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Przemysław Benken: Wiktor Herer –
podpułkownik UB, doradca „Solidarności”
Urodził się 19 stycznia 1920 r. w Czerniowcach na Bukowinie. W
1920 r. jego rodzina przeniosła się do Lwowa. W 1934 r. wstąpił
do komunistycznej organizacji młodzieżowej „Pionier” i jeszcze
w tym samym roku został zatrzymany przez policję przy
rozrzucaniu ulotek, za co usunięto go z gimnazjum.

W roku 1935 stanął też przed sądem dla
nieletnich, ale został uniewinniony.
Następnie wyjechał do Warszawy, gdzie
uczęszczał do prywatnego liceum. W latach
1935–1938 angażował się w działalność
Związku Niezależnej Młodzieży
Socjalistycznej, za co w 1936 r. na sześć
tygodni trafił do aresztu. W 1938 r. powrócił
do Lwowa, gdzie bezskutecznie aplikował na
studia.

Student ekonomii sowieckiej

Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu oddziałów Armii Czerwonej do Lwowa Herer
został studentem Wydziału Rolnego Politechniki Lwowskiej (przekształconej we Lwowski
Instytut Politechniczny), z którego w 1940 r. przeniósł się na Wydział Ekonomiczny
Instytutu Handlu Sowieckiego we Lwowie. Ponadto w latach 1939–1940 był kierownikiem
klubu dzielnicowego dla młodzieży robotniczej oraz sekretarzem biura Wszechzwiązkowego
Leninowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży (Komsomołu) na Wydziale Rolnym
Politechniki Lwowskiej. Po ataku III Rzeszy na ZSRS ewakuował się na wschód. Przebywał
krótko w obwodzie charkowskim, po czym w październiku 1941 r. znalazł się w Tyflisie,
gdzie do 1943 r. studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu im. Józefa Stalina.

Politruk

Po ukończeniu studiów, ale jeszcze przed zdaniem egzaminów dyplomowych, Herer zgłosił
się w lipcu 1943 r. na ochotnika do formowanej wówczas 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki i 15 sierpnia nadano mu stopień chorążego w korpusie oficerów oświatowych.
Od sierpnia do października 1943 r. służył jako zastępca dowódcy plutonu gospodarczego
w 4. Zapasowym Pułku Piechoty. Następnie był zastępcą ds. politycznych dowódcy baterii
artylerii w Ośrodku Szkolenia Artylerzystów w Tambowie. Od stycznia 1944 r. do marca

WiktorWiktor
HererHerer

(1920-20(1920-20
03)03)

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-670433.jpg


1945 r. pełnił funkcję instruktora propagandy kolejno w 9. Pułku Piechoty 3. DP, 3. Pułku
Artylerii Lekkiej oraz 3. Zapasowym Pułku Piechoty 1. Armii Wojska Polskiego. W grudniu
1944 r. wstąpił w szeregi Polskiej Partii Robotniczej. W marcu 1945 r. został awansowany
na instruktora politycznego 4. DP, w której służył do lipca 1945 r. (w maju otrzymał stopień
porucznika), po czym wraz z jednostką przybył do Warszawy. Dywizja stała się rdzeniem
formowanego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a Hererowi powierzono stanowisko
starszego instruktora Zarządu Polityczno-Wychowawczego.

W „bezpieczeństwie”

10 września 1945 r. Herer został pracownikiem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
Doszło do tego zapewne dzięki nawiązanej w latach trzydziestych we Lwowie znajomości z
Julią Brystiger. Już po upływie trzech dni mianowano go zastępcą kierownika Wydziału IV
Departamentu V MBP, odpowiedzialnego za rozpracowywanie organizacji młodzieżowych.
Wkrótce potem, w styczniu 1946 r., Herer otrzymał awans na stopień kapitana. Służba w
MBP była jednym z ważniejszych rozdziałów jego biografii. Bez wątpienia okazał się on dla
aparatu bezpieczeństwa cennym pracownikiem ze względu na swe poglądy polityczne i
bardzo dobre, jak na pierwsze lata po wojnie, wykształcenie. W tym czasie oprócz
znajomości ekonomii mówił biegle po rosyjsku i ukraińsku, znał również język francuski i
niemiecki. Powierzone zadania wykonywał na tyle dobrze, że 10 maja 1946 r. został p.o.
naczelnika Wydziału IV Departamentu V MBP (pełnoprawnym naczelnikiem został 1
stycznia 1949 r.). W grudniu 1946 r. awansowano go na stopień majora. Pełniąca obowiązki
dyrektora departamentu płk Brystiger uważała go za jednego ze swych najzdolniejszych
podwładnych i utrzymywała z nim prywatne kontakty jeszcze wiele lat po odejściu na
emeryturę.

Sprawa „Zośki” i śmierci „Anody”

Jednym z głównych zadań mjr. Herera było uniemożliwienie prowadzenia „działań
antypaństwowych” młodym żołnierzom zbrojnego podziemia niepodległościowego.
Efektem żmudnego procesu rozpracowywania tych środowisk było m.in. aresztowanie 79
podejrzanych osób z byłego batalionu Armii Krajowej „Zośka”, do czego doszło na
przełomie roku 1948 i 1949 oraz na początku 1950. Herer odgrywał w tych wydarzeniach
znaczącą rolę, gdyż koordynował działania pracowników Wydziału IV, a także osobiście
przesłuchiwał aresztantów. Za sukcesy w pracy operacyjnej 18 lipca 1949 r. mianowano go
podpułkownikiem.

Według relacji osób przesłuchiwanych Herer nie stosował wobec nich przemocy fizycznej, a
jedynie perswazję słowną i manipulacje psychologiczne. Nie oznaczało to jednak, że
aresztanci nie byli w toku śledztwa bici. Herer zlecał to funkcjonariuszom niższego
szczebla. Przesłuchania miały z góry określony przebieg i sprowadzały się do zmuszenia
podejrzanych, aby przyznali się do stawianych im arbitralnie zarzutów, które często bywały
nieprawdziwe. W przypadku oporu pracownicy aparatu bezpieczeństwa stosowali dotkliwe
represje.



Najbardziej znaną sprawą prowadzoną przez Herera było dochodzenie przeciwko Janowi
Rodowiczowi ps. „Anoda”. Rozkaz aresztowania weterana Szarych Szeregów i Powstania
Warszawskiego, wówczas studenta Politechniki Warszawskiej, Herer wydał 24 grudnia 1948
r. Rodowicz nie wyszedł żywy z aresztu wewnętrznego MBP. Do jego śmierci doszło 7
stycznia 1949 r. w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach. Według Herera więzień miał
wykorzystać nieuwagę prowadzącego go na przesłuchanie oficera i wyskoczyć przez okno z
czwartego piętra, w wyniku czego zginął na miejscu. Zdaniem Herera było to samobójstwo.
Funkcjonariusz nie przyznawał się do tego, by „Anoda” był w toku śledztwa bity, aczkolwiek
istniały poszlaki wskazujące na to, że mógł mijać się z prawdą, co jednak nigdy nie zostało
udowodnione ponad wszelką wątpliwość.

Znów ekonomia „socjalistyczna”

1 listopada 1950 r., w związku z reorganizacją struktur Departamentu V MBP, Herera
mianowano naczelnikiem Wydziału I. Funkcję tę sprawował do 31 grudnia 1951 r., po czym
10 stycznia 1952 r. został zwolniony z MBP i przekazany do dyspozycji Państwowej Komisji
Planowania Gospodarczego. Stało się tak z uwagi na poważne problemy kadrowe w
Zespole Wojskowym PKPG. Herer, który od 1947 r. studiował ekonomię w Szkole Głównej
Planowania i Statystyki, w 1948 r. zdał egzaminy uzupełniające i uzyskał dyplom. Był także
przez kilka miesięcy 1949 r. asystentem w Katedrze Ekonomii Politycznej w Szkole
Partyjnej przy KC PZPR.

W 1951 r. Herer zdobył na SGPiS tytuł magistra ekonomii, a 18 czerwca 1960 r. na
Wydziale Ekonomii Politycznej UW obronił rozprawę doktorską. W PKPG, którą w 1957 r.
przekształcono w Komisję Planowania Gospodarczego przy Radzie Ministrów, pracował od
16 stycznia 1952 do 31 lipca 1966 r., pełniąc w niej m.in. funkcję dyrektora zespołu
rolnictwa. Następnie 1 sierpnia 1966 r. został przeniesiony służbowo do Instytutu
Planowania przy Komisji Planowania Gospodarczego, którego został wicedyrektorem.
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