerwona tak późno „wyzwoliła” 
Białorusinów i Ukraińców, i wyrażali na-
dzieję, że kiedyś „wyzwoli” także narody 
innych państw kapitalistycznych.

Byli jednak w ZSRS i tacy, którzy wy-
rażali wysoce „nieprawomyślne” poglą-
dy i nazywali sowieckie kłamstwa po 
imieniu. Ci mówili, że Związek Sowiecki 
dopuścił się agresji i sam zaczął wojnę, 
chociaż sowiecki rząd wciąż powtarzał, 
że prowadzi antywojenną politykę. Warto 
pamiętać o tych ludziach, którzy zapew-
ne za swą odwagę w najlepszym przy-
padku zapłacili kilkoma latami łagrów.

A jak na agresję sowiecką zareagowa-
li nasi zachodni alianci: Wielka Bryta-
nia i Francja? Przyznajmy, nie łączyły 
nas z nimi żadne układy o charakterze 
obronnym, których przedmiotem było-
by zagrożenie sowieckie. Niemniej jed-
nak powściągliwość i rezerwa mocarstw 
zachodnich wobec wiarołomnej napaści 
Sowietów szła stanowczo za daleko. Nie 

Pod czerwonym butem
sławomir kalbarczyk

Masowe aresztowania, wyroki 
śmierci, deportacje – taka była 
codzienność na polskich  
Kresach w pierwszych miesią-
cach sowieckiej okupacji.



 Ð Dowódca XIX Korpusu Armijnego gen. Heinz Guderian (pierwszy z lewej)  
rozmawia z komisarzem politycznym Borowenskim o przebiegu linii demarkacyjnej 
pomiędzy wojskami niemieckimi i sowieckimi, 22 września 1939 roku
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zdobyto się nawet na złożenie na Krem-
lu noty protestacyjnej. Brytyjski gabi-
net uznał, że to zbyt wiele, i poprzestał 
na komunikacie prasowym w gazecie 
„The Times”, w którym odrzucił so-
wieckie uzasadnienie ataku na Polskę. 
Winston Churchill, wówczas Pierwszy 
Lord Admiralicji, 1 października 1939 
roku „rozgrzeszył” Sowietów za agresję 
17 września, twierdząc, że Armia Czer-
wona weszła na teren Polski z potrzeby 
zapewnienia Związkowi Sowieckiemu 
bezpieczeństwa ze strony Niemiec (!) 
i że posunięcie to zablokowało Hitle-
rowi możliwość uderzenia na Bałkany. 
Brytyjski polityk widział więc „wszyst-
ko”, nie dostrzegał tylko Polski. Francja 
we wrześniu 1939 roku „zdobyła się” na 
skierowaną pod adresem Moskwy prośbę 
o podanie motywów napaści na Polskę 
– jakby miały one jakiekolwiek znacze-
nie. Spotkało ją upokorzenie, bo Kreml 
odpowiedział, że nie musi się nikomu 
tłumaczyć ze swej polityki zagranicznej.

Rozprawa z polskością
Jaką politykę prowadził sowiecki oku-
pant na zagarniętej połowie państwa pol-
skiego? Była to polityka „sowietyzacji”, 
której celem było zaprowadzenie na zie-
miach okupowanych sowieckiego ustroju 
i sowieckich porządków. Podstawowym 
celem „pierwszego etapu” sowieckich 
rządów na Kresach musiało stać się za-
tem radykalne wykorzenienie polskiej 
państwowości i uderzenie w ludzi, którzy 
się z nią utożsamiali. Stalin, choć trudno 
w to z dzisiejszej perspektywy uwierzyć, 
uważał Polskę za państwo „faszystow-
skie”. Likwidując polską państwowość, 
nie tylko niszczono instytucje państwo-
we, ale także znacjonalizowano większe 
zakłady przemysłowe i banki, zniesiono 
polską walutę, zlikwidowano prywatne 
rzemiosło i handel, niepaństwowe szkoły 
itd. – wszystko to bowiem nie pasowa-
ło do nowej, sowieckiej rzeczywistości.

Antypolskie działania miały jednak 
nie tylko wymiar administracyjny. Lu-
dzi związanych z polskością zwalczano 
przede wszystkim metodami policyj-
nymi. Osławiona policja polityczna – 
NKWD – prowadziła już od 17 września 

1939 roku masowe aresztowania urzęd-
ników państwowych, policjantów, ofi-
cerów, ziemian, członków takich partii 
politycznych jak Polska Partia Socja-
listyczna czy Stronnictwo Narodowe. 
W więzieniach osadzono m.in. tak znane 
postaci jak byli premierzy Leopold Skul-
ski i Leon Kozłowski, byłych ministrów 
wyznań religijnych i oświecenia publicz-
nego oraz parlamentarzystów, a przy tym 
wybitnych uczonych: Stanisława Głą-
bińskiego i Stanisława Grabskiego oraz 
generałów: Władysława Andersa, Ma-
riusza Zaruskiego, Władysława Jędrze-
jowskiego, Mariana Żegotę-Januszajtisa 
i Mieczysława Borutę-Spiechowicza.

Los aresztowanych był tragiczny, 
sowieckie śledztwo polegało bowiem 
przede wszystkim na wymuszaniu przy-
znania się do „winy” za pomocą bicia. 
Więźniów dręczono także bezsennością 
i pobytem w karcerze. Z reguły nie było 
żadnych rozpraw sądowych. Skazywano 
zaocznie, nie dając żadnych możliwości 
obrony. Najczęściej ferowano karę osa-
dzenia w obozach pracy przymusowej, 
tzw. łagrach. Miejsca te, położone na 
ogół na bezludnych terenach rosyjskiej 
północy, dawały nikłą szansę przeżycia. 
Mróz, mordercza praca – przeważnie 
przy wyrębie lasu – i nędzne wyżywie-
nie dziesiątkowały więźniów.

Aresztowani, którzy trafili do obo-
zów, mieli choć szansę na to, by prze-
trwać. Nie mieli jej ci, których skazano 
na karę śmierci. Biuro Polityczne partii 
bolszewickiej 5 marca 1940 roku podję-
ło decyzję o rozstrzelaniu 11 tys. więź-
niów, przetrzymywanych w więzieniach 
NKWD na okupowanym polskim teryto-
rium (jednocześnie zadecydowano o roz-
strzelaniu jeńców obozów w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie). W więzie-
niach tych przebywało wówczas łącz-
nie ponad 18 tys. więźniów. Ostatecz-
nie zdecydowano się rozstrzelać 7305 
więźniów, których wywieziono w tym 
celu do Mińska na Białorusi oraz Kijo-
wa, Chersonia i Charkowa na Ukrainie. 
„Zaprawiona” w mordowaniu ludzi so-
wiecka policja polityczna przeprowadzi-
ła akcję w sposób perfekcyjny. Tysiące 
ludzi zabito strzałami w tył głowy i po-

 Ð Niemiecki minister spraw zagranicznych  
Joachim von Ribbentrop podpisuje umowę 
o nieagresji (w rzeczywistości pakt dotyczący 
podziału terytoriów w Europie Środkowej, 
w tym Polski) pomiędzy III Rzeszą a ZSRS,  
z tyłu stoją Wiaczesław Mołotow (po lewej)  
i Józef Stalin, 23 sierpnia 1939 roku

 Ð Niemiecka mapa „dawnego terytorium polskie-
go” z zaznaczoną tymczasową linią demarkacyjną 
i przyszłą granicą III Rzeszy i ZSRS
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grzebano w absolutnej tajemnicy, tak że 
prawda o dokonanej zbrodni wyszła na 
jaw dopiero po pół wieku. Zresztą – nie 
do końca. Wiemy bowiem, gdzie pocho-
wano zamordowanych w Kijowie – były 
to lasy w okolicach podkijowskiej wsi 
Bykownia (dziś teren ten znajduje się 
w granicach Kijowa). Jednak miejsca 
pochówku tych, których zamordowano 
w pozostałych więzieniach, są nieznane. 
Pewne znaki wskazują, że rozstrzelanych 
w białoruskim Mińsku pogrzebano na 
terenie pobliskiego uroczyska Kuropaty, 
ale nie jest to wiedza pewna.

Pociągi na wschód
Aresztowania miały charakter zindywi-
dualizowany, choć dotyczyły najczęś-
ciej ściśle określonych kategorii osób. 
O wiele bardziej masowy charakter miały 
akcje deportacyjne, za pomocą których 
„pozbywano się” z okupowanych ziem 
polskich dziesiątek tysięcy osób uwa-
żanych za wrogie władzom sowieckim. 
Ludzie ci nie mogli zostać aresztowani 
i skazani, gdyż nawet z punktu widze-
nia sowieckiego kodeksu karnego nie po-
pełnili żadnych „przestępstw” przeciwko 
władzy sowieckiej. Postanowiono więc 
represjonować ich w drodze decyzji ad-
ministracyjnych, które podejmowały so-
wiecki rząd i Biuro Polityczne.

Deportacje były bardzo skutecznym 
instrumentem polityki represyjnej. Prze-
sądzała o tym nie tylko ich skala, ale 
i czas: każdą taką akcję przeprowadzano 
bowiem właściwie w ciągu jednego dnia.

W lutym 1940 roku deportowano 
w głąb Związku Sowieckiego blisko 

140 tys. osadników wojskowych i leś-
ników wraz z rodzinami, uznając, że 
z powodu przywiązania do „burżuazyj-
nej” Polski nie mogą pozostać na miej-
scu (w dokumentach NKWD osadników 
określano mianem „wojskowo-policyjnej 
agentury rządu polskiego”). O barbarzyń-
stwie tej wywózki niech świadczy fakt, że 
wśród deportowanych było około 50 tys. 
dzieci. To właśnie one najczęściej umie-
rały w drodze do miejsc zesłania i już na 
miejscu – w tzw. osiedlach specjalnych.

W kwietniu tego samego roku ich los 
podzieliło około 61 tys. członków rodzin 
oficerów i policjantów przetrzymywa-
nych w obozach w Kozielsku, Ostaszko-
wie i Starobielsku oraz osób osadzonych 
w więzieniach. Ostrze polityki represyj-
nej, aczkolwiek skierowane głównie 
przeciwko Polakom, nie omijało także 
innych narodowości. Niemniej do inwa-
zji niemieckiej na Francję (10 czerwca 
1940 roku) wśród ofiar sowieckich repre-
sji przeważali Polacy. Tytułem przykładu 
można podać, że w 1939 roku aresztowa-
no ich ok. 10,5 tys., co stanowiło 55 proc. 
ogółu aresztowanych na ziemiach pol-
skich okupowanych przez ZSRS. Rów-
nież w obu wspomnianych deportacjach 
Polacy stanowili absolutną większość 
(w pierwszej było ich 82 proc.).

Represjami na Kresach kierowało 
dwóch ludzi, których nazwiska na trwałe 
związały się z historią Polski: Ławrientij 
Canawa, szef NKWD Białorusi, i jego 

ukraiński odpowiednik – Iwan Sierow. 
Ten ostatni dopiero stał u progu oszała-
miającej kariery w „organach”. W przy-
szłości zdobędzie „sławę” jako pogrom-
ca Armii Krajowej w Wilnie, organizator 
porwania szesnastu Przywódców Polski 
Podziemnej, pierwszy szef KGB i „pa-
cyfikator” Węgier w 1956 roku.

Rządy okupanta sowieckiego na 
Kresach musiały wywołać opór. Po 
17 września jak grzyby po deszczu za-
częły się pojawiać liczne organizacje 
konspiracyjne o charakterze lokalnym; 
działał tu również Związek Walki Zbroj-
nej. NKWD okazał się jednak trudnym 
przeciwnikiem, bardzo sprawnie zwal-
czającym ruch podziemny. Aresztowania 
rozbijały kolejne struktury konspiracyj-
ne, a te, które się ostały, były najczęściej 
kontrolowane przez sowiecką agenturę. 
Niepowodzeniem zakończyła się podję-
ta w styczniu 1940 roku próba zainicjo-
wania antysowieckiego powstania przez 
opanowanie Czortkowa (miasto w daw-
nym województwie tarnopolskim) siła-
mi lokalnej konspiracji. Aresztowano po-
nad setkę konspiratorów, z których ponad 
dwudziestu skazano na karę śmieci.

W „krainie szczęśliwości”
Rządy sowieckie w okresie, o którym 
tu bardzo skrótowo piszemy, to jednak 
nie tylko represje i opór. To także – iście 
rewolucyjna – zmiana życia codzienne-
go. Z miast usunięto wszystkie symbole 

 Ð Plan rozbioru Polski zrealizowany: żoł-
nierze Wehrmachtu i Armii Czerwonej 
(w furażerce) podali sobie ręce na ziemi 
polskiej, wrzesień 1939 roku

 Ð Żołnierze Armii Czerwonej usuwają  
polskie umocnienia przeciwczołgowe  
na granicy polsko-sowieckiej na Polesiu
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polskiej państwowości i pomniki o pa-
triotycznej wymowie. Nazwy wielu ulic 
przemianowano, uznając, że zawierają 
treści antysowieckie. W ten sposób na 
przykład liczne ulice Piłsudskiego zy-
skały nowego patrona – Feliksa Dzier-
żyńskiego. Nie tolerowano nawet nazw 
ulic, w których dopatrzono się wymowy 
antyrosyjskiej. Dlatego też na przykład 
w Brześciu nad Bugiem nie zostawio-
no w spokoju ulicy Jana Kilińskiego, 
zamieniając ją na Karola Marksa. Pro-
paganda komunizmu zmieniła nie tylko 
nazwy ulic, ale również oblicze miast 
i miasteczek. Fasady domów pokryły ol-
brzymie transparenty z hasłami komu-
nistycznymi albo portrety przywódców 
Związku Sowieckiego: Stalina, Mołoto-
wa, Woroszyłowa i innych. Przestrzeń 
publiczna została w ten sposób oszpeco-
na, a jeśli dodamy do tego, że Sowieci 
zaniechali remontów i sprzątania, łatwo 
sobie wyobrazić skutki takiej polityki: 
miasta szybko podupadły, stały się sza-
re i brudne.

Szare stało się również życie ludności 
na okupowanym terytorium. W sowiec-
kim systemie, który bezwstydnie gloryfi-
kował sam siebie jako „kraina szczęśliwo-
ści” mas pracujących, brakowało bowiem 
wszystkiego: mydła, nafty, cukru, papie-
rosów, a nawet chleba. Przed sklepami, 
w których okazjonalnie pojawiał się to-
war, formowały się długie kolejki – zja-
wisko w przedwojennej Polsce nieznane 
(liczyły one nawet tysiąc osób). A kiedy 
wreszcie towar „rzucono”, zniecierpli-
wiona klientela przypuszczała prawdziwy 
szturm na sklep. Nie obywało się przy tym 
bez kłótni, przepychanek, a nawet bójek. 
Ludzie coraz dokładniej zaczynali rozu-
mieć prawdę, od dawna znaną sowieckie-
mu społeczeństwu, że „szczęście” w sy-
stemie sowieckim daje kupno kilograma 
cukru czy butów dla dziecka. Nie dość 
że towarów w sklepach było jak na le-
karstwo, to płace pod okupacją sowiecką 
były kilkakrotnie niższe niż przed wojną.

Pracujący „na swoim” chłopi, stano-
wiący absolutną większość na okupo-
wanych Kresach, szybko odczuli twardą 
rękę państwa sowieckiego. Ich gospodar-
stwa obłożono horrendalnymi podatkami, 

a ich samych zmuszono do dostarczania 
kontyngentów. Za niewywiązanie się za-
równo z podatków, jak i kontyngentów 
groziła odpowiedzialność karna. Rezul-
tatem było gwałtowne ubożenie włościan, 
którzy nierzadko musieli wyprzedawać 
inwentarz, a nawet ziemię, by podołać 
ciężarom narzuconym przez państwo. 
A miały one nie tylko wymiar finansowy. 
Okupant żądał również od chłopów wy-
konywania rozmaitych bezpłatnych prac 
na rzecz państwa (tzw. szarwarków) – i to 
własnym transportem i sprzętem. Kto nie 
wywiązał się z tego obowiązku, czyli na 
przykład nie wywiózł z lasu własnym wo-
zem określonej ilości drewna – odpowia-
dał karnie, jakby popełnił przestępstwo.

Plagi okupacji
Po pierwszych aresztowaniach i depor-
tacjach społeczeństwo kresowe już wie-
działo, że stąpa po kruchym lodzie, bo 
praktycznie każdy mógł zostać aresztowa-
ny albo wywieziony – sowieckie władze 
nie tłumaczyły wszak, z jakiego powodu 
poddają kogoś represjom. Obawę zaczęły 
więc budzić samochody podjeżdżające 
pod dom – mogli nimi bowiem przyje-
chać funkcjonariusze NKWD. Niepokój 
budziła też noc – ulubiona pora „pracy” 
sowieckiej policji politycznej. Obawiając 
się aresztowania, ludzie wpadali niekiedy 
w bezsenność albo dręczyły ich koszmary 
nocne. Nierzadko ranek zaczynał się od 
pełnego lęku pytania pod adresem sąsia-
dów: „Kogo wzięli poprzedniej nocy?”.

Strach przed policją polityczną pod-
sycała działalność donosicieli. Wiedzia-
no o ich istnieniu, co fatalnie wpływało 
na życie społeczne: zaczęto uprawiać 
autocenzurę publicznych wypowiedzi, 
bo wyrażanie niemiłych władzom po-
glądów mogło przynieść fatalne skutki. 
W sowieckim kodeksie karnym istniał 
bowiem paragraf przewidujący karę za 
prowadzenie „antysowieckiej agitacji”. 
W praktyce oznaczało to, że jakakolwiek 
krytyka postępowania władz prowadziła 
do więzienia.

Sowieci przynieśli na teren Polski pa-
tologie, które od dawna były normą ży-
cia społecznego w ZSRS. Jedną z nich 
stanowiło łapownictwo. W systemie nie-

doboru i nędznych pensji trzeba było dać 
łapówkę, chcąc cokolwiek zdobyć albo 
załatwić: na przykład bilet kolejowy czy 
deficytowy artykuł. Inną patologią było 
pijaństwo. Pod okupacją sowiecką pito, 
by zapomnieć o obmierzłej rzeczywi-
stości, o strachu, o niedostatku. Szerze-
niu się tej plagi sprzyjał fakt, że jednym 
z nielicznych stale obecnych w sklepach 
towarów była wódka.

Udrękę życia pod okupacją Związku 
Sowieckiego potęgowało wiele czynni-
ków: zniewolenie, strach, nędza bytowa-
nia. Ale też wszechobecna propaganda. Bo 
po pracy trzeba było jeszcze brać udział 
w wielogodzinnych zebraniach (tzw. mi-
tyngach), na których wtłaczano w głowy 
bolszewicki światopogląd. A w komu-
nistyczne święta wszyscy musieli brać 
udział w „radosnych” pochodach.

Przed II wojną światową Kresy 
Wschodnie II Rzeczypospolitej stano-
wiły słabiej rozwiniętą część państwa 
polskiego. Były to w przeważającej 
części tereny wiejskie, niekiedy mocno 
zacofane; i z tego względu nazywano 
je nawet „Polską B”. Gdy jednak pod 
rządami okupanta miejscowe społeczeń-
stwo zaznało sowieckiej antycywiliza-
cji – braku „wolności i chleba” – okres 
przedwojenny zaczął urastać niemal do 
rangi „raju utraconego”.

Klęska Francji w czerwcu 1940 roku 
i obawa przed ekspansjonizmem Hitle-
ra skłoniły Sowietów do działań zmie-
rzających do umocnienia ich rządów 
w okupowanej Polsce. Niektórzy histo-
rycy piszą nawet o czasie „odwilży” dla 
Polaków na wschodnich terenach oku-
powanej Polski, o sowieckiej polityce 
mającej na celu pozyskanie polskiej 
ludności. Niemal przez rok nie było 
żadnych deportacji. Istotnie, śruba ko-
munistycznych represji została nieco po-
luzowana do czerwca 1941 roku, kiedy 
to Sowieci opuścili ziemie kresowe, bo 
zostali zaatakowani przez niedawnego 
niemieckiego sojusznika. Wrócili na nie 
jednak trzy lata później…

dr Sławomir Kalbarczyk – historyk,  
naczelnik Wydziału Badań Naukowych BEP IPN,  
m.in. redaktor naukowym tomu Zbrodnia katyńska: 
w kręgu prawdy i kłamstwa (2010)
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Podjęcie przez UPA zbrojnego 
oporu wobec powrotu struk-
tur sowieckiego państwa 
w 1944 roku na tereny Wo-

łynia i Galicji Wschodniej było możli-
we dzięki wsparciu tej formacji przez 
poważną część ludności ukraińskiej 
zamieszkałej w zachodnich obwodach 
USRS, naprędce odtwarzanych w krót-
kim czasie po zajęciu tych ziem przez 
Armię Czerwoną. Wrogość względem 
komunistycznej władzy jeszcze bar-
dziej podsycały liczne wypadki gwał-
tów i rozbojów popełnianych przez 
czerwonoarmistów, a także radykalne 
działania zmierzające do sowietyzacji 
przedwojennych, południowo-wschod-
nich województw Rzeczypospolitej. 

W szczytowym okresie rozwoju, 
przypadającym na pierwszą połowę 
1944 roku, UPA rzuciła do walki naj-
prawdopodobniej ok. 18–25 tys. ludzi. 

Mogli oni liczyć na pomoc zbrojnego 
podziemia Organizacji Ukraińskich Na-
cjonalistów, dysponującego odrębnymi 
pododdziałami bojowymi i rozbudo-
waną siecią konspiracyjną. Na niektó-
rych obszarach dzisiejszej zachodniej 
Ukrainy UPA stworzyła na krótki czas 
szereg „partyzanckich republik”, nisz-
cząc komórki administracji państwowej 
i tymczasowo przejmując władzę na ich 
terenie. Jednakże wraz z ponoszeniem 
ciężkich strat w starciach z organami 
bezpieczeństwa: Ludowym Komisa-
riatem Spraw Wewnętrznych (NKWD) 
i Ludowym Komisariatem Bezpie-
czeństwa Państwowego (NKGB), była 
zmuszona do stopniowego ograniczania 
wystąpień i nie mogła ochraniać swych 
zwolenników. Sowieckie wojska przy-
stąpiły do zdecydowanej kontrakcji, po-
suwając się również do przymusowych 
deportacji osób rodzinnie związanych 

rodzina – najwrażliwszy 
punkt „bandytów”
Damian Markowski

Walki Ukraińskiej Powstańczej Armii z sowieckimi siłami  
bezpieczeństwa charakteryzowały się niezwykle dużą brutalnością 
i bezwzględnością obu stron. W ramach operacji przeciwpartyzan-
ckich przystąpiono do masowej akcji wysiedleńczej, wymierzonej 
w rodziny członków podziemia. Rozmiary tego przedsięwzięcia  
okazały się poważniejsze od akcji „Wisła”.

oun i upa
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów była 
skrajnie szowinistyczną polityczną orga-
nizacją powstałą w 1929 roku  w Wiedniu, 
stawiającą sobie za cel budowę niepodle-
głego i totalitarnego państwa ukraińskiego 
przy wykorzystaniu niektórych wzorców 
faszyzmu i nazizmu. Przed wybuchem II woj-
ny światowej jej członkowie przeprowa-
dzili szereg akcji terrorystycznych wymie-
rzonych w struktury II RP. Podjęli również 
współpracę z niemieckim okupantem, którą 
oficjalnie przerwali po aresztowaniu „rządu” 
ukraińskiego Jarosława Stećki we Lwowie 
w czerwcu 1941 roku, jednak obustronne 
kontakty, szczególnie na szczeblu współpra-
cy wywiadowczo-wojskowej, ustały dopiero 
wiosną 1945 roku. Zbrojnym ramieniem 
OUN, przewidującej jednoczesną konfron-
tację zbrojną z państwem sowieckim, Po-
lakami i (w ograniczonym stopniu) także 
z III Rzeszą, była Ukraińska Powstańcza 
Armia powstała w październiku 1942 roku. 
UPA osiągnęła swój najwyższy stan liczebny 
w pierwszej połowie 1944 roku i stoczyła 
wiele bitew i potyczek z oddziałami sowie-
ckiej partyzantki, NKWD, NKGB, IB oraz 
AK, BCh, a także z jednostkami niemieckimi 
i węgierskimi. Dopuściła się również ma-
sowych i niezwykle okrutnych zbrodni na 
ludności cywilnej, tylko na Wołyniu mordując 
od 40 do 60 tys. Polaków. Według niepeł-
nych szacunków, jej ofiarą mogło paść ok. 
120 tys. bezbronnych osób, w poważnej 
mierze kobiet i dzieci. Po zniszczeniu więk-
szości oddziałów partyzanckich UPA przez 
Sowietów w latach 1945–1946 jej pozo-
stałości kontynuowały ograniczony opór na 
terytorium USRS do września 1949 roku. 
W powojennej Polsce jej działalności poło-
żyły kres działania wojsk Grupy Operacyjnej 
„Wisła” w 1947 roku.



 Ð Oddział żołnierzy Ukraińskiej  
Powstańczej ArmiiFo
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z partyzantami. Jak się okazało, była to 
metoda szczególnie skuteczna.

Wysiedlić „zarażonych  
bandytyzmem”
Do historii zwalczania partyzantki 
przejdzie zapewne trafne stwierdze-
nie sekretarza Lwowskiego Komi-
tetu Obwodowego Komunistycznej 
Partii (bolszewików) Ukrainy, Iwana 
Hruszećkiego: „Najbardziej wrażliwy 
punkt bandytów to rodzina”. Party-
zanci mogli z bronią w ręku walczyć 
o swoje życie, ich bliscy zajmowali 
się pracą i codzienną żmudną egzy-
stencją, co w realiach głodu szaleją-
cego w pierwszych powojennych la-
tach na obszarach sowieckiej Ukrainy 
również stanowiło niełatwe zadanie. 
Przyszłość miała pokazać, że wysied-
lenia rodzin partyzantów, a nawet ich 
dalszych krewnych, okazały się „strza-
łem w dziesiątkę”. Aresztowanie star-
ców, kobiet i dzieci nie przedstawiało 
większego problemu, należało jedynie 
zadbać o zapewnienie środków trans-
portu do stacji przeładunkowych, zlo-
kalizowanych zazwyczaj w stolicach 
obwodów lub miasteczkach rejono-
wych, w których znajdowały się sta-
cje kolejowe. Stamtąd droga wiodła na 
wschód. Czekały ich tygodnie podróży 
w wagonach speceszelonów (specjal-

nych transportów kolejowych), nato-
miast celem były osady specjalnego 
przeznaczenia (specposiołki), kopalnie 
lub łagry. Wiele osób nie wytrzymywa-
ło trudów podróży.

Deportacje prowadzone bez wzglę-
du na porę roku, płeć, wiek i kondycję 
wysiedlanych znacznie podrywały auto-
rytet UPA i osłabiały morale jej człon-
ków. Najczęściej nie podejmowali oni 
prób odbicia aresztowanych i mogli 
tylko z bezsilną rozpaczą obserwować 
gehennę najbliższych. Dzięki coraz licz-
niejszym donosicielom funkcjonariusze 
bezpieczeństwa bez trudu zdobywali 
interesujące ich informacje. Pracowni-
kom operacyjnym NKGB pozostawa-
ło tylko sporządzić odpowiednie listy 
przeznaczonych do deportacji oraz li-
sty rezerwowe, z których wyznaczano 
do wywózki kolejne rodziny, jeżeli ko-
muś z osób figurujących na pierwszej, 
najważniejszej liście udało się uniknąć 
pojmania. Tam, gdzie działalność pod-
ziemia nie była intensywna, przesied-
lenia uruchamiano dopiero po zanoto-
waniu aktu sprzeciwu, dając ludności 
do zrozumienia, że władza może ukarać 
niepokornych właściwie natychmiast. 

Wysiedlano też „współpracowników 
band”. To nad wyraz pojemne określe-
nie pozwalało lokalnym wydziałom bez-
pieki na „poprawienie” wyników sta-

tystycznych w zwalczaniu podziemia, 
które wędrowały w raportach do moco-
dawców. Dla przykładu: jesienią 1944 
roku dwóch funkcjonariuszy NKWD 
przyszło do wiejskiego nauczyciela na 
rozmowę. Zagadując go o sprawy bie-
żące, niespodziewanie dla rozmówcy 
zapytali, czy nie pokazałby im portre-
tu prezydenta Mościckiego, gdyż cie-
kawi ich, jak wyglądał „burżuazyjny” 
prezydent. Niczego niepodejrzewający 
Ukrainiec znalazł fotografię w starym 
podręczniku szkolnym i pokazał goś-
ciom. Aresztowano go kolejnego dnia 
pod zarzutem przechowywania podo-
bizny wroga ZSRS. 

Ludowy komisarz spraw wewnętrz-
nych ZSRS Ławrientij Beria podpisał 31 
marca 1944 roku rozkaz nr 7129 o de-
portacji z zachodnich obwodów USRS 
osób powiązanych rodzinnie z członka-
mi nacjonalistycznej partyzantki i pod-
ziemia, jak również volksdeutschów, 
ludzi kolaborujących z Niemcami 
i Węgrami, byłych policjantów, żołnie-
rzy armii gen. Andrieja Własowa, wy-
branych mężczyzn uchylających się od 
służby w Armii Czerwonej i osób zakla-
syfikowanych jako „zdrajcy ojczyzny”. 
Inicjatywa sięgnięcia po tak drastyczny 
środek jak masowe wysiedlenia wyszła 
od sekretarza Centralnego Komitetu 
KP(b)U, Nikity Chruszczowa, traktu-
jącego priorytetowo kwestię szybkiej 
likwidacji antykomunistycznych forma-
cji działających na ziemiach uznanych 
przez włodarzy ZSRS za ukraińskie 
(czytaj: sowieckie), która była jednym 
z niezbędnych warunków ich szybkiej 
sowietyzacji. Akcję rozpoczęto 7 maja 
1944 roku od wywózki 2 tys. ludzi. Wy-
siedleńcy mieli otrzymać możliwość za-
brania ze sobą bagażu o wadze nieprze-
kraczającej 500 kilogramów na jedną 
rodzinę. Można było zabrać narzędzia, 
odzież, obuwie, żywność, pieniądze 
i inne kosztowności.

Stosunkowo znośne warunki panu-
jące w pierwszych transportach prędko 
uległy pogorszeniu. Liczba osób stło-
czonych w jednym wagonie stopnio-
wo wzrastała (średnio z 20 do 35), co 
nie pozostało bez wpływu na rozprze-

 Ð Grupa partyzantów UPA i członków zbrojnego podziemia OUN w mundurach  
sowieckich; pierwszy z lewej: Roman Rizniak „Makomaćkyj”
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strzenianie się chorób zakaźnych, to 
zaś pociągnęło za sobą wzrost śmier-
telności w czasie transportu. Do niektó-
rych wagonów nie dostarczono na czas 
piecyków (albo opału do nich) i ludzie 
chorowali lub wręcz zamarzali żyw-
cem. Śmierć zbierała tragiczne żniwo: 
w specjalnym transporcie kolejowym nr 
49339, który odszedł z Tarnopola, zmar-
ło co najmniej 12 dzieci. Ogółem w roku 
1944 z zachodniej części sowieckiej 
Ukrainy deportowano ok. 13 tys. osób.

 Wysiedlenia prowadzono z dużą 
brutalnością. Deportowani byli często 
okradani ze wszystkiego, co próbowali 
zabrać, natomiast akcję kontynuowano 
mimo rażących uchybień; na przykład 
w lutym 1945 roku naczelnik wołyń-
skiego NKWD Jakowenko domagał 
się przysłania do Kowla dodatkowego 
składu liczącego 40 wagonów, ponieważ 
do transportów, które już odeszły, „nie 
zmieściło się” 400 osób. Aresztowani 
byli przetrzymywani na „świeżym po-
wietrzu”, to znaczy pod gołym niebem 
i za ogrodzeniem z drutu kolczastego. 

Wysiedleń próbowano uniknąć, ukry-
wając się na trudno dostępnych terenach. 
Aby nie dopuścić do wysiedlania swych 
rodzin, w styczniu 1945 roku partyzanci 
UPA i członkowie OUN z rejonu sław-
skiego czasowo ewakuowali bliskich do 
wiosek rzekomo dotkniętych epidemią 
tyfusu. Sprawozdania sowieckiej admi-
nistracji odnotowały w tych miejsco-
wościach jedynie kilka przypadków za-

chorowań, ale przezorni żołnierze wojsk 
wewnętrznych nie odważyli się złożyć 
wizyty na obszarze „epidemii”.

Wasyl Begma, sekretarz KP(b)
U w obwodzie równieńskim, zapropo-
nował, by akcję rozszerzyć na wszyst-
kich mieszkańców miejscowości podej-
rzanych o „zarażenie bandytyzmem”, 
a nawet do profilaktycznej deportacji 
wszystkich wiosek (sic!) położonych 
w pobliżu większych kompleksów leś-
nych. W grudniu 1945 roku rejonowe 
oddziały NKWD i NKGB wysiedliły 
z rejonów stanisławowskiego i kałuskie-
go prawie 700 osób, członków rodzin 
uznanych za „bandyckie” lub za „współ-
pracowników band”. Sowieci nie byli 
usatysfakcjonowani liczbą wywiezio-
nych i w meldunku o rezultatach akcji 
podkreślili, że nie można jej uznać za 
sukces ze względu na „niezadowalają-
cą” liczbę deportowanych. Rok 1945 
zamknął się wynikiem 17 497 wysied-
lonych osób. 

Sukces „wielkiej blokady” 
i zmniejszenie tempa wysiedleń
Aktywność UPA słabła w miarę ko-
lejnych porażek. Głód, obławy, celne 
uderzenia agenturalne, ciężkie warun-
ki bytowania w lesie i upadek morale 
spowodowany wysiedleniami najbliż-
szych stopniowo wykruszały szeregi 
UPA. Cezurą definitywnie zamykającą 
okres wojny partyzanckiej była tzw. 
wielka blokada, operacja przeciwpar-

 Ð Żona poległego stanicznego OUN  
zmuszona przez funkcjonariuszy bezpie-
czeństwa do pozowania ze zwłokami męża, 
tzw. Zachodnia Ukraina, koniec 1947 roku

 Ð Żołnierze ludowego Wojska Polskiego  
biorą do niewoli partyzanta UPA

tyzancka przeprowadzona przez jed-
nostki NKWD-MWD (Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych), NKGB-MGB 
(Ministerstwa Bezpieczeństwa We-
wnętrznego), Armii Czerwonej, mi-
licji, Istriebitielnych Batalionów (IB, 
Batalionów Niszczycielskich) oraz 
uzbrojonych grup aktywu partyjnego 
od stycznia do kwietnia 1946 roku. 
W wyniku nieustannych obław i bloka-
dy osiedli ludzkich UPA straciła nawet 
do 60 proc. ludzi, wszystkie większe 
zgrupowania leśne zaś uległy rozbiciu 
lub rozproszeniu. 

 Tylko w pierwszym etapie „wielkiej 
blokady” (styczeń–luty 1946 roku) wy-
siedlono ok. 3 tys. osób. Nacisk położono 
na „oczyszczenie” miejscowości znajdu-
jących się w pobliżu granicy z Polską 
i sąsiadujących z lasami w masywach 
górskich. Sukcesy odniesione w zwal-
czaniu UPA tymczasowo zadowoliły 
władze USRS i zaczęły one odchodzić 
od wysiedleń. Dane za rok 1946 podają 
liczbę 6350 deportowanych osób. Ozna-
czało to poważny spadek tempa deporta-
cji w porównaniu z dwoma poprzednimi 
latami. Przetrącenie kręgosłupa oddzia-
łów leśnych stało się faktem, ludność zaś 
była coraz bardziej zniechęcona do kon-
tynuowania walki, zmęczona trudami so-
wieckiej okupacji. Upadała również wia-
ra w zwycięstwo powstańców, a wojna Fo
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światowa, zapowiadana od dawna przez 
podziemie, wydawała się oddalać w bli-
żej nieokreśloną przyszłość.      

Po „wielkiej blokadzie” ocalałym 
członkom UPA coraz trudniej było za-
opatrywać się w żywność w wioskach 
naszpikowanych informatorami orga-
nów bezpieczeństwa. Ukraińcy mieli 
partyzantom za złe, że nakładają na 
wioski kary za wykonywanie poleceń 
władzy, choć sami nie mieli już sił, by 
przeciwdziałać karnym ekspedycjom. 
Skarżyli się także na ich (zrozumiałą 
skądinąd) podejrzliwość, mówiąc, że 
kto chce spokojnie żyć i pracować, 
jest traktowany jak agent bolszewicki. 
„Banderowcy nam żyć nie dają […]. 
Wszyscy mówią –dawno już pora by 
skończyć z tymi bandytami, którzy nam 
przysporzyli tylu nieszczęść”, skarżyła 
się Ukrainka z Galicji. Z chwilą, w któ-
rej partyzant nie bronił życia i dobytku 
mieszkańca ukraińskiej wioski przed 
sowieckim żołnierzem, a sam przycho-
dził zabrać ostatnią krowę z obory, prze-
stawał być „swoim”. 

Wstrzymanie częstotliwości wysied-
leń spotkało się z zaniepokojeniem lo-
kalnych działaczy KP(b)U i zostało 
negatywnie ocenione przez większość 
rejonowych struktur MGB. Zwracano 
uwagę na chwilę „oddechu”, podaro-
waną w ten sposób podziemiu po klę-
skach poniesionych w czasie „wiel-
kiej blokady”, i domagano się dobicia 
nieprzyjaciela. Już we wrześniu 1946 
roku sekretarz drohobyckiego komite-
tu partii, Serhij Ołeksenko, wysłał do 
Chruszczowa pismo z prośbą o możli-
wość wznowienia masowych deportacji 
„podstawowej masy rodzin i krewnych 
bandytów i zdemaskowanych członków 
OUN”  na przełomie 1946 i 1947 roku. 
Wobec kolejnych nacisków wydawało 
się jasne, że organizacja ponownych wy-
wózek jest jedynie kwestią czasu. 

Operacja „Zachód” 
Największym przedsięwzięciem re-
presyjnym w dziedzinie powojennych 
wysiedleń w USRS była operacja „Za-
chód”, zrealizowana w ostatnich dniach 
października 1947 roku. Przygotowania 

do niej rozpoczęto wiosną, analizując 
m.in. doświadczenia zebrane podczas 
dotychczasowych wysiedleń i płynące 
z wysiłków organizacyjnych czynio-
nych w Polsce przed przeprowadzeniem 
akcji „Wisła”. Komitet Centralny KP(b)
U zatwierdził 5 kwietnia uchwałę doty-
czącą planowanej likwidacji „resztek 
band ukraińsko-niemieckich nacjona-
listów” i być może już wtedy przystą-
piono do tworzenia list osób przewi-
dzianych do wysiedlenia w największej 
operacji deportacyjnej w zachodnich 
obwodach Ukrainy, tym bardziej że 
wzmogły się działania ukierunkowane 
na rozwiązanie „problemu kułaków”. 

Na naradzie sekretarzy partii poszcze-
gólnych obwodów i naczelników ob-
wodowych MGB, która odbyła się we 
Lwowie 23 kwietnia, Nikita Chrusz-
czow wyraził zgodę na wysiedlenia. 
Uczestnicy narady zgodzili się z ini-
cjatywą gen. Aleksandra Woronina, by 
akcję przeprowadzić jednocześnie we 
wszystkich zachodnich obwodach. Rada 
Ministrów ZSRS przyjęła 10 września 
uchwałę nr 3214-1050 polecającą MGB 
przygotować i przeprowadzić operację 
wysiedlenia ok. 75 tys. osób: „członków 
rodzin »ouenowców« i aktywnych ban-
dytów, aresztowanych i zabitych w star-
ciach”. Majątek wysiedlanych miał 
przepaść na rzecz państwa, a ich pola 
stać się własnością nowych kołchozów.   

W wypadku braku możliwości 
aresztowania wszystkich osób, któ-
rych nazwiska znalazły się na listach, 
sporządzono „rezerwowe” spisy. Aby 
wiadomość o deportacji nie dotarła do 
niepowołanych, lokalni przywódcy par-
tyjni i naczelnicy organów bezpieczeń-
stwa dowiedzieli się o operacji dopiero 
na kilka dni wcześniej, jednak w kilku 
rejonach nacjonaliści rozrzucili ulotki 
ostrzegające przed mającą wkrótce na-
stąpić deportacją. 

Operacja rozpoczęła się 21 paździer-
nika 1947 roku o 6.00 rano. Jedynym 
poważnym przeciwnikiem Sowietów 
w czasie wysiedleń okazała się pogoda, 
gdyż dzień wcześniej Galicję Wschod-
nią sparaliżowały gwałtowne śnieżyce 
(w górach spadło do 2 m śniegu). Do 

przetarcia drogi na trasie Nadwórna–
Żabie (dziś Werchowyna) bez więk-
szego powodzenia próbowano użyć 
dwóch czołgów. W większości obwo-
dów akcja trwała zaledwie kilkanaście 
godzin, jedynie w obwodzie czernio-
wieckim przeciągnęła się i trwała trzy 
dni. Z obwodu drohobyckiego wysied-
lono 14 486 osób (3613 mężczyzn, 6410 
kobiet i 4463 dzieci), z obwodu czernio-
wieckiego 1635 osób (z tego aż 751 ko-
biet i 615 dzieci do piętnastego roku ży-
cia), z obwodu stanisławowskiego zaś, 
najbardziej sparaliżowanego przez atak 
zimy –12 476 osób, o 1,5 tys. mniej, niż 
zakładały wytyczne. Pomimo ciężkich 
warunków spowodowanych nagłym 
atakiem zimy bilans operacji „Zachód” 
zamknął się w liczbie 76 192 deporto-
wanych (18 866 mężczyzn, 35 152 ko-
biet, 22 174 dzieci). Z transportów udało 
się zbiec 875 osobom, ale większość 
z nich została szybko schwytana. 

Władze przygotowały też propagan-
dowe zaplecze, mające uzmysłowić 
społeczeństwu cel podejmowanych 

 Ð Schwytany upowiec
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działań. Grupy aktywistów przekony-
wały na zebraniach o rzekomym braku 
możliwości uniknięcia wysiedleń, które 
miały wreszcie zapewnić „spokój i od-
budowę umęczonej Sowieckiej Ukra-
inie”. Dla Ukraińców wspierających 
nacjonalistyczne podziemie wysiedle-
nia były jeszcze jednym dowodem na 
zbrodniczość systemu. Elektryk z zakła-
du energetycznego w Drohobyczu miał 
powiedzieć: „Tyle przeżyłem na świe-
cie, ale takiej władzy nie widziałem. 
To nie ludzie, to barbarzyńcy […] łapią 
dzieci, kobiety i starców i nie patrząc na 
zimę, wywożą na Syberię”. Nie wszyscy 
podzielali ten punkt widzenia. Zdarza-
ły się przypadki „pomagania” żołnie-
rzom w ładowaniu rodzin banderowców 
na środki transportu lub wskazywania 
miejsc ukrycia znienawidzonych sąsia-
dów. Kiedy w Ostrogu żołnierze prowa-
dzili krzyczącą kobietę z transportu, któ-
ra bezskutecznie próbowała uciec, inna 
Ukrainka, której mąż zginął z rąk UPA, 
powiedziała: „Co tak teraz wrzeszczysz. 
Trzeba było krzyczeć wcześniej. Wtedy, 

gdy twój syn mordował mojego męża, 
a ja cicho płakałam przy osieroconym 
dziecięcym łóżku. Wiedziałam, że za 
moje cierpienia zapłacicie podwójnie, 
i nie pomyliłam się. Wy i tylko wy od-
powiadacie za nasze nieszczęścia, za łzy 
osieroconych dzieci, wdów […], któ-
rych ojcowie i mężowie zginęli z rąk 
twojego syna i innych bandytów”. 

Operacja „Zachód” stanowiła klęskę 
wizerunku UPA. Nieliczne już i szcząt-
kowe grupy partyzanckie nie mogły 
zagrozić silnym konwojom wysiedleń-
czym, jednakże partyzanci nie stawili 
właściwie żadnego oporu i tym samym 
stracili szansę na zbrojną manifestację. 
Oficjalne straty sowieckie wyniosły… 
jednego rannego żołnierza IB, a więc 
były właściwie żadne. Ukraińcy poczuli 
się opuszczeni. Jeden z członków gali-
cyjskiej OUN pisał w meldunku, skar-
żąc się na bierność UPA: „Chłopcom 
wierzyć już nie chcą. Kiedy po wsiach 
nie ma Sowietów, to oni nam dużo obie-
cują, dają zadanie, aby nie wypełniać 
zarządzeń [władzy – D.M.], a kiedy 
Sowiety wywożą na Sybir masę ludzi, 
to [mógłby] choć jeden z nich wystrze-
lić raz dla strachu. A nazajutrz, kiedy 
Sowiety odejdą, to są znów bohatera-
mi”. Przedłużający się opór powodo-
wał kolejne ofiary wśród cywilów. Ro-
man Rizniak „Makomaćkyj”, rejonowy 
prowidnyk OUN w Drohobyczu, pisał: 
„Przeze mnie władza radziecka wywio-
zła wiele rodzin na Sybir, mnóstwo osób 
prosiło mnie [żebym] ujawnił się, ale nie 
zrobiłem tego, bo władza radziecka ni-
gdy mi nie wybaczy i rozstrzela mnie”. 

Ostatnie wywózki
„Wielka blokada” pozbawiła nacjona-
listów większości oddziałów leśnych, 
natomiast operacja „Zachód” drastycz-
nie zmniejszyła kredyt zaufania, jaki 
posiadali jeszcze w drugiej połowie 
1947 roku u części Ukraińców. Lawi-
nowo rosła liczba zapisujących się do 
kołchozów i zdających zaległe kontyn-
genty pomimo powszechnej nędzy. Na 
przełomie 1947 i 1948 roku w odwecie 
za zabicie czterech aktywistów partyj-
nych w obwodzie drohobyckim wy-

siedlono 91 rodzin (łącznie 385 osób). 
Ostatnie pododdziały UPA zostały roz-
formowane we wrześniu 1949 roku. 
Zbrojne podziemie OUN kontynuo-
wało zorganizowany, acz mocno ogra-
niczony opór jeszcze przez kilka lat. 
W akcjach wysiedleńczych przepro-
wadzonych do 1949 roku z zachodnich 
obwodów USRS wysiedlono 50 453 
rodziny (łącznie 143 141 osób).

Wywózki kontynuowano, by pozbyć 
się „kułaków”. Musieli „zniknąć”, aby 
proces sowietyzacji Ukrainy władze mo-
gły uznać za zamknięty. W 1950 roku 
wywieziono 41 149 osób, rok później 
– 18 523 osoby. W 1952 roku kolekty-
wizacja została właściwie zakończona, 
a „problem kułaków” rozwiązany, wobec 
czego wywieziono „tylko” 3229 osób.

W wyniku masowych deportacji pro-
wadzonych w latach 1944–1953 z ini-
cjatywy najwyższych władz Związku 
Sowieckiego usunięto z zachodnich ob-
wodów USRS poważny procent rodzin 
członków UPA i OUN, łącznie z innymi 
„wrogami klasowymi” ponad 206 tys. 
osób. To pozornie bezkrwawe narzędzie 
sowietyzacji było potężną bronią komu-
nistycznych władz, pozwalającą na prze-
sunięcie i rozproszenie całych narodów, 
stosownie do potrzeb własnej polityki 
etnicznej. Rozwiązanie to było stosowa-
ne przez władze Związku Sowieckiego 
już w okresie przedwojennym i zaliczało 
się do głównych elementów polityki na-
rodowościowej Stalina, pełniąc funkcję 
prewencyjną, bądź funkcję „kija” w od-
powiedzi na opór przeciw sowietyzacji. 
Po 1944 roku niemal doszczętnie usu-
nięto w ten sposób polskie skupiska lud-
ności na terenach, które znalazły się na 
wschód od linii Curzona, rozproszono 
i skazano na asymilację Ukraińców po-
zostałych w Polsce, wreszcie – zdemon-
towano zaplecze ukraińskiego ruchu na-
cjonalistycznego w Galicji Wschodniej 
i na Wołyniu, skazując ogromne masy 
ludzkie na porzucenie swoich domów 
i upokarzające wygnanie.

Damian Markowski – historyk, sowietolog,  
pracownik Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,  
autor monografii Płonące Kresy. Operacja „Burza”  
na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej (2011).Fo
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„semper invicta”.  
karolina lanckorońska 
(1898–2002) joanna hytrek-hryciuk

Dziesięć lat temu zmarła Karolina Lanckorońska, 
arystokratka, działaczka Związku Walki Zbrojnej 
i Armii Krajowej, więźniarka obozu Ravensbrück, 
jedna z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej 
emigracji we Włoszech. Pierwsza badaczka sztuki, 
która w przedwojennej Polsce uzyskała habilitację 
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.  
Zdaniem współczesnych była niezwykle pracowitą 
indywidualistką. Miała cięty język i bezkompromiso-
we zasady. Była również gorliwą katoliczką,  
co nie pozostało bez wpływu na jej osobowość:  
wielokrotnie podkreślała we wspomnieniach,  
że w swojej pracy konspiracyjnej czuła się  
„narzędziem woli wyższej”. 

k arolina Maria Adelajda Franciszka Ksawera 
Małgorzata Edina hr. Lanckorońska urodziła się 
w 1898 roku w Austrii. Jej przodkowie przenieśli 
się do Wiednia w XVII wieku. Na chrzcie otrzy-

mała siedem imion, w tym jedno po matce hr. Małgorzacie 
von Lichnovsky. Mimo że wychowani w kulturowym i na-
rodowościowym tyglu, Karolina i jej rodzeństwo – Antoni 
i Adelajda – odczuwali silny związek z Polską. Zawdzięczali 
to zapewne ojcu, Karolowi Lanckorońskiemu, który, choć 
szczycił się tytułem Wielkiego Ochmistrza Dworu Francisz-
ka Józefa, to za zasługi dla kultury polskiej otrzymał Wielką 
Wstęgę Orderu Polonia Restituta. Jednakowo też był przy-
wiązany zarówno do swojego pałacu w Wiedniu, jak i dóbr 
w Małopolsce Wschodniej i Galicji. 

Poślubiona nauce
Miłość do sztuki zaszczepił w Karolinie ojciec, znany ze 

swoich naukowych i kolekcjonerskich pasji. W 1921 
roku – zafascynowana włoskim renesansem i barokiem, 
a zwłaszcza dziełami Michała Anioła – podjęła studia na 

uniwersytecie w Wiedniu. Pięć lat później obroniła pracę 
doktorską. Podróżowała po całej Europie. Niemal sześć 

lat spędziła w Rzymie, zbierając materiały do rozpra-
wy habilitacyjnej, którą w 1935 roku obroni-

ła na Uniwersytecie Jana Kazimierza we  Ð Karolina LanckorońskaFo
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Lwowie – jako pierwsza kobieta w hi-
storii uczelni. Tam też została zatrud-
niona jako docent i kierownik Katedry 
Historii Sztuki na Wydziale Humani-
stycznym. Indagowana na temat planów 
założenia rodziny, miała odpowiadać, 
że „poślubiła naukę”; i rzeczywiście – 
nigdy nie wyszła za mąż.

Jej miłość do nauki trwała również po 
zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną 
(22 września 1939 roku). Wkrótce uczu-
cie to nabrało wymiaru praktycznego: 
zatrudnienie na uniwersytecie chroniło 
przed wywózką i rekwizycją mieszka-
nia. I chociaż Lanckorońska nie uniknęła 
kontaktów z oficerem radzieckim, który 
koniecznie chciał zająć jej „szczerozłote 
meble”, to początkowo jej pozycja wy-
dawała się niezagrożona. Sytuacja zmie-
niła się po zakończeniu wojskowej oku-
pacji miasta, gdy władzę przejął NKWD. 
W mieście zaczęły się mnożyć areszto-
wania, a życie z powodu braku żywno-
ści i unieważnienia polskiej waluty stało 
się bardzo trudne. Problemy nie ominęły 
także uczelni, przemianowanej tymcza-
sem na Uniwersytet Lwowski im. Iwana 
Franki. W kwietniu 1940 roku Lancko-
rońską zwolniono z pracy, coraz pilniej 
obserwował ją NKWD. Pozostanie we 
Lwowie wiązało się ze zbyt dużym ryzy-
kiem. Z fałszywymi dokumentami, które 
specjalnie dla niej wykonał uniwersyte-
cki kolega – profesor chemii – uciekła 
do Krakowa. 

„Dziś, gdy już Pani nie wyjdzie…”
Jeszcze w styczniu 1940 roku wstąpi-
ła do Związku Walki Zbrojnej. W Kra-
kowie rozpoczęła także pracę dla Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. Do jej 
obowiązków należała m.in. rejestracja 
osób wywiezionych w głąb ZSRR. „Tłu-
my gromadziły się co rano przed moim 
biurem – pisała we wspomnieniach. – 
Były to duże grupy ludzi, rodziny ofi-
cerów znajdujących się w Kozielsku 
i Starobielsku, którzy wówczas dawali 
jeszcze znać o sobie, oraz rodziny wy-
wiezionych, które otrzymywały wiado-
mości z głębi Azji i przynosiły te kartki 
w  przekonaniu, że osoby objęte tą reje-
stracją zostaną natychmiast wywiezione 

z Rosji do Ameryki, Indii czy Kanady”.
Z polecenia ZWZ rozpoczęła współ-

pracę z uznawaną przez niemieckie 
władze Radą Główną Opiekuńczą, 
dzięki czemu mogła informować prze-
łożonych o liczbie osób przebywa-
jących w więzieniach i o nastrojach 
panujących na terenie Generalnego Gu-
bernatorstwa. Po wybuchu wojny nie-
miecko-radzieckiej (22 czerwca 1941 
roku) założyła delegaturę RGO w Sta-
nisławowie. Jednak, jak sama ocenia-
ła, praca szła „jak po grudzie”. Liczba 
aresztowanych ciągle rosła, a działal-
ność rady paraliżował lęk mieszkańców 

miasta przed SS-Hauptsturmführerem 
Hansem Krügerem, szefem miejscowe-
go gestapo. W maju 1942 roku w jego 
rękach znalazła się sama Lanckorońska. 

Aresztowano ją za „wrogi stosunek 
do Rzeszy”, Krügerowi nie udało się 
udowodnić jej konspiracyjnej działal-
ności. Poirytowany jej twardą postawą 
podczas przesłuchań Hauptsturmführer 
groził, że już nigdy nie wyjdzie na wol-
ność, niespodziewanie także wykrzy-
czał, że w lipcu 1941 roku wziął udział 
w zamordowaniu grupy profesorów na 
lwowskich Wzgórzach Wóleckich. Po 
ciężkim śledztwie, wielogodzinnych 

 Ð Karolina Lanckorońska w mundurze 2. Korpusu w Rzymie, 1946 rok
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„stójkach”, tygodniowym 
pobycie w ciemnicy i po-
znaniu „tajemnicy” Krüge-
ra Lanckorońska była prze-
konana o ciążącym na niej 
wyroku śmierci: „Pierwsza 
myśl, która przyszła do mo-
jej świadomości, była: Pro-
fesorów zamordował. Dru-
gą była inna, egoistyczna: 
Jeśli Ci to powiedział, to 
ma zamiar zrobić z Tobą 
to samo, to jasne” – opisy-
wała po latach. Niespodzie-
wanie jednak została prze-
niesiona do więzienia we 
Lwowie. Życie uratowała 
jej prawdopodobnie inter-
wencja włoskiej rodziny 
królewskiej oraz osobiste 
animozje między Krügerem 
a SS-Untersturmführerem 
Walterem Kutschmannem, 
dowódcą plutonu egzeku-
cyjnego ze Wzgórz Wóle-
ckich. Kutschmann nie tylko 
potwierdził Lanckorońskiej fakt zamor-
dowania profesorów, ale także wysłał 
do Berlina raport informujący o długim 
języku Krügera.

Sonderhäftling 16076
W styczniu 1943 roku Lanckorońska 
trafiła do obozu koncentracyjnego Ra-
vensbrück. Dotarła tam z transportem 
więźniarek kryminalnych i w ogólnym 
zamieszaniu umieszczono ją w obozie, 
chociaż jako więzień specjalny miała 
zamieszkać w lepszych warunkach. 
Szybko wtopiła się w szeregi osadzo-
nych: „Wkrótce zrozumiałam jedno, 
że Ravensbrück z roku 1943 był rajem 
w porównaniu do okresu dawniejsze-
go”. Po dwóch miesiącach komendan-
tura obozu zorientowała się, że Lanc-
korońskiej nie ma w przeznaczonej dla 
niej pojedynczej celi: „Sprzątaczka dała 
znać, że sprawa mojej nieobecności wy-
szła na jaw z okazji kontroli porcji je-
dzeniowych. Przez dwa miesiące ktoś 
z SS najspokojniej się dożywiał za po-
mocą porcji mojej, aż się wczoraj oka-
zało, że wcale mnie tam nie ma”.

Interwencje w komendanturze i proś-
by o pozostawienie więźniarki specjal-
nej nr 16076 wraz z innymi häftlingami 
(z niem. więźniami) nic nie dały. Lanc-
korońską osadzono w izolatce. Pomimo 
odosobnienia udało jej się utrzymywać 
kontakt z obozem i światem zewnętrz-
nym. Jesienią 1943 roku przekazała 
gen. Tadeuszowi Borowi-Komorow-
skiemu meldunek na temat warunków 
w obozie, pseudoeksperymentów me-
dycznych, tortur i rozstrzeliwań więź-
niarek. Raport liczył 180 słów i został 
zaszyfrowany w słowniku polsko-ła-
cińskim. Również jesienią, po kolejnej 
głodówce, pozwolono jej na powrót do 
obozu. 

Wojenne przeżycia nie złagodziły jej 
ostrego charakteru. Równie nieustę-
pliwie manifestowała swoje poglądy 
w czasie przesłuchań na gestapo, jak 
i w rozmowach z komendanturą obo-
zu w Ravensbrück. Zawsze chętna do 
niesienia pomocy chorym  współwięź-
niarkom, równocześnie bardzo surowo 
oceniała ich moralność. W swoich obo-
zowych wspomnieniach opisała Czesz-

ki, Rosjanki i Francuzki jako 
komunistki, dzikuski i „wy-
pieszczone latami dobrobytu 
histeryczki”, szczególną aten-
cją otaczając polskie więź-
niarki polityczne. Miażdżąco 
oceniała również więźniarki 
innych wyznań: „W czasie 
mroźnych wieczornych ape-
lów patrzałam, jak gwiazdy 
niezliczone, najdoskonalszy 
dla nas symbol dostrzegalny 
nieskończonej Mądrości Bo-
żej, szkliły się tak samo nad 
fanatycznym sekciarstwem 
egzaltowanych bibelek [ba-
daczek Pisma Świętego], jak 
i nad tępym ateizmem dzikich 
Azjatek”.

Ambasadorka kultury 
polskiej
W kwietniu 1945 roku Lanc-
korońską zwolniono z obo-
zu. Ponieważ wiedziała już 
o warunkach układu w Jał-

cie, zdecydowała, że nie wróci do Pol-
ski. Osiadła we Włoszech, gdzie stała 
się nieformalną ambasadorką kultury 
polskiej: kierowała Polskim Instytutem 
Historycznym w Rzymie, a od 1967 
roku Fundacją Lanckorońskich, która 
wspierała młodych badaczy polskich. 
W uznaniu zasług dla nauki i kultury 
polskiej otrzymała trzy tytuły doktora 
honoris causa, została także uhonoro-
wana licznymi odznaczeniami.

Jeszcze w 1946 roku nagłośniła spra-
wę mordu na profesorach lwowskich. 
Dwadzieścia lat później jako świa-
dek wzięła udział w procesie Krügera. 
Nigdy nie wróciła na stałe do Polski. 
Zmarła w Rzymie 25 sierpnia 2002 roku 
– w wieku 104 lat.

Wszystkie wykorzystane w tekście cytaty 
pochodzą z książki Karoliny Lanckorońskiej 
Wspomnienia wojenne (Kraków 2001).

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)

 Ð Karolina Lanckorońska w 1945 roku;  
syrenka warszawska była oznaką rozpoznawczą 2. Korpusu
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d
Marcin owsiński

Przez pierwsze siedemnaście 
powojennych lat byli więźniowie 
obozu Stutthof toczyli nieustanną 
walkę z urzędnikami i władza-
mi partyjnymi o to, by pamięć 
o tym miejscu nie uległa zatarciu. 
Dla każdej ze stron tej rywali-
zacji Stutthof miał zupełnie inną 
wartość, każda miała własny 
plan wykorzystania pozostało-
ści obozu. W końcu pięćdziesiąt 
lat temu, 12 marca 1962 roku, 
w Sztutowie na Mierzei Wiśla-
nej oficjalnie utworzono Muzeum 
Stutthof opiekujące się terenem 
i spuścizną byłego niemieckiego 
obozu koncentracyjnego. 

dwanaście dni przed kapi-
tulacją ostatnich jednostek 
niemieckich w rejonie uj-
ścia Wisły i na Mierzei Wi-

ślanej esesmanom udało się „ewakuo-
wać” drogą morską do Niemiec około 
czterech tysięcy więźniów, z których 
kilkudniowy rejs przeżyła zaledwie po-
łowa. W samym obozie przez ostatni 
tydzień jego istnienia panował chaos 
i wyczekiwanie. Większość 120-hek-
tarowego obszaru obozowego i oko-
licznych lasów zajęta była przez resztki 
rozbitych oddziałów Wehrmachtu oraz 
kilkanaście tysięcy cywilów – niemiec-
kich uciekinierów z Prus Wschodnich 
i cudzoziemskich robotników przy-
musowych. Kilka dni przed kapitula-
cją esesmani spalili dziesięć baraków 
obozu żydowskiego i wysadzili częś-

ciowo krematorium, niszcząc jego ko-
min i ściany. W takim stanie rankiem 
9 maja 1945 roku obóz Stutthof opano-
wały oddziały Armii Czerwonej. 

Stan zastany
Pobyt Rosjan i zarządzanie przez nich 
terenem byłego obozu trwały do grudnia 
1945 roku. Niewiele wiemy o szczegó-
łach ich obecności. Jedynym udokumen-
towanym faktem jest działalność Spe-
cjalnej Komisji przy 48. Armii III Frontu 
Białoruskiego, która badała pozostałości 
byłego obozu od 12 maja do 13 czerwca 
1945 roku. Sporządzony przez nią pro-
tokół odnotował w tym czasie w obozie 
139 budynków drewnianych (baraków) 
oraz kilkadziesiąt zabudowań gospo-
darczych i mieszkalnych dla załogi SS. 
Na całym terenie znajdowało się wie-
le pozostałości po działalności obozu 
i rzeczy należących do więźniów. Do 
porządkowania byłego obozu Rosjanie 
wykorzystywali latem 1945 roku Niem-
ców z pobliskiej wsi Stutthof, którą za-
raz po nastaniu polskiej administracji 
przemianowano na Obozy. 

 Na podstawie dostępnych dokumen-
tów i relacji nie można stwierdzić, aby 
na terenie byłego obozu Armia Czer-
wona kogokolwiek przetrzymywała ani 

między pamięcią  
a niezrozumieniem
Były niemiecki obóz koncentracyjny 
Stutthof w latach 1945–1962

 Ð Ruiny budynku krematorium zniszczonego przez SS  
w końcu kwietnia 1945 roku 

 Ð Grupa osób (z bronią – wartownik) przy stosie obuwia 
w byłym KL Stutthof, z boków widać baraki warsztatowe 
nowego obozu; zdjęcie wykonano w końcu 1945  
lub w 1946 roku – po wycofaniu się Armii Czerwonej,  
w czasie obejmowania terenu przez polską administrację
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żeby rozbierano jakieś budynki, choć 
zdemontowano i wywieziono specjali-
styczne wyposażenie przyobozowych 
hal fabrycznych lotniczych zakładów 
Focke-Wulf. 

Więźniowie, pamięć i teren  
byłego obozu
W tym czasie odbyły się pierwsze ze-
brania byłych więźniów Stutthofu. Na 
Pomorzu Gdańskim mieszkało ich wów-
czas co najmniej kilkanaście tysięcy. 
Była to zaraz po wojnie w dużej czę-
ści grupa zamknięta, z własnym języ-
kiem, wartościami i zachowaniami. Już 
na pierwszym zebraniu w czerwcu 1945 
roku prowadzący inż. Wacław Lewan-
dowski mówił: „Jesteśmy w pewnym 
stopniu (wybaczcie koledzy szczerość!) 
anormalnymi, wytrąconymi z normalne-
go życia, bo bezsprzecznie [przez] lata 
spędzone w ohydnych, okresowo strasz-
liwych warunkach, odcięci od kultury 
i cywilizacji, musieliśmy po prostu prze-
stawić zwrotnice naszych przyzwycza-
jeń i wymogów na tor życia za drutem 
kolczastym”. 

Na częstych zebraniach byłych więź-
niów, zrzeszonych od jesieni 1945 roku 
w organizacji Polski Związek Byłych 
Więźniów Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych, 
najczęściej podejmowano dwa tematy. 
Pierwszym z nich było wsparcie ma-
terialne i pomoc dla byłych więźniów 
mających trudności z adaptacją do „nor-
malnego” życia, drugim zaś – kwestia 
zabezpieczenia pozostałości obozu. Już 
1 września 1945 roku byli więźniowie 
zorganizowali pierwszą uroczystość po-
święconą ofiarom Stutthofu. Ponieważ 
nie było jeszcze możliwości wejścia na 
teren obozu, gdzie stacjonowała Armia 
Czerwona, zebrali się na cmentarzu na 
gdańskiej Zaspie, przy masowych mo-
giłach więźniów zmarłych w obozie 
w latach 1939–1942. 

Od jesieni 1945 roku zaczęła się kry-
stalizować idea przejęcia terenu byłe-
go KL Stutthof przez jego więźniów. 
Pierwsze pisma w tej sprawie kiero-
wane wiosną 1946 roku przez prezesa 
Okręgu Gdańskiego związku więźniów 

dr. Lecha Duszyńskiego do urzędów 
wojewódzkich pozostawały bez odpo-
wiedzi. W sierpniu 1946 roku dr Du-
szyński wysłał list do premiera Edwar-
da Osóbki-Morawskiego. Od tej chwili 
wydarzenia związane z terenem i pozo-
stałościami Stutthofu nabrały dynamiki.

Urzędy i załadowane ciężarówki
Po wycofaniu się Armii Czerwonej te-
ren byłego obozu objęła polska admi-
nistracja, nie przekazano go jednak do 
nowo powstałej gminy Obozy (od 1947 

szybko zdewastowali. Na terenie czę-
ści więźniarskiej byłego obozu „urzę-
dowało” z kolei w pierwszej połowie 
1946 roku kilkudziesięciu pracowników 
Społecznego Przedsiębiorstwa Budow-
lanego, którzy między kwietniem a lip-
cem rozebrali większość z trzydziestu 
prefabrykowanych baraków tzw. no-
wego obozu. Część z nich przekaza-
no w ramach tzw. akcji barakowej do 
zniszczonych miast i wsi, gdzie służyły 
jako mieszkania, część zaś pozostawio-
no w hałdach na miejscu, gdzie gniły 

roku Sztutowo) – pieczę nad nim objął 
Wojewódzki Urząd Ziemski. Urzędnicy, 
z których wielu dopiero niedawno przy-
było na Pomorze z partyjnego bądź mi-
nisterialnego nadania, wiosną 1946 roku 
przystąpili do beznamiętnego procesu 
fizycznego utylizowania „pozostałości 
po byłym obozie Stutthof”. 

Teren byłego KL Stutthof potrakto-
wano jako wielki rezerwuar materia-
łów budowlanych i wyposażenia. Od 
początku 1946 roku w garażach i na 
zapleczu gospodarczym byłego obozu 
zbierano oraz remontowano samochody 
i maszyny poniemieckie. Pracownicy 
Państwowych Warsztatów Samocho-
dowych do końca 1948 roku mieszkali 
w byłej komendanturze obozu, którą 

niezabezpieczone przez kilka lat. Jed-
nocześnie teren byłego KL Stutthof był 
plądrowany przez szabrowników. Do-
datkowo latem 1946 roku w dawnych 
koszarach SS i w otoczeniu willi ko-
mendanta obozu zorganizowano kilka 
turnusów dla aktywistów ZMP i „mło-
dzieży kolonijnej”. Jak można wyczy-
tać ze sprawozdań, za opał do licznych 
wieczornych ognisk służyły junakom 
m.in. prycze i szafy z wyposażenia ba-
raków poobozowych. 

Pierwsze uroczystości  
w byłym KL Stutthof 
Wszystko to działo się w czasie, gdy 
PZBWPHWiOK czekał na ostateczną 
decyzję władz. Zanim nadeszła, 7 wrześ-

 Ð Uroczystości przy piecach w ruinach krematorium, święcenie sztandarów 
lokalnych kół Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych, 7 września 1946 roku
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nia 1946 roku zorganizował tam pierw-
szy, kilkutysięczny zjazd byłych więź-
niów połączony z uroczystościami 
religijnymi. Widok rozebranego, zanie-
dbanego i rozszabrowanego miejsca kaź-
ni wywołał przygnębiające wrażenie… 

Jak można się dowiedzieć z powsta-
łego w tym samym czasie (jesień 1946 
roku) pisma Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych do Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku, DLP w końcu „zauważyła” 
na swoim terenie pozostałości obozu: 
„Na terenie tym znajduje się kilkadzie-
siąt baraków częściowo rozebranych lub 
wypalonych, główny budynek admini-
stracyjny poważniejszych rozmiarów, 
budynek komendanta byłego obozu na-
leżący do Nadleśnictwa Stegna (leśni-
czówka), krematorium, komory gazowe 
wypalone, kilka mniejszych budynków 
mieszkalnych, gdzie mieszkała służba 
lub wartownicy, oraz stołownia. Baraki 
są już częściowo rozebrane. Teren byłe-
go obozu Stutthof z kompleksem swoich 
budynków nie jest uporządkowany i we 
właściwy sposób użytkowany”. 

Decyzja władz
We wrześniu 1946 roku premier Osób-
ka-Morawski przekazał ministrowi 
rolnictwa postulaty byłych więźniów 
z odręcznym nakazem pozytywnego za-
łatwienia. Procedury i uzgodnienia za-
jęły następnych kilka miesięcy, wresz-
cie 6 marca 1947 roku starosta powiatu 

gdańskiego powierzył teren byłego obo-
zu Stutthof gdańskiemu PZBW. Co waż-
ne, przekazanie miało charakter jednak 
symboliczny, a nie prawny, gdyż nie spo-
rządzono aktu przekazania własności.

Były obóz przedstawiał widok god-
ny pożałowania – ludzie, natura i czas 
zrobili swoje. Jak napisano w jednym 
z raportów: „Wszędzie leżą bezładnie 
rozrzucone drewniane części składowe 
baraków, a także pozostałości, np. po-
rozbijane kamionkowe rury kanalizacyj-
ne, miski klozetowe i inne podniszczone 
części instalacji wodociągowo-kanaliza-
cyjnych i elektrycznych. Na terenie obo-
zu zewnętrznego pozostały nieusunięte 
murowane ściany szczytowe baraków, 
podmurówki itd., a cały teren zawalo-
ny jest poniszczonymi resztkami ścian, 
dachów, wiązań dachowych itp., a także 
zwałami żelastwa. Kilka baraków częś-
ciowo rozbitych pozostało na placu”. 

W Ministerstwie Kultury i Sztuki za-
częły się procedury związane z uzna-
niem Stutthofu za Muzeum i Pomnik 
Męczeństwa Narodu Polskiego. Już wte-
dy (wspólnie z byłymi więźniami) okre-
ślono, że częścią muzealną będzie obszar 
tzw. starego obozu wraz z krematorium 
i komorą gazową. Resztę terenu związek 
mógł przeznaczyć na własne potrzeby. 

Mimo dziesiątek urzędniczych i sza-
browniczych ciężarówek wywożących 
od dwóch lat mienie na terenie poobo-
zowym znajdowały się jeszcze setki 

elementów wyposażenia: szaf, stołów, 
stołków, misek, armatury itp. Obszar no-
wego obozu i magazynów, gdzie budyn-
ki już rozebrano, zaczął zarastać lasem.

Prawie muzeum…
Związek od 1947 roku starał się zabez-
pieczyć pozostałości i teren Stutthofu: 
zatrudniono kilku wartowników, zbie-
rano rzeczy wartościowe, materiały 
budowlane, porządkowano przestrzeń, 
starając się ochronić ją przed dalszą de-
wastacją. Rozpoczęto nawet akcję gro-
madzenia relacji i pamiątek oraz uzgad-
niano koncepcję działania muzeum. 
Zajęto się także gospodarczym wyko-
rzystaniem terenu. Były obóz zarządza-
ny przez jego dawnych więźniów miał 
przynosić konkretny dochód ze sprzeda-
ży materiałów budowlanych i produk-
tów żywnościowych, miał się też stać 
ośrodkiem wypoczynkowym dla człon-
ków związku, a nawet ośrodkiem kolo-
nijnym. Wydaje się, że tej sferze dzia-
łalności poświęcano w tamtym czasie 
znacznie większą uwagę niż kreowaniu 
funkcji muzealnej terenu. W końcu 1947 
roku wydawało się, że wyścig o Stutthof 
wygrali byli więźniowie, na arenę jed-
nak wrócili urzędnicy i politycy.

Hasło: „zalesić”
Jeszcze w 1947 roku z pretensjami do te-
renu Stutthofu zaczęła występować Dy-
rekcja Lasów Państwowych. Leśnicy po 
przejrzeniu i uporządkowaniu dokumen-
tacji stwierdzili na początku 1948 roku 
w piśmie do związku byłych więźniów, 
że „teren byłego obozu koncentracyjne-
go Stutthof, powiat Gdańsk, został utwo-
rzony przez Niemców na terenie Nad-
leśnictwa Państwowego Stegna przez 
wycięcie sześćdziesięciu kilku hektarów 
lasu” i należy zatem formalnie do Pań-
stwowego Zasobu Lasów, w związku 
z tym „decyzja Premiera i Ministra Rol-
nictwa były bezprawne, gdyż nie mogli 
oni dysponować tym terenem”. Zgadzali 
się co prawda na utworzenie muzeum na 
małej części „swojego” terenu, jednak 
pod warunkiem „przywrócenia właści-
wego rodzaju użytkowania, tj. zalesienia 
całego pozostałego terenu”. 

 Ð Pozostałości po rozebranych barakach nowego obozu, na pierwszym planie 
istniejący do dziś barak administracyjny, dalej ogrodzenie byłego ogrodnictwa 
obozowego, czerwiec–lipiec 1946 roku 
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W 1948 roku okazało się, że Lasy 
Państwowe to bardzo silny uczestnik ry-
walizacji, wspierany przez kilka regio-
nalnych urzędów budowlanych, które 
wciąż widziały w Stutthofie rezerwuar 
materiałowy. Koalicja „najpierw roze-
brać, potem zalesić” ostatecznie zwy-
ciężyła – w końcu 1948 roku związek 
byłych więźniów (który nie miał udoku-
mentowanego prawa własności terenu) 
musiał zrzec się w umowie z DLP tere-
nu, którym zarządzał. „Łaskawie” po-
zwolono mu tylko na opiekę nad częścią 
starego obozu, który miał pełnić funkcje 
muzealne. Szybko jednak nawet i ten 
niewielki obszar formalnie przekazano 
Ministerstwu Kultury i Sztuki – więź-
niowie stali się już tylko statystami. 

Polityka i martyrologia
Tłem opisanych wyżej zmian była 
zmieniająca się sytuacja polityczna 
w Polsce. Rozpoczynający się stali-
nizm, konsolidacja i totalizacja wła-
dzy, zmiana akcentów propagandowych 
miały wpływ także na byłych więźniów. 
Związek byłych więźniów stopniowo 
marginalizowano, a w 1949 roku włą-
czono do organizacji kombatanckiej 
sterowanej przez władze – Związku 
Bojowników o Wolność i Demokra-
cję. Od 1948 roku w oficjalnym nurcie 
ówczesnych mediów zaczęto deprecjo-
nować podkreślane wcześniej marty-

rologię i cierpienie tej grupy na rzecz 
walki, bohaterstwa i internacjonalizmu 
jej wybranych przedstawicieli – prze-
ciętny więzień nazistowskiego kacetu 
miał się przeistoczyć z osoby poniżanej, 
zaszczutej i cierpiącej w bohaterskiego 
członka obozowego ruchu oporu, który 
każdego dnia i w każdej sytuacji wal-
czył z okupantem, wyznając przy tym 
określone ideały polityczne. Dla Stutt-
hofu było to o tyle niebezpieczne, że 
komuniści i działacze lewicowi stano-
wili nikłą część obozowej społeczności, 
dominowali w niej zaś żołnierze AK, 
Gryfa Pomorskiego i innych lokalnych 
organizacji o charakterze narodowo-
-prawicowym, o których władza raczej 
nie chciała wspominać. 

Od początku 1949 roku dość intensyw-
nie prowadzone dotąd prace Ministerstwa 
Kultury i Sztuki w kierunku utworze-
nia Muzeum Martyrologii w Stutthofie 
zaczęły tracić impet. Jak stwierdzono 
w jednym z dokumentów, „w wyniku 
wizji lokalnej dokonanej w Sztutowie 
w lipcu br. stwierdzono, że część obozu 
stanowiąca pomnik-muzeum martyrolo-
gii Polski znajduje się w straszliwym za-
niedbaniu i w razie nieprzystąpienia do 
natychmiastowego zabezpieczenia uleg-
nie całkowitej dewastacji”. 

W kwietniu 1949 roku rozebrano 
w majestacie prawa większość baraków 
starego obozu – zostały zaledwie cztery, 

które stoją do dziś. Także rozpoczęty 
konkurs studialny na pomnik nie został 
zakończony, a w 1950 roku zlikwido-
wano w ogóle w ministerstwie Wydział 
Pomników Walki i Męczeństwa. Nad 
tematem muzeum w Stutthofie zapadła 
– nieprzypadkowo – długa cisza, teren 
byłego obozu zaczęto bowiem od 1950 
roku oznaczać zakazem wjazdu, poste-
runkami i gryfem „tajemnicy państwo-
wej”… Na teren byłej części esesmań-
skiej wkroczyło wojsko.

Koszary, plaża i „walka o pokój”
W 1949 roku, kiedy Lasy Państwowe 
powtórnie zalesiały teren byłego obo-
zu i gdy Ministerstwo Kultury i Sztuki 
rozbierało ostatnie baraki, w murowa-
nych budynkach części esesmańskiej 
KL Stutt hof rozlokowano dwie kompa-
nie Wojsk Ochrony Pogranicza. Aż do 
1958 roku kilkuset żołnierzy podległych 
Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicz-
nego (a potem Ministerstwu Spraw We-
wnętrznych) mieszkało w byłej komen-
danturze obozu, ćwiczyło i strzelało na 
placu przed nią. Przyległy do budynku 
plac z kilkoma stojącymi jeszcze baraka-
mi poobozowymi traktowano jako ma-
gazyny i skład rupieci, dodatkowo nasa-
dzając przed nimi rząd szybko rosnących 
topoli. Żołnierze i dowodzący nimi ofice-
rowie dość swobodnie traktowali teren, 
na którym stacjonowali, w czasie jednej 
z prac porządkowych między innymi 
odcięli i zniszczyli schody i balustradę 
Bramy Śmierci, które przeszkadzały im 
w składowaniu drewna budowlanego. 

Od końca lat pięćdziesiątych aż do 
1962 roku na miejsce żołnierzy WOP 
do byłej komendantury Stutthofu przy-
jeżdżali na wczasy pensjonariusze de-
legowani przez MSW. Najwyraźniej 
wczasy, tańce i wypoczynek w cieniu 
byłego obozu nie były dla nich niczym 
niezwykłym…Wejść na teren byłego 
obozu w celu zwiedzania (co było wów-
czas możliwe) można było przez furt-
kę boczną, przez las, omijając budynki 
wojskowe oraz prywatne gospodarstwo 
rolne, które zainstalowało się na środ-
ku dawnego obozu (w ogrodnictwie, 
szklarniach i stajniach poobozowych).  Ð Zaniedbane baraki starego obozu w trakcie rozbiórki,  

w oddali widać krzyż przy ruinach krematorium, 1949 rok
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W okresie stalinizmu skromna zacho-
wana część byłego KL Stutthof, szcze-
gólnie ruiny krematorium, była areną 
kilku wielotysięcznych zgromadzeń 
w rodzaju wiecu poparcia apelu sztok-
holmskiego, Wiecu Obrońców Pokoju, 
międzynarodowego zlotu kombatan-
tów lub pochodu mieszkańców Sztuto-
wa z okazji święta 1 Maja. Byli więź-
niowie Stutthofu tak naprawdę jednak 
o obozie nie zapomnieli…

Odwilż i decyzja
Sprawa Stutthofu i właściwego upa-
miętnienia jego ofiar wróciła dopiero po 
Październiku 1956 roku. Głównie dzię-
ki cierpliwym działaniom i umiejętnej 

polityce środowisku byłych więźniów 
małymi krokami udało się nakierować 
sprawę na właściwe tory. W 1959 roku 
udało się zabezpieczyć i zrekonstruo-
wać budynek krematorium obozowe-
go, w którym otwarto pierwszą skromną 
ekspozycję historyczną. W 1961 roku 
zapadła ostateczna decyzja polityczna 
i finansowa w sprawie powstania Pań-
stwowego Muzeum Stutthof w Sztuto-
wie. Co ciekawe, jej wydanie poprze-
dziła osobista zgoda premiera Józefa 
Cyrankiewicza (jako wieloletni wię-
zień Auschwitz miał on wiele zrozu-
mienia dla sprawy) i kilkakrotne, wie-
logodzinne, często pozaprotokolarne 
rozmowy z nim. Cyrankiewicz w od-
różnieniu od swego poprzednika wydał 
decyzje mające pokrycie prawne. Za- Ð Zlot młodzieży w 1962 roku  

na terenie byłego obozu  
koncentracyjnego Stutthof  
był jedną z pierwszych inicjatyw 
Muzeum Stutthof

bezpieczeniem jako muzeum miała być 
objęta tylko część terenu byłego obozu 
(ok. 20 proc.), w tym cztery nierozebra-
ne baraki, krematorium, komora gazowa 
i część administracyjna. Pozostały ob-
szar byłego obozu porastał już kilkume-
trowy drzewostan nasadzony przez Lasy 
Państwowe. Był też zajęty i wykorzy-
stywany przez magazyny zbożowe lub 
administrację mieszkań komunalnych. 
Taki stan istnieje praktycznie do dzisiaj. 

W wyścigu o Stutthof wygrała za-
tem polityka, choć było już to tylko 
podzwonne aktywności urzędników, 
którzy szybko i skutecznie zutylizowali 
większość materialnych śladów byłego 
obozu, więźniom jako statystom pozo-
stała jedynie satysfakcja i symboliczne 
upamiętnienie tego, co jeszcze zostało.

12 marca 1962 roku Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku 
wydało decyzję o powołaniu muzeum 
na miejscu byłego hitlerowskiego obozu 
koncentracyjnego Stutthof. W maju 1968 
roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie Po-
mnika Walki i Męczeństwa. Kończyły się 
w ten sposób lata zapomnienia, a duża 
część Pomorzan, w tym byli więźniowie 
i ich rodziny, poczuła ulgę i dumę, że nie-
łatwa historia najnowsza regionu, której 
Stutthof jest i będzie jeszcze długo nie-
odłącznym elementem, znalazła swoje 
symboliczne uzewnętrznienie. 

Wyścig o Stutthof trwa nadal, choć 
nie toczy się w obszarze pozostałości 
materialnych, lecz naszej pamięci. Pa-
miętajmy o symbolach, pamiętajmy 
o Stutthofie. 

Pamiętamy, pamiętam… Pomorze 
Gdańskie i obóz Stutthof 1939–1945 
to pakiet materiałów dla szkół wszyst-
kich szczebli. Zgromadzony materiał, 
złożony z różnorodnych tekstów kul-
tury, źródeł, opracowań i komentarzy 
oraz scenariuszy zajęć lekcyjnych, 
obejmuje zasięgiem tematycznym 
historię Pomorza i jego mieszkań-

ców w latach 1920–1945. Publikacja została wyda-
na pod patronatem ministra edukacji narodowej, przy 
wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej

Fot. Archiwum Muzeum Stutthof 

Marcin Owsiński – historyk, kustosz muzealny, kierownik 
Działu Oświatowego Muzeum Stutthof w Sztutowie; zajmuje się 
m.in. badaniami nad funkcjonowaniem miejsc pamięci w świado-
mości społecznej, autor monografii Polscy więźniowie polityczni 
w obozie Stutthof 1939–1945, redaktor i współautor publikacji  
Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof  
1939–1945 (2012)

 Ð Dawna esesmańska część obozu – w tym czasie koszary WOP;  
widać nasadzone drzewa i mur oddzielający ten teren od części 
dostępnej do zwiedzania; fotografia z 1950 roku
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Poddawanie map cenzurze prewencyj-
nej (cywilnej i wojskowej) było jedną 
z wielu konsekwencji przynależności 
Polski do Układu Warszawskiego. Wła-

dze uzasadniały swoje poczynania troską o bez-
pieczeństwo kraju i mieszkańców; twierdzenie 
to – choć dziś wydaje się dyskusyjne – w pełni 
wpisywało się w ideologię socjalistyczną. Tak więc 
deformowanie obrazu na mapach przeznaczonych 
do użytku powszechnego było wówczas działaniem 
celowym, a za jego wykonanie była odpowiedzial-
na cenzura. Dotyczyło ono treści przedstawianej 
na mapie, a także dokładności geometrycznej jej 
poszczególnych elementów.

Mapy wydawane do 1949 roku
Zauważalne ograniczenia w zakresie przedstawiania 
treści na mapach pojawiły się po roku 1949, mimo 
że już trzy lata wcześniej zalecono cenzorom – pod 
wpływem krytycznej oceny wystawionej im podczas 
zjazdu Polskiej Partii Robotniczej – zaostrzenie kon-
troli i zajmowanie zdecydowanej postawy wobec re-
daktorów. Analiza pozycji wydanych w pierwszych 
latach powojennej Polski nie wskazuje jednak na ja-
kiekolwiek ingerencje. Złożyły się na to prawdopo-
dobnie mocno rozdrobniona działalność wydawnicza 
oraz brak szczegółowych instrukcji dotyczących po-
stępowania z mapami.

Na jednej z pierwszych krajowych odpraw szefów 
wojewódzkich i miejskich Biur Kontroli Prasy Publi-
kacji i Widowisk pracownicy cenzury dowiedzieli się 
tylko, że cenzor artykułu wstępnego, felietonu lub de-
peszy powinien umieć być krytykiem i doradcą redak-
tora, cenzor widowiskowy zaś – bywalcem teatralnym, 
a z kolei inspektor biblioteczny winien umieć posługi-
wać się katalogiem. Zgodnie z tym założeniem, cenzor 
do spraw map powinien być kartografem. I był.

Do roku 1949 czujność cenzorów kierowano na wy-
dawnictwa prasowe, działalność Kościoła, zawartość 
zasobów bibliotecznych, publikacje fotograficzne oraz 
na treść i szatę graficzną wydawanych książek. I dla-
tego na mapach wydawanych w latach 1944–1949 

 Ð Przykład mapy z rzetelnie opracowaną informacją geograficzną, 
dostępnej na rynku wydawniczym przed 1949 rokiem

W peerelu istotną rolę w procesie  
opracowania i wydawania map odgrywały 
wytyczne cenzury, mniej natomiast liczyła 
się rzetelna informacja geograficzna.

„szkice kartograficzne”
Beata konopska
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pojawiały się informacje o charakterze gospodarczym 
i znaczeniu strategicznym, o liniach, bocznicach i sta-
cjach kolejowych, obiektach użyteczności publicznej, 
zakładach przemysłowych, lotniskach, obszarach woj-
skowych itp. Mapy te były najczęściej adaptacjami 
przedwojennych opracowań polskich lub niemieckich.

Oficjalnym organem kontrolującym jakość i zakres 
informacji prezentowanych na mapach pod wzglę-
dem zgodności z obowiązującymi postanowieniami 
i aktualną polityką państwa był Wydział Wojskowy, 
działający przy Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowisk. Jednostka ta, mimo uloko-
wania przy GUKPPiW, była do roku 1951 Wydzia-
łem XI Głównego Zarządu Informacji Wojska Pol-
skiego. Do jej zadań należała ochrona tajemnicy 
wojskowej w publikacjach prasowych, książkowych 
i w widowiskach. Tylko nieliczne mapy, zwłaszcza 
załączane do publikacji, były dopuszczane do dru-
ku przez cenzorów cywilnych, gdyż do zakresu ich 
obowiązków należała przede wszystkim weryfika-
cja części opisowej.

Brak konsekwencji w działaniach cenzury do-
prowadził do tego, że informacje, które były swo-
bodnie przedstawiane na mapach, nie mogły po-
jawić się w artykułach prasowych lub audycjach 
radiowych. Upublicznienie informacji tego typu 
w postaci słowa pisanego lub mówionego było 
skrupulatnie wychwytywane i eliminowane lub 
w przypadku niezakwestionowania – wskazy-
wane jako ewidentne przeoczenia cenzorskie.

Za takie przeoczenia uznano na przykład infor-
macje radiowe o lokalizacji elektrowni w Brzegu 
Dolnym, fabryki chemicznej w Żarach, wroc-
ławskich Państwowych Zakładów Lotniczych, 
fabryki Wielkich Maszyn Elektrycznych, wroc-
ławskiego węzła kolejowego. A przecież można 
było się o tym dowiedzieć z ogólnie dostęp-
nych map. W wielu wypadkach sami cenzorzy 
mieli wątpliwości co do czynionych ingerencji, 

 Ð Fragment Planu Miasta Stołecznego 
Warszawy w skali 1:20 000 opracowanego 
przed rokiem 1949 i utajnionego po wydaniu 
ze względu na szczegółowość treści  
i informację o skali

Fot. Zbiory kartograficzne CBGiOŚ Instytutu Geografii  
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
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wydarzyło się w XX wieku50

linie kolejowe z zaznaczonymi przy-
stankami i dworcami, obiekty tury-
styczne i o walorach krajoznawczych. 
Na wielu mapach obok miejsc godnych 
zwiedzenia były wskazywane lokali-
zacje obiektów użyteczności publicz-
nej, zakładów przemysłowych (często 
z określeniem profilu działalności), 
obiektów sportowych, lotnisk itp. Na 
większości z nich była podana skala 
i zazwyczaj wykreślona siatka karto-
graficzna. I na każdej mapie widniała 
sygnatura cenzora.

Dekret z 26 października 
1949 roku
Zapowiedzią zmian − jak się później 
okazało, radykalnych – był dekret 
z 26 października 1949 roku zaostrza-
jący przepisy o ochronie tajemnicy woj-
skowej i służbowej. Inne dekrety i regu-
lacje wprowadzone w latach 1948–1952 
pozbawiły potencjalnych wydawców 
map dostępu do źródeł kartograficz-
nych (zdjęć lotniczych, kartometrycz-

nych map ogólnogeograficznych) 
oraz swobodnego posługiwania 
się informacją geograficzną. 
W rezultacie zaprzestano wy-
dawać mapy topograficzne 
do użytku ogólnego na kilka 
lat i wycofano z rynku wiele 
opracowań kartograficznych 
przez nadanie im klauzuli 
„do użytku służbowego” lub 
„tajne”. Mimo to wciąż wy-
tyczne cenzury nie miały 
postaci jednolitej instruk-
cji, pojawiło się natomiast 
określenie „niezbędnego 
minimum treści” mapy. 
Dla każdej mapy było 

ono określane osobno. Procedura wy-
boru „minimum” poszczególnych ele-
mentów treści w większości wypadków 
była niezgodna z zasadami redakcji kar-
tograficznej i przeczyła samej istocie 
mapy, jako że przestała być ona wier-
nym odwzorowaniem środowiska geo-
graficznego.

Miejsce wielobarwnych map topo-
graficznych i planów miast zajęły mapy 
opracowane w małych skalach, zazwy-
czaj jednokolorowe. W praktyce zawie-
rały one o wiele mniej informacji niż 
niezbędne, określone przez cenzurę 
„minimum treści”. Mapy przedstawia-
jące fragmenty wybranych obszarów 
nie posiadały oznaczonej skali i wi-
docznej siatki kartograficznej. Do skraj-
nych przypadków należy zaliczyć plany 
miast przedstawiające wyłącznie ulice 
atrakcyjne pod względem turystycznym 
lub mapy obrazujące liniami szkieleto-
wymi tylko pasma górskie. Mapy zosta-
ły zastąpione opisami. Dlatego osoby 
uprawiające turystykę kwalifikowaną 
korzystały z map przedwojennych, naj-
częściej z map topograficznych wyda-
nych przez przedwojenny Wojskowy 
Instytut Geograficzny.

Brak planów miast z czasem urucho-
mił różne inicjatywy wydawnicze zgła-
szane do Centralnego Urzędu Geodezji 
i Kartografii (CUGiK) przez instytucje 
państwowe i stowarzyszenia. W na-
głaśnianie braku planów miast włą-
czyła się również prasa. Z nielicznych 
zachowanych założeń redakcyjnych 
dołączonych do pism zwracających się 
o zgodę na opracowanie map miejskich 
wynika, że potencjalni wydawcy pod-
dawali swoje koncepcje autocenzurze 
i deklarowali ochronę tajemnicy pań-
stwowej. Znamienne było, że wszyscy 
zabiegający o wydanie planu własnego 
miasta w pismach do Centralnego Urzę-
du Geodezji i Kartografii nie używali 
określenia „plan miasta”, lecz jedynie 
– „szkic kartograficzny” lub „plan-in-
formator”, i powoływali się na poparcie 
miejscowych władz − przewodniczące-
go Prezydium Rady Narodowej, I se-
kretarza PZPR lub komendanta Milicji 
Obywatelskiej. Na przykład Usługowa 

starając się nawet wykazać zrozumienie 
dla swych przeoczeń. Mieli świadomość, 
że na szczeblu centralnym dokonywa-
no wielu skreśleń dotyczących obiektów 
w pełni opisanych na mapach. Na przy-
kład skreślana była nazwa zastrzeżone-
go zakładu pracy, chociaż na ulicy, przy 
której on się znajdował, wisiała tablica 
z pełnym jej brzmieniem.

Jeden z przedstawicieli Samodzielne-
go Wydziału Wojskowego – odpowie-
dzialnego w GUKPPiW za mapy – sza-
cował, że niemal 80 proc. map, które 
wydrukowano do maja 1949 roku, za-
wierało błędy rzeczowe albo ujawnia-
ło tajemnicę państwową i wojskową. 
Wskazywał również, że mapy te dawa-
ły wrogom pełną informację na temat 
rozmieszczenia punktów o znaczeniu 
strategicznym.

Rzeczywiście, mapy wydane do roku 
1949 zawierały adekwatną do swej ska-
li treść topograficzną: szczegółowy ry-
sunek poziomicowy, rozbudowaną kla-
syfikację drożni, wielorzędową sieć 
hydrograficzną wraz z obiektami infra-
struktury wodnej, 

 ÐPismo dyrektora  
Targów Poznańskich 
do prezesa Central-
nego Urzędu Geodezji 
i Kartografii z prośbą 
o wyrażenie zgody na 
opracowanie planu 
Poznania, 1955 rok
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wydarzyło się w XX wieku 51

Spółdzielnia Pracy „Znak” zwróciła się 
do CUGiK z prośbą o wyrażenie zgody 
na opracowanie i wydanie planu Szcze-
cina, deklarując wykonanie szkicu mia-
sta bez skali i wyszczególnienia istot-
nych dla miasta obiektów, m.in. torów 
kolejowych.

Założenia redakcyjne do nowej serii 
planów miast zostały narzucone w 1955 
roku kartografii cywilnej (nadzorowa-
nej oficjalnie przez Centralny Urząd 
Geodezji i Kartografii, przez Oddział 
Cenzury Wojskowej Sztabu General-
nego MON i Zarząd Topografii Woj-
skowej). Zakładały one między innymi 
duży stopień schematyczności opraco-
wania, wykonanego w skali pomiędzy 
1:20 000 a 1:30 000, ale bez zgody na 
ujawnienie jej w publikacji. Nadmiernie 
uproszczony rysunek wybranych ulic 
bez ich kategoryzacji nie odzwierciedlał 
kompozycji urbanistycznej miasta i tym 
samym nie ułatwiał poruszania się po 
nim. Brakowało siatki kartograficznej, 
informacji o charakterze gospodarczym 
oraz charakterystycznych punktów to-
pograficznych, ułatwiających orientację 
w terenie.

Po 1955 roku pojawiła się seria map 
krajoznawczych województw, która 
miała za zadanie wypełnić lukę po-

wstałą po mapach turystycznych wy-
dawanych zaraz po wojnie. Jednak już 
na etapie opracowania było wiadomo, 
że nowa seria, ze względu na przy-
jętą przeglądową skalę opracowania 
(1:550 000), nie będzie w stanie zastą-
pić przedwojennych map turystycznych 
wydanych w skalach topograficznych 
(1:50 000, 1:75 000). Seria znalazła za-
stosowanie głównie w turystyce zmo-
toryzowanej.

Nadmierna ingerencja cenzury 
w opracowanie map topograficznych 
i planów miast w latach pięćdziesiątych 
XX wieku doprowadziła do spadku za-
ufania do tej formy przekazu jako rze-
telnego źródła informacji geograficznej. 
Prawdziwa konfrontacja następowała 
w terenie, gdzie użytkownik, ku swo-
jemu zaskoczeniu, przekonywał się 
o istotnych brakach informacyjnych 
posiadanej mapy. 

Problem braku wielu ważnych infor-
macji najmniej odczuwali turyści wę-
drujący wzdłuż wytyczonych szlaków 
turystycznych, ponieważ w tym okresie 
były one doskonale oznakowane. Jed-
nak braki te w sposób dotkliwy odczu-
wali turyści, którzy chcieli poznawać 

teren w sposób swobodniejszy. Niektó-
rzy odbiorcy map swoje niezadowole-
nie z ich jakości przejawiali w listach 
pisanych do wydawcy. Nie wiedząc 
o ingerencjach cenzury, krytykowali au-
torów map i opracowujących je karto-
grafów. Takie ukierunkowanie myślenia 
odbiorców nie było trudne, bo o inge-
rencjach cenzury nie wiedzieli również 
sami kartografowie. Wiedzieli tylko ci 
z nich, którzy brali udział w kolejnych 
etapach cenzurowania map. Tak więc 
przekonanie społeczeństwa, że niski 
poziom informacyjności i poprawności 
map jest odzwierciedleniem podobne-
go poziomu wiedzy oraz umiejętności 
kartografów, a nie rezultatem uwarun-
kowań zewnętrznych, tworzyli sami 
przedstawiciele tej grupy zawodowej. 
Oni również kreowali opinię o polskiej 
kartografii powojennej, traktując każdą 
zmianę założeń redakcyjnych jako ko-
lejną fazę jej rozwoju. Nie dostrzegali 
natomiast, że jest to tylko próba powro-
tu do stanu sprzed 1949 roku.

dr Beata Konopska – zastępca dyrektora Instytutu 
Geodezji i Kartografii w Warszawie, autorka wielu map 
i atlasów

 Ð Przykłady tzw. niezbędnego minimum treści na mapach zamiesz-
czonych w przewodnikach turystycznych wydanych po roku 1949
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prawda czasów, prawda ekranu52

w pierwszym polskim powojennym filmie fa-
bularnym Zakazane piosenki w reżyserii Le-
onarda Buczkowskiego ta jedna z najpopular-
niejszych piosenek okupacyjnych towarzyszy 

niezapomnianej scenie w pociągu pełnym ludzi szmuglujących 
prowiant ze wsi do Warszawy. Do wagonu wkraczają niemiec-
cy żandarmi, kontrolujący osoby przemycające żywność, a je-
den z podróżnych z kapeluszem w dłoni, mówiąc: „Po tysiąc od 
chłopa na trumnę dla Szkopa”, rozpoczyna zbiórkę pieniędzy 

na łapówkę dla Niemców. W pewnym momencie do głównej 
bohaterki Halinki (granej przez Danutę Szaflarską) – wiozą-
cej w futerale na skrzypce należące do partyzantów zepsute 
zapalniki i części do radiostacji – podchodzi jeden z żandar-
mów i „ważąc” w dłoni ciężki futerał, oświadcza z uśmiechem: 
„Słonina. Guten Appetit, smacznego!”.

Sekwencja w pociągu z biegiem czasu stała się klasyczna 
i nie zdziwiłem się, gdy czterdzieści lat później Janusz Rze-
szewski, tym razem w kolorach, „zrekonstruował” ją albo – 
jeśli ktoś woli – „zacytował” w dziejącej się w czasie II woj-
ny światowej komedii muzycznej z 1987 roku zatytułowanej 
Misja specjalna.

Warto w tym miejscu przypomnieć, co wybitny historyk 
polskiej piosenki Dariusz Michalski napisał na temat tego 
szmuglerskiego walczyka. Ta niezwykle popularna melodia 
– często grana w czasie okupacji przez podwórkowe orkie-
stry (taka scena jest na przykład w jednym z odcinków Stawki 
większej niż życie) – wcale nie jest polską kompozycją i ma 
długą historię. Powstała w XIX wieku Cielito lindo jest jed-
ną z najpopularniejszych meksykańskich piosenek i „[…] 
dziełem Quirina Mendozy y Cortésa. Nie w całości jednak, 
bowiem początkowy wers swej »niebiańskiej« piosenki autor 
powtórzył za starą hiszpańską piosenką Sierra Morena (jest 

Zakazane piosenki
jerzy eisler

„Na dworze jest mrok,/ W pociągu jest tłok,/ Zaczyna się 
więc sielanka,/ On objął ją wpół,/ Ona gruba jak wół,/ Pod 
paltem schowana rąbanka.
Teraz jest wojna,/ Kto handluje, ten żyje,/ /Jak sprzedam 
rąbankę, słoninę, kaszankę,/ To bimbru się też napiję.
Spod serca kap, kap,/ Rąbanka i schab,/ A pociąg mknie jak 
szalony,/ Schaboszczak i kicha,/ To dobra zagrycha,/ Pod 
ławą dwa salcesony.
Teraz jest wojna,/ Kto handluje, ten żyje,/ Jak sprzedam  
rąbankę, słoninę, kaszankę,/ To bimbru się też napiję”.

 Ð Uliczna orkiestra śpiewa zakazane 
piosenki – kadr z filmu

Fo
t.

 F
ilm

ot
ek

a 
N

ar
od

ow
a



prawda czasów, prawda ekranu 53

to więc piosenka w 90 proc. meksykańska, w 10 proc. anda-
luzyjska”. Melodia ta trafiła do okupowanej Polski za sprawą 
Rosity Serrano („Chilijskiego Słowika”) – jak podaje Dariusz 
Michalski – „od 1936 roku występującej w Berlinie, nagry-
wającej po niemiecku dla Telefunkena, gwiazdy popularnego 
w 1939 roku filmu Bel Ami. Anonimowa refrenistka z gitarą 
w Zakazanych piosenkach została właśnie na nią upozowana”.

Nie od rzeczy będzie tutaj przypomnienie, że ten popular-
ny międzynarodowy szlagier jeszcze raz pomagał Polakom 
przetrwać złe czasy – oczywiście nieporównywalne z okupacją 
niemiecką. W stanie wojennym, w początku lat osiemdziesią-
tych, Cielito lindo „dała melodię” Zielonej wronie – jednej 
z najpopularniejszych piosenek wśród członków i sympaty-
ków zdelegalizowanej Solidarności.

Podwórzowa ballada
Wracając do Zakazanych piosenek – pomysłodawcą filmu był 
Ludwik Starski (ojciec nagrodzonego Oscarem wybitnego sce-
nografa Allana Starskiego), który niemiecką okupację przeżył 
w Warszawie. W pewnym sensie robił wówczas to samo co gra-
ny przez Jerzego Duszyńskiego bohater filmu Roman Tokarski: 
starał się zgromadzić jak największą liczbę zasłyszanych na 
ulicach „zakazanych piosenek”. Obiecał sobie, że jeżeli uda mu 
się przeżyć wojnę, to przygotuje film dokumentalny właśnie im 
poświęcony. Wraz z Leonardem Buczkowskim, przygotowując 
ów film dokumentalny, na warszawskich targowiskach wyszu-
kiwali chłopaków, którzy sami śpiewali te piosenki podczas 
okupacji. „Wystarczyło odnaleźć kilku autentycznych wyko-
nawców – wspominał potem Starski – później oni informowali 
nas o następnych. […] W Zakazanych piosenkach śpiewają 
autentyczni warszawscy chłopcy, nie aktorzy”.

Ostatecznie powstał film fabularny zbliżony w nastroju do 
podwórzowej ballady, w którym oprócz „naturszczyków” 
wystąpili aktorzy znajdujący się wówczas u progu kariery, 
a następnie przez dziesięciolecia współtworzący historię 
polskiego filmu i teatru. O grających główne role Danucie 
Szaflarskiej i Jerzym Duszyńskim (pierwszej parze amantów 
w powojennym filmie polskim, którzy tym razem zagrali ro-
dzeństwo) już wspomniałem. Trzeba także przypomnieć Jana 
Świderskiego, odtwarzającego postać Ryszarda, ukochanego 
Halinki i przyjaciela Romana. Młodziutkie: Hanka Bielicka, 
Alina Janowska i Zofia Mrozowska w epizodach wcieliły się 
w role ulicznych śpiewaczek, Edward Dziewoński, Igor Śmia-
łowski i Kazimierz Wichniarz zagrali gestapowców, Andrzej 

Łapicki zaś – konspiratora wykonującego wyrok na ulicznym 
skrzypku-konfidencie.

Realizm do poprawki
Wszyscy ludzie uczestniczący w pracy nad filmem znali z au-
topsji realia wojny i okupacji, co oznaczało, że w zasadzie nie 
byli potrzebni konsultanci historyczni. Jakkolwiek dziwnie by 
to dzisiaj brzmiało, był to w chwili powstania film praktycz-
nie współczesny. W takiej sytuacji raczej trudno byłoby jego 
twórcom zafałszowywać (na przykład ze względów ideolo-
gicznych) obrazy z okupacyjnej rzeczywistości.

Dla twórców filmu ogromnym wyzwaniem było znalezie-
nie fragmentów niezniszczonej stolicy i dlatego w znacznym 
stopniu nakręcono go w atelier w Łodzi. Ekipa nie miała nato-
miast żadnych problemów ze znajdowaniem ruin, potrzebnych 
w niektórych ujęciach plenerowych, na przykład do scen w po-
wstańczej Warszawie. Twórcy filmu wymieszali tutaj ujęcia 
z dokumentalnych kronik z kadrami nakręconymi w 1946 roku 
specjalnie na potrzeby Zakazanych piosenek. Niektóre z nich 
(na przykład te z chłopcami z butelkami z benzyną w rękach, 
w kłębach dymu przemykającymi się pod murami domów) 
okazały się tak sugestywne, że z czasem weszły do kanonu 
ujęć „archiwalnych” z Powstania Warszawskiego i pokazy-
wano je przy różnych rocznicowych okazjach. Trudno jed-
nak z tego powodu czynić twórcom filmu zarzuty. Natomiast 
można im wyrzucać, że dla zilustrowania walk w Warszawie 
w 1944 roku posłużyli się m.in. dokumentalnymi ujęciami nie-
mieckich samolotów nad stolicą Polski z września 1939 roku. 

 Ð Żandarmi kontrolujący  
podróżnych w pociągu 
w poszukiwaniu prze-
mycanych produktów 
żywnościowych  
– kadr z filmu 
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54 prawda czasów, prawda ekranu

Paradoksalnie więc, chociaż Zakazane piosenki powstawały 
w okresie, gdy władze komunistyczne stopniowo ograniczały 
swobodę wypowiedzi (nie tylko artystycznych) i w coraz więk-
szym stopniu próbowały manipulować historią, jest to film, któ-
ry nader realistycznie, wchociaż naturalnie z pominięciami nie-
których kwestii, ukazuje rzeczywistość okupacyjnej Warszawy.

Premiera odbyła się 8 stycznia 1947 roku. Jednak w wyniku 
głosów krytycznych film stosunkowo szybko został wycofany 
z ekranów, przemontowany i poddany przeróbkom. Zmiany 
były zgodne z duchem nastających po sfałszowanych wy-
borach ze stycznia 1947 roku czasów i miały na celu przede 
wszystkim uczynienie filmu „słuszniejszym” ideologicznie. 
Chodziło o przesunięcie akcentów politycznych „na lewo” 
i na przykład mocniejsze zaakcentowanie roli Armii Czer-
wonej w „wyzwoleniu” Warszawy. O ile pierwotnie można 
było się domyślać, że bohaterowie byli związani z Gwardią 
i Armią Ludową, o tyle potem zostało to wyraźnie powiedzia-
ne. Między innymi padają z ekranu słowa o AL, AK i Bata-
lionach Chłopskich – w takiej właśnie kolejności. W drugiej 
wersji usunięto z filmu sekwencję z „dobrymi Niemcami” 
w parku. Od pierwszej do ostatniej sceny obraz miał mieć 
jednoznacznie antyniemiecką wymowę. Zakazane piosen-
ki wprowadzono powtórnie do kin 2 listopada 1948 roku, 
w mocno już zmienionej sytuacji politycznej.

Piosenki pod cenzurą
Pomimo to największym atutem filmu pozostały same piosen-
ki. To one przesądziły o ogromnym powodzeniu tego obrazu. 
Widzowie zapamiętywali zwykle wzruszającą scenę, gdy po 
partyzanckiej akcji Roman nad grobem poległego przyjaciela 
gra na harmonijce ustnej Rozszumiały się wierzby płaczące 

– albo równie wzruszający moment, gdy w powstań-
czej Warszawie odnajduje się rodzeństwo Tokarskich. 
Halina, dowiedziawszy się od brata o śmierci Ryszarda, 
wybucha płaczem. Roman pociesza ją, mówiąc: „Nie 
płacz, Halinka”, a płacząca Danuta Szaflarska odpowia-
da: „Ja nie płaczę, ja śpiewam” i włącza się do chóralnego 
śpiewu Serca w plecaku.

Niestety, „nowe czasy”, a ściślej rzecz ujmując cenzura, 
odcisnęły swoje piętno także na tekstach niektórych piosenek 
w tym filmie. Mimo że w jednej z nich śpiewano w czasie 
okupacji, że po wojnie będzie „Polska od morza do morza”, 
z ekranu wyraźnie słyszymy znane potem z PRL „od gór aż 
do morza”. Z dzisiejszej perspektywy można na to patrzeć 
w ten sposób, że niektóre zakazane piosenki w powojennej 
Polsce nie tyle może pozostały zakazane, co poddano je cen-
zuralnej obróbce.

Gdy w latach sześćdziesiątych na scenach warszawskiego 
Teatru Klasycznego ogromnym powodzeniem (ponad tysiąc 
przedstawień oraz gościnne występy m.in. w ZSRR, NRD, 
Jugosławii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie) cieszył się 
spektakl muzyczny Dziś do ciebie przyjść nie mogę w reżyse-
rii Ireneusza Kanickiego, również dokonywano ideologiczno-
-politycznych ingerencji w teksty wojennych piosenek. Na 
przykład w popularnej Szturmówce końcowe słowa w refre-
nie: „…i prowadź nas Bóg” zmieniono na – chciałoby się 
powiedzieć „politycznie poprawne”, a tak naprawdę „mniej 
klerykalne” – wyrażenie: „…i prowadź nas w bój”.

Jako swoista glosa do tych rozważań niech posłuży historia 
opisana przez Marka Wierzbickiego w książce o Związku Mło-
dzieży Polskiej. W październiku 1952 roku wysłannik Zarządu 
Głównego ZMP, który przebywał z wizytacją w województwie 
opolskim, skarżył się, że młodzież autochtoniczna otwarcie 
okazywała sympatie proniemieckie, rozmawiając między sobą 
po niemiecku, a nawet śpiewając „stare hitlerowskie piosen-
ki”. Jako przykład autor raportu przytoczył incydent, jaki miał 
miejsce w Nowej Wsi Królewskiej. W trakcie seansu kinowego 
Zakazanych piosenek tamtejsza młodzież po cichu śpiewała 
razem z maszerującymi na filmie żołnierzami niemieckimi…

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)

 Ð Na planie filmowym Zakazanych piosenek;  
Warszawa była tak zniszczona, że znaczną  
część zdjęć trzeba było nakręcić na tle makiet 
w atelier w Łodzi
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Panuje dość powszechne  
przekonanie, że w 1939 roku 
wyposażenie armii polskiej, 
szczególnie w porównaniu  
z nowocześnie wyekwipowanym 
Wehrmachtem, było anachro-
niczne. Pogląd taki utrwaliła 
między innymi kinematografia, 
z Lotną Andrzeja Wajdy na czele, 
gdzie nasi kawalerzyści walą 
szablami w lufy niemieckich 
tanków. Tymczasem ani ułani 
nie byli głupcami, ani Wojsko 
Polskie takie zacofane. A sprzęt 
z rodzimych fabryk zbrojenio-
wych absolutnie nie ustępował 
standardom europejskim.

w 1939 roku armia niemie-
cka okazała się zdecy-
dowanie lepsza. Nasz 
zachodni sąsiad dyspo-

nował większym potencjałem mobiliza-
cyjnym i rozbudowanym przemysłem 
zbrojeniowym. Dużym atutem była tak-
że wysoka kultura techniczna Niemców 
i znaczna, jak na owe czasy, motoryzacja 
kraju. Dzięki temu Hitler mógł rzucić 
przeciwko Polsce siły pancerne liczące 
ok. 3200 wozów bojowych (czołgów 
i samochodów pancernych). To właś-
nie na nich opierała się nowa i zabójcza 
w początkowej fazie II wojny świato-
wej doktryna Blitzkriegu. Jej istotą była 
szybkość. Związki pancerne, wsparte 
lotnictwem, atakowały w newralgicz-
nych punktach, oskrzydlając przeciw-
nika i uniemożliwiając mu zorganizo-
wanie spójnej linii obronnej.

Niemniej jednak niemieckie czołgi, 
chociaż dostosowane do nowoczes-
nej taktyki walki, nie imponowały pa-
rametrami bojowymi. Zdecydowaną 
większość stanowiły lekkie wozy Pan-
zerkampfwagen (PzKpfw) I i II. Ten 
pierwszy, niespełna sześciotonowy, 
trudno zresztą uznać za pełnowartościo-
wy czołg, bo cieniutki trzynastomilime-
trowy pancerz (z przodu kadłuba) i dwa 
karabiny maszynowe czyniły z niego 
raczej tankietkę. PzKpfw II, nieco cięż-
szy i trochę lepiej opancerzony, dys-
ponował mocniejszym uzbrojeniem – 

oprócz karabinu maszynowego 
miał armatę kalibru 20 mm. 

Łącznie do ataku na Pol-
skę Niemcy rzucili blisko 
2 tys. czołgów obu typów. 
Do tego dochodziło około 

dwustu przejętych po armii 
czechosłowackiej PzKpfw 

35(t) i 38(t); oba dysponowały 
kaemami i armatami kalibru 37 mm.

Najnowocześniejsze, najlepiej uzbro-
jone i opancerzone czołgi niemie-
ckiej Panzerwaffe, PzKpfw III (pan-
cerz 15 mm, armata kaliber 37 mm) 
i PzKpfw IV (pancerz 30 mm, armata 
kaliber 75 mm) były stosunkowo nie-
liczne – do walki skierowano łącznie 

siedmiotonowy polski  
kontra Panzerwaffe
Michał Mackiewicz



 Ð Czołg lekki 7TP, choć stanowił udaną konstrukcję  
polskiego przemysłu zbrojeniowego, nie odegrał znaczącej roli  
we wrześniu 1939 roku

 Ð Oznaka wojsk pancernych z okresu  
II Rzeczypospolitej
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ok. 270 wozów (w tym nieco ponad 
dwieście „czwórek”). Pozostały sprzęt 
tworzyły samochody pancerne, na ogół 
nowoczesne, dobrze uzbrojone i opan-
cerzone.

Cóż więc przeciwstawiła Polska tej 
pancernej pięści we wrześniu 1939 
roku? Teoretycznie wcale nie tak 
mało. Mimo bardzo ograniczonych 
zasobów finansowych i nieporówny-
walnie mniejszego zaplecza przemy-
słowego (wszystko przecież budowa-
liśmy od zera), nasz kraj zdobył się 
na ogromny wysiłek, rzucając do boju 
przeciwko Wehrmachtowi ok. ośmiu-
set wozów bojowych. Tak jak w przy-
padku Niemców, reprezentowały one 
kilka typów o różnej wartości bojowej. 
Przeszło połowę stanowiły tankietki 
TK-3 i TKS – lekko opancerzone, bez-
wieżowe pojazdy uzbrojone w kaemy. 
Choć zwrotne i przystosowane do zadań 
rozpoznawczych, nie nadawały się do 
walki z większością pojazdów wroga 
(prócz ok. dwudziestu wozów uzbro-
jonych w doskonałe działko 20 mm). 
Iluzoryczną wartość bojową miało kil-
kadziesiąt archaicznych, pamiętających 
czasy Wielkiej Wojny francuskich czoł-
gów FT-17. Nisko też ocenić wypada 
przydatność blisko stu samochodów 
pancernych (wz. 29 i 34).

Najgroźniejszym przeciwnikiem nie-
mieckiej Panzerwaffe było ok. dwustu 
czołgów lekkich: Vickers E, Renault 
R-35 oraz 7TP. Ten ostatni był spośród 
nich najnowocześniejszy. Co więcej, 
skonstruowano go w Polsce.

Punkt wyjścia dla konstruktorów 7TP 
stanowił wspomniany wyżej sześcioto-
nowy Vickers E, brytyjski przebój eks-
portowy. Na początku lat trzydziestych 
Polska zakupiła blisko czterdzieści tych 
czołgów w wersji dwu- i jednowieżo-
wej. Szybko jednak dostrzeżono ich 
wady. Narzekano zwłaszcza na benzy-

nowy, chłodzony powietrzem cztero-
cylindrowy silnik Armstrong-Siddeley 
o nominalnej mocy 90 KM. Źle oce-
niano jakość stalowych blach pancerza, 
uzbrojenie (zwłaszcza wersji dwuwieżo-
wej z dwoma karabinami maszynowy-
mi) oraz układ jezdny. W tej sytuacji li-
cencyjną produkcję czołgu w pierwotnej 
postaci uznano za bezcelową, decydując 
się na daleko idącą modyfikację.

Prace projektowe nad pojazdem ozna-
czonym VAU-33 prowadzono w Biurze 
Konstrukcyjnym Broni Pancernej oraz 
Biurze Studiów Polskich Zakładów In-
żynierii (PZInż.). W 1935 roku w należą-
cej do PZInż. czechowickiej Fabryce nr 
1 (do 1930 roku Zakłady Mechaniczne 
Ursus) uruchomiono produkcję dalece 
zmodernizowanego czołgu oznaczonego 
ostatecznie 7TP (siedmiotonowy polski).

Zupełnie nowa, produkowana w kraju 
jednostka napędowa – wysokoprężny, 
chłodzony cieczą silnik Saurer-Diesel 
VBLDb (PZInż. 235) o mocy 110 KM 
– zapewniła lepsze osiągi, zwłaszcza 
podczas jazdy w terenie. Zmiana silni-
ka wymusiła także inne korekty. Prze-
konstruowaniu uległo sprzęgło i skrzy-
nia przekładniowa, tylna część kadłuba 
zyskała zupełnie inny kształt. Niemniej 
istotne było wzmocnienie zawieszenia, 
a nade wszystko opancerzenia. W miej-
sce hartowanych płyt stalowych zasto-
sowano nowe, walcowane i utwardzane 
powierzchniowo w procesie nawęgla-

Pzkpfw ii 7tP
masa bojowa 9,5 t 9,9 t
maks. grubość pancerza 14,5 mm 17 mm
załoga trzyosobowa trzyosobowa
silnik benzynowy diesel
uzbrojenie armata 20 mm,  

kaem 7,92 mm
armata 37 mm,  
kaem 7,92 mm

zasięg (w terenie) 125 km 130 km

 Ð Polska tankietka TKS nie stanowiła zagrożenia dla większości pojazdów pancernych 
Wehrmachtu; na zdjęciu: żołnierze niemieccy z zaciekawieniem oglądają zdobytą TKS, 
wrzesień 1939 roku
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nia; zwiększyła się także ich grubość, 
z 13 do 17 mm. Poza tym pancerne płyty 
mocowano do kratownicy śrubami, a nie 
nitami, co było znacznie bezpieczniej-
szym rozwiązaniem (przy uderzeniu po-
cisku nity wpadały do wnętrza, raniąc 
członków załogi).

Pierwsze 7TP produkowano w wersji 
dwuwieżowej (wieże zdjęte z Vicker-
sów), a ich uzbrojenie stanowiły dwa 
karabiny maszynowe 7,92 mm. Walory 
bojowe wozu zwielokrotniły się z chwi-
lą opracowania wersji jednowieżowej, 
produkowanej od 1937 roku. Tutaj za-
sadnicze uzbrojenie stanowiła doskonała 
37-milimetrowa armata przeciwpancer-
na (dodatkowo sprzęgnięty był z nią ka-
rabin maszynowy wz. 30 kal. 7,92 mm) 
szwedzkiej firmy Bofors, którą produ-
kowano na licencji w Polsce. Spośród 
wyposażenia dodatkowego wymienić 
trzeba przede wszystkim doskonały i re-
wolucyjny na owe czasy odwracalny pe-
ryskop pomysłu inż. Rudolfa Gundlacha. 
Część 7TP posiadało radiostacje (w wer-
sji jednowieżowej znajdowała się ona 
w niszy umieszczonej z tyłu wieży).

Załogę czołgu w wersji jednowieżo-
wej stanowiło trzech ludzi: dowódca-
-ładowniczy, strzelec i kierowca. Zapas 
amunicji do armaty wynosił osiemdzie-
siąt nabojów. W dwóch zbiornikach pa-
liwa znajdowało się 130 l paliwa, co 
pozwalało na przejechanie ok. 130 km 
w terenie. Masa bojowa pojazdu jed-
nowiekowego (załoga, amunicja, pełne 
zbiorniki paliwa i wyposażenie dodatko-
we) wynosiła niespełna 10 ton.

Do 1939 roku wyprodukowano 
ok. 140 czołgów 7TP, głównie w wer-
sji jednowieżowej. W chwili wybuchu 
wojny większość pojazdów znajdowała 
się na wyposażeniu dwóch batalionów 
pancernych – 1. i 2. – które wchodziły 
w skład Armii „Prusy” (Armia Odwodo-
wa), teoretycznie naszego najsilniejsze-
go związku operacyjnego. Mimo że ar-
mię tę spotkała błyskawiczna katastrofa, 
7TP zdążyły pokazać się z dobrej stro-
ny, do czego przyczyniły się doskona-
łe wyszkolenie i wysokie morale załóg. 
4 i 5 września w słynnym starciu pod 
Piotrkowem Trybunalskim 2. Batalion 

zniszczył przynajmniej kilkanaście czoł-
gów wroga, nie licząc innego sprzętu.

Nie zabrakło 7TP podczas obrony 
stolicy. Fabrycznie nowe wozy weszły 
w skład kombinowanego batalionu pan-
cernego Dowództwa Obrony Warsza-
wy. Jednym ze słynniejszych epizodów 
z udziałem 7TP był udany wypad na 
Okęcie. Resztki 1. Batalionu wzięły też 
udział w jednej z ostatnich wielkich bitew 
września – pod Tomaszowem Lubelskim.

7TP w żaden sposób nie mogły zmie-
nić oblicza wojny, było ich bowiem zbyt 
mało i działały w rozproszeniu. Zapre-
zentowały duże walory bojowe, same 
jednak ponosząc niemałe straty. Cien-
ki pancerz nie zapewniał dostatecznej 
ochrony przed niemiecką bronią prze-

ciwpancerną, w tym działkami 20 mm, 
w jakie uzbrojone były czołgi PzKpfw II.

Do dzisiaj nie zachował się żaden ory-
ginalny 7TP, chociaż wciąż podejmo-
wane są wysiłki na rzecz odnalezienia 
porzuconych we wrześniu wozów (m.in. 
w Wiśle, w której ugrzęzło kilka czoł-
gów z 1. Batalionu). Zbudowano jednak 
wierną replikę, częściowo wykorzystu-
jąc oryginalne elementy. Podczas rozma-
itych inscenizacji historycznych czołg 
ten robi dzisiaj prawdziwą furorę.

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

 Ð Polscy czołgiści w okresie międzywojennym,  
na uwagę zasługują charakterystyczne hełmy

 Ð Niemiecki żołnierz  
przed polskim,  
dwuwieżowym czołgiem 
7TP, wrzesień 1939 roku
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orły Armii Polskiej 
w Zsrr
tomasz Zawistowski
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wskutek sukcesów nie-
mieckiej ofensywy na 
froncie wschodnim 
Stalin, energicznie po-

szukując sprzymierzeńców, zawarł 
z Czechami i Polakami układy poli-
tyczne i wynikające z nich umowy 
o współpracy wojskowej. O ile ce-
lem sowieckim było raczej uzyskanie 
sprzymierzeńca mogącego prowadzić 
dywersję na niemieckim zapleczu niż 
sformowanie kilku polskich dywizji na 
terenie ZSRR, o tyle dla polskiej misji 
wojskowej priorytetowym zagadnie-
niem był los Polaków przebywających 
na tej ziemi. Misja, której szefem był 
gen. bryg. Zygmunt Bohusz-Szyszko, 
dotarła do Moskwy 5 sierpnia 1941 
roku. Negocjacje były krótkie i za-
kończyły się podpisaniem 14 sierpnia 
umowy wojskowej, w której określo-

przedwrześniowych. 
Początkowo otrzymy-

wali sowieckie sorty mundu-
rowe, a dopiero rozkaz Wewnętrzne-
go Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych 
w ZSRR z 21 października 1941 roku 
określił, że „zasadniczym umunduro-
waniem i wyekwipowaniem żołnierzy 
polskich wszystkich stopni do czasu 
powrotu do kraju jest umundurowanie 
i wyposażenie typu i kroju przyjętego 
w wojsku brytyjskim”, z dodatkiem 
polskich oznak stopni, guzików oraz 
patek w barwach broni. Jako nakrycie 

ne zostały warunki 
tworzenia Armii Pol-
skiej w ZSRR. Niebawem rozpoczęły 
się prace organizacyjne. 

Obozowe łachmany  
i brytyjskie mundury
Ochotnicy przybywający do punktów 
werbunkowych Armii Polskiej w ZSRR 
mieli na sobie ubrania, w których wy-
szli z obozów, zazwyczaj cywilne 
produkcji lokalnej, niekiedy znisz-
czone elementy wojskowych ubiorów 

Zajęcie przez Armię Czerwoną 
we wrześniu 1939 roku 
wschodniej części  
Rzeczypospolitej i polityka  
władz okupacyjnych na tych  
terenach doprowadziły  
do rozpoczęcia masowej deportacji 
ludności polskiej w głąb Związku 
Radzieckiego. W dwa lata później 
część tych, którzy przeżyli, stanęła 
w szeregach Armii Polskiej w ZSRR. 
Po długich miesiącach niewoli,  
podczas której manifestowanie swej 
polskości było im zakazane, mogli 
przypiąć do czapek wojskowe orły.  
Aby to jednak zrobić – musieli 
wykonać je samodzielnie.

 Ð Orzeł wycięty ręcznie z blachy alumi-
niowej; na rewersie napis „PAMIATKA 
Z SZAHRYZJAB”; w uzbeckim mieście 
Szachrisabz stacjonowała w pierwszej 
połowie 1942 roku 6. Dywizja Piechoty
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głowy przewidziany był „hełm typu 
brytyjskiego z namalowanym polskim 
orłem oraz furażerka ściśle wg wzoru 
brytyjskiego z orłem i oznakami pol-
skich stopni”. Rozkaz uwzględniał sto-
sowanie orłów metalowych oksydowa-
nych lub wyszywanych, przewidując 
jednocześnie, że w najbliższym czasie 
dostawy godeł metalowych nie nale-
ży się spodziewać. Pierwsze brytyjskie 
mundury dotarły do Polaków po na-
staniu mrozów. Stefan Kluczykowski 
wspominał: „10 grudnia 1941 roku wy-
jechał pluton naszego wojska do portu 
w Murmańsku po odbiór sort mundu-
rowych przeznaczonych dla żołnierzy. 
Przesyłka nadeszła z Anglii. Nasi żoł-
nierze wysłani tam mieli za zadanie 
dopilnować wyładunku przesyłki ze 
statku i załadunku jej do wagonów ko-
lejowych i pełnić straż w drodze od 
wyjazdu z Murmańska aż do nasze-
go miejsca zakwaterowania w Tatisz-
czewie. Na samą Gwiazdkę 1941 roku 
otrzymaliśmy nowe, jakby z spod igły 
umundurowanie – od furażerki do obu-
wia i od przyborów do golenia aż do 
peleryny. Ilość otrzymanych przedmio-
tów wynosiła dla żołnierza powyżej 
40 pozycji, np. 2 pary ciepłej bieli-
zny, 2 pary letniej, 5 par wełnia-
nych skarpet, 4 koce, 1 sweter, 
1 płaszcz sukienny, 1 koszula 
Angola, buty gumowe, szal, 
nóż, widelec, łyżka, menaż-
ka, manierka, plecak, chlebak, 
porcja żelazna «R», worek do 
rzeczy i wiele jeszcze innych 
przedmiotów. […] Stare na-
sze umundurowanie z Polskie-
go Września musiało być pod 
karą zdane, jeśli inaczej, gro-
ził areszt i wysoka grzywna. 
Wydawano je dla cywilnych 
rodzin polskich. Po pewnym 
czasie w nowych sortach znowu opa-
nowały nas wszy, nie było warunków 
do tępienia”.

Armia Polska została przewieziona 
w początkach roku 1942 z czterdzie-
stostopniowych mrozów do gorącego 
klimatu Azji Centralnej. Po przetrans-
portowaniu do Persji przybysze z ZSRR 

przechodzili dezynfekcję, podczas któ-
rej pozbawiano ich części (a niekiedy 
wszystkich) ruchomości, szczególnie 
tekstyliów. W ich miejsce wydawano 
nowe komplety umundurowania tropi-
kalnego. Stare godła – o ile przetrwały 
procedury sanitarne – nabierały charak-
teru pamiątkowego. 

Praktyka noszenia orłów
Profesjonalna produkcja orłów na po-
trzeby Armii Polskiej w ZSRR nie zo-
stała uruchomiona, co nie dziwi, gdy 
wziąć pod uwagę mnogość dużo po-
ważniejszych braków w zaopatrze-
niu i zaprowiantowaniu. Niewielkiej 
części ochotników udało się zacho-
wać godła przedwojenne, dotarła też 
do nich pewna liczba orłów produkcji 
brytyjskiej, lecz była to kropla w mo-
rzu potrzeb. Rozwiązaniem była pro-
dukcja orłów przez samych żołnierzy. 
W pewnej mierze wynikała z chęci wy-
korzystania jedynej możliwej metody 
zamanifestowania przynależności do 
Wojska Polskiego przez ludzi ubra-
nych początkowo w obozowe łach-
many, a później w sowieckie mundu-

ry. Była też drogą oficjalnie nakazaną 
rozkazami na szczeblu poszczegól-

nych oddziałów. W rozkazie dzien-
nym I Kursu Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Piechoty przy 6. Dywizji 
Piechoty w Szachrisabz, datowa-
nym na 14 kwietnia 1942 roku, 
czytamy: „Polecam wykonać bra-
kującą ilość orzełków we własnym 
zakresie. Orzełki powinny być wy-
haftowane na krążku sukna koloru 
khaki nićmi białymi lub szarymi. 
Na krążki należy zużyć sukno kha-
ki ze scertyfikowanych sort mun-
durowych, z tym że orzełek ma 
być umieszczony na daszku fura-

żerki”. Oprócz godeł haftowanych pro-
dukowano – i to chyba w największej 
liczbie – orły wycinane z blachy alu-
miniowej. Zajmowali się tym, o czym 
wyraźnie świadczą cytowane poniżej 
relacje, ci spośród ochotników, którzy 
mieli pewne uzdolnienia plastyczne. 
Produkowane przez nich godła były 

 Ð Orzeł wykonany ręcznie – na czapce dowódcy 
17. Pułku Piechoty, mjr. Mieczysława  
Baczkowskiego, Tock, grudzień 1941 roku

 Ð Orzełek lotniczy z ZSRR wykonany 
w 1942 roku w Kermine z blachy puszki  
po konserwie, pamiątka po Janie Kmieciku
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Orzeł Biały60

przedmiotem handlu między żołnierza-
mi, a dla swych wytwórców – źródłem 
dochodu. 

Cennym dokumentem jest niebywale 
barwna i szczegółowa relacja Czesława 
Blicharskiego, późniejszego bombar-
diera z 300. DB Ziemi Mazowieckiej, 
który został pojmany w 1939 roku pod-
czas przedzierania się do Rumunii. Tra-
fił do łagru, a potem, po „amnestii”, do 
podchorążówki w Buzułuku. Mimo że 
nie był związany z lotnictwem, zgłosił 
się ochotniczo do Zgrupowania Lotni-
ków i Marynarzy w Kołtubance. Odno-
tował w swoich zapiskach fakt otrzyma-
nia brytyjskiego munduru w listopadzie 
1941 roku, jeszcze przed wyjazdem do 
zgrupowania, do którego trafił 14 grud-
nia. Ze względu na prowadzoną przez 
Rosjan weryfikację lotników uczył 
się fałszywego „lotniczego” życiory-
su i nałożył zewnętrzne oznaki broni. 
Wspominał: „Pierwszy żołd w rublach 
przeznaczyłem na zakup orzełka lot-
niczego z husarskimi skrzydłami, wy-
ciętego z puszki konserwowej przez 
przedsiębiorczego domorosłego artystę 
z II eskadry. Z tym orzełkiem na uszatce 
z króliczej skóry i w angielskim płasz-
czu wyruszyłem 23 XII 1941 na Boże 
Narodzenie do Mańka i Wacka w To-
cku. Potężna bermyca z niecodziennym 
orłem i płaszcz aliancki «wymusiły» na 

przechodzącej przez obóz w Tocku sa-
nitariuszce elegancki salut. Widocznie 
nie spojrzała na naramienniki, na któ-
rych nie było gwiazdki, i dała się zwieść 
rzadko jeszcze w tym czasie widziane-
mu w Tocku płaszczowi alianckiemu”. 

Przebywszy drogę przez Oren-
burg, Taszkent, Samarkandę, Bucha-
rę, Kermine i Krasnowodzk do Pah-
levi, Blicharski został po dezynfekcji 
przemundurowany 27 marca w nowo 
dostarczone przez Brytyjczyków sorty 
tropikalne. Wszystkie ubrania przywie-
zione z ZSRR zostały spalone, a przy tej 
okazji przepadła i część orłów, co wspo-
minał autor, dostawszy się 6 kwietnia 
przez Indie do Szkocji: „Nie wolno nam 
opuszczać terenu zakwaterowania. Ob-
serwujemy życie na ulicy, od której od-
dziela nas ogrodzenie żelazne. Wokół 
ogrodzenia gromadzą się dziewczęta, 
prosząc na migi o «souveniry». Wyzby-
wamy się wszystkiego, co ma charak-
ter polski, najbardziej poszukiwane są 
orzełki polskie, których niewiele udało 
się zachować”. 

Potrzebę posiadania symboli narodo-
wych odczuwały również dzieci. O pro-
dukcji orłów w Kazachstanie wspomi-
nał Romuald Bartoszewicz, zesłany 
tam jako ośmiolatek: „[...] kilku ze 
starszych wpadło na pomysł zrobienia 
jakiejś odznaki, nosząc którą, odróż-

 Ð Plutonowy z orłem wyciętym z blachy  
aluminiowej noszonym już po przemundurowa-
niu w brytyjskie sorty 

 Ð Samodzielnie haftowany orzeł lotniczy noszony 
w ZSRR zimą 1941/1942 roku

 Ð Orły z Tocka ręcznie wycięte z blachy aluminiowej; od września 1941 do stycznia 
1942 roku w rejonie Tocka formowała się 6. Dywizja Piechoty AP
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Orzeł Biały 61

 Ð Pudełko na papierosy wykonane na Środkowym Wschodzie, na którego  
pokrywkę właściciel, por. Antoni Osten-Sacken, nałożył orła z monogramem  
5. Dywizji Piechoty, gwiazdki z furażerki oraz własny monogram AOS

nialibyśmy się od tubylców. Oczywi-
ście wybrano nasze godło państwowe 
– Orła. Byli wśród nas bardzo zdolni 
domorośli ślusarczykowie i z aluminio-
wych łyżek stalowymi wiórami od to-
karni wycinali orzełki. Ginęły rodzicom 
łyżki aluminiowe. Początkowo nikt ze 
starszych nie mógł się domyślić, gdzie 
się podziały, a potem było już za późno, 
by z orzełków zrobić znów łyżki. Po-
ginęły też łyżki w kolejowej stołówce. 
Demonstrowanie polskości nie zawsze 
było jednak dobrze widziane: nasze 
aluminiowe orzełki nosiliśmy ukry-
te, bowiem niejednokrotnie zdarzyło 
się, że komsomolcy czy też ich młod-
si koledzy, pionierzy, odbierali je nam. 
Zdarzało się również, że i nasi zrywali 
im z czapek pięcioramienną czerwoną 
gwiazdę. Dochodziło nieraz do bójek, 
aż niejednemu z nich i z nas popłynęła 
krew z nosa albo z rozciętej wargi. Prze-
konaliśmy się, że będąc zjednoczeni, 
łatwiej opieraliśmy się tubylcom. Nie 
brakło jednakże wśród nich i przyjaź-
nie do nas ustosunkowanych chłopaków 
i często ci uprzedzali naszych o jakiejś 
zasadzce. Byliśmy im wdzięczni, ale nie 
mogliśmy przyjąć ich do naszego gro-
na”. Autorowi wspomnień nie było dane 
dołączyć do ludności cywilnej, która 

opuściła niewolę wraz z wojskiem. Po-
wrócił do Polski dopiero w 1946 roku. 

Po ewakuacji z ZSRR żołnierze 
polscy mieli okazję zaznać od dawna 
niespotykanego dobrobytu, pełnej do-
stępności jedzenia i ubrania. Z biegiem 
czasu zaopatrywali się w godła znacz-
nie porządniej wykonane od tych, które 
przywieźli z sobą z „nieludzkiej zie-
mi”. Te stare, prymitywnie zrobione, 

zyskiwały status drogich sercu pamią-
tek. Por. Antoni Osten-Sacken z 5. Dy-
wizji Piechoty umieścił swego orzełka 
i gwiazdki oficerskie na drewnianym 
pudełku na papierosy, które – dzięki 
temu, że przetrwało do dzisiaj – pre-
zentowane jest na ilustracji powyżej.

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

 Ð Przejazd z Kołtubanki  
do Kermine,  
luty 1942 roku;  
widoczne są ręcznie  
wykonane orły  
lotnicze i żółte patki na 
kołnierzu płaszcza 

Fot. Archiwum IPMS
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spartanie pod lwowem
tomasz stańczyk

minęło zaledwie kilkanaście miesięcy od cza-
su, gdy Polacy wyparli ze Lwowa wojska 
ukraińskie, a latem 1920 roku nad miastem 
znów zawisło niebezpieczeństwo, tym razem 

ze strony Armii Czerwonej. Czesław Mączyński, w listo-
padzie 1918 roku naczelny komendant obrony Lwowa, za-
czął organizować Małopolskie Oddziały Armii Ochotniczej. 
W ich składzie znalazł się wydzielony z 240 pułku piechoty 
oddział pościgowy (tzw. détachement) rotmistrza Romana 
Abrahama, zasłużonego w listopadowych bojach później-
szego generała Wojska Polskiego.

Batalionem z tego oddziału dowodził kpt. Bolesław Za-
jączkowski. 17 sierpnia 1920 roku znajdujący się na wschód 
od Lwowa oddział otrzymał rozkaz wycofania się. Bata-
lion Zajączkowskiego maszerował wzdłuż linii kolejowej 
w kierunku Zadwórza, wioski i stacji kolejowej odległej od 
Lwowa o trzydzieści parę kilometrów. W Zadwórzu doszło 
do spotkania z bolszewikami. „Wróg zalewa nas od strony 
dworca wprost ławą ognia. Otwieramy z maszynek ogień 
na dworzec, bijemy bez przerwy. Granaty wyją i wyją nad 
głowami, robiąc niemałe spustoszenie w naszych szeregach” 
– wspominał Seweryn Faliński, jeden z żołnierzy.

Początkowo polski batalion odnosił sukcesy. Polskim żoł-
nierzom udało się zmusić do odwrotu baterie artylerii, zdo-
być dworzec kolejowy oraz wzgórze przy torach.  Dowódca 
ściągnął wszystkie kompanie i Polacy zaczęli się wycofy-
wać w stronę lasu barszczowickiego. Niestety, na lewym 
skrzydle batalionu pojawiła się kawaleria Armii Konnej 
Siemiona Budionnego, która gwałtowną szarżą przerwa-
ła linię piechoty. Żołnierze-ochotnicy, słabo wyszkoleni 
i niezaprawieni w bojach, nie byli przygotowani do walki 
z kawalerią. Dramatycznym wydarzeniem, które w dużej 
mierze zaważyło na dalszym przebiegu walki, było także 
wcześniejsze zniszczenie przez artylerię nieprzyjaciela wóz-
ków z amunicją. Żołnierzom pozostało do dyspozycji tyle 
nabojów, ile mieli przy sobie. Ostatni rozkaz kpt. Zającz-
kowskiego, który odmówił poddania się, brzmiał: „Strzelać 
do ostatniego ładunku”. Kolejna szarża unicestwiła opór 
Polaków. Kapitan Zajączkowski popełnił samobójstwo, nie 
chcąc oddać się do niewoli, podobnie strzelili do siebie  ppor. 
Antoni Liszka i sierż. Jan Filipow. Poległo 318 żołnierzy, 
a kilkudziesięciu dostało się do niewoli.

Pod Zadwórzem doszło do zbrodni wojennej. Pisał o niej 
Izaak Babel w Dzienniku 1920: „Jeździłem z wojenkomem 
wzdłuż pierwszej linii, błagamy, żeby nie zabijać jeńców. 

Polskie Termopile – tak nazwano bitwę pod  
Zadwórzem, bohatersko bronionym w 1920 roku 
przed bolszewikami.

 Ð Warta honorowa harcerzy 
przy obelisku upamiętniającym 
Polskie Orlęta broniące Lwowa  
przed bolszewikami
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[Iosif] Apanasenko [dowódca  dywizji kawalerii – T.S.] 
umywa ręce, Szeko bąknął – dlaczego nie; odegrało to po-
tworną rolę. Nie patrzyłem im w twarze, przebijali bag-
netami, dostrzeliwali trupy na trupach, jednego jeszcze 
obdzierają, drugiego dobijają, jęki, krzyki, charkot […]. 
Wyciągają z ukrycia. Apanasenko – nie trać ładunków, za-
rżnij go. Apanasenko zawsze tak mówi – siostrę zarżnąć, 
Polaków zarżnąć”.

Dramatyczny bój pod Zadwórzem na kilka godzin wstrzy-
mał posuwanie się Konarmii w kierunku Lwowa i pozwo-
lił innym wycofującym się oddziałom oderwać się od wro-
ga i przygotować do obrony. Zadwórze nazwano polskimi 
Termopilami – skojarzenie budziła zarówno liczba poległych, 
jak i zaciekła nierówna walka, która opóźniła marsz wroga.  

Gdy po trzech dniach Polacy odbili Zadwórze, ciała za-
bitych żołnierzy batalionu, w wielu wypadkach porąbane, 
rozkładające się szybko z powodu upału, zostały pochowa-
ne. Niewielu zidentyfikowano. Pięciu poległych oficerów 
spoczęło na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

W miejscu boju jeszcze w 1920 roku usypano kurhan. 
Widniał na nim napis: „Orlętom, poległym w dniu 17 sierp-
nia 1920 roku w walkach o całość ziem kresowych”.  Kur-
han, na którego szczycie stanął w 1927 roku obelisk, był 
w II Rzeczypospolitej miejscem corocznych pielgrzymek 
patriotycznych. To miejsce pamięci przetrwało do dziś. Te-
raz napis brzmi: „Polskim Orlętom, poległym w walce z woj-
skami bolszewickimi”.

Matka  jednego z nich, dziewiętnastolatka Konstante-
go Zarugiewicza, którego ciała nie rozpoznano, wskazała 
trumnę niezidentyfikowanego ochotnika spod Lwowa, któ-
rą w 1925 roku złożono w Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie. W ubiegłym roku na gmachu Dowództwa 
Garnizonu Warszawa umieszczono tablicę upamiętniającą 
Jadwigę Zarugiewiczową jako reprezentantkę matek pole-
głych nieznanych żołnierzy.

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

 Ð Kopiec ku czci poległych w Zadwórzu;  
po lewej zdjęcie z okresu II Rzeczypospolitej, po prawej widok współczesny

 Ð Polskie Termopile, obraz Stanisława Kaczora Batowskiego (fragment) z 1929 roku 
przedstawiający heroiczną obronę Zadwórza przez żołnierzy polskich

Fot. M. Munz/NAC Fot. D. Greszczuk 
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nieoficjalny transfer mięsa 
ze wsi do miast miał w Pol-
sce długą tradycję, sięga-
jącą I wojny światowej. 

W czasie II wojny szmugiel mięsa do 
wygłodniałych miast stał się wręcz wa-
runkiem przetrwania ich mieszkańców, 
formą oporu, stylem życia, tematem 
okupacyjnej kultury popularnej. Rów-
nież po wojnie każde większe miasto 
posiadało mięsne zaplecze. Na przy-
kład w okolicach Warszawy zdarzały się 
wsie, w których „mięsnym” procederem 
trudniła się aż połowa mieszkańców.

sał w 1984 roku na łamach „Polityki” 
dziennikarz Marek Przybylik – którzy 
przyjeżdżają samochodem z lodówką, 
a w niej mięso elegancko przygotowa-
ne, według życzeń odbiorców, wedle 
zamówienia”.

Przy tak specyficznym produkcie jak 
mięso niezwykle istotne było zaufanie 
do dostawców, więc kontakty z rzetel-
ną „babą z mięsem” były przekazywane 
jako najcenniejsze informacje (nieraz 
międzypokoleniowo!) i starannie chro-
nione. Również dostawcom zależało na 
utrzymaniu stałego i wypłacalnego krę-
gu odbiorców, którym dostarczali towar 
w umówionych dniach i miejscach.

„Baby” docierały do miast zazwyczaj 
w dni powszechnie, w czasie gdy więk-
szość klientów (klientek!) była w pracy. 
Nic też dziwnego, że w pamięci zbio-
rowej powszechny był obraz chłopki 
odwiedzającej biura, instytuty lub szpi-
tale, gdzie w jakimś kącie sprzedawa-
ła przywiezione mięso. „Woziłam do 
szpitala na Spartańską [w Warszawie] 

„Baba z mięsem”
jerzy kochanowski

W polskiej pamięci zbiorowej peerelowska nieoficjalna wymiana między 
miastem a wsią kojarzy się zazwyczaj z objuczoną tobołkami chłopką,  
regularnie odwiedzającą wielkomiejskie mieszkania i biura oraz dostar-
czającą nieosiągalną w sklepach cielęcinę. Rozwojowi takiej formy dystry-
bucji sprzyjały uwarunkowania społeczno-gospodarcze, m.in. utrzymujący 
się od końca lat czterdziestych systemowy brak mięsa (zwłaszcza lepszych  
gatunków) w sklepach państwowych oraz jego reglamentacja  
(m.in. w latach 1981–1989).

W pierwszej powojennej dekadzie 
przewożący mięso ze wsi do miast ko-
rzystali głównie z kolei, sięgając po 
sprawdzone podczas obu wojen meto-
dy ukrywania kontrabandy w bańkach 
na mleko czy udając ciążę. Pod koniec 
lat pięćdziesiątych handlarze-detaliści 
przesiedli się do autobusów komunikacji 
publicznej i dowożących robotników do 
miast, „hurtownicy” zaś – do własnych 
samochodów. Jeżeli autobusem lub ko-
leją można było zabrać do kilkudziesię-
ciu kilogramów mięsa, to samochodem 
– nawet kilkaset. „Są […] i tacy – pi-

 Ð Puste półki sklepów mięsnych to  
rezultat niewydolności peerelowskiej  
gospodarki – dlatego niezbędne były  
„baby z mięsem”; zdjęcie z 31 lipca  
1981 roku
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– opowiadała w 2004 roku handlarka 
z Mazowsza. – Jak przyjeżdżałam, to 
lekarze i pielęgniarki lecieli po towar. 
Jak to zobaczył jakiś dyrektor, że to cie-
lęcina, to wygonił i zapowiedział, że jak 
jeszcze raz zobaczy, to wezwie milicję. 
Wygonił, ale nie skrzywdził. Ja tam by-
wałam od przypadku do przypadku, ale 
byli tacy stali, co mieli w piwnicy metę, 
gdzie dzielili cielęcinę” (nagranie w po-
siadaniu autora). Natomiast w jednym 
z warszawskich wydawnictw „»baba 
z mięsem« pojawiała się w określone 
dni. Miała nawet swoje miejsce: szeroki 
parapet po prawej stronie od główne-
go wejścia, osłonięty nieco ścianą i do-
datkowo – kiedy handlowała – kotarą. 
Z usług «baby» korzystali po równo 
wszyscy – od szatniarki i sprzątaczek 
po dyrekcję i partyjną «górę». Nieraz 
mijałam pierwszego sekretarza naszej 
PZPR-owskiej egzekutywy, wymienia-
jąc uwagi na temat aktualnej dostawy 
(«wspaniała górka cielęca», «piękny bo-
czek»). W okresie Solidarności nasza 
[…] «baba» nosiła przypięte do sukienki 
lub palta dwa znaczki – jeden z podo-
bizną Ojca Świętego, drugi związkowy, 
[…] podkreślając w ten sposób, że jest 
ideologicznie swoja” (Jolanta Wacho-
wicz-Makowska, Panienka z PRL-u, 
Warszawa 2007).

Trudno powiedzieć, ile osób trudni-
ło się w PRL tym procederem. W każ-
dym razie w latach osiemdziesiątych 
zapewne około połowy całego konsu-

mowanego mięsa było dystrybuowane 
nieoficjalnymi kanałami. Tylko w bez-
pośrednim centrum Warszawy milicja 
wiedziała o około pięćdziesięciu stałych 
handlarzach, zdając sobie jednocześnie 
sprawę, że musi ich tam działać wiele-
kroć więcej. Najbardziej opłacalny był 
handel na jednym z bazarów w centrum 
miasta, obsługującym elitę, w tym np. 
ludzi kultury, dyplomatów itd.  „Z na-
szego rozpoznania wynika – informo-
wał w połowie lat osiemdziesiątych 
funkcjonariusz MO – że jeden handlarz 
w rejonie bazaru ul. Polnej sprzedaje 
trzy razy w tygodniu mięso z dwóch 
cielaków […]. Można przyjąć, że przy 
dobrej organizacji nielegalnego skupu 
i obrotu może w ciągu roku dokonać ob-
rotu 200 cielakami. Zysk ze sprzedaży 
mięsa z jednego cielaka wynosi średnio 
6–9 tys. złotych w zależności od pory 
roku. […] Roczny zysk handlarza prze-
kracza lub może przekroczyć 1 mln zł. 
Odnotowano przypadek handlu za de-
wizy” (AAN, Urząd Rady Ministrów, 
32/64, k. 43).

Choć brzmi to paradoksalnie, han-
dlarze mięsem przyczynili się w latach 
osiemdziesiątych do podjęcia przez wła-
dze prób racjonalizacji rynku mięsnego. 
Przede wszystkim dostarczali dowód, 
że mięsa w rzeczywistości nie brakuje 
i pod warunkiem zaakceptowania przez 
społeczeństwo jego wyższej ceny re-
glamentacja byłaby zbędna. W latach 
1986–1987 przyzwolono na wolnoryn-
kową sprzedaż mięsa na targowiskach, 
utrzymano jednak reglamentację. Część 
handlarzy mięsem, zwłaszcza dysponu-
jący samochodami „hurtownicy”, prze-
stawiła się na taką działalność, ale ten 
pionierski okres „wolnego” rynku mięs-
nego nie stanowił jeszcze poważnego 
zagrożenia dla „bab z cielęciną”, któ-
re obserwowano i ścigano nadal, choć 
już  z wyraźnie mniejszym zaangażowa-
niem. Koniec ich kilkudziesięcioletniej 
prosperity zbliżał się jednak nieuchron-
nie. 27 lipca 1989 roku, prawie dwa 
miesiące po przełomowych wyborach 
z 4 czerwca, Biuro Polityczne KC PZPR 
zatwierdziło rządową propozycję uryn-
kowienia cen mięsa i zniesienia (od 
1 sierpnia) reglamentacji. W miarę jak 
zapełniały się sklepy, traciły rację bytu 
„baby z mięsem”, ostatecznie przecho-
dząc do historii na początku lat dzie-
więćdziesiątych. Jednak pamięć o nich 
pozostała żywa.

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)

 Ð Kartka na mięso  
i nabiał z 1982 roku;  
wprowadzenie  
reglamentacji  
nie rozwiązało problemów  
z zaopatrzeniem – władzom często 
nie udawało się pokryć nawet  
niewielkich przydziałów kartkowych
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cóż za ironia losu albo może chichot historii, że pre-
zydent Stanów Zjednoczonych, wygłaszając lauda-
cję z okazji przyznania Medalu Wolności Janowi 
Karskiemu – pierwszemu człowiekowi, który poin-

formował Zachód o Holocauście – mówił o „polskim obozie 
śmierci”. Oczywiście, Biały Dom natychmiast wyraził ubolewa-
nie, wystosował list do prezydenta Bronisława Komorowskiego 
i paradoksalnie ta skandaliczna wypowiedź Baracka Obamy 
może obrócić się na korzyść Polski, jeśli wykorzystamy ją, aby 
sensownie i skutecznie przedstawić swoje racje. Jeśli tego nie 
uczynimy, być może za sto lat wszyscy będą mówili o „polskich 
obozach śmierci” i już nikogo nie będzie to oburzało. 

Infantylne tłumaczenia
Mówienie o „polskich obozach koncentracyjnych” czy nawet 
„polskich obozach śmierci/zagłady” nie jest zjawiskiem mar-
ginalnym, skoro takiego określenia używa prezydent Stanów 
Zjednoczonych, zresztą absolwent Harvardu. Sformułowania 
tego używają media na całym świecie i w większości przy-
padków nie chodzi o zamierzone fałszowanie przeszłości, 
lecz nieprzemyślany skrót myślowy. Nie zmienia to jednak 
faktu, że niezależnie od intencji, skutki dla Polski są tak samo 
niekorzystne lub nawet niebezpieczne. W samym 2009 roku 
MSZ interweniowało w sprawie „polskich obozów” 103 razy, 
w tym 76 razy w Europie. Najwięcej interwencji było w… 
Niemczech (aż dwadzieścia).

Nic dziwnego, że każdy naród dąży do tego, aby jego obraz 
na arenie międzynarodowej był jak najlepszy. Niekiedy prob-
lemem staje się niechlubna historia, której wymazać się nie 
da. Można ją jednak nieco upiększyć. W przypadku Niemiec 
sprawa była i jest wyjątkowo trudna, bo co począć z taką hi-
storią… Postanowiono więc oddzielić zwykłych (w domy-
śle niewinnych) Niemców od zbrodni II wojny. Niemieckie 
elity intelektualne i polityczne nie używały sformułowania 
„zbrodnie niemieckie”, lecz raczej podkreślały dystans wobec 
III Rzeszy, mówiąc: „zbrodnie Hitlera”, „zbrodnie popełnione 
w imieniu narodu niemieckiego”. Z czasem powszechnie za-
częto używać sformułowania „zbrodnie nazistowskie”.

Do lat dziewięćdziesiątych niemiecki marketing polityczny 
skierowany był przede wszystkim na budowę pozytywnego 

wizerunku Niemiec na arenie międzynarodowej. Po zjedno-
czeniu RFN i NRD widoczne stały się również starania, by 
dokonać destygmatyzacji Niemców (Marek Cichocki nazwał 
to „nową przeszłością Niemiec”). Zaczęto wyraźnie rozgra-
niczać złych nazistów od dobrych Niemców, którzy rzekomo 
o niczym nie wiedzieli. Podtrzymywano też mit o „niewinnym 
Wehrmachcie”, narrację skupiono zaś na niemieckim ruchu 
oporu (nie wspominając, że było to zjawisko marginalne) oraz 
na krzywdzie niemieckich wypędzonych (wyciągając ich hi-
storię z kontekstu). W tej narracji zaczęły się pojawiać „pol-
skie obozy koncentracyjne”, a nawet „polskie obozy śmierci” 
(Polnische Konzentrations-/Vernichtungslager). Nazwy tej 
używały nie tylko niszowe, lokalne gazety, ale również czo-
łowe i opiniotwórcze media (m.in. telewizja ARD, tygodniki 
„Der Spiegel”, „Die Zeit” i „Focus” czy dziennik „Die Welt”).

Obiektywnie trzeba przyznać, że większość dziennikarzy 
po interwencji ze strony polskiej przepraszała i zamieszcza-
ła sprostowania, równocześnie tłumacząc swój błąd skrótem 
myślowym. I tu tkwi podstawowy problem. Tłumaczenia 
są zawsze takie same: obóz był polski, bo leżał w Polsce. 
Kłopot tylko w tym, że obozy budowali Niemcy na terenach 
podbitych i zarządzanych przez niemiecką III Rzeszę… Idąc 
tym „geograficznym” tokiem rozumowania, można zadać 
pytanie, dlaczego Niemcy nie piszą o „niemieckich obozach 
koncentracyjnych” (było ich w przedwojennych granicach 
Niemiec około dwudziestu, a więc więcej niż na podbitym 
terytorium Polski), lecz o nazistowskich? „Dlaczego nie mó-
wicie o japońskiej broni atomowej, skoro spadła na Hiroszi-

jak rozpętaliśmy  
ii wojnę światową…
joanna lubecka

Polska ponosi karę niezasłużoną za ponadczter-
dziestoletni przymusowy brak suwerennej polityki 
historycznej oraz karę zawinioną za ostatnie  
dwadzieścia lat zaniedbań w tej kwestii.

 Ð Płot z drutu kolczastego w byłym obozie koncentracyjnym 
Auschwitz-Birkenau – niemieckim obozie założonym  
na terytorium Polski okupowanym przez III Rzeszę
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mę i Nagasaki?” – zapytał niemieckich uczestników jednej 
z konferencji poświęconej tym zagadnieniom prof. Zdzisław 
Krasnodębski, obalając w ten prosty sposób „geograficzne” 
uzasadnienie zwrotu „polskie obozy”.

„Mityczni” naziści
Skoro obozy były polskie, to znaczy, że „mityczni” naziści, 
którzy je zbudowali, byli Polakami. Karkołomne stwierdze-
nie? Wcale nie! Przy współczesnym stanie wiedzy na temat 
II wojny światowej używanie nazwy „polskie obozy” dopro-
wadziło do powstania u części osób przekonania, że Polacy 
byli współtwórcami obozów koncentracyjnych oraz współ-
sprawcami zagłady Żydów. Badania przeprowadzone w wy-
branych amerykańskich szkołach pokazały, że większość ucz-
niów sądzi, iż naziści to Polacy!

Jak odwrócić tę tendencję, jak zapobiec przekłamywaniu 
historii? Sposób jest jeden: należy mówić o „niemieckich 
zbrodniach”, „niemieckich obozach”, „niemieckiej okupa-
cji”. Nie jest to wcale proste. Po pierwsze: sami musimy się 
pilnować, aby używać prawidłowych określeń. Po drugie: 
sprzeciw w Niemczech i w Europie będzie znaczny, o czym 
zdążyliśmy się już przekonać w latach 2006–2007, gdy trwała 
kampania na rzecz zmiany nazwy obozu Auschwitz i dodania 
obok słowa „nazistowski” określenia „niemiecki”.

Argumentacja niemiecka (choć nie tylko) jest następująca: 
„nazizm był ideologią, a nazywanie zbrodni »niemieckimi« 
zmienia ich kategorie z ideologicznych na narodowe i pro-
wadzi do utożsamienia sprawców z jednym tylko narodem. 
Nazewnictwo takie wypacza więc historię, gdyż nie wszyscy 
Niemcy byli nazistami i nie wszyscy naziści byli Niemcami”. 
Zgoda co do faktów, jednak autorzy takich opinii pomijają 
jedną, lecz zasadniczą kwestię – nie każdy austriacki czy nie-
miecki urzędnik w Generalnym Gubernatorstwie czy funkcjo-
nariusz z obozu koncentracyjnego był członkiem NSDAP. Za 
to wszyscy, niezależnie od narodowości, byli przedstawicie-
lami państwa niemieckiego – Rzeszy Niemieckiej (Deutsches 
Reich) –  reprezentowali jego interesy, a swoją pracę wyko-
nywali w jego służbie. Stąd nazywanie zbrodni niemieckimi 
nie utożsamia ich z narodem, lecz z państwem niemieckim. 
Ciekawe, że dla twórców III Rzeszy ta kwestia była oczy-
wista. Hans Frank, generalny gubernator okupowanych ziem 
polskich, mówiąc o Ukraińcach kolaborujących z III Rzeszą, 
nie miał wątpliwości, iż „są obywatelami Wielkiej Rzeszy 
Niemieckiej, skoro zamieszkują obszar niemiecki”.

Kwestia zasadnicza: „niemieckie zbrodnie”!
W Polsce po II wojnie światowej funkcjonowało kilka termi-
nów na określenie zbrodni okupanta niemieckiego. Bezpo-
średnio po wojnie w naturalny sposób mówiono o zbrodniach 
niemieckich – oprawcy (administracja okupacyjna cywilna 
i wojskowa) reprezentowali przecież państwo niemieckie. 
Już w 1945 roku powstała Główna Komisja Badania Zbrodni 
NIEMIECKICH w Polsce. Problem pojawił się w roku 1949, 

gdy powstały dwa państwa niemieckie. Zgodnie z sowie-
cką propagandą w Niemieckiej Republice Demokratycznej 
mieszkali ci Niemcy, którzy w najgorszym razie byli wobec 
nazizmu neutralni. W języku propagandy komunistycznej 
zbrodnie niemieckie przestały więc być „zbrodniami niemiec-
kimi”, aby nie obrażać „miłującego pokój” narodu wschod-
nioniemieckiego, a stały się „zbrodniami hitlerowskimi” lub 
– jeszcze później – „nazistowskimi”.

Początek lat dziewięćdziesiątych i polityka pojednania pol-
sko-niemieckiego nie sprzyjały rewizji terminologii historycz-
nej. Do odpowiadającego historycznej rzeczywistości terminu 
„zbrodnie niemieckie” nie powrócono, a szkoda, bo w tym 
czasie „polski głos” w Niemczech wiele znaczył, dopiero co 
zjednoczone Niemcy musiały zaś się liczyć z opinią między-
narodową bardziej niż kiedykolwiek po II wojnie światowej. 
Obecnie terminologia dotycząca zbrodni II wojny nadal nie jest 
uporządkowana. Używamy wymiennie sformułowań mających 
przecież różny zakres pojęciowy: „zbrodnie nazistowskie”, 
„hitlerowskie”, najrzadziej „niemieckie”. Wszystkie te sformu-
łowania najczęściej tłumaczone są na obce języki jako „zbrod-
nie nazistowskie”. A to wielki błąd. Jeśli słusznie przyjmiemy, 
iż celem słów i pojęć jest przekazanie informacji, to określenie 
„zbrodnie nazistowskie” nie tylko nie przekazuje prawdzi-
wych treści, ale co więcej, często buduje i wzmacnia fałszy-
wy obraz historii oraz rozmywa odpowiedzialność sprawców.

Niemi nie mają głosu…
Co zrobić, aby świat nie uwierzył, że rozpętaliśmy II wojnę 
światową, że stworzyliśmy  rzekome polskie obozy? Zmiana 
postrzegania wydarzeń związanych z  II wojną światową jest 
faktem, z którym jako Polacy musimy się zmierzyć. Umiera-
ją ostatni świadkowie tych wydarzeń, dla młodych pokoleń 
stają się one tak abstrakcyjne jak średniowiecze. Ale zmiany 
następują również w wyniku prowadzonej przez państwa po-
lityki historycznej. Co zrozumiałe, młodzi Niemcy nie czują 
już winy za przestępstwa i błędy swoich przodków; ważne 
jednak, by czuli odpowiedzialność moralną i nie przerzucali 
obowiązku pamięci na polityków, gdyż z oczywistych wzglę-
dów zostanie ona zrytualizowana i zepchnięta do oficjalnych, 
bezrefleksyjnych obchodów państwowych.

Brońmy się własną polityką historyczną. Spójne, logicznie 
wywiedzione zalecenia co do używania konkretnych termi-
nów na określenie zbrodni okupanta niemieckiego zapobie-
gają dezorientacji, a nawet relatywizmowi historycznemu, 
służą edukacji historycznej i budowaniu odpowiedzialnego 
patriotyzmu. Konsekwentne używanie pojęć pozwala również 
władzom państwowym i lokalnym na zsynchronizowane i jed-
noznaczne reakcje wobec przypadkowych i intencjonalnych 
przekłamań pojawiających się w międzynarodowej opinii 
publicznej. Zawsze reagujmy na sformułowania „polskie obo-
zy”, niezależnie od tego, jak komentowane są nasze reakcje.

dr Joanna Lubecka – pracownik OBEP IPN w Krakowie 
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Za sprawą trójki autorów (Igi Walczewskiej-Bińczyk, 
Oskara Walczewskiego i Adama Kwapińskiego) na 
około 60 minut od trzech do sześciu graczy staje się 
pracownikami lubelskiej fabryki. Każdy z nich ma 

do osiągnięcia inny cel w zależności od wylosowanej karty 
motywu. Można zostać przodownikiem pracy, bumelantem, 
karierowiczem, dziennikarzem bądź opozycjonistą. W grze 
sześcioosobowej jeden z graczy zostaje agentem Służby 
Bezpieczeństwa. Dodatkową kartą motywu, która wędruje 
pomiędzy graczami, jest karta kierownika. Każda z postaci 
osiąga zwycięstwo w inny sposób. Karierowicz musi zebrać 
określoną liczbę żetonów wazeliniarstwa, opozycjonista chce 
wywołać strajk, a dziennikarz dąży do obniżenia poziomu 
niezadowolenia.

W każdej rundzie gracze wykonują akcje w dziewięciu 
pomieszczeniach fabryki w taki sposób, by jak najwięcej zy-
skać, a jednocześnie nie odkryć przed innymi graczami swo-
jej tożsamości (jest to szczególnie ważne przy rozgrywkach 
z agentem SB). Na planszy znajdują się takie pomieszcze-
nia jak dział zaopatrzenia, gabinet kierownika czy palarnia. 
W każdym z pomieszczeń gracz może osiągnąć inne 
korzyści, takie jak dobranie punktów czy przesunięcie 
wskaźnika na jednym z dwóch torów: niezadowolenia 
bądź wydajności zakładu. Ponieważ każdy z grających 
dysponuje tylko trzema akcjami, wybór bywa czasem 
trudny. Gdy już wszyscy gracze wykonają akcje, czyli 
rozstawią swoich robotników, następuje inspekcja, pod-
czas której gracz kontrolujący kierownika sprawdza jedno 
z pomieszczeń pod kątem tego, czy pozostali gracze poło-
żyli na danym polu żeton pracy, czy bumelanctwa. Jeżeli 
kierownik znajdzie, na przykład w hali produkcyjnej, same 
żetony bumelanctwa, żaden z graczy nie zbierze w tej run-
dzie punktów pracowitości, a więc również wskaźnik wy-
dajności zakładu ani drgnie. Inspekcja przy rozgrywkach 
bardziej zaawansowanych graczy może być ciekawym 
elementem blefu.

Do obrony przed inspekcjami oraz do wykonywa-
nia innych specjalnych czynności gracze mogą 
używać kart akcji, takich jak „ja tylko do WC”, 
„pomówienie” czy „partyjne konotacje”. Oprócz 

Personalne rozgrywki w Fsc

sześćdziesięciu kart akcji w grze znajdziemy jeszcze 23 karty 
„głosu FSC”, wśród nich między innymi: „podwyżki cen”, 
„fala strajków” i „apel do pracowników”. Trzy talie kart „gło-
su FSC” odmierzają czas gry i w każdej rundzie wprowadzają 
historyczne wydarzenia obowiązujące wszystkich graczy. Jak 
widać, „klimatu” w tej grze jest bardzo dużo, co upodabnia 
ją do osadzonej w historycznych realiach gry przygodowej. 
Z myślą o tych, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej 
o realiach gry, twórcy zamieścili w instrukcji popularnonau-
kowy artykuł dr. hab. Mariusza Mazura, historyka z UMCS, 
znakomicie wprowadzający w temat Lubelskiego Lipca.

Akcja gry W zakładzie. Lubelski Lipiec ‘80 toczy się  
w lubelskiej Fabryce Samochodów Ciężarowych. Choć tytuł 
może sugerować, że gra opowiada o strajku, to jednak na 
planszy do wybuchu niezadowolenia dojdzie tylko w jednym 
wypadku, gdy wygra opozycjonista. Przeważnie jednak gra 
kończy się nie strajkiem, lecz uzyskaniem przez zakład  
maksymalnej wydajności i wygraną kierownika.
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Choć pod względem opracowania merytorycznego gra 
wybija się znacznie ponad przeciętną, to samo jej wyko-
nanie jest umiarkowanie dobre. Materiały, z których ją 
wykonano, są wprawdzie trwałe, jednak oprawa graficzna 
będzie problematyczna dla tych, którzy nie mają sokolego 
wzroku i nie potrafią czytać do góry nogami. Napisy na 
planszy zostały bowiem złożone bardzo małą czcionką 
i są widoczne tylko dla gracza siedzącego po południowej 
stronie. Szkoda, że grafik nie rozwiązał w czytelny spo-
sób problemu pól premiowych. Można to było osiągnąć 
za pomocą kolorowych ikonek wraz z objaśnieniem na 
karcie pomocy gracza.

Elementów gry jest całkiem dużo. Gracze, dla któ-
rych będzie to pierwsze spotkanie z nowoczesnymi grami 
planszowymi, mogą początkowo czuć się zagubieni. Na 
szczęście, mimo pozorów, reguły są dosyć proste. Naj-
większa trudność tkwi jednak w skutecznej rozgrywce. 
Granie W zakładzie… przypomina bowiem jazdę na łyż-
wach kilku osób trzymających się za ręce. Jeżeli wszy-
scy jeżdżą dobrze, zabawa jest wspaniała. Jeżeli jednak 
ktoś odstaje od reszty, „lodowisko” zaczyna sprawiać 
problemy. Wtedy to rozgrywka może się nieoczekiwa-
nie zakończyć porażką mniej doświadczonych graczy.

Grę można śmiało polecić tym, którzy grają dużo, i to 
w stałym gronie. Jak zauważyli we wstępie twórcy, gra 
pokazuje swoje możliwości dopiero po kilku partiach… 
kiedy już wszyscy gracze opanują mnogość możliwo-
ści, jakie daje rozgrywka, i nauczą się na pamięć opisów 
ośmiu pól premiowych. Nie jest to więc propozycja dla 
niecierpliwych czy dla uczniów w szkole. Przy tej grze 
będą się jednak dobrze bawić rodziny ze starszymi dzieć-
mi oraz ci, którzy lubią spędzać ciekawie czas w gronie 
dobrych znajomych.

Karol Madaj – pracownik BEP IPN, współautor gier edukacyjnych IPN

 Grywalność:  Poziom skomplikowania:  Edukacja: 

Gra W zakładzie. Lubelski lipiec’80 ukazała 
się nakładem Fabryki Gier Historycznych, co 

bardzo zobowiązało jej autorów. Czy gronu autor-
skiemu udało się wybrnąć z arcytrudnego zadania 

przeniesienia mechanizmów znanych z historii wprost 
na planszę gry? I – co bardzo ważne – czego dowiedzą się 

o przeszłości ci, którzy zasiedli do rozgrywki bez wiedzy o schyłku 
socjalistycznej la belle époque?  

Jestem pewien, że autorzy gry osiągnęli dużo. Każdy, kto choć raz w nią 
zagra, na długo zapamięta kilka lubelskich symboli, najważniejszych dla 
ówczesnych czasów: lipiec 1980, FSC czy WSK Świdnik. Gracz pozna 
także mechanizmy pojawiające się w socjalistycznych przedsiębior-
stwach. Ciekawie bowiem zostały dobrane karty motywów, pokazujące 
najważniejsze chyba typy „fabrycznego społeczeństwa”: jest karierowicz, 
bumelant, przodownik pracy. Świetnie „skrojono” kierownika. Oczywi-
ście, warto się zastanowić, czy zamiast dziennikarza nie lepiej pokazać 
osoby z nomenklatury (np. sekretarza komitetu zakładowego PZPR, 
przewodniczącego rady zakładowej czy przedstawiciela związków zawo-
dowych). Zastanowienie budzi też to, że opozycjonista musi za wszelką 
cenę doprowadzić do strajku. Ze względu na rozgrywkę to zrozumiałe, 
ze względu na historię już nie: strajki były wszak efektem pogarszających 
się warunków życia, a nie celowej, destrukcyjnej działalności opozycji.

Podobnie bardzo interesujące są karty akcji, choć uważam, że nie-
co przesadzono z doborem haseł z epoki (występuje tu olbrzymi cha-
os chronologiczno-tematyczny). To raczej ubarwienie niż informacja, 
której i tak podczas gry nie ma czasu przeczytać. Świetnie pokazano 
mechanizmy realnie funkcjonujące w zakładach pracy: oddają one rze-
czywistość – nie tylko historyczną (np. karta „tędy, panie kierowniku”, 
„szerokie plecy”, „donos”). Oczywiście, i tu można pokusić się o drobne 
poprawki, na przykład karta „kolportaż opozycyjny” powinna chyba no-
sić tytuł „kolportaż bibuły” lub jeszcze lepiej „ulotka”. Byłoby to bardziej 
zbliżone do ówczesnego języka, a przede wszystkim rzeczywistości 
(kolportaż dotyczył głównie zaufanych, natomiast ulotki rozrzucano 
tak, by trafiły do szerokiego grona odbiorców). Podobnie jest z kartą 
„izba wytrzeźwień” – sugeruje istnienie takiego przytułku w zakładzie 
pracy. Ciekawie dobrano karty kalendarza („głos FSC”), chociaż nie-
wątpliwie szkoda, że gra często może się skończyć wcześniej, niż to 
wynika z chronologii kart. Wówczas prawdziwa historia „nie zamyka 
się”. Cóż, także gry mają jednak swoje prawa.

Autorzy musieli się zmierzyć z jeszcze jedną, ważną ze względów 
historycznych trudnością. Musieli bowiem uważać, by nie powstało 
ugruntowywane przez propagandę komunistyczną przeświadczenie, że 
strajkowali ci, którzy nie chcieli pracować. W tym kontekście świetnie 
sprawdza się brak stałej zależności między dążeniem do strajku a wy-
dajnością pracy (choć oczywiście zdarzają się pola – zresztą świetnie 
dobrane – gdzie niezadowolenie rośnie, a wydajność spada). Mam 
jednak obawy, czy to, że dwie trzecie robotników to bumelanci (żeto-
ny robotników), nie jest utrwalaniem stereotypu, zgodnie z którym 
strajki wynikały z lenistwa samych pracujących. Na kartach „głosu 
FSC” pojawiają się niebezpieczne komentarze, np. „puste sklepy”, gdzie 
dowiadujemy się, że „paraliż miasta wywołany falami strajków sprawił, 
że półki sklepowe świeciły pustkami”. Chyba sprawa powinna być roz-
wiązana inaczej: „puste półki wzmagają niezadowolenie” (braki nie były 
wywołane strajkami – tak to jedynie próbowała tłumaczyć propagan-
da) lub „strajkowy paraliż utrudnia dostawy surowców” – wówczas 
zasadnie karta działa w polu „dział zaopatrzenia”. W innym przypadku 
skojarzenia mogą być niestety nieadekwatne do zamiarów twórców.

 Autorzy W zakładzie… wyszli zwycięsko z próby „zagrania” Lubel-
skim Lipcem. Udowodnili, że o ówczesnych czasach wiedzą naprawdę 
dużo i potrafią to umiejętnie przedstawić. Wydaje się, że w zakresie 
powszechnej edukacji o lubelskich strajkach 1980 roku gra W zakła-
dzie… dokona więcej niż niejeden, nawet najrzetelniej przygotowany, 
tom monograficzny.

dr Andrzej Zawistowski – dyrektor BEP IPN oraz pracownik Katedry Historii Gospodarczej 
i Społecznej SGH; autor m.in.: Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego  
– wielkiej inwestycji planu sześcioletniego (2009)
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Leszek Nowak, Polska droga  
od socjalizmu. Pisma polityczne 
1980–1989, wybór i opracowanie 
K. Brzechczyn, IPN, Poznań 2011, 
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N
akładem Instytutu Pamięci Narodowej ukazała 
się monumentalna publikacja naukowa. Krzysztof 
Brzechczyn z Oddziałowego Biura Edukacji Publicz-
nej IPN w Poznaniu podjął się żmudnej i niełatwej 

pracy uporządkowania pism politycznych Leszka Nowaka wy-
dawanych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, przede 
wszystkim w drugim obiegu.

Leszek Nowak (1943–2009) był postacią dobrze znaną. Ten 
przedwcześnie zmarły filozof (był jednym z najmłodszych profe-
sorów w historii nauki polskiej, gdyż został nim w wieku 33 lat!) 
zaistniał za granicą głównie dzięki opracowaniu idealizacyjnej 
teorii nauki. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
zajmował się teorią społeczną; później poświęcił się zgłębianiu 
tajników metafizyki unitarnej.

W książce opublikowanej przez IPN znajdują się jednak opra-
cowania publicystyczne i popularnonaukowe 
Nowaka, w których próbował przedstawiać 
swoje idee w sposób jak najbardziej przystęp-
ny dla „zwykłych” odbiorców. Sądził bowiem, 
że dzięki temu spopularyzuje swoją koncep-
cję niemarksistowskiego materializmu histo-
rycznego.

Leszek Nowak przypomina innego filozofa, 
Leszka Kołakowskiego. Obaj rozwinęli swo-
je kariery naukowe w PRL jako marksiści, byli 
członkami PZPR (Kołakowski do 1966, młodszy 
o pokolenie Nowak do 1980 roku), podejmo-
wali próby intelektualnej legitymizacji syste-
mu komunistycznego, a gdy krytycznie ocenili 
marksizm, zapłacili za to utratą akademickich 
posad (Kołakowskiego usunięto z UW, Nowaka 
z poznańskiego UAM). O ile jednak Kołakowski 
po opublikowaniu Głównych nurtów marksizmu 
nie wrócił już do analizowania doktryny mar-
ksistowskiej, o tyle Nowak spróbował ją roz-
winąć w postaci wspomnianego materializmu 
historycznego. Ponadto Kołakowski po 1968 roku wyjechał na 
zawsze z kraju, wracając później tylko okazyjnie, natomiast No-
wak czynnie włączył się w działalność opozycyjną Solidarności, za 
co został internowany w stanie wojennym i wyrzucony z uczelni.

Poznański myśliciel uznał, że Karol Marks popełnił dwa funda-
mentalne błędy. Po pierwsze, w dziełach Marksa widoczna jest 
sprzeczność między postulowaną w jego dialektyce zmiennoś-
cią zjawisk historycznych a tezą materializmu historycznego, 
że jednak istnieją pewne niezmienne prawa ekonomiczne, które 
obowiązują we wszystkich epokach historycznych. Po drugie, 
Marks mylił się, sądząc, że nierówności społeczne i sprzecz-
ności klasowe istnieją tylko w sferze gospodarczej. Nowak 
uogólnił marksistowską koncepcję klas społecznych, twierdząc, 
że pojawiają się one również w innych sferach życia społecz-
nego: kulturze i polityce. Podstawą zróżnicowania klasowego 
jest nierówny stosunek do środków przymusu (prowadzący 
do podziału na „władców” i „obywateli”) i środków masowego 
komunikowania (prowadzący do podziału na „kapłanów” i „wier-
nych”). Z tego względu Nowak dopuszczał możliwość kumu-

lacji podziałów klasowych, polegającej na tym, że jedna i ta 
sama klasa społeczna może na przykład równocześnie dyspo-
nować środkami przymusu i produkcji. Zjawisko to występo-
wało w różnych społeczeństwach i momentach historycznych. 
I tak: w kapitalizmie istnieją trzy rozdzielone klasy społeczne: 
władcy, właściciele i kapłani; spośród nich najbardziej wpływo-
wi są właściciele. Faszyzm jest ustrojem, w którym dominuje 
jedna podwójna klasa władców-kapłanów, obok nich istnieje 
jednak klasa właścicieli. Natomiast w socjalizmie rządziła po-
trójna klasa władców-właścicieli-kapłanów, a jej empirycznym 
odpowiednikiem był aparat partyjny.

W interesie tej klasy leżała maksymalizacja panowania poli-
tycznego. Dlatego też gospodarka i kultura w socjalizmie miały 
wymiar polityczny, służąc pogłębianiu dominacji nad społeczeń-
stwem. Zniewolenie polityczne prowadziło jednak do oporu 

społecznego i powtarzających się cyklicznie re-
wolucji. Tu pojawia się optymistyczny akcent w hi-
storiozoficznej filozofii Nowaka, gdyż nieuchronne, 
pojawiające się wcześniej czy później bunty ludu 
wymuszają ustępstwa klasy trójpanującej. W re-
zultacie najpierw dochodzi do przekształcenia, 
a następnie do obalenia socjalizmu. Do walorów 
poznawczych teorii Nowaka należy zatem próba 
wyjaśnienia cykliczności kryzysów w PRL.

Autor był ekspertem Zarządu Regionu Wielko-
polska NSZZ „Solidarność” w okresie solidarnoś-
ciowego „karnawału”. Zaliczał się do tzw. frakcji 
„fundamentalistów”, znajdującej się w opozycji do 
„pragmatyków”. Głosił, że z trójpanującą władzą 
nie należy zbytnio negocjować, lecz trzeba forso-
wać racje zniewolonego ludu przez stwarzanie 
faktów dokonanych. W tamtym okresie cieszył się 
wśród słuchaczy i czytelników dużym szacunkiem. 
Jego bogata myśl polityczna obfitowała w różno-
rodne wątki: samorządnościowe, demokratyczne 
(z krytycznym nastawieniem do demokracji przed-

stawicielskiej), a nawet anarchistyczne. Pewne trudności inter-
pretacyjne może sprawiać oryginalny i nieszablonowy sposób 
uprawiania przez niego myśli politycznej. Na przykład wychodząc 
z przesłanek lewicowych (konieczność rewolucji), dochodzi do 
konkluzji prawicowych (rewolucja powinna przegrać, gdyż jej 
zwycięstwo doprowadzi do totalitaryzmu). Zalecając aktyw-
ność rewolucyjną (systematyczne bunty przeciwko władzy), 
pisze jednocześnie, że w istocie będzie lepiej, gdy rewolucje się 
nie udadzą, gdyż zwycięskie elity opozycyjne mogłyby stać się 
nową władzą opresyjną.

Lektura pism publicystycznych Nowaka, pomimo ich po-
zornej przejrzystej treści, wcale nie jest łatwym zadaniem. 
Na szczęście bardzo dobra redakcja tekstów, połączona z po-
uczającym wstępem Krzysztofa Brzechczyna i odpowiednimi 
indeksami, powoduje, że można ten obszerny tom przeczytać 
ze sporym zrozumieniem. Dla czytelników zainteresowanych 
intelektualną historią ruchu Solidarności tom ten staje się 
pozycją obowiązkową.

Juliusz Iwanicki 

Rewolucyjny przeciwnik 
rewolucji
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F
inlandyzacja w kontekście Polski nie 
jest niczym strasznym, a Solidarność 
na pewno ułożyłaby się z ZSRR, bo 
z kim miałaby się ułożyć”. Takie słowa 

miał latem 1988 roku wypowiedzieć do Mie-
czysława Rakowskiego zastępca kierownika 
Wydziału Zagranicznego KC KPZR Gieorgij 
Szachnazarow, a ten powtórzył je Wiesła-
wowi Górnickiemu – jednemu z najbliższych 
doradców gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Do 
nieznanych dotąd historykom notatek Gór-
nickiego dotarł, pisząc swoją książkę o ekipie 
Jaruzelskiego, Paweł Kowal, który tym sa-
mym dostarczył kolejny dowód na to, że na 
co najmniej pół roku przed rozpoczęciem ob-
rad „okrągłego stołu” Moskwa była gotowa 
pozostawić „dowolność w układaniu relacji 
wewnętrznych nad Wisłą – czyli może zwi-
nąć parasol ochronny nad PZPR”. Powinno to 
dać do myślenia wszystkim tym, którzy wciąż 
wierzą, że przemiany 1989 roku w Polsce wy-
nikały głównie z politycznej dalekowzroczności Jaruzelskiego 
i jego współpracowników, a nie ze zmiany kierunku wiatru wie-
jącego z Kremla.

Książka Kowala nie jest całościową monografią ekipy Jaru-
zelskiego, rządzącej wszak Polską w latach 1981–1989. Autora 
interesuje jedynie jej schyłek, a zatem okres rozpoczynający się 
w okolicach roku 1986. Jest to zatem praca o samym końcu 
rządów komunistycznych w Polsce, analizowanych ze szczegól-
nej perspektywy, czyli I sekretarza KC PZPR i jego najbliższego 
otoczenia. Aby odtworzyć sposób myślenia ostatnich włodarzy 
PRL, Kowal wykonał olbrzymią pracę. Nie tylko przedarł się przez 
pokaźną już literaturę przedmiotu i liczne archiwalia (w tym do-
tąd niedostępne, jak wspomniana spuścizna Górnickiego), lecz 
także – i to stanowi największą wartość jego dzieła – przepro-
wadził rozmowy z ponad dwudziestoma bohaterami wydarzeń 
z końca lat osiemdziesiątych. Wśród jego rozmówców był też 
sam gen. Jaruzelski, choć znacznie ciekawsze są licznie cyto-
wane w publikacji  wypowiedzi jego bliskiego współpracownika 
gen. Czesława Kiszczaka. Niektóre z nich z pewnością zainte-
resują zwolenników tezy, że całość przemian ustrojowych, jakie 
zachodziły w końcu lat osiemdziesiątych, była dziełem peerelow-
skich służb specjalnych. Kowal nie stawia takiej tezy, podkreśla 
jednak trafnie w zakończeniu, że „kolejne etapy polskiej trans-

formacji zostały poważnie naznaczone doświad-
czeniem »samo-reformy« systemu podjętej przez 
pierestrojkową ekipę generała”.

Książka Pawła Kowala jest z pewnością jedną 
z najważniejszych pozycji dotyczących końca reżi-
mu komunistycznego w Polsce. Nie bez znaczenia 
dla zawartych w niej treści pozostaje fakt, że zo-
stała napisana przez zawodowego polityka, byłego 
wiceministra spraw zagranicznych. Tego rodzaju 
doświadczenia sprawiają, że w wielu przypadkach 
dostrzega on między wierszami analizowanych 
dokumentów i relacji to, co mogłoby ujść uwadze 
historyka pozbawionego innych niż akademickie 
doświadczeń. Taka perspektywa ma też oczywiście 
i swoje mankamenty: Kowala bardziej interesuje 
walka o władzę w ramach wąskiej elity skupionej 
wokół Jaruzelskiego, mniej zaś procesy zacho-
dzące w aparacie władzy PRL na jego niższych 
szczeblach. Nie znaczy to jednak, że nie wycho-
dzi w swoich rozważaniach poza obóz rządzący. 
Przeciwnie, miejscami ma się wręcz wrażenie, że 

jest to książka znacznie wykraczająca poza anonsowany w ty-
tule temat. Na przykład liczący blisko dwieście stron rozdział 
poświęcony Kościołowi katolickiemu jest najbardziej wnikliwym 
studium tego zagadnienia w odniesieniu do drugiej połowy lat 
osiemdziesiątych, jakie powstało dotąd w polskiej historiogra-
fii. Nie inaczej jest w przypadku rozdziału dotyczącego polityki 
zagranicznej PRL w tym okresie. Jego uważny czytelnik z pew-
nością zauważy, że wyszedł on spod ręki człowieka, który oso-
biście miał do czynienia z dyplomacją.

Mimo pokaźnych rozmiarów pracy są też w niej oczywiście 
wątki, które pozostawiają uczucie niedosytu. Dla mnie najpo-
ważniejszym z nich jest brak… ostatniego rozdziału. Kowal koń-
czy bowiem narrację na omówieniu obrad „okrągłego stołu”. 
A ekipa Jaruzelskiego funkcjonowała jeszcze – mimo postępu-
jącej dekompozycji, którą Kowal dostrzega i omawia – do końca 
1990 roku, gdy generał złożył urząd prezydenta. Oczywiście od 
września 1989 roku, kiedy powstał rząd Mazowieckiego, władza 
Jaruzelskiego stopniowo kurczyła się, ale właśnie ten proces, 
podobnie jak bardzo bogaty w wydarzenia okres od kwietnia do 
sierpnia 1989 roku, powinien stanowić zwieńczenie pracy po-
święconej ekipie generała. Jednak i bez tego rozprawa Kowala 
pozostaje lekturą obowiązkową dla każdego czytelnika zainte-
resowanego schyłkiem rządów komunistycznych nad Wisłą.

Antoni Dudek

Generał i towarzysze

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. 
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– Nie. Ze zdziwienia, że został Polakiem!

– Dlaczego Rokossowskiego mianowano mar-
szałkiem Polski?

– Dlatego, że taniej jest ubrać jednego bol-
szewika w mundur polski niż całą armię polską 
w mundury sowieckie!

Nowego marszałka Polski zaprezentowano 7 listo-
pada 1949 roku (w rocznicę Wielkiej Socjalistycznej 
Rewolucji Październikowej) na forum Sejmu Ustawo-
dawczego. Pomimo starań propagandy Polacy nie dali 
się zwieść zapewnieniom, że radziecki marszałek nagle 
stał się Polakiem. 

W czasie obrad sejmowych przemawia mini-
ster obrony narodowej, Konstanty Rokossowski. 
Widząc, że ma on trudności z wysławianiem się 
w języku polskim, jeden z posłów woła:

– Kostia, gawari pa ruski, my wsie Poliaki! 
Destalinizacja, powrót do władzy Władysława Gomułki 

i próba uzyskania przez komunistów narodowej legitymi-
zacji wymogły zmniejszenie liczby ofi cerów sowieckich 
w lWP. Usunięcie Rokossowskiego z MON było jednak 
wydarzeniem o niebagatelnym znaczeniu. 

W 1956 roku Rokossowski bardzo posiwiał. Udał 
się więc po radę do fryzjera. Fryzjer rzekł mu 
na to:

– Trzeba wyrywać.
– Po jednym?
– Nie – stąd, z Polski. 
Marszałek dwóch narodów powrócił do swej wielkiej 

ojczyny. Wśród Polaków zaczęła wówczas krążyć zabawna 
rymowanka, nawiązująca do współpracy Bolesława Bieruta 
i Konstantego Rokossowskiego:

Bolek i Kostia to była spółka     
Teraz jest Gomułka
Kostek Polakiem był tylko na razie
Teraz dowódcą wojsk jest na Kaukazie

AZ

Gawari pa ruski, my wsie Poliaki! 

PPrzyjedziemy do Polski, spytają mnie: Gdzie się ro-
dziłeś, żołnierzu? Co ja im powiem? Tłumaczyć 
skąd i jak – długo, czasu nie starczy. Wiesz co, Je-
leń: daj ty mi jakieś dobre miejsce w swoim kra-

ju! […] – Słuchaj, niech ci będzie Grześ. Twój ojciec był 
kominiarz z Sandomierza”. Tak sprytnie Gustaw Jeleń za-
łatwił „polskie pochodzenie” Grigorijowi Saakaszwilemu 
– kierowcy-mechanikowi czołgu „Rudy” 102. Choć książ-
ka Janusza Przymanowskiego i nakręcony na jej podstawie 
serial telewizyjny to produkt propagandy historycznej PRL, 
idealnie pokazuje, jak łatwo z czerwonoarmisty można było 
stać się POP-em… 

Wiosną 1943 roku propaganda niemiecka nagłośniła znale-
zienie ciał polskich ofi cerów w lesie katyńskim. Dążenie do 
wyjaśnienia zbrodni posłużyło ZSRR za pretekst do zerwa-
nia stosunków dyplomatycznych z rządem polskim. Niemal 
jednocześnie kontrolowani przez Stalina komuniści polscy 
zaczęli tworzyć w ZSRR własne wojsko. Na jego czele stanął 
dezerter z Wojska Polskiego, płk Zygmunt Berling. Było to 
dziwne wojsko – trafi ło do niego m.in. wielu Polaków, któ-
rzy nie zdołali wstąpić do armii gen. Andersa. Znaczną część 
kadry stanowili jednak żołnierze Armii Czerwonej, przebrani 
w polskie mundury (jak wspomniany Grześ). To wówczas 
pojawiło się określenie „POP”:

– Kto to jest POP?
– Pełniący Obowiązki Polaka!
Przed ofi cerami i żołnierzami Armii Czerwonej postawiono 

dość trudne zadanie. Mieli oni wcielić się w Polaków, przej-
mując – oczywiście pozornie – zasadniczą część polskiej tra-
dycji żołnierskiej. Stąd dochodziło do dziwnych sytuacji, gdy 
komuniści brali udział w katolickich praktykach religijnych: 

Przed bitwą żołnierze udają się do spowiedzi. Do 
konfesjonału podchodzi dowódca plutonu:

– Proszę księdza – mówi - ja nie będę się spowia-
dał, jestem komunistą od 1920 roku!

– Synu! Ja komunistą jestem od 1917! – odpowia-
da „ksiądz”.

Liczba sowieckich ofi cerów w Wojsku Polskim sięgała 
40 proc., a im wyższe szarże – tym częściej spotkać można 
było ofi cera Armii Czerwonej. Na początku lat pięćdziesią-
tych aż 46 z 56 stanowisk generalskich zajmowali ofi cerowie 
sowieccy. Ukoronowaniem przejęcia przez Sowietów kon-
troli nad polskim wojskiem było mianowanie w 1949 roku 
marszałka ZSRR Konstantego Rokossowskiego marszałkiem 
Polski i ministrem obrony narodowej. Aby to uzasadnić, 
propaganda podkreślała jego polskie korzenie, o których 
wcześniej on sam niechętnie wspominał. Rokossowski, 
choć faktycznie pochodził z rodziny polsko-rosyjskiej, 
przez całe dorosłe życie związany był z Rosją, Ro-
sją Radziecką i ZSRR. Ulica ten fakt dość złośliwie 
komentowała:

– Dlaczego Rokossowski ma jedną brew stale 
uniesioną do góry?

– Pewnie dlatego, że zawsze gdy pije herbatę, 
trzyma łyżeczkę w szklance?
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MuzeuM w Gliwicach
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 – nowe pismo IPN o historii Górnego Śląska

„CzasyPismo” to nowy projekt Oddziałowego Biura Edukacji 
Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach – półrocz-
nik, mający za zadanie popularyzację badań historycznych nad  
XX-wiecznymi dziejami Górnego Śląska i obszarów sąsiednich. 
Szczególny nacisk położono na problematykę funkcjonowania 
systemów totalitarnych – nazizmu i komunizmu i ich oddziaływa-
nia na społeczeństwo regionu. Wynika to z misji Instytutu Pamięci  
Narodowej – wydawcy tego pisma. Nie oznacza to jednak zawęże-
nia tematyki wyłącznie do kwestii politycznych – przeciwnie, celem 
pisma jest ukazanie możliwe szerokiego spektrum zjawisk – sfery 
kultury, religii, gospodarki, życia codziennego, obyczajowości.

W skali regionu górnośląskiego jest to projekt unikatowy: 
brak dotąd takiego pisma na rynku wydawniczym. „CzasyPismo” 
może być przewodnikiem po często trudnych i niezrozumiałych 

meandrach górnośląskiej historii.
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