Szanowni
Państwo,
w ostatnich tygodniach media zdominowała polityka, przesłaniając na pewien czas problematykę
historyczną. Po krótkiej wyborczej przerwie sytuacja zdaje się znowu wracać do „normy” – ponownie
pojawiają się w mediach publicyści, oskarżający zbiorowo naród polski o współudział w Holokauście
i czerpanie profitów z tragedii Żydów. Temat ten znalazł odbicie w literaturze pięknej, stał się inspiracją
do powstania sztuk teatralnych, w tym duchu wypowiadają się również tak zwani artyści i performerzy.
Nie brakuje też zapowiedzi nowych, rzecz jasna „odkrywczych” i „przełomowych”, publikacji. Nie chodzi
tu wyłącznie o problematykę żydowską, o Zagładę – środowiska specjalizujące się w formułowaniu
podobnych oskarżeń celują także w inne mniejszości: Ukraińców, Białorusinów czy Niemców. „Należy
przypominać jak wiele wycierpieli Niemcy z powodu Polaków” – tak niemal dosłownie brzmi credo tego
rodzaju publikacji, które mają szokować i epatować czytelnika przemocą, ale co najważniejsze – są
całkowicie pozbawione historycznego kontekstu.
Dziś jeszcze co prawda takie zabiegi mogą wywoływać uśmiech politowania – nawet u osób niezajmujących się historią zawodowo. Warto jednak pamiętać, że za dziesięć, dwadzieścia lat koncepty
te mogą trafić do podręczników szkolnych, z których będą uczyły się nasze dzieci i wnuki. Nie chodzi
tu bowiem o historyczną prawdę, lecz – jak mówią sami inicjatorzy i uczestnicy tej akcji – o „piętnowanie”, „budzenie sumień” i „demistyfikowanie Polski jako ofiary wojny”. W takim dyskursie nie ma miejsca
na prawdę – zresztą, tak „szlachetne” motywacje są przecież ważniejsze niż jakaś tam prawda, pojęcie
zupełnie abstrakcyjne dla postmodernistów. Wszak interesująco wymyślona i sprawnie napisana fikcja
może lepiej prezentować się w mediach, niż najbardziej oczywiste i powszechnie znane fakty. Stąd tak
liczne dziś publikacje w Internecie i prasie, których autorzy czynią wysiłki, aby „rzucić nowe światło” na
różne wydarzenia z odległej i niedawnej historii Polski.
My nie zamierzamy zajmować się tego rodzaju quasi-historycznymi popłuczynami. W bieżącym numerze Glaukopisu postanowiliśmy jednak nieco miejsca poświęcić stosunkom polsko-żydowskim
w okresie okupacji niemieckiej. Pragniemy przybliżyć Państwu wybrane zagadnienia związane z tą szeroką problematyką, uwzględniając niezbędny do ich zrozumienia historyczny kontekst. Chcąc podkreślić wagę owych rozważań, a zarazem uczynić ich układ bardziej czytelnym, zdecydowaliśmy się na
zmianę dotychczasowej formuły pisma.
Numer otwiera dział „Polacy–Żydzi–Niemcy. Na styku wzajemnych relacji w okresie II wojny światowej”. Pierwszy artykuł dotyczy wydarzeń we wsi Gniewczyna na Pokarpaciu, gdzie rzekomo polscy
sąsiedzi w 1942 r. mieli wydać i zamordować żydowską rodzinę Trinczerów. Piotr Chmielowiec, historyk
z IPN w Rzeszowie, na podstawie relacji i dokumentów rekonstruuje tamte wydarzenia, udowadniając,
że prawda jest zupełnie inna. W kolejnym tekście prof Grzegorz Berendt opisał bardzo mało znane
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w Polsce wydarzenie, jakim była rewolta Żydów w 1942 r. w getcie w Łachwie, na okupowanych przez
Niemców Kresach Wschodnich RP. Omawiając problematykę Zagłady Żydów, nie można abstrahować
od udziału w niej Niemców i całego kierowanego przez nich aparatu terroru. Jeden z jego istotnych
elementów stanowiła policja kryminalna (Kripo), której działaniu i organizacji w powiecie kraśnickim
został poświęcony artykuł prof. Marka Chodakiewicza.
W następnym dziale, zatytułowanym „Z dziejów obozu narodowego” prezentujemy kilka wybranych
zagadnień z tradycji i historii polskiej prawicy narodowej. Należy do nich studium dotyczące symboliki
polskich narodowców, poczynając od Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego po Obóz Narodowo-Radykalny i inne ugrupowania post-endeckie lat 30. Artykuł uzupełnia bogato ilustrowana wkładka
prezentująca: odznaki, zdjęcia, ulotki, sztandary i proporce organizacyjne. Początkom działalności Stronnictwa Narodowego na emigracji został poświęcony artykuł dr. Krzysztofa Kaczmarskiego, poruszający
problem stosunku narodowców do politycznego porozumienia polsko-sowieckiego w 1941 r. Dział zamyka studium na temat próby reaktywacji Stronnictwa Narodowego w Radomiu w 1945 r., zakończonej
serią aresztowań i procesem głównych jej inicjatorów.
W części „Artykuły” polecamy Państwa uwadze interesujące studium o filozofii państwa w myśli
historycznej Leopolda von Ranke, a także trzy teksty dotyczące historii PRL: o roli i znaczeniu aparatu
PZPR w Gdańsku przed i po wypadkach z Grudnia ‘70; o tajnym współpracowniku SB, który pracował
także dla CIA oraz o spontanicznych reakcjach młodzieży na stan wojenny i organizowaniu się niezależnych środowisk w warszawskim Liceum im. Batorego.
W „Archeologii Pamięci” prezentujemy świadectwa, nawiązujące do przypadającej w tym roku 30.
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Mamy więc wspomnienia Jerzego Szokalskiego z pierwszych
dni „wojny z narodem”, widzianej oczyma zwykłego człowieka, oraz kolejne dwa autorstwa Piotra Hlebowicza i Bolesława Jabłońskiego, którzy z pozycji uczestników konspiracji opisują działalność „Solidarności Walczącej” i warszawskich Grup Oporu „Solidarni”.
W dziale „Antykwariat” przypominamy rozmowę z rosyjskim pisarzem Dymitrem Mereżkowskim
z 1920 r., której przesłanie – wezwanie do fizycznej rozprawy z zagrożeniem dla cywilizacji, jakie stanowi
komunizm – wydaje się nam w dalszym ciągu aktualne. W dziale „Dokumenty” umieściliśmy dotąd niepublikowany raport poruszający problem roli Stanów Zjednoczonych w powojennej organizacji świata,
przygotowany przez Leopolda Wellisza dla rządu gen. Władysława Sikorskiego w 1942 r. Do spraw bieżących nawiązujemy w dziale „Reportaż”, w którym znajdą Państwo relację o sytuacji Polaków na
Wileńszczyźnie, gdzie władze litewskie – zachowując się jak na terytorium okupowanym – pozbawiają
mieszkańców podstawowych swobód obywatelskich.
Numer zamykają dwie polemiki, recenzje i noty o książkach oraz przegląd prasy. Zapraszamy do
lektury.
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Sprawa Józefa Laska
Z dziejów ludności żydowskiej
w Gniewczynie Łańcuckiej
w okresie okupacji niemieckiej
Piotr ChmielowieC

Za czasów okupacji niemieckiej byłem świadkiem jak rozstrzelano 11 Żydów na Lejbówce, gdyż mieszkam w odległości około
200 m. od tego miejsca. Siedząc w domu widziałem przez okno, jak do tego miejsca podchodziły grupy ludzi i zatrzymywały
w pewnej odległości. Po krótkiej chwili nadeszło 2 Niemców i kolejno wyprowadzali z domu po jednym z Żydów, których
wywracali na ziemię względnie kazali im się kłaść na ziemię i jeden z tych Niemców strzelał.1

Okupacyjne wspomnienia Tadeusza Markiela
Kiedy w 2008 r. w miesięczniku Znak ukazał się fragment wspomnień Tadeusza Markiela2,
zatytułowanych „Zagłada domu Trinczerów”, nie wzbudził on szerszego zainteresowania, poza
osobami zajmującymi się na co dzień problematyką zagłady Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji niemieckiej. Dopiero po artykule Cezarego Łazarewicza, zamieszczonym dwa lata
później w Polityce, sprawa zaczęła być głośna nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Pretekstem do
jego napisania stała się sprzedaż działki, na której stał budynek, gdzie Żydów przetrzymywano
przed śmiercią, stąd medialny tytuł „Letnisko w domu śmierci”.3

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie (dalej: AIPN Rz), 359/35, Akta w sprawie karnej
Józefa Lasek i tow., Protokół przesłuchania świadka[Franciszka Ryfy], Przeworsk, 14 V 1949 r., k. 158. Franciszek Ryfa,
s. Józefa i Anieli, ur. w 1920 r. w Gniewczynie Łańcuckiej.

1

2
Tadeusz Markiel, ur. 1 XI 1929 r. w Gniewczynie, w 1955 r. ukończył studia wyższe na Wojskowej Akademii
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie; inżynier-mechanik artylerii w zakresie broni artyleryjskiej. Z wojska odszedł w stopniu podpułkownika. Zmarł 19 XI 2010 r. Muzeum w Przeworsku. Zespół Pałacowo-Parkowy (dalej:
M Prz), MP-DA-1216, Dyplom ukończenia WAT przez T. Markiela.
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3
T. Markiel, „Zagłada domu Trinczerów”, Znak, nr 4 (2008): s. 119-146; C. Łazarewicz, W. Lacampe, „Letnisko
w domu śmierci”, Polityka, nr 49 (4 XII 2010): s. 32-35.
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Opisywana w obydwu artykułach Gniewczyna jest miejscowością położoną trzy kilometry na
północ od Przeworska. Przez północną część wsi przepływa rzeka Wisłok, jego prawobrzeżnym
dopływem jest Mleczka, która przepływa przez dwie Gniewczyny – Łańcucką i Tryniecką. W latach 1939-1944 miejscowość wchodziła w skład okupacyjnego powiatu jarosławskiego (Kreishauptmannschaft Jaroslau). Przed 1939 r. w obydwu miejscowościach zamieszkiwało około 2400
Polaków i ponad 30 Żydów (łącznie w obydwu częściach Gniewczyny, części Gorzyc, Jagiełły
i Zmysłówki oraz w Wólce Małkowej – w samej Gniewczynie kilka rodzin).4 Żydzi zajmowali się
głównie handlem bydłem i końmi, ale także można było u nich zakupić wyroby przemysłowe,
takie jak odzież, dawali też zatrudnienie polskim sąsiadom, między innymi przy pasieniu krów.5
Żydzi mieszkali w swoich domach aż do lata 1942 r., kiedy to na terenie powiatu jarosławskiego Niemcy rozpoczęli akcję ich zagłady. Od tego czasu zmuszeni byli ukrywać się, głównie
u sąsiadów – Polaków, szukali też schronienia u swoich rodzin w sąsiednich miejscowościach.
30 listopada 1942 r. Ukraińska Policja Pomocnicza6 rozstrzelała jedenaścioro Żydów z Gniewczyny. Świadkowie widzieli dwóch mężczyzn i trzy kobiety, a pozostałymi były dzieci. Wśród
zastrzelonych znaleźli się: Symche (Szymsze) Adler i jego żona Gitla z Sandmanów, zginęło też
troje z ich czworga dzieci – ośmioletni Nuchym (Nachum), dziesięcioletnia Urszula, dwunastoletni Josef, ocalała najstarsza Fela (Fajga), która dzięki pomocy mieszkańców Gniewczyny
wyjechała wcześniej na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie przeżyła wojnę. Zastrzelone zostało małżeństwo – Lejb Trinczer i jego żona Szejndla, oraz dwoje (z trojga) ich dzieci. Byli to
dwaj synowie, z których jeden, również o imieniu Lejzor (Eliezer), miał za sobą rok życia. Będąca w podobnym wieku córka Helcia zginęła prawdopodobnie wcześniej w obozie w Pełkiniach. Być może dwoje najmłodszych dzieci było bliźniakami. Oprócz wymienionych,
w Gniewczynie zamordowano także dwoje dzieci brata Gitli – Chaima i jego żony Sabiny Sandman – trzyletnią Całkę i rocznego Lejzora.7

4
5

Schematyzm diecezji przemyskiej ob. łac. na rok 1938 (Przemyśl 1938): s. 109, 113.

Relacja Władysława Niemca z 9 VIII 2011 r. (w zbiorach P. Chmielowca); Relacja Marii Annolick z 9 VIII 2011 r.
(w zbiorach P. Chmielowca).

Nazwa formacji, która dokonała rozstrzelania Żydów, była przez część świadków podawana ogólnie jako
gestapo (być może z powodu podobnych mundurów), jednak zeznania Józefa Wasyla i Jana Ryfy wskazują, że jej
funkcjonariusze posługiwali się językiem ukraińskim. Ukraińska Policja Pomocnicza (Ukrainische Hilfpolizei) była formacją wchodzącą w skład pionu policji porządkowej (Ordnungspolizei – Orpo). W jego skład wchodziły także powiatowe
struktury przedwojennej Policji Polskiej, zwane potocznie policją granatową. Niemiecki aparat bezpieczeństwa na terenie
powiatu Jarosław obejmował placówkę zamiejscową komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa
(Kommandeur des Sicherheitspolizei – KdS) z filiami w Łańcucie, Nisku, Przeworsku, Pruchniku i Sieniawie. W Jarosławiu
znajdowała się także siedziba niemieckiej Policji Kryminalnej (Kriminalpolizei-Kripo), która posiadała w terenie posterunki
zamiejscowe. W powiecie istniały oddziały Polskiej Policji Kryminalnej, podporządkowane niemieckiemu odpowiednikowi. S. Zabierowski, „Organizacja hitlerowskiej policji bezpieczeństwa we wschodnich powiatach dystryktu krakowskiego w latach 1939-1945”, Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, nr 25 (1973): s. 145-181;
A. Hempel, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji „granatowej” w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945 (Warszawa:
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990): s. 52-54, 124-127; K-M. Mallmann, „»Człowieku, dziś świętuję tysięczny
strzał w potylicę«. Policja Bezpieczeństwa a Shoah w Galicji Zachodniej” [w:] Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, (red.) D. Libionka (Warszawa: IPN, 2004): s. 87.

6

AIPN Rz, 191/621, Kwerenda z akt „Zg” (uznanie za zmarłego) Sądu Grodzkiego w Przeworsku 1946-50, k.
1; Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945.
Województwo przemyskie (Warszawa 1983): s. 29; M Prz, MP-OP-195, M. Surmiak, „Życie codzienne powiatu przeworskiego w czasie II wojny światowej”, Rzeszów 1983, s. 92, rkps pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem dr. Stanisława Dobosza w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Wiesława Gonek podaje liczbę 14 Żydów
zastrzelonych podczas II wojny światowej na terenie Gniewczyny. Zob.: tamże, MP-OP-175, W. Gonek, „Straty materialne
i ludnościowe w powiecie przeworskim w okresie II wojny światowej”, Rzeszów 1978, s. 69, rkps pracy magisterskiej
napisanej pod kierunkiem dr. Tadeusza Kowalskiego na UMCS w Lublinie.
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We wspomnieniach Tadeusza Markiela największe emocje wzbudziło jednak coś innego,
a mianowicie oskarżenie sąsiadów Żydów – Polaków o współpracę z okupantem niemieckim
w ich likwidacji:
W maju 1942 roku miejscowi, nazwijmy ich spółką gromadzkiej „elity”
– mianowicie: szef Ochotniczej Straży Pożarnej (od sprzed wojny, z mandatu społecznego), aktywiści straży i zarazem najbliżsi sąsiedzi rodziny
Trinczerów, sołtysi i ich pomocnicy, zwani pachołkami (ci z mandatu okupacyjnego), z obu części wsi – Łańcuckiej i Trynieckiej – oraz bezideowe
skrzydło ruchu oporu urządzili obławę na miejscowe rodziny żydowskie,
wyłapując dorosłych i dzieci. Wsadzili nieszczęśliwców na wozy, jak świnie
i cielęta wiezione na jarmark, i dowieźli do domu Lejby i Szangli Trinczerów – w środku wsi, w bliskim sąsiedztwie kościoła i plebanii, niedaleko
szkoły. Wszyscy zostali uwięzieni w ciemnej komorze, bez okna, tylko
z lufcikiem wentylacyjnym. Pozbawienie ich wolności wróżyło najgorsze.
Podobnie jak esesmani w Oświęcimiu, strażnicy zastosowali kamuflaż, łudzili więźniów, że pozostawią ich przy życiu, jeśli ci oddadzą pieniądze,
złoto i powierzone zaufanym ludziom ubrania, buty i inne rzeczy i jeśli
dzieci nie będą płakać, a dorośli nie będą stawiać oporu. To sprawiło, że
nieszczęśliwcy przeszli od szoku po obławie i uwięzieniu do nadziei, że
Wszechmogący odmieni ich los. Nie wiedzieli, że wyrok na nich już zapadł, że po gwałtach i torturach będą patrzeć na śmierć swoich dzieci.
Miejscowi, spółka gromadzkiej „elity”, którą dziś nazwalibyśmy mafią, rekrutowali się z ówczesnej wiejskiej klasy średniej. Reprezentowali władzę
administracyjną i dysponowali siłą fizyczną, w tym nielegalną bronią. Ich
funkcje wzajemnie się uzupełniały. Mieli szerokie pole dla korupcji (m.in.
ustalanie wysokości kontyngentów dla poszczególnych gospodarstw oraz
sporządzanie list na wywózkę do przymusowej pracy w Niemczech) i niepohamowaną ochotę na pohulanie. Najaktywniejszy, najbardziej zdemoralizowany i okrutny był szef miejscowej, kilkunastoosobowej Ochotniczej
Straży Pożarnej. Brał on także udział w pogromie dziesięciu rodzin żydowskich w sąsiedniej wsi Jagiełła. […] W maju 1942 roku [30 listopada
1942 r. – przyp. P.Ch.], w domu Trinczerów, mroczne emocje okrutnych
wieśniaków, zainspirowanych nazistowskim programem zagłady narodu
żydowskiego [sic] oraz klimatem religijnego antysemityzmu [sic!] i społecznego przyzwolenia na poniżanie Żydów, sięgnęły zenitu. Za dnia przepędzali nieszczęśników do izby i pilnowali ich pod bronią, bo tłumiąca
dźwięki i pozbawiona okien komora potrzebna była do gwałtów i tortur.
Złamano uwięzionym ich poczucie godności i pohańbiono człowieczeństwo: kobiety przeprowadzano z izby do komory, uspokajając ich mężów,
że tylko na przesłuchanie, podczas gdy w rzeczywistości gwałcono je pojedynczo i zbiorowo, mężczyzn torturowano w celu wskazania, gdzie ukryli
części garderoby i pieniądze.8

T. Markiel, „Zagłada domu Trinczerów”, s. 129-130.
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Historia opowiedziana przez Markiela została opublikowana po raz pierwszy w momencie,
gdy w Polsce emocje wzbudzała książka amerykańskiego socjologa o polsko-żydowskich korzeniach
Jana T. Grossa, odnosząca się do rzekomego polskiego antysemityzmu po II wojnie światowej
(Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści). Z kolei, artykuł zamieszczony
w Polityce poprzedził kolejną pracę Grossa, która ukazała się w Polsce w 2011 r. pod tytułem: Złote
żniwa. Rzecz o tym, co działo się na obrzeżach zagłady Żydów i dotyczyła współudziału Polaków w zagładzie Żydów. Stąd zrozumiałe stało się także zainteresowanie tematyką zaprezentowaną przez
Markiela, którego opis dotyczy lokalnej społeczności na Podkarpaciu. Mimo tego, że większość
historyków podchodziła do jego relacji ostrożnie – uważano, że bez rzetelnej weryfikacji podanych
informacji niemożliwa jest jednoznaczna ocena i wyciąganie stąd reguły dla ziem polskich w okresie okupacji9, to padały także pojedyncze głosy, że cała sprawa jest przesądzona i wszelkie podejmowane działania są w tej sytuacji „spóźnione, by nie powiedzieć zbędne”.10
Tymczasem sprawa wydania gniewczyńskich Żydów w ręce niemieckie była po wojnie podstawą śledztwa prowadzonego przez ówczesne organy wymiaru sprawiedliwości. Trudno obecnie
przejść obojętnie wobec poczynionych wtedy ustaleń, gdyż w wielu kwestiach obraz zarysowany
przez Markiela i rozpowszechniony przez media okazuje się zafałszowany i nieprawdziwy, a rzucane oskarżenia na konkretne osoby opierają się na krążących pogłoskach i plotkach, nie znajdując żadnego potwierdzenia.

Przebieg śledztwa i jego ustalenia
Od samego początku śledztwa, czyli od 28 kwietnia 1948 r., głównym podejrzanym w sprawie
wydania Żydów w ręce niemieckie był Józef Lasek, w czasie okupacji niemieckiej rejonowy komendant straży pożarnej w Gniewczynie Łańcuckiej. Przez kilka powojennych lat w materiałach
śledczych odwoływano się jednak do osoby starszej o prawie dwadzieścia lat, ale o takim samym
imieniu i nazwisku. W pomyłce zorientowano się dopiero w 1951 r. O tym, że identyfikacja konkretnych osób tylko na podstawie imienia i nazwiska jest utrudniona, a często wręcz niemożliwa
świadczy spis osób o nazwisku Konieczny noszących imię Jan, które zamieszkiwały Gniewczynę
w okresie okupacji niemieckiej. Oprócz Jana Koniecznego, zwanego „Chacicem”, byli to: „1/ Jan
Konieczny, lat około 50, s. Marcina i Katarzyny, zwany „Bogacz”. 2/ Jan Konieczny, lat około 50, s.
Wojciecha, zwany „Biedak”. 3/ Jan Konieczny, s. Antoniego, lat około 29, zwany »Zza stodoły«. 4/
Jan Konieczny, zam. w Gniewczynie – Zakręcie. 5/ Jan Konieczny, zam. w Gniewczynie – Zawisłocze
Małe”.11 Problemy z identyfikacją konkretnych osób w Gniewczynie mieli nie tylko prowadzący
śledztwo, ale występują one także wśród osób zamieszkujących miejscowość współcześnie.12
Na przełomie kwietnia i maja 1948 r. wywiadowca Referatu Śledczego KP MO w Przeworsku, sierż. pchor. Władysław Flaga13, zdobył informacje, że rejonowy komendant straży pożarnej,

9
P. Styrna, „Wólka Okrąglik i Gniewczyna: wyjątki czy reguła?” [w:] Złote serca czy złote żniwa? Studia nad
wojennymi losami Polaków i Żydów, (red.) M. J. Chodakiewicz, W. J. Muszyński (Warszawa: The Facto, 2011): s. 156157.
10
11

D. Libionka, „Historia Gniewczyny – uzupełnienie”, Polityka, nr 51 (18 XII 2010): s. 106-107.

12
13

A. Plęs, „Zrobili z nas potomków mordercy”, Nowiny, nr 44 (4-6 III 2011): s. 12.

AIPN Rz, 359/37, Akta w sprawie karnej Jana Koniecznego, Protokół spisany dnia 29 stycznia 1947 r. przez
wiceprokuratora SO w Rzeszowie w kancelarii więzienia w Rzeszowie, Rzeszów, 29 I 1947 r., k. 59-60.
Władysław Flaga, st. sierż. pchor., ur. 27 VI 1925 r. w Przedmieściu Czudeckim, pow. Rzeszów. Pochodził
z małorolnej rodziny chłopskiej. Ukończył 7 klas szkoły podstawowej (1948) i 2 klasy Gimnazjum i Liceum im. Króla
Władysława Jagiełły w Przeworsku (1948). W 1940 r. pracował w tartaku parowym i jako pomocnik murarski w parowo-

Józef Lasek z Gniewczyny Łańcuckiej, podczas okupacji niemieckiej, wspólnie z innymi członkami straży pożarnej, wyłapywał ukrywających się Żydów. Mieli być oni następnie przekazywani
w ręce policji granatowej lub gestapo, a później rozstrzeliwani. Informacja dotyczyła jedenastu
osób z terenu Gniewczyny Łańcuckiej, pięciu z Tryńczy i „w wielu jeszcze innych grom[adach]
gm[iny] Tryńcza”.
Notatka sporządzona przez wymienionego wyżej funkcjonariusza zawiera także wiadomość,
że Lasek przekazał Niemcom łącznie trzystu Żydów [sic!] z okolicznych gromad; ponadto, wysunięte przeciwko niemu zarzuty obejmowały także częste kontakty z gestapo i policją granatową, przyczynienie się do śmierci Władysława Wasyla z Gniewczyny Łańcuckiej oraz powojenne
kontakty z żołnierzem podziemia niepodległościowego Franciszkiem Chruścielem.14 Źródłem
tych informacji było przesłuchanie mieszkańców Gniewczyny Łańcuckiej: Jana Wasyla (brata
Władysława) i jego ojca Józefa oraz braci Władysława i Ludwika Brudów.15 Można dodać, że
w powyższej notatce nie ujęto informacji o tym, że Józef Lasek – według słów Ludwika Bruda
– miał być przed wojną informatorem Policji Państwowej i zawiadomić ją w sierpniu 1937 r.
o chęci wywołania strajku chłopskiego przez sekretarza koła SL w Gniewczynie Trynieckiej,
Władysława Piroga, co spowodowało interwencję policji i pobicie tegoż. (Sam Piróg potwierdził
fakt rewizji, przyznał jednak, że nie wie kto przekazał policji informacje na temat strajku16).

zowni w Rzeszowie, następnie robotnik w niemieckiej firmie kolejowej w Czudcu. W latach 1941-1941 tokarz w Rzeszowie w zakładach lotniczych (Flugmotorenwerk Reischof GmbH). Od 8 XII 1944 r. funkcjonariusz MO na terenie województwa rzeszowskiego, m.in. wywiadowca służby stałej w KP MO w Przeworsku (15 I 1948 - 14 I 1949). Zwolniony na
własną prośbę z powodów zdrowotnych z dniem 31 VIII 1951 r. Ukończył CW MO w Słupsku (1947). Członek PPR
(PZPR) od 15 XII 1945 r., ZMP od 4 XI 1948 r. Zmarł 19 X 2003 r. w Przeworsku. AIPN Rz, 0096/129, Akta osobowe Władysława Flagi.

14
Tamże, 359/35, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Notatka służbowa, Przeworsk, 6 VII 1948 r., k. 3.
Franciszek Chruściel „Karbowski”, „Szef”, „Wawrzek”, s. Jana i Katarzyny z d. Gwóźdź, ur. 4 X 1910 r. w Gniewczynie
Łańcuckiej, pow. Przeworsk, wykształcenie: 6 klas szkoły powszechnej. Służbę wojskową odbył w 54. Pułku Piechoty
Strzelców Kresowych w Tarnopolu, po ukończeniu szkoły podoficerskiej awansowany na stopień kaprala. W czasie
okupacji niemieckiej żołnierz Placówki ZWZ-AK w Tryńczy. Przydzielony do plutonu dywersyjnego ppor. Jana Balawendra
„Puchacza”, „Branibora”, m.in. uczestniczył w osłonie akcji „Jula”, czyli wysadzeniu mostu kolejowego na Wisłoku koło
Tryńczy. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w oddziale por. Jana Totha „Mewy”, gdzie był gospodarczym (kwatermistrzem)
oddziału. W maju 1947 r. wyjechał z „Mewą” do Międzygórza, pow. Bystrzyca Kłodzka, gdzie pracował jako pomocnik
w gospodarstwie rolnym. 30 III 1948 r. aresztowany w Dębnie, pow. Łańcut, przez PUBP w Przeworsku. Zmarł 3 IV
1948 r. w areszcie PUBP w Przeworsku. Według sekcji zwłok, bezpośrednią przyczyną śmierci była ropowica gazowa
na nodze i zakrzep. Jego stryjem był gen. Antoni Chruściel „Monter”. T. Gąsiorowski, Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK
w latach 1939-1944/45 (Kraków: Lettra-Graphic, 2009): s. 305-307; AIPN Rz, 00141//681J, Akta operacyjne dot. Chruściel Franciszek, Protokół przesłuchania podejrzanego [Franciszka Chruściela], Przeworsk, 31 III 1948 r., k. 1-3.
Tamże, 359/35, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Protokół przesłuchania świadka [Jana Wasyla],
Gniewczyna Łańcucka, 28 IV 1948 r., k. 19-19v; tamże; Protokół przesłuchania świadka [Józefa Wasyla], Gniewczyna
Łańcucka, 28 IV 1948 r., k. 21-22v; tamże, Protokół przesłuchania świadka [Władysława Bruda], Gniewczyna Łańcucka,
7 V 1948 r., k. 16-16v; tamże, Protokół przesłuchania świadka [Ludwika Bruda], Gniewczyna Łańcucka, 7 V 1948 r., k.
17-17v. Jan Wasyl, s. Józefa i Anny z d. Szozda, ur. w 1923 r. w Gniewczynie Łańcuckiej, robotnik. Brak informacji o dalszych losach. Władysław Brud, s. Jakuba i Agnieszki z d. Czarna, ur. w 1916 r. w Gniewczynie Łańcuckiej, rolnik. Brak
informacji o dalszych losach. Ludwik Brud, s. Jakuba i Agnieszki z d. Czarna, ur. w 1919 r. w Gniewczynie Łańcuckiej,
krawiec. Brak informacji o dalszych losach.

15

14

16
Tamże, Protokół przesłuchania świadka [Władysława Piroga], Przeworsk, 10 V 1948 r., k. 18-18v. Władysław
Piróg, s. Jana i Marii z d. Sobala, ur. w 1906 r. w Gniewczynie Trynieckiej, rolnik. Brak informacji o dalszych losach. Szerzej o represjach wobec uczestników strajku chłopskiego zob.: M. E. Ożóg, „Sankcje wobec uczestników i organizatorów
strajku chłopskiego w sierpniu 1937 roku” [w:] Wielki Strajk Chłopski w 1937 roku. Uwarunkowania i konsekwencje,
(red.) W. Wierzbieniec (Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008): s. 68-101.
1
AIPN Rz, 359/35, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Protokół przesłuchania świadka [Piotra Siuśty], Przeworsk,
29 IV 1948 r., k. 20-20v. Piotr Siuśta, s. Franciszka i Marii z d. Łabuza, ur. 24 V 1903 r. w Gniewczynie Łańcuckiej, wykształcenie: 3 klasy szkoły powszechnej, rolnik. Brak informacji o dalszych losach.
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Na tym początkowym etapie śledztwa przesłuchany został także Piotr Siuśta z Gniewczyny
Łańcuckiej, który podał, że „według krążących pogłosek miał Lasek Józef dostarczyć tam [na
strażnicę] i po uprzednim biciu i katowaniu ich kazał sprowadzić gestapo, ażeby tychże wystrzelali”.17 Podobne zarzuty, opierające się na krążących plotkach i pogłoskach, przekazał Józef
Wasyl, który zeznał, że Lasek dostarczył na strażnicę 11 Żydów, których „bito i znęcano się nad
nimi”. Wasyl zeznał, że obecny przy tym był także Lasek. Miał on następnie przywieźć furmanką dwóch ukraińskich funkcjonariuszy żandarmerii z Jarosławia, którzy rozstrzelali Żydów.18
Niestety, nie można było przesłuchać w tym momencie Józefa Laska, który ukrywał się, prawdopodobnie już od zimy 1947 r. Powiatowa Komenda MO w Przeworsku próbowała drogą wywiadu ustalić miejsce jego pobytu, co okazało się jednak bezskuteczne. 7 października 1948 r.
przesłuchano Jana Ryfę, który zeznał, że pięcioosobową rodzinę Adlerów przyjął Lasek „po
uprzednim skontaktowaniu się z członkiem rodziny Adlerów, że takową rodzinę przyjmie na
przechowanie do siebie do domu”, który to Lasek „prawdopodobnie miał rzekomo skontaktować się z Gestapem, zaś nad ranem rodzina ta została przez Gestapo zabrana i następnie rozstrzelana”.19
Po wojnie Jan Ryfa nawiązał kontakt listowny z Felą (Fajgą) z Adlerów Mielnicką, przebywającą wraz z mężem Gienkiem (Gedale) Mielnickim w miejscowości Kaunitz koło Gütersloh,
w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Fela prawdopodobnie należała też do Centralnego
Komitetu Oswobodzonych Żydów. Według Aliny Skibińskiej, mieszkała wtedy w obozie dla
„dipisów” (Displaced Persons Camp). Największy i w zasadzie jedyny taki ośrodek w strefie brytyjskiej mieścił się w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen (nowe baraki
wybudowane w miejscu spalonych przez Brytyjczyków nazwano Hohne-Belsen, choć uchodźcy
dalej posługiwali się dawną nazwą). W 1949 r. Mielniccy wyjechali do Izraela i zamieszkali w założonej wtedy małej osadzie Ganei Tikva.20
6 listopada 1947 r. Jan Ryfa został pełnomocnikiem Feli w sprawie spadkowej po matce Gitli
z Sandmanów Adler i wujku Chaimie Sandmanie.21 22 marca 1948 r. Sąd Grodzki w Przeworsku
wydał postanowienie w sprawie spadkowej, w którym określił, że majątek o wartości 261.319
zł miał przejść w całości na własność Feli z Adlerów Mielnickiej.22 Korespondencja Mielnickiej
i Ryfy dotyczyła odzyskania rzeczy pozostałych po Adlerach, jak również ustalenia osób, które
przyczyniły się do ich śmierci.23
W październiku 1948 r. list z Kaunitz otrzymała także Maria Konieczna, u której w czasie
wojny ukrywali się Żydzi. W liście zawarta została prośba o wydanie rzeczy, które pozostały po
rodzicach Feli, padły także gorzkie słowa i oskarżenia wobec mieszkańców Gniewczyny
Tamże, Protokół przesłuchania świadka [Józefa Wasyla], Gniewczyna Łańcucka, 28 IV 1948 r., k. 22-22v.
Józef Wasyl, s. Jana i Reginy z d. Kłos, ur. w 1883 r. w Gniewczynie Łańcuckiej, rolnik. Brak informacji o dalszych losach.

17

18
Tamże, Protokół przesłuchania świadka [Jana Ryfy], Przeworsk, 7 X 1948 r., k. 4. Jan Ryfa, s. Antoniego
i Katarzyny z d. Żaba, ur. w 1900 r. w Gniewczynie Trynieckiej, rolnik. Brak informacji o dalszych losach.
A. Skibińska, „Moje osobiste wspomnienie” [w:] http://www.holocaustresearch.pl/index.php?mod=news&show
=136 [13 VI 2011 r.]; T. Lewinsky, „Żydowscy uchodźcy i przesiedleńcy z Polski w okupowanych Niemczech” [w:] Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010, (red.) F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska (Lublin: Wydawnictwo UMCS, ŻIH, 2011):
s. 99.
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20

AIPN Rz, 359/35, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., [Pełnomocnictwo], Bad Salzuflen, 6 XI 1947 r.,

k. 13-13v.
Tamże, Odpis postanowienia Sądu Grodzkiego w Przeworsku w sprawie spadkowej po Chaimie Sandmanie,
Przeworsk, 22 III 1948 r., k. 12.
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22
23

Tamże, Odpis listu Fajgi Adler do Jana Ryfy, Kaunitz, 22 III 1948 r., k. 11.
Tamże, List Fajgi Adler do Marii Koniecznej, Kaunitz, 18 IX 1948 r., k. 9.

w związku ze śmiercią Adlerów: „[…] ja dobrze wiem jak wyście postępowali z moimi Rodzicami, do tych co moi Rodzice mieli największe zaufanie to w końcu okazali się największymi
wrogami, więc jeszcze raz zapowiadam pani o zwrócenie moich rzeczy”.24 Fela Mielnicka wyjechała z Gniewczyny gdy żyła jej rodzina, dlatego informacje o tym, co się stało z jej rodzicami
i rodzeństwem czerpała z powojennej korespondencji z Janem Ryfą.
29 listopada 1948 r. funkcjonariusze milicji przeprowadzili rewizję w domu Józefa Laska.
Znaleziono kilka przedmiotów należących do zamordowanych Żydów, jak łóżko dębowe, kapę
na łóżko, pierzynę i marynarkę. Zostały one zabrane przez Laska z domu Marii Koniecznej,
gdzie Żydzi ukrywali się wcześniej. Wydawałoby się, że w tym momencie dokonujący rewizji
uzyskali potwierdzenie winy Józefa Laska. Jego żona Aniela25, na pytanie o wydanie przez jej
męża rodziny Adlerów w ręce gestapo miała tłumaczyć się tym, że „jak jest mi wiadome to małżeństwo Adlerów zostało wydane przez mojego męża Lasek Józefa, gdyż ten otrzymał takie polecenie od władz niemieckich”.26
Zeznała też, że w okresie okupacji niemieckiej do ich domu przyszło małżeństwo Żydów –
Symche i Gitla Adler, którzy poszukiwali schronienia. Laskowie ukryli ich na strychu domu,
jednakże jeszcze tej samej nocy przyszli strażnicy (członkowie straży pożarnej) i zabrali ich ze
sobą. Po rozstrzelaniu Żydów Lasek przyniósł do domu dębowe łóżko i ubranie, które zostały
następnie zabrane w czasie przeprowadzonej rewizji. Inne przedmioty należące do Adlerów
znaleziono u Marii Koniecznej (dwa obrusy, spódnicę, bluzkę i płaszcz damski). Wszystkie znalezione rzeczy przekazano pełnomocnikowi majątku po rodzinie Adlerów – Janowi Ryfie.27
Trudno nie zastanowić się dlaczego funkcjonariusze milicji nie zainteresowali się w tym momencie personaliami poszukiwanego Józefa Laska, mimo tego, że rozmawiali z jego żoną. Dlaczego tak długo nie potrafiono określić, jeżeli nie miejsca ukrywania się, to przynajmniej daty
urodzenia? W materiałach śledczych brak jest też jakiejkolwiek wzmianki o przesłuchaniu tego
Józefa Laska, który z powyższą sprawą nie miał nic wspólnego.28
Przesłuchana 29 listopada 1948 r. Maria Konieczna29 przyznała, że w jej domu przez cztery
miesiące ukrywało się małżeństwo Adlerów. Jak sama zapamiętała koniec ich pobytu nastąpił
w dniu, w którym dała im garnek zupy, którą mieli zanieść swoim dzieciom, ukrywającym się

24
Tamże, Protokół rewizji i sekwestracji, Gniewczyna Łańcucka, 29 XI 1948 r., k. 33-33v; tamże, Protokół przesłuchania podejrzanego [Anieli Lasek], Gniewczyna Łańcucka, 29 XI 1948 r., k. 5. Aniela Lasek, c. Kacpra i Barbary
z d. Śliwa, ur. 8 I 1900 r. w Gniewczynie Łańcuckiej, wykształcenie 5 klas szkoły powszechnej, rolniczka. Zmarła 23
X 1986 r. w Gniewczynie Łańcuckiej.
25
26

Tamże, k. 5v.

Tamże, Pismo Komendanta Powiatowego MO w Przeworsku do Prokuratury Sądu Okręgowego w Przemyślu
Wydział Zamiejscowy w Jarosławiu, Przeworsk, 10 XII 1948 r., k. 2.

27
Jeszcze w maju 1952 r. komendant Posterunku MO w Tryńczy, odpowiadając na zapytanie z Sądu Powiatowego w Przeworsku w sprawie wyników poszukiwania Józefa Laska, pisał, że poszukiwania trwają. Jednak poza nachodzeniem żony Laska i grożeniem jej pobiciem, aby zdradziła miejsce ukrywania się męża ograniczano się do kontroli
korespondencji: „po wszechstronnych poszukiwaniach za w/w do czasu obecnego nie zdążono ustalić tegoż miejsca
zamieszkania lub ujencia gdyż ten wyjechał w niewiadomem kierunku, nie prowadzi żadnej korespondencji z rodziną
lub też z krewnymi i z tego powodu jest trudno do ujencia tegoż”. Relacja Marii Annolick z 9 VIII 2011 r. (w zbiorach P.
Chmielowca); AIPN Rz, 359/38, Akta w sprawie karnej Józefa Laska, Pismo Posterunku MO w Tryńczy do Sądu Powiatowego w Przeworsku, Tryńcza, 6 V 1952 r., k. 62).
28
Tamże, 359/35, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Protokół przesłuchania świadka [Marii Koniecznej],
Gniewczyna Łańcucka, 29 XI 1948 r., k. 6. Maria Agnieszka Konieczna z d. Dryś, c. Jana i Anny z d. Rachwał, ur. 8 II
1908 r. w Gniewczynie Łańcuckiej, wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej, rolniczka. Zmarła 23 III 1993 r. w Gniewczynie Łańcuckiej.
Tamże, k. 6v-7.
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w innym domu w Gniewczynie Łańcuckiej. Dwa dni później do Koniecznej doszła wiadomość
o tragicznym losie Żydów. Zgłosili się wtedy do niej dwaj członkowie straży – Józef Lasek i Jan
Skitał, którzy zażądali wydania rzeczy po rozstrzelanych Żydach, grożąc represjami gestapo.
Wiadomość o tych przedmiotach mieli uzyskać od Adlerów na strażnicy. Konieczna posłuchała
ich, pozostawiając sobie część rzeczy, jako wynagrodzenie za przechowywanie Żydów (spódnica,
płaszcz damski, dwa obrusy i cztery bluzki). Już po rozstrzelaniu Żydów dowiedziała się, że
zostali oni zatrzymani w domu Lasków; nie wiedziała jednak przez kogo zostali wydani.30 Przesłuchiwany w sprawie śmierci Adlerów Jan Skitał zeznał, że pierwszy raz zobaczył zatrzymanych
Żydów dopiero na strażnicy. Od policjanta granatowego z Grodziska, Orzechowskiego31, otrzymał wtedy polecenie udania się wraz z Laskiem do Koniecznej po rzeczy pozostałe po Żydach.32
Śledztwo przeciwko Józefowi Laskowi wszczęła Prokuratura Sądu Okręgowego w Przemyślu.
Zarzuty obejmowały sprawę wydania Żydów, w tym rodziny Adlerów, w ręce niemieckie, wskazania gestapo Władysława Wasyla (14 stycznia 1942 r.) i wymuszenia od Marii Koniecznej przedmiotów po zamordowanych Żydach, które miał sobie przywłaszczyć. W tej sprawie zwrócono
się do Sądu Grodzkiego w Przeworsku o ponowne przesłuchanie świadków, zwłaszcza pod kątem
informacji, które potwierdziłyby, że podejrzany rzeczywiście zrobił to, o co go oskarżano. Prokuraturę interesowało przede wszystkim to, co świadkowie widzieli osobiście, a nie krążące
plotki i pogłoski.33
Przesłuchiwany jako pierwszy, Jan Ryfa zeznał, że w sierpniu 1942 r., po rozpoczęciu niemieckiej akcji przeciwko Żydom34, mieszkająca w Gniewczynie Łańcuckiej sześcioosobowa rodzina Adlerów znalazła schronienie w różnych domach. W zabudowaniach gospodarczych jego
ciotki, Zofii Ryfa, ukrywała się Fela Adler, którą trzy tygodnie później, pod fałszywym nazwiskiem Agnieszki Kozak, wysłał na roboty przymusowe do Niemiec, co ocaliło jej życie. Likwidację Adlerów miało przeprowadzić „ukraińskie SS z Sieniawy” [chodziło o ukraińską policję
pomocniczą – przyp. P.Ch.]. Ryfa przyznał, że znał Józefa Laska z racji zamieszkiwania w tej
samej miejscowości, nie potwierdził jednak pogłosek jakoby miał on współpracować z Niemcami
lub przebywać w ich towarzystwie; nie był też świadkiem prowadzenia przez Laska Żydów na
gestapo, posterunek policji czy do obozu.
Dowodem winy Laska miało być zwierzenie się przez niego Ryfie w 1943 r., że „odstawił
do obozu w różne miejsca, a więc i do władz niemieckich 376 Żydów, i że nazwiska wszystkich
ma spisane”. Miał też powiedzieć, że Niemcy obiecali mu za to piętrową kamienicę w Jarosławiu.35 Ludwik Brud nie wniósł nowych informacji do zeznań złożonych przed milicją; jego wie-

30
31

Brak bliższych danych.

AIPN Rz, 359/35, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Protokół przesłuchania świadka [Jana Skitała],
Przeworsk, 1 XII 1948 r., k. 10-10v. Jan Skitał, s. Józefa i Zofii z d. Paszkiewicz, ur. 25 III 1907 r. w Gniewczynie Trynieckiej,
wykształcenie: 4 klasy szkoły powszechnej, rolnik, od 1925 r. sekcyjny straży pożarnej w Gniewczynie Łańcuckiej. Brak
informacji o dalszych losach.

32
Tamże, Pismo podprokuratora Sądu Okręgowego w Przemyślu Bolesława Bułatowicza do Sądu Grodzkiego
w Przeworsku, Przemyśl, 5 II 1949 r., k. 37-38v.
33
Chodzi o akcję „Reinhardt”, czyli zagładę Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa i regionu białostockiego, prowadzoną od marca 1942 do listopada 1943 r. W jej ramach w obozach zagłady w Bełżcu, Sobiborze,
Treblince i na Majdanku wymordowano około dwa mln Żydów. Wśród ofiar akcji „Reinhardt” znaleźli się też Żydzi deportowani do GG z Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Holandii i Francji. Szerzej zob.: Akcja Reinhardt…; M. Maranda,
Nazistowskie obozy zagłady. Opis i próba analizy zjawiska (Warszawa: UW ISNS, 2000).
AIPN Rz, 359/35, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Protokół przesłuchania świadka [Jana Ryfy],
Przeworsk, 16 II 1949 r., k. 52-52v.
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Brak bliższych danych.

dza o winie Laska w sprawie wydania rodziny Adlerów opierała się na stwierdzeniu: „jest wiadomym w całej gromadzie w Gniewczynie Łańcuckiej”. Dodał, że w rozmowie przy wódce
Lasek miał mu powiedzieć, że wraz z innymi członkami straży pożarnej wyłapał i odstawił do
Jarosławia około trzystu Żydów. Powodem zatrzymania Władysława Wasyla przez gestapo miała
być kradzież drewna w lesie gniewczyńskim, której dokonał wraz z Tadeuszem Dubasem, i przyłapanie ich na tym procederze przez leśniczego Szpytmę36 z Gorliczyny, którego następnie mieli
pobić: „Było ogólne mniemanie, że Władysław Wasyl tylko za ten czyn był ściganym i zastrzelony”.37 Ojciec zastrzelonego tłumaczył fakt aresztowania syna nabyciem przez niego kradzionych spodni za 140 zł i niezgłoszeniem się na wezwanie Policji Państwowej GG w Przeworsku,
z obawy przed pobiciem. Władysław Wasyl miał nie brać osobiście udziału w pobiciu leśniczego,
a tylko widzieć całe zajście, za co został ukarany trzydziestodniowym aresztem.38 Przesłuchiwany Władysław Brud zaprzeczył, jakoby widział Laska przekazującego Żydów w ręce gestapo,
a jego wcześniejsze zeznania opierały się na pośpiechu i „chodzących po wsi pogłoskach”.39
Przesłuchiwana Aniela Lasek, żona Józefa, wyraźnie odrzuciła zarzut, jakoby wydała w ręce
Niemców rodzinę Adlerów i zabrała ich rzeczy. Zeznała, że przyjęcie Żydów pod dach ich domu
nastąpiło pomimo grożącego niebezpieczeństwa: „W czasie akcji przeciw żydowskiej pewnego
dnia, niepamiętnego miesiąca i roku zgłosił się do mnie Symche Adler ze swą żoną, by ich
u siebie przechować, bowiem Jan Ryfa mówił wszędzie, że za przechowywanie Żydów jest kula
w łeb i każdy się bał ich ukrywać. Przyjmował ich mąż mój Józef Lasek. Umieścili się oni na
strychu, gdzie mieli swoją pierzynę”.40
Przyznała, że Żydzi zostali zabrani w nocy; nie wiedziała kto tego dokonał, słyszała tylko
mowę niemiecką na podwórzu. W tym czasie jej mąż był poza domem na służbie i wrócił dopiero
rano. Trzy dni później przyniósł ze strażnicy drewniane łóżko. Po Żydach pozostały także ubrania, pierzyna i kapa na łóżko znaleziona w sianie na strychu, gdzie się ukrywali. Przedmioty te
zostały zabrane w trakcie rewizji przeprowadzonej w listopadzie 1948 r., a następnie przekazane
Janowi Ryfie. Aniela Lasek zeznała, że „Mąż mój miał polecenie jako kom[endant] straży pożarnej od władz niemieckich chwytania i wydawania Żydów, jednak mąż mój Adlerów nie wydał
i nie jest mi wiadomem czy w tym kierunku działał”.41 Podkreśliła też, że jej poprzednie ze-

36
AIPN Rz, 359/35, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Protokół przesłuchania świadka [Ludwika Bruda],
Przeworsk, 16 II 1949 r., k. 55-55v. Podczas wojny Tadeusz Dubas został za to skazany przez sąd w Jarosławiu na
6 miesięcy więzienia, a Władysław Wasyl na 400 zł grzywny. AIPN Rz, 359/38, Akta w sprawie karnej Józefa Laska, [Zeznanie Józefa Wasyla], k. 29. W wyroku sądu z 6 II 1950 r. odniesiono się do liczby Żydów, których – jak podawali
świadkowie – miał wydać Lasek (od 300 do 376). Podkreślono, że tylu Żydów nie zamieszkiwało w całej gminie Tryńcza
[podkr. - P.Ch.]. Zob.: Tamże, 359/36, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Sentencja wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Przeworsk, 6 II 1950 r., k. 112v.
37
Tamże, 359/35, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Protokół przesłuchania świadka [Józefa Wasyla],
Przeworsk, 16 II 1949 r., k. 57-57v.
38
39
40
41

Tamże, Protokół przesłuchania świadka [Władysława Bruda], Przeworsk, 16 II 1949 r., k. 60v.
Tamże, Protokół przesłuchania podejrzanego [Anieli Lasek], Przeworsk, 17 II 1949 r., k. 69v.
Tamże.
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Jan Konieczny przydomek „Chacic”, s. Jana i Anieli z d. Dryś, ur. 24 VI 1909 r. w Gniewczynie Łańcuckiej,
wykształcenie: 5 klasy szkoły powszechnej, rolnik. Od 1935 r. pracował w gospodarstwie rolnym teścia, następnie
w swoim własnym. Członek SL od 1929 r., w latach 1938-1939 prezes koła gromadzkiego SL, uczestniczył w strajkach
chłopskich na terenie powiatu przeworskiego w latach 1933 i 1937. Żołnierz Placówki AK w Tryńczy (ps. „Listek”, „Zbój”).
W 1944 r. w jego domu ukrywał się dezerter z Armii Czerwonej, za co NKWD próbowało go aresztować, dlatego ukrywał
się do czasu opuszczenia powiatu przez Sowietów w kwietniu 1945 r. Następnie przez kilkanaście dni żołnierz oddziału
por. Jana Totha „Mewy”. Zatrzymany przez PUBP w Przeworsku 4 II 1946 r. pod zarzutem współpracy z Niemcami.
Uniewinniony w procesie przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie (25 IV 1947 r.), tego samego dnia zwolniony z wię-
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znania nie odpowiadają prawdzie, gdyż funkcjonariusz MO nie przyjął jej sprostowań i kazał
podpisać spisany przez siebie protokół.
Piotr Siuśta podtrzymał swoje wcześniejsze zeznanie, że Lasek brał czynny udział w akcji
przeciwżydowskiej („bo taki był rozkaz władz niemieckich”), ale przyznał jednocześnie, że nie
był świadkiem żadnego zdarzenia, które potwierdziłoby tę tezę, nie potrafił także powołać się
na zeznania innych osób w tej sprawie. Jedyny przypadek, który widział osobiście dotyczył Franciszka Chruściela, który doprowadził na strażnicę [tzw. Lejbówkę], Jankiela Lejbę [Trinczera?],
za którym szła jego żona [Szejndla]. Miało to mieć miejsce około godziny 9.00 przed południem
[30 listopada 1942 r.]. Po południu, około godziny 15.00, widział jeszcze, jak żandarmi prowadzili ostatniego Żyda na miejsce stracenia. Z opowiadań innych osób wiedział także, że przebywający na strażnicy Żydzi mieli być przesłuchiwani, a nawet katowani, w celu podania
informacji o ukrytym majątku: „Co do katowania Żydów, to wiem tyle z opowiadania, iż Jan Konieczny42 przebywający teraz z więzieniu miał ich przesłuchiwać i katował ich wraz z Franciszkiem Chruścielem”.43
Potwierdzeniem powyższej wersji wydarzeń mogło być zeznanie Teresy Łabuzy, przesłuchiwanej w śledztwie, jakie było prowadzone jeszcze w 1946 r. przeciwko wspomnianemu Janowi Koniecznemu, oskarżonemu o wyłapywanie Żydów w Gniewczynie: „[…] on ich
z najętymi ludźmi połapał do domu Lejby Trinczera sprowadził i tam maltretował ich jak każąc
im 5 liter pić wody, lejąc im wodę do nosa i sól, aby się przyznali, gdzie mają ukryte majątki.
[…] Żydzi płakali, że byli maltretowani i gdy gestapowcy zapytali się kto ich maltretował oni
wskazali na obecnych, a między nimi był i Jan Konieczny […]”.44

zienia. 29 IV 1948 r. ponownie aresztowany przez PUBP w Przeworsku za posiadanie broni palnej bez zezwolenia, udział
w „akcji wychowawczej” w lipcu 1945 r. (ostrzyżenie trzech kobiet w Pełkiniach) i postrzelenie Władysława Jasza
w Gniewczynie Łańcuckiej we wrześniu 1945 r. 7 IX 1948 r. skazany przez WSR w Rzeszowie na karę 5 lat więzienia,
którą na mocy amnestii zmniejszono o połowę. Na poczet kary zaliczono mu okres tymczasowego aresztowania. 11 IV
1949 r. skazany przez Sąd Okręgowy w Brzegu na karę 6 tygodni więzienia za zabór siewnika poniemieckiego, 28 II
1948 r. w Gęsińcu w pow. strzelińskim, i próbę jego wywozu do Gniewczyny. 22 VI 1949 r. WSR w Rzeszowie, uwzględniając poprzednie dwa wyroki sądowe, skazał go na karę łączną 2.5 roku więzienia. Przebywał w więzieniu na Zamku
w Rzeszowie i w Barczewie. Zwolniony 20 VIII 1949 r. 21 X 1952 r. werbowany przez referenta na gminę Tryńcza PUBP
w Przeworsku Ignacego Wziątka, jako inf. ps. „Szpilka”. Z racji, że był wcześniej żołnierzem oddziału „Mewy” uważano,
że może informować o byłych żołnierzach AK i członkach tego oddziału. Podstawą werbunku było zagrożenie aresztowaniem, jako formalnie nadal nieujawnionemu żołnierzowi „Mewy”. Spotkał się z funkcjonariuszem UB dwa razy (w
tym pierwszy raz 21 X 1952 r., a po raz drugi rok później), przekazał informacje dotyczące członków oddziału „Mewy”.
Wyrejestrowany z sieci agenturalnej 28 VII 1955 r., z powodu nieutrzymywania przez dłuższy czas łączności z funkcjonariuszem UB, a także jak to uzasadniał referent Sekcji 1. Wydziału III WUdsBP w Rzeszowie, chor. Marian Świder: „nie
ma możliwości kontynuowania dalszej współpracy [z powodu choroby – dop. P.Ch.]”. 22 IX 1993 r. SW w Rzeszowie
stwierdził częściowo nieważność wyroku WSR w Rzeszowie z 7 IX 1948 r. ze względu na działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Zmarł 3 IX 1994 r. w Gniewczynie Łańcuckiej. T. Gąsiorowski, Obwód Przeworsk SZPZWZ-AK…, s. 444; AIPN Rz, 00138/773J, Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Szpilka”, Życiorys,
Przeworsk, 21 X 1952 r., k. 5; tamże, Własne zeznania Koniecznego Jana, Przeworsk, 21 X 1952 r., k. 16-18; tamże, Postanowienie o przekazaniu/ przesłaniu teczki personalnej lub złożeniu jej do archiwum, Rzeszów, 28 VII 1955 r., k. 19;
tamże, 25/2017, Akta w sprawie przeciwko Konieczny Jan, s. Jana, Sentencja wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Brzeg, 11 IV 1949 r., k. 3; tamże, Wyciąg wyroku w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, Rzeszów, 7 IX 1948 r., k. 56; tamże, Łączny wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów, 22 VI 1949 r., k. 18-19; tamże, 107/779, Akta
sprawy przeciwko Konieczny Jan, s. Jana, Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Rzeszów, 22 IX 1993 r.,
k. 72-73.

42
Tamże, 359/35, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Protokół przesłuchania świadka [Piotra Siuśty],
Przeworsk, 17 II 1949 r., k. 72.
43
Tamże, 359/37, Akta w sprawie karnej Jana Koniecznego, Protokół przesłuchania świadka [Teresy Łabuzy],
Przeworsk, 8 X 1946 r., k. 31; tamże, Protokół przesłuchania świadka [Teresy Łabuzy], Przeworsk, 2 I 1947 r., k. 54.
44

Tamże, Protokół rozprawy głównej, Rzeszów, 25 IV 1947 r., k. 79.

Nie można wykluczyć, czy na oskarżenie Koniecznego nie wpłynęła niechęć, jaką żywiła do
niego Łabuza, co było spowodowane „sprawą zegarka” (o czym w dalszej części artykułu). Niemniej
z jej zeznań wynika, że Niemcy [chodzi raczej o policję ukraińską – dop. P.Ch.] wiedzieli o ukrywaniu się Żydów i przymykali oko na ich pobyt, dopóki mieli z tego powodu korzyści majątkowe.
„Do osk[arżone]go czuję żal – zeznawała Łabuza na procesie Jana Koniecznego 25 kwietnia 1947 r.
– gdyż odebrał mi zegarek kieszonkowy, który kupiłam od Żydów. Żydzi sprzedawali swoje rzeczy
opłacając się Niemcom – i gestapo wiedziało o Żydach ukrywających się w Gniewczynie”.45
Informacji oskarżających Koniecznego o stosowanie tortur wobec Żydów Teresa Łabuza nie
powtórzyła już na jego procesie, ani kiedy była przesłuchiwana trzy lata później w sprawie Józefa
Laska, czy podczas jego procesu w 1954 r. Jan Konieczny został uniewinniony 25 kwietnia
1947 r. przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie. W trakcie procesu okazało się, że był widziany wśród
innych osób, które stały pod budynkiem strażnicy, do czego zresztą sam się przyznał, natomiast
nie brał udziału w torturowaniu Żydów.46
Jeszcze w 1948 r., a następnie w czasie śledztwa prowadzonego przez prokuraturę w roku
następnym przesłuchano mieszkańców Tryńczy i Gorzyc w sprawie zastrzelenia przez Niemców
sześciu osób narodowości żydowskiej. Jesienią 1942 r. w Tryńczy obok domu Andrzeja Kuśnierza,
dzierżawionego przez Władysława Prasoła (dowódca plutonu w Placówce AK Tryńcza), zastrzelono sześcioro Żydów, w tym jedną kobietę.47 Następnie, zwłoki zostały przewiezione do pobliskiego lasu trynieckiego i pochowane we wspólnej mogile. Dwoje z tych Żydów było
przechowywanych przez Prasoła, który 13 kwietnia 1943 r. został aresztowany przez gestapo
z Jarosławia, a następnie rozstrzelany w Koniaczowie. Jedną z osób uczestniczących w pochówku
Żydów był Antoni Gielarowicz, ówczesny goniec gromadzki, który zeznał, że – „jak słyszałem
z krążących pogłosek” – miał ich wydać Józef Lasek.48
Przewożący zwłoki widzieli na miejscu zbrodni rejonowego komendanta straży pożarnej
wraz z Michałem Kornaflem z Tryńczy49; zauważono też, że Lasek miał otrzymać część garde-

45
Tamże, k. 76; tamże, Sentencja wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów, Rzeszów, 25 IV 1947
r., k. 84-84v.
Według Wojciecha Sobockiego, wydarzenia te rozegrały się w grudniu 1943 r. W bunkrze pod stodołą Władysława Prasoła Niemcy odnaleźli 5 Żydów (2 z Krakowa, 2 z Rzeszowa i Żyda Melona z Sieniawy). Obok Władysława
Prasoła za pomoc wyżej wymienionym Żydom został także rozstrzelany Jan Wlazło. Według Elżbiety Rączy, ukrywani
byli Henryk Schmidt oraz nieznana kobieta z dwojgiem dzieci. W. Sobocki, „Pomordowani przez NKWD, Niemców i UPA
(lista XIX), miasto Przeworsk i gmina Tryńcza”, Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej, nr 23 (1996): s. 4; E. Rączy, Pomoc
Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945 (Rzeszów: IPN, 2008): s. 328, 338; Rejestr miejsc
i faktów zbrodni…, s. 28.
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47
AIPN Rz, 359/35, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Protokół przesłuchania świadka [Józefy Prasoł],
Wojcieszów, 31 III 1949 r., k. 144-144v. Józefa Prasoł, c. Jakuba i Ewy, ur. 12 VII 1921 r., po aresztowaniu męża przez
Niemców ukrywała się w Przeworsku. Po wojnie maszynistka biurowa w Zakładach Wapienniczych w Wojcieszowie
koło Wałbrzycha. Brak informacji o dalszych losach. Tamże, Protokół przesłuchania świadka [Antoniego Gielarowicza],
Tryńcza, 2 VI 1948 r., k. 23-23v. Antoni Gielarowicz, s. Wojciecha i Katarzyny z d. Duża, ur. w 1909 r. w Tryńczy, robotnik.
Brak informacji o dalszych losach.
Tamże, Protokół przesłuchania świadka [Pawła Łakoty], Tryńcza, 2 VI 1948 r., k. 24-24v. Paweł Łakota, s.
Jana i Katarzyny z d. Kosturek, ur. w 1900 r. w Tryńczy, rolnik. Brak informacji o dalszych losach; tamże, Protokół przesłuchania świadka [Antoniego Kulpy], Tryńcza, 2 VI 1948 r., k. 26-26v. Antoni Kulpa, s. Józefa i Zofii z d. Puc, ur. w 1908 r.
w Gorzycach, rolnik. Brak informacji o dalszych losach; tamże, Protokół przesłuchania świadka [Antoniego Siry], Tryńcza,
2 VI 1948 r., k. 27-27v. Antoni Siry, s. Józefa i Katarzyny z d. Jakubiec, ur. w 1913 r. w Tryńczy, rolnik. Brak informacji
o dalszych losach.
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Tamże, Protokół przesłuchania świadka [Wojciecha Gajdy], Tryńcza, 2 VI 1948 r., k. 25-25v. Wojciech Gajda,
s. Józefa i Marii z d. Kornafel, ur. w 1896 r. w Tryńczy, rolnik. Brak informacji o dalszych losach; tamże, Protokół przesłuchania świadka [Antoniego Siry], Tryńcza, 2 VI 1948 r., k. 27v.
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roby po zastrzelonych.50 Z kolei Paweł Łakota, przesłuchiwany przed sądem w Przeworsku, odwołał swoje wcześniejsze zeznanie, gdyż mimo tego, że znał z widzenia Józefa Laska, to nie
mógł go wtedy rozpoznać z powodu zapadających ciemności, podobnie zeznawali też Antoni
Kulpa, Antoni Siry i Wojciech Gajda. Dwaj ostatni dodatkowo zaprzeczyli, aby byli świadkiem
sytuacji, w której Lasek zabierał rzeczy żydowskie.51 Antoni Gielarowicz uzupełnił swoje wcześniejsze zeznanie mówiąc, że Niemcy i policjanci granatowi przyjechali do Tryńczy na trzech
furmankach od strony Grodziska Dolnego; na rowerze miał im towarzyszyć Józef Lasek w mundurze strażackim.52
W lecie 1942 r. w przysiółku Podłuże w Gorzycach zastrzelono ukrywających się Josefa i Fridę
(Frajdę) Geitzholtzów. Obok nich zginęli jej rodzice – małżeństwo Meir Geitzholtz z żoną
i córką, Benjamin Krieger z żoną Gitlą i czwórką dzieci, Wigdor Offentier, jego żona Pesla, oraz
jej matka Helena Geitzholtz z synem Wolfem. Sprawcami byli SS-Obersturmführer Franz
Schmidt53 i SS-Oberscharführer Arnold Doppke54 z jarosławskiej placówki Policji Bezpieczeństwa.55 Franciszek Misiło, przesłuchiwany na okoliczność udziału Laska w rzekomym wydaniu
Żydów, zeznał, że o tym, że Lasek, razem z Wojciechem Gwoździem z Gorzyc, ujął Żydów wie-

Tamże, Protokół przesłuchania świadka [Pawła Łakoty], Przeworsk, 17 II 1949 r., k. 58; tamże, Protokół przesłuchania świadka [Antoniego Kulpy], Przeworsk, 17 II 1949 r., k. 62-62v; tamże, Protokół przesłuchania świadka [Antoniego Siry], Przeworsk, 17 II 1949 r., k. 66v; tamże, Protokół przesłuchania świadka [Wojciecha Gajdy], Przeworsk,
17 II 1949 r., k. 59.

50
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Tamże, Protokół przesłuchania świadka [Antoniego Gielarowicza], Przeworsk, 16 II 1949 r., k. 70v.

Franz Schmidt, ur. 3 VI 1909 r. w Zlabings (obecnie Slavonice) w południowych Czechach. Wychowywał się
wraz z rodzicami w Jarosławiu, gdzie ukończył szkołę powszechną, później 4 klasy gimnazjum. Był członkiem jarosławskiego „Strzelca”, gdzie pełnił funkcję instruktora. Pracował tamże w Fabryce Wstążek. W latach 1940-1944 służył
w niemieckiej Policji Bezpieczeństwa w Jarosławiu, początkowo jako tłumacz, następnie funkcjonariusz. Był zastępcą
szefa placówki w Jarosławiu. Jak napisał o nim Dariusz Fudali: „zasłynął jako wielki okrutnik i sadysta”. Powszechnie
kojarzony z największymi zbrodniami popełnionymi przez Niemców na terenie powiatu jarosławskiego i nie tylko tam,
zapamiętany jako kat Jarosławia. Po wojnie przebywał w amerykańskim obozie dla jeńców wojennych, a następnie
w obozach dla internowanych Kornwestheim na południu od Ludwigsburga i Staumuhle koło Paderbornu. Po zwolnieniu
przez trzy lata mieszkał na terenie RFN w miejscowości Dorfmark koło Fallingbostel. Aresztowany 7 I 1977 r. w Wuppertalu. Prokurator oskarżał go o zamordowanie 360 osób. W czerwcu 1977 r. z powodu stanu zdrowia trafił do szpitala
w Bochum. Stwierdzono u niego objawy niedołęstwa umysłowego, skutkiem czego był iloraz inteligencji 85. 28 XII
1978 r. Sąd Krajowy w Wuppertalu postanowił wstrzymać prowadzone postępowanie, a jego kosztami obciążyć Skarb
Państwa. Ponadto sąd przyznał, że „można liczyć się z tym, że oskarżony popełnił zarzucane mu czyny”, jednakże
z powodu stanu zdrowia nie był w stanie pojąć znaczenia procedury, jak też pojedynczych aktów postępowania sądowego. W. Sobocki, „Wykazy Volksdeutscherów miasta Jarosławia (lista VIII)”, Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej, nr
11 (1994): s. 12; „Czy Franz Schmidt stanie przed sądem?”, Nowiny, nr 28 (1977); D. Fudali, „Franciszek Schmidt, przekleństwo miasta Jarosławia”, Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, t. 16 (2005): s. 225-232.
Arnold Doppke, ur. 29 IX 1912 r. Funkcjonariusz niemieckiej Policji Bezpieczeństwa m.in. w Jarosławiu, odpowiedzialny za udział w masowych morderstwach na ludności żydowskiej i polskiej. Zastrzelony 18 IX 1944 r. w Krakowie przez AK. http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=38&t=172274&p=1570016 [8 IX 2011 r.].
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AIPN Rz, 359/35, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Protokół przesłuchania świadka [Władysława
Kłosa], Gorzyce, 3 VI 1948 r., k. 28-28v. Władysław Kłos, s. Marcina i Reginy z d. Żelazko, ur. w 1909 r. w Woli Bukowskiej, rolnik. Brak informacji o dalszych losach; tamże, Protokół przesłuchania świadka [Franciszka Pieczonki], Gorzyce,
3 VI 1948 r., k. 29-29v. Franciszek Pieczonka, s. Franciszka i Katarzyny z d. Wiecheć, ur. w 1913 r. w Gorzycach, rolnik.
Brak informacji o dalszych losach; tamże, Protokół przesłuchania świadka [Franciszka Misiło], Gorzyce, 3 VI 1948 r.,
k. 30-30v. Franciszek Misiło, s. Michała i Katarzyny z d. Kubrak, ur. w 1903 r., w Gorzycach, rolnik. Brak informacji
o dalszych losach; W. Sobocki, dz. cyt., s. 5; Rejestr miejsc i faktów zbrodni…, s. 30; AIPN Rz, 191/450, Ankiety Głównej
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Represje na ludności żydowskiej przed utworzeniem getta. Powiat
przeworski, k. 4.
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AIPN Rz, 359/35, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Protokół przesłuchania świadka [Franciszka
Misiło], Przeworsk, 17 II 1949 r., k. 65v; tamże, Protokół przesłuchania świadka [Franciszka Pieczonki], Przeworsk, 17
II 1949 r., k. 64.
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dział „według opowiadania we wsi”; podobnie wyraził się Franciszek Pieczonka („Według ogólnego zdania we wsi”).56
Argumentem przemawiającym za tym, że Józef Lasek wyłapywał Żydów miało być zeznanie
Heleny Górak z Jagiełły. W czasie okupacji niemieckiej w jej domu przechowywani byli Żydzi,
dlatego mówiono o nim „getto”. Pewnego dnia w zimie miał przybyć Lasek, który był w towarzystwie innych mężczyzn z Jagiełły, m.in. Józefa Kulpy57 i syna Jana Botwiny – Józefa. Zabrali
Żydówkę z jej domu, która miała zostać później zastrzelona w Przeworsku.58 Córka Franciszka
Chruściela, Katarzyna, przyznała, że w ich domu znajdują się pierzyna i zagłówek otrzymane
od Gitli Adler. Było to wynagrodzenie za to: „bośmy Adlerów ukrywali u siebie i żywili”, dlatego
też skłamała, gdy Jan Ryfa pytał o te rzeczy.59
Mateusz Niemiec z Gniewczyny Łańcuckiej był sąsiadem Antoniego Morawskiego, który
według opowiadania mieszkańców wsi, razem z Józefem Laskiem mieli ująć Żydówkę u Heleny
Górak w Jagielle. Niemiec zeznał, że w dniu, kiedy zastrzelono Adlerów, Morawski przyniósł
do domu „tobół rzeczy żydowskich”, którymi następnie miał się podzielić, m.in. z Józefem Wojtuniem i Wojciechem Kojderem.60 Przesłuchiwany Morawski zaprzeczył jakoby uczestniczył
w zatrzymaniu Żydówki u Heleny Górak, natomiast zeznał, że według opowiadania mieszkańców wsi zatrzymaniem rodziny Adlerów zajmowali się Franciszek Chruściel i Józef Konieczny;
on sam jako kowal pracował do zmroku, dlatego położył się wieczorem spać, a rano nie było go
na miejscu egzekucji.61
Jednym z mieszkańców Gniewczyny Łańcuckiej, którzy przechowywali u siebie Żydów był
Wojciech Dryś, u którego w ostatnim czasie przebywał Symche Adler z żoną: „[…] ostatniego
wieczora [przed zatrzymaniem – przyp. P.Ch.] przyszedł do mnie, zabrał ze strychu pościel
i powiedział, że idzie gdzie indziej spać, bo ma miejsce. Nie mówił dokąd idzie a na drugi dzień
dowiedziałem się, że Adlerowie zostali aresztowani do dnia [przed świtem] przez straż ogniową,
nikt jednak nie mówił, który ze strażaków tam był”.62
Do najważniejszych świadków śledztwa należała Teresa Łabuza, która obserwowała przebieg
egzekucji Żydów z okna swojego domu, oddalonego 20 metrów od strażnicy. Warto zwrócić
uwagę na fragment jej zeznań dotyczący Jana Koniecznego „Chacica”, który zażądał od niej oddania zegarka kupionego od Żydów, oraz ten fragment mówiący o losie niespełna rocznej córki
Trinczerów:

56
Józef Kulpa, s. Wojciecha i Marii z d. Dzieża, ur. 24 XI 1920 r. w Jagielle, pow. Przeworsk. Mieszka w Jagielle.
Tamże, Pismo Posterunku MO w Tryńczy do Prokuratury SO w Przemyślu, Tryńcza, 24 V 1949 r., k. 164.
Tamże, Protokół przesłuchania świadka [Heleny Górak], Przeworsk, 28 II 1949 r., k. 80-80v. Helena Górak
z d. Turek, c. Antoniego i Małgorzaty, ur. w 1901 r., gospodyni. Brak informacji o dalszych losach.
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Tamże, Protokół przesłuchania świadka [Katarzyny Chruściel], Przeworsk, 28 II 1949 r., k. 81. Katarzyna
Chruściel, c. Franciszka i Marii, ur. w 1926 r. w Gniewczynie Łańcuckiej. Brak informacji o dalszych losach.
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Tamże, Protokół przesłuchania świadka [Mateusza Niemca], Przeworsk, 28 II 1949 r., k. 83-83v. Mateusz
Niemiec, s. Jana i Marii, ur. w 1902 r. w Gniewczynie Łańcuckiej. Brak informacji o dalszych losach.
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60
Tamże, Protokół przesłuchania świadka [Antoniego Morawskiego], Przeworsk, 28 II 1949 r., k. 99-99v. Antoni
Morawski, s. Michała i Zofii, ur. w 1907 r. w Gniewczynie Łańcuckiej, kowal. Brak informacji o dalszych losach.
61
Tamże, Protokół przesłuchania świadka [Wojciecha Drysia], Przeworsk, 28 II 1949 r., k. 86-86v. Wojciech
Dryś, s. Jakuba i Katarzyny, ur. w 1909 r. w Gniewczynie Łańcuckiej, rolnik. Brak informacji o dalszych losach.
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62
Józef Chruściel „Sokół”, ur. 5 V 1921 r. w Gniewczynie Łańcuckiej, s. Franciszka i Marii z d. Kozak. Od 1941 r.
żołnierz Placówki ZWZ-AK w Tryńczy, ukończył kurs podoficerski i trzeci turnus Szkoły Podchorążych Piechoty w Obwodzie AK Przeworsk. 18 XII 1943 r. awansowany do stopnia kaprala podchorążego, dowódca drużyny dywersyjnej.
Zginął 28 III 1944 r. po akcji w Sieniawie zastrzelony przez policjanta granatowego w czasie przeprawy przez San w Ubieszynie. T. Gąsiorowski, Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK…, s. 307-308.
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[…] było to przed południem. Józefa Laska nie zauważyłam tam, natomiast zauważyłam Franciszka Chruściela i [jego brata stryjecznego
– dop. P.Ch.] Józefa Chruściela63 (już nieżyjących) i Jana Koniecznego
(dziś w więzieniu na Pomorzu) i Józefa Koniecznego64 (nieżyjącego). Byli
jeszcze inni, ale nie mogłam dojrzeć, bo gestapowcy strzelali do okien.
Żydów wyprowadzano jednego po drugim z domu. Wyprowadzali gestapowcy, a strażacy stali. Strzelali gestapowcy, a jednego Żyda zastrzelił
post[erunkowy] Orzechowski. Przed egzekucją Leiby Trynczera przyszedł
do mnie Jan Konieczny pijany i zażądał ode mnie zegarka, który kupiłam
od Trynczera na parę miesięcy przedtem. Zegarek ten, nie chcąc oddać
jako kupiony, zaniosłam do gestapowców, by mi go zwrócili. Ci oświadczyli,
że zwrócą zegarek, gdy nie będzie złoty. Zegarek ten, już zepsuty, otrzymałam od żony Jana Koniecznego, gdy ten znajdował się w więzieniu.
Oprócz wymienionych zauważyłam także nie strażaków Feliksa Jagiełłę,
Antoniego Rachwała65 i innych, nie znanych mi, którzy podobno należeli
do partyzantki, a wespół działali ze strażą ogniową w łapaniu Żydów. Wymienieni uciekli dwaj z Gniewczyny w 1944 r. [faktycznie w 1945 r.
– przyp. P.Ch.]. Poza tem w tej sprawie nic nie wiem. Jeszcze przed egzekucją tych Żydów, gdy zaczęto Żydów prześladować, przyjechało do
Gniewczyny gestapo 7-8 żołnierzy [faktycznie ukraińska policja pomocnicza – przyp. P.Ch.]. Ja ukrywałam u siebie 9-miesięczne dziecko Trynczerów imieniem Helcia, która przebywała u mnie od 3 dni. Gestapowiec
jeden rozkazał memu mężowi Michałowi Łabuzie (dziś w Czechach), by
dziecko to im wydać. Mąż mój przyszedł do domu i pod grozą zastrzelenia
nas musieliśmy to dziecko zanieść pod młyn, gdzie gestapowcy stali, tam
rozkazano nam dziecko to odstawić na posterunek [policji granatowej]
w Tryńczy, ale wtedy przejeżdżali przez Tryńczę Żydzi z Grodziska i wśród
nich poznałam siostrę Leiba Trynczera, więc jej to dziecko oddałam, nie
pozwalając, by gestapowiec dziecko to chwycił za ramię i wrzucił nim na
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Józef Konieczny – brat Jana Koniecznego „Chacica”. Brak bliższych danych.

Chodzi o Antoniego Edwarda Rachwałowskiego „Gołębia”, s. Józefa i Agnieszki z d. Rachwał, ur. 17
V 1920 r. w Gniewczynie Łańcuckiej, wykształcenie: 7 klasy szkoły powszechnej. Żołnierz ZWZ-AK w Placówce AK
w Tryńczy. Ukończył kurs podoficerski. Żołnierz plutonu dywersyjnego Obwodu AK Przeworsk dowodzonego przez
ppor. Jana Balawendra „Puchacza”. Ukończył trzeci turnus Szkoły Podchorążych Piechoty zorganizowany w Obwodzie.
11 XI 1943 r. awansowany na stopień kpr. 29 X 1943 r. uczestniczył w drugiej akcji na niemiecki magazyn broni w Sarzynie, a 31 XII 1943 r. na magazyn broni w budynku sądu w Przeworsku. 6 IV 1944 r. wziął udział w akcji „Jula”. 11 XI
1944 r. awansowany na stopień plutonowego. Zastępca, następnie dowódca plutonu w Placówce AK w Tryńczy. Wiosną
1945 r. dowódca plutonu w oddziale por. Jana Totha „Mewy”. We wrześniu 1945 r. wyjechał na Zachód, był żołnierzem
2. Korpusu PSZ, następnie wyjechał do Anglii. Zmarł w 2001 r. w Kanadzie. T. Gąsiorowski, Obwód Przeworsk SZPZWZ-AK, s. 603-604.
AIPN Rz, 359/35, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Protokół przesłuchania świadka [Teresy Łabuzy],
Przeworsk, 28 II 1949 r., k. 84-85v. Teresa Łabuza z d. Krasoń, c. Jana i Franciszki, ur. 24 XII 1901 r. w Gorliczynie, pow.
Przeworsk, wykształcenie: 4 klasy szkoły powszechnej, gospodyni. Brak informacji o dalszych losach. W sprawie wymienionego w zeznaniu zegarka, o zagarnięcie którego Łabuza oskarżała Jana Koniecznego, tenże tłumaczył się będąc
jeszcze przesłuchiwany w więzieniu na Zamku w Rzeszowie w 1947 r., że został przez niego zakupiony od Niemców.
Zob.: Tamże, 359/37, Akta w sprawie karnej Jana Koniecznego, Protokół spisany dnia 29 stycznia 1947 r. przez wiceprokuratora SO w Rzeszowie w kancelarii więzienia w Rzeszowie, Rzeszów, 29 I 1947 r., k. 59.
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wóz. Gestapowcom proponowałam, by mi to dziecko zostawili, a ja je wychrzczę i chować będę za swoje, jesteśmy bowiem małżeństwem bezdzietnym i dzisiaj wychowuję również sierotę jako swoją. Gestapowcy
(Ukraińcy) nie pozwolili i kazali dziecko odstawić pod groźbą zastrzelenia
mnie. Myślałam, że może w jakiś inny sposób uda się dziecko wyratować,
ale nie można było, bo w razie powtórnego doniesienia groziła mi śmierć.66

Podczas przesłuchania przed prokuratorem, Teresa Łabuza zeznała, że Lejba Trinczer przed
zatrzymaniem ukrywał się „u Kozyrki”67 w Gniewczynie Łańcuckiej, następnie w stajni Jana
Koniecznego w Gniewczynie Trynieckiej [według zeznań Jana Koniecznego, przez 2-3 dni przebywał u niego osiemnastoletni Moniek (Mosze) Russ, który lubił konie – przyp. P.Ch.]. Żydzi,
zanim zostali rozstrzelani, byli trzymani pod strażą przez trzy dni; dostęp do nich dla postronnych osób nie był możliwy:
Na strażnicy, gdzie byli zatrzymani Żydzi nie wchodziłam, gdyż dom
był otoczony przez partyzantów z bronią [chodziło o nieuzbrojonych strażaków – dop. P.Ch.], którzy nikogo do wewnątrz nie dopuszczali. Wiem
tylko, że wśród nich znajdował się Feliks Jagiełło68, zdaje się, że obecnie
w Anglii, Chruściel Józef obecnie już nie żyjący, Franciszek Chruściel też
obecnie nie żyjący, oraz Jan Konieczny, niewiadomy mi z miejsca pobytu.
Wyżej wymienionych widziałam na własne oczy, jak przez około trzech dni
i nocy, aż do chwili rozstrzelania przez gestapo Żydów z bronią w ręku
chodzili dookoła strażnicy, aby Żydzi stamtąd nie uciekli. Zaznaczam, że
początkowo Żydów umieszczono w piwnicy pod budynkiem straży pożarnej i dopiero gdy uczynili podkop, aby się stamtąd wydostać umieszczono
ich wewnątrz strażnicy. Gdy któryś z Żydów chciał iść za własną potrzebą,
to jeden z wymienionych bandytów wyprowadzał Żyda, a po załatwieniu
się go znowu wprowadzał go do mieszkania.69

66
67

Brak bliższych danych.

Feliks, właściwie Felicjan Jagiełło „Grom”, „Żbik”, s. Antoniego i Anny z d. Maj, ur. 14 X 1923 r. w Gniewczynie
Łańcuckiej, w 1940 r. ukończył oddział handlowy Publicznej Szkoły Dokształcającej w Przeworsku, jaką powołano
w miejsce Gimnazjum i Liceum. Od kwietnia 1940 r. żołnierz Placówki ZWZ-AK w Tryńczy, ukończył kurs podoficerski,
11 XI 1943 r. awansowany do stopnia kpr., został dowódcą drużyny. Ukończył trzeci turnus Szkoły Podchorążych Piechoty. Uczestniczył w wielu akcjach organizowanych na terenie Obwodu AK Przeworsk, m.in. w akcji wysadzenia mostu
na Wisłoku w Tryńczy (6 IV 1944 r.). 2 V 1944 r. awansowany do stopnia plut. pchor., wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu. Wziął udział w zgrupowaniu partyzanckim kpt. Wojciecha Szczepańskiego „Juliana”, w akcji „San 2”,
następnie w akcji „Burza”. Od października 1944 r. dowódca plutonu dyspozycyjnego przy Komendzie Obwodu AK
Przeworsk, także dowódca plutonu i zastępca dowódcy Placówki AK w Tryńczy. Równolegle funkcjonariusz posterunku
MO w Gniewczynie, przy próbie aresztowania 2 XII 1944 r. , postrzelił jednego milicjanta, a dwóch innych zastrzelił. 2 V
1945 r. awansowany do stopnia ppor., ze starszeństwem od 11 XI 1944 r., żołnierz oddziału por. Jana Totha „Mewy”.
2 IX 1945 r. wyjechał na Zachód, w styczniu 1946 r. przyjęty do 2. Korpusu PSZ. Po demobilizacji pozostał w Anglii.
Zmarł 19 XII 2002 r. w miejscowości Serra w Hiszpanii. 19 XI 2004 r. jego prochy złożono w rodzinnym grobowcu
w Gniewczynie. T. Gąsiorowski, Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK…, s. 392-395.

AIPN Rz, 359/35, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Protokół przesłuchania świadka [Teresy Łabuzy],
Przeworsk, 3 V 1949 r., k. 142v; tamże, Protokół przesłuchania świadka [Jana Koniecznego], Przeworsk, 14 V 1949 r.,
k. 156. Jan Konieczny, s. Wojciecha i Katarzyny, ur. w 1891 r. Gniewczynie Trynieckiej. Brak informacji o dalszych losach.
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Tamże, Protokół przesłuchania świadka [Marii Koniecznej], Przeworsk, 28 II 1949 r., k. 88-88v.
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Z zeznań Marii Koniecznej wiadomo, że kiedy Adlerowie zostali zmuszeni do ukrywania się zostawili u niej część swoich rzeczy. Później Gitla Adler w miarę potrzeb zabierała je, wymieniając na
żywność. Konieczna niejednokrotnie dawała im jeść, nie żądając w zamian niczego, przez kilka dni
przechowywała też ich córkę. Ważnym szczegółem jest podana przez Konieczną informacja, że wizyta
Józefa Laska, Jana Skitała i policjanta Orzechowskiego nastąpiła w przeddzień rozstrzelania Adlerów.
Wydanie części rzeczy należących do Żydów nastąpiło po słowach, jakie skierował do niej Skitał,
który oznajmił, że „mają wszystko spisane”, groził „gestapem”, dwaj pozostali tylko mu asystowali.70
Powtarzająca się w wielu relacjach informacja o tym, że strażacy ochotnicy otrzymali od Niemców rozkaz uczestniczenia w wyłapywaniu Żydów, znajduje potwierdzenie w zeznaniu Franciszka Kulpy – naczelnika straży pożarnej w Gniewczynie Łańcuckiej w okresie okupacji
niemieckiej. Przyznał on, że wiadomość tę ogłosił strażakom Józef Lasek, jako rejonowy komendant, on sam dowiedział się o jej treści od policjanta granatowego Orzechowskiego. W odpowiedzi Kulpa oświadczył, że nie będzie tego robił, za co jego rozmówca groził mu
aresztowaniem.71 Szerzej okoliczności zatrzymania Żydów w Gniewczynie przedstawił Kulpa
zeznając jako świadek na procesie Jana Koniecznego „Chacica” w 1947 r.:
Ze strony Władz Niem[ieckich] przyszedł surowy rozkaz śledzenia i łapania Żydów. W tym celu pewnego dnia późną jesienią [1942 r.] Niemcy
przysłali 2-ch policjantów granatowych, którzy przybrali sobie Straż Pożarną,
w Gniewczynie chodzili w godzinach nad ranem po niektórych domach
i zbierali Żydów ukrywających się, gromadząc ich w domu żydowskim, który
przeznaczony był na wartownię strażacką. Żydzi ci zostali przetrzymani tam
do następnego dnia, kiedy przyjechali 2 Niemcy gestapowcy i Żydów zastrzelili w godzinach przedpołudniowych. Żydów tych było 11 (2 mężczyzn,
3 kobiety, a reszta dzieci). […] Po zgromadzeniu Żydów do wymienionej
wyżej wartowni w domu żydowskim 2 policjanci granatowi wzięli
osk[arżone]go Koniecznego na podwodę, gdyż on we wsi miał parę koni. Policjanci wziąwszy go na podwodę przywieźli z Jarosławia 2 Niemców, którzy
dokonali egzekucji na Żydach. Osk[arżo]ny był dziesiętnikiem w gromadzie,
czyli tak zw[anym] zakładnikiem, czyli z tego tytułu i jako podwoziarz był
obecny w czasie odbywających się egzekucji. Niemcy nakazali wszystkim
strażakom, jak również obecnym dziesiętnikom patrzeć się na zastrzeliwanych Żydów, czyniąc współodpowiedzialnymi strażaków, za niewyłapanie
Żydów ukrywających się, grożąc przytem rozstrzelaniem strażakom [podkr.
– P.Ch.]. Przed łapanką i egzekucją, wpierw Żydzi okupywali się Niemcom.
Odpowiedzialność na strażnikach za Żydów ciążyła również na dziesiętnikach. Wszystkich Żydów rozstrzelali wyżej wymienieni Niemcy.72

70
Tamże, Protokół przesłuchania świadka [Franciszka Kulpy], Przeworsk, 28 II 1949 r., k. 90-90v. Franciszek
Kulpa, s. Piotra i Katarzyny z d. Brud, ur. 3 I 1910 r. w Gniewczynie Łańcuckiej, rolnik, naczelnik straży pożarnej w Gniewczynie Łańcuckiej w okresie okupacji niemieckiej i po zakończeniu wojny. Zmarł 18 II 1994 r. w Gniewczynie Łańcuckiej.
Negatywna reakcja strażaków na polecenie udziału w łapankach na Żydów nie była wyjątkiem. Podobnie zareagował
Jan Szozda, który powiedział: „Wszystko będę robił, ale tego nie. Żyd ma tak samo duszę jak i my”. Zob.: Relacja Władysława Niemca z 9 VIII 2011 r. (w zbiorach P. Chmielowca).
71
Tamże, 359/37, Akta w sprawie karnej Jana Koniecznego, Protokół rozprawy głównej, Rzeszów, 25 IV 1947
r., k. 80-82.
72
Tamże, 359/35, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Protokół spisany w Sądzie Grodzkim w Przeworsku
dnia 5 marca 1949 r., [Przeworsk], k. 121v.

28 lutego 1949 r. zostali tymczasowo zatrzymani: Józef Brud, Franciszek Mazur i Antoni Morawski, a 4 marca 1949 r. Jan Skitał. Wszyscy zostali umieszczeni w areszcie przy PUBP w Przeworsku, pod zarzutem udziału w konfiskacie mienia żydowskiego. 5 marca Skitał złożył dodatkowe
zeznanie, w którym podał, że jego sekcja pożarna (Jan Drzystek, Wojciech Kojder, Józef Brud, Antoni Morawski, Józef Rybak, Franciszek Górski) miała pełnić 24-godzinną służbę na strażnicy od
południa w dniu, w którym rozstrzelano Żydów [30 XI 1942 r.], kiedy jednak dowiedział się, że
zostali oni zatrzymani i przebywają na strażnicy, postanowił nie pójść na służbę: „nie chciałem
brać udziału w tym, co się tam stało”. Przyznał, że był na strażnicy około godz. 9.00 rano w dniu
poprzedzającym rozstrzelanie, zaniósł wtedy Żydom jedzenie, a obiad kazał dostarczyć swojej
matce Zofii Skitał. Według niego, ostatniej nocy przed rozstrzelaniem wartę na strażnicy pełniła
sekcja Franciszka Chruściela, w skład której wchodzili m.in. Józef Konieczny, Józef Chruściel, Jan
Konieczny (dwaj pierwsi wtedy już nie żyli, a trzeci przebywał w więzieniu).73
W sprawie Laska został przesłuchany także jeden z jego przełożonych – Zdzisław Baran74,
który pełnił funkcję powiatowego instruktora Straży Pożarnej w Jarosławiu. Przypomniał, że
w 1943 r. [właściwie w 1942 r. – przyp. P.Ch.] „w czasie kiedy straż pożarna w Gniewczynie pełniła
permanentnie dyżury oddano grupę schwytanych Żydów tejże straży pożarnej do pilnowania”
[podkreśl. – P.Ch.], o czym powiadomił go sam Lasek. Na odprawie komendantów rejonowych
Baran ogłosił, że gdyby w przyszłości strażakom powierzono jakiekolwiek zadanie niezwiązane
z ochroną przeciwpożarową mają prawo odmówić. W rozmowie w cztery oczy z Laskiem zwrócił
mu uwagę, „że on jako strażak winien był postąpić w myśl hasła strażackiego, że strażak broni
życia ludzkiego i ułatwić ucieczkę grupie Żydów oddanych straży do przytrzymania”.75
Józef Wojtuń, okupacyjny sołtys Gniewczyny Łańcuckiej, zeznał, że nie wie kto wydał
Żydów, którzy zostali zastrzeleni na „Lejbówce” [był przekonany, że Żydów zastrzelono
w domu, gdzie się ukrywali i który faktycznie był ich własnością - dop. P.Ch.]. Opisał natomiast
zdarzenie, jakiego był świadkiem na tym miejscu, kiedy został wezwany przez gestapowców,
którzy nakazali sprowadzenie go po przyjeździe do Gniewczyny Łańcuckiej:
Pamiętam, że pewnego dnia przyszedł do mnie strażak Franciszek
Mazur jako do sołtysa i powiedział mi, że na rozkaz gestapo mam się stawić na tzw. Lejbówce i to natychmiast. Gdy go zapytałem, o co chodzi nie

73
Zdzisław Baran, s. Jana i Józefy, ur. 22 X 1907 r. w Czudcu, pow. Rzeszów. Służbę wojskową odbył w Batalionie Szkolnym Podchorążych Piechoty Rezerwy w Zambrowie. Po jej ukończeniu mianowany na stopień ppor. rez.
piech., ze starszeństwem od 1 I 1933 r. Powiatowy instruktor straży pożarnej w Jarosławiu. We wrześniu 1939 r. zmobilizowany do 2. Pułku Piechoty Legionów, z którym przeszedł cały szlak bojowy jako adiutant dowódcy III batalionu.
Uczestniczył w obronie Modlina, odznaczony Krzyżem Walecznych. W okresie okupacji niemieckiej żołnierz ZWZ-AK
w Obwodzie Jarosław. Aresztowany przez NKWD 16 VIII 1944 r., przebywał w obozie w Trzebusce, następnie poprzez
frontowy obóz przejściowo-przesyłowy w Przemyślu-Bakończycach (4-15 X 1944 r.) wywieziony do obozu w Riazaniu.
5 X 1947 r. trafił do obozu we wsi Bogorodskoje pod Czerepowcem. Powrócił do kraju 3 XI 1947 r. poprzez obóz w Brześciu nad Bugiem. Zmarł 19 IV 1974 r. w Jarosławiu. Z. K. Wójcik, A. Zagórski, Na katorżniczym szlaku (Warszawa: „Polonia”, 1994): s. 78-79; Indeks represjonowanych. Uwięzieni w Ostaszkowie i Riazaniu (Warszawa: b.w., 2002): s. 222;
L. Głowacki, Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939 (Warszawa: Wydawnictwo MON, 1985): s.
351; Rocznik oficerski rezerw 1934 (Warszawa 1934): s. 115, 487; T. Łaszczewski, „Baran Zdzisław Władysław”,
http://www.stankiewicze.pl/index.php?kat=34&sub=562 [21 VII 2011].
AIPN Rz, 359/35, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Protokół przesłuchania świadka [Zdzisława Barana], Jarosław, 1 III 1949 r., k. 137v.

74

Tamże, Protokół przesłuchania świadka [Józefa Wojtunia], Wałbrzych, 30 III 1949 r., k. 153v. Józef Wojtuń,
s. Jana i Franciszki z d. Ficek, ur. w 1902 r. Przed wojną i w czasie okupacji niemieckiej sołtys w Gniewczynie Łańcuckiej.
Po 1945 r. pracownik PKP w Wałbrzychu. Brak informacji o dalszych losach.
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pamiętam już co on mi odpowiedział. Gdy przyszedłem tam na tę Lejbówkę do domu żydowskiego – zatrzymałem się na podwórzu bojąc się
wejść do środka do mieszkania. Jak wchodziłem na to podwórze zobaczyłem jak gestapowiec wyprowadził z mieszkania jakiegoś Żyda i [na] moich
oczach z karabinu zastrzelił go strzelając do niego w tył głowy, a następnie
z tym samym karabinem rzucił się do mnie i zapytał się mnie dlaczego ja
tu [jeszcze] nie jestem. Gdy odpowiedziałem mu, że nie wiem o co chodzi
wtedy pokazał on mi na podwórzu leżących pomordowanych Żydów, których tam było około 12-tu – krzycząc do mnie, że ja ukrywam w gromadzie
swojej Żydów – i kazał mi płacić, o ile mi się zdaje za wystrzelone naboje,
ale dobrze nie zrozumiałem o co mu wówczas chodziło. Gdy odpowiedziałem mu, że nie mam pieniędzy, kazał mi zawołać ludzi i wykopać grób dla
pomordowanych Żydów.76

25 maja 1949 r. w Sądzie Okręgowym w Przemyślu został złożony akt oskarżenia przeciwko
ukrywającym się: Józefowi Laskowi i Józefowi Kulpie oraz Józefowi Botwinie i Janowi Skitałowi.
Większość zarzutów dotyczyła samego Józefa Laska, którego oskarżano, według współczesnej
terminologii, o sprawstwo kierownicze:
W sierpniu 1942 r. rozpoczęła się [niemiecka] akcja przeciw Żydom.
Duszą tej akcji był oskarżony Józef Lasek, który jako rejonowy instruktor
straży pożarnej na terenie powiatu przeworskiego zarówno sam, jak też
przy pomocy podległych mu strażaków ujmował i wydawał Żydów w ręce
gestapo, które ich rozstrzeliwało. On też wydał rozkaz straży pożarnej
w Gniewczynie Łańcuckiej, aby donosiła o ukrywających się Żydach i ich
łapała.77

22 czerwca Sąd Okręgowy w Przemyślu nakazał tymczasowe aresztowanie Józefa Botwiny,
który 2 lipca został osadzony w więzieniu karno-śledczym w Wałbrzychu.78 W złożonym sądowi
oświadczeniu wyjaśnił, że wydanie przez niego Niemcom „kobiety narodowości żydowskiej”
z Jagiełły nastąpiło z nakazu przełożonego, którym był Józef Lasek. W przypadku niezastosowania się do niego miał on mu grozić „oskarżeniem przed »gestapo«”.79
W tym czasie do Prokuratury Okręgowej wpłynęła prośba o zwolnienie Jana Skitała ze strony
jego żony, która występowała także w imieniu trójki nieletnich dzieci. Podobne pismo zaświadczające jego niewinność podpisali także członkowie straży pożarnej z Gniewczyny Łańcuckiej.
Obydwa listy zawierały prośbę o przesłuchanie przez prokuratora świadków z Gniewczyny Łań-
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Tamże, Akt oskarżenia, Przemyśl, 25 V 1949 r., k. 172v.

78
79

Tamże, Pismo Józefa Botwiny do Sądu Okręgowego w Przemyślu, Wałbrzych, 12 VII 1949 r., k. 18.

Tamże, 359/36, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Wyciąg z protokołu wspólnego posiedzenia niejawnego, Przemyśl, 22 VI 1949 r., k. 1-1v; tamże, Pismo kierownika I Komisariatu MO w Wałbrzychu ppor. Edwarda
Skomry do Sądu Okręgowego w Przemyślu, Wałbrzych, 4 VII 1949 r., k. 11. Józef Botwina, s. Jana i Katarzyny z d.
Pruchnicka, ur. 20 X 1918 r. w Jagielle, pow. Przeworsk. Od 1947 r. przebywał w Wałbrzychu, gdzie był strażnikiem SOK.
Od 30 IX 1949 r. przetrzymywany w więzieniu w Przemyślu. Zwolniony 8 II 1950 r. Mieszka w Jarosławiu.
Tamże, List Marii Skitał do prokuratora Bolesława Bułatowicza, Gniewczyna Łańcucka, 22 VI 1949 r., k. 6-6v;
tamże, List członków straży pożarnej w Gniewczynie Łańcuckiej do prokuratora Bułatowicza, Gniewczyna Łańcucka,
22 VI 1949 r., k. 7-7v.

cuckiej: Franciszka Kulpy, Wawrzyńca Niemca i Teresy Łabuzy.80 Jednak Jan Skitał, nie czekając
na rozstrzygnięcie całej sprawy na drodze postępowania sądowego, już 24 maja 1949 r. zbiegł
ze Szpitala Powiatowego w Przeworsku, gdzie wcześniej był operowany na wyrostek robaczkowy.
Przeworski PUBP został o tym powiadomiony przez milicję dopiero 2 lipca.

Pierwsza rozprawa przed Sądem Okręgowym w Przemyślu
5 grudnia 1949 r. rozpoczęła się rozprawa przed Sądem Okręgowym w Przemyślu na sesji
wyjazdowej w Przeworsku, podczas której obecny był tylko jeden z oskarżonych – Józef Botwina.
Za pozostałych oskarżonych, nieobecnych na rozprawie, występowali obrońcy z urzędu – za
ukrywającego się Józefa Laska dr Tadeusz Jakubski, za Józefa Kulpę Mieczysław Malec (był
także obrońcą Botwiny), a za Jana Skitała adwokat Grabiński. Przewodniczącym sądu był sędzia
SO Jan Łukaszewicz, a ławnikami Roman Pawłowski (pracownik kolejowy z Przeworska) i Tadeusz Romaniszyn (burmistrz Przeworska). Oskarżał podprokurator Bolesław Bułatowicz.
Świadek Bronisława Szozda, pochodząca z Gniewczyny Łańcuckiej, zeznała, że w czasie
okupacji niemieckiej ukrywała się w domu Józefa Laska. Jej rodzice byli Żydami, a ona sama
w styczniu 1942 r. przyjęła chrzest z rąk ks. proboszcza Stanisława Kułaka (co było również zakazane przez Niemców). Przyznała, że Lasek sam zaproponował jej ukrywanie się u siebie
w grudniu 1942 r., pomimo tego, że znał jej pochodzenie:
Józef Lasek odnosił się do mnie bardzo życzliwie i wielokrotnie przestrzegał mię, gdy mi groziło niebezpieczeństwo. Pamiętam, że gdy przyjechało gestapo, a ja chciałam wyjść do wsi, Józef Lasek zatrzymał mię.
U Józefa Laska mieszkałam sama jeszcze niezamężna do marca 1943, a następnie wyprowadziłam się do innego domu i tam przetrwałam całą okupację. Józef Lasek wiedział dokąd się wyprowadziłam. W ogóle ludzie we
wsi wiedzieli, gdzie ja mieszkam, a nikt mi nie szkodził. Gdy mieszkałam
u Józefa Laska, tenże pożyczył u kogoś maszynę do szycia i przyniósł mi,
bym sobie szyciem zarobiła na życie.81

Bronisława Szozda wyjaśniła też, że ma siostrę, która wyszła za mąż za Polaka, ona też przyjęła chrzest przed wojną i okupację przeżyła w Gniewczynie Łańcuckiej. Siostra ta była znana
dobrze także Józefowi Laskowi. Inną z Żydówek, której pomocy udzielił Lasek była Golda Russ,
która przez miesiąc ukrywała się u niego, pracując w polu razem z jego córką. Było to jeszcze
przed rozpoczęciem akcji likwidacji Żydów. Później musiała opuścić dotychczasowe miejsce
ukrywania się i na kilka dni powróciła do Marii Rachwał. Opowiadała wtedy, że Lasek „powiedział jej, żeby szukała sobie innego miejsca, albowiem ktoś go doniósł, że u niego przechowuje
się Żydówka, a on właśnie dostał rozporządzenie, aby łapał Żydów”.82 Następnie, na podstawie
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Tamże, Protokół rozprawy głównej, Przeworsk, 6 XII 1949 r., k. 66.

Tamże, k. 67. Świadectwem tego, że niebezpieczne było nie tylko samo przechowywanie Żydów stało się
zdjęcie Goldy, które Józef Lasek otrzymał od niej na pamiątkę. Trzymał je w kominie, niestety nie zachowało się ono do
dzisiejszych czasów. Zob.: Relacja Marii Annolick z 9 VIII 2011 r. (w zbiorach P. Chmielowca).
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Według Tamar Lewinsky, wojnę przeżyło w Niemczech około 90 tysięcy Żydów, z których wielu zmarło po
wyzwoleniu z powodu chorób (głównie tyfusu) i ogólnego wyniszczenia organizmu. Zob.: T. Lewinsky, „Żydowscy
uchodźcy i przesiedleńcy...”, s. 98.
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fałszywych dokumentów wystawionych na nazwisko córki Laska, wyjechała na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie przeżyła okupację i zmarła po wojnie w szpitalu.83
Na rozprawie w dniu 30 grudnia 1949 r. zeznawał Antoni Wojtyna z Wólki Ogryzkowej, który
przedstawił losy pochodzącej z tej miejscowości żydowskiej rodziny Katzów (ojciec i syn).
W 1942 r. zostali oni zabrani przez Niemców do obozu pracy przymusowej w Pustkowie, do
którego Wojtyna jeździł zawożąc żywność. W 1943 r. Żydzi uciekli z obozu i ukrywali się w stodole należącej do Wojtyny, jednak nocą wychodzili z niej, co nie uszło uwadze innych ludzi. Po
żniwach do Wojtyny przyszedł Lasek, który ostrzegł go przed dalszym trzymaniem Żydów: „powiedział mi, że na mnie jest oskarżenie, że u mnie ukrywają się Żydzi. Lasek przestrzegł mnie,
że gdyby się o tem dowiedzieli Niemcy, to zamordują ich i całą moją rodzinę. Lasek radził mi,
aby ci Żydzi albo poszli ode mnie, albo w ogóle nie wychodzili z ukrycia. Opowiedziałem o tym
Katzom, którzy odpowiedzieli mi, że Lasek jest dobry chłop, że wypuścił jakąś Żydówkę z Jagiełły, że znają go osobiście i że on nic nie będzie mówił. Od tego czasu Katzowie nie wychodzili
ze stodoły i doczekali się wyzwolenia” (Według Wojciecha Sobockiego, Katzowie zostali rozstrzelani przez gestapo z Jarosławia w 1942 r. Zginęli wtedy Aaron Katz, jego żona Drejza i córka
Amalia. Wydać ich miał sołtys wsi, Jan Janas).84
Wojciech Ryfa z Gniewczyny Trynieckiej zeznał, że w jego domu przez półtora miesiąca
ukrywało się dwoje Żydów, tj. Lejzor Hertz z matką. O ich pobycie wiedział Józef Lasek, który
odwiedzał dom Ryfy. Jednak gdy córka Ryfy wróciła ze szkoły i powiedziała, że ludzie we wsi
mówią iż on przechowuje Żydów, stało się dla niego jasne, że ta informacja może wkrótce trafić
do Niemców. Efektem była rozmowa z Hertzem i jego matką, po której Żydzi odeszli z domu
Ryfy.85
W trakcie procesu nastąpiła zmiana składu sądu, miejsce Tadeusza Romaniszyna zajął Bolesław Czajkowski. 6 lutego 1950 r. sąd wydał wyrok, skazując Józefa Laska na 5 lat więzienia,
5 lat utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz przepadek mienia. Zarzucono mu wskazanie gestapo Władysława Wasyla, ściganego za przestępstwa pospolite oraz usunięcie Żydówki z mieszkania Heleny Górak w Jagielle. Wszyscy sądzeni zostali uniewinnieni
od dalszych punktów oskarżenia, w tym Lasek od zarzutu przyjęcia do swojego domu Adlerów,
a następnie zawiadomienia gestapo.86 8 lutego z więzienia został wypuszczony Józef Botwina.

Zaskarżenie wyroku przez prokuraturę i apelacja obrońcy
13 marca 1950 r. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu zaskarżyła do Sądu Apelacyjnego
w Rzeszowie wyrok z 6 lutego 1950 r. W rewizji podkreślono punkt dotyczący uniewinnienia
Józefa Laska od zarzutu wydania rodziny Adlerów w ręce gestapo, ujęcia wspólnie z innymi osobami 9 Żydów w Gniewczynie Łańcuckiej, którzy zostali rozstrzelani na strażnicy pożarnej, ujęcia z policją granatową i gestapo sześciu osób w Grodzisku, które zostały następnie rozstrzelane,

AIPN Rz, 359/36, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Protokół rozprawy głównej, Przeworsk, 30 XII
1949 r., k. 76; W. Sobocki, dz. cyt., s. 6; Rejestr miejsc i faktów zbrodni…, s. 121; AIPN Rz, 191/450, Ankiety Głównej
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Represje na ludności żydowskiej przed utworzeniem getta. Powiat
przeworski, k. 25.
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Tamże, 359/36, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Protokół rozprawy głównej, Przeworsk, 30 XII 1949
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Tamże, Sentencja wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Przeworsk, 6 II 1950 r., k. 97-98.
Tamże, Wywód rewizji [Prokuratury Sądu Okręgowego w Przemyślu], Przemyśl, 13 III 1950 r., k. 127-129.

uniewinnienia Józefa Kulpy i Józefa Botwiny od zarzutów zatrzymania Żydówki u Heleny Górak
w Jagielle oraz sentencji wyroku, w której przyjęto, że Józef Lasek ujął wspomnianą Żydówkę,
aby ją następnie wypuścić.87
W imieniu swojego klienta rewizję złożył też adwokat z urzędu dr Tadeusz Jakubski. Odnosząc się do zarzutu wydania Władysława Wasyla, adwokat stwierdził, że
był [on] od jesieni [1942 r.] poszukiwany przez Gestapo, że zlikwidowanie Wasyla nastąpiło na skutek stanowiska Eliasza Kaszuka88, oficera
„Kripo”, który z ramienia AK pełnił tę służbę i co jest na tutejszym terenie
notoryjnym [powszechnym – dop. P.Ch.], starał się tępić dywersantów,
podszywających się pod akcję ruchu podziemnego i przez to tę akcję kompromitujących, i gdy dalej przewód sądowy nie wykazał żadnych innych
motywów działania, gdy wreszcie niepodobna zarzucić oskarżonemu jakiegoś działania na skutek osobistych porachunków z Wł[adysławem] Wasylem – przyjąć należało za stwierdzone, że denat ścigany był za
przestępstwa pospolite, a tak osk[arżony] Lasek wskazując na ściganego
podobnie jak porucznik „Kripo” Kaszuk, domagając się następnie zlikwidowania Wasyla na miejscu, działali tylko w dobrze zrozumiałym interesie
publicznym.89

W rewizji dr Jakubski zwrócił także uwagę na orzeczenie w sprawie Żydówki zamieszkałej
u Heleny Górak, podkreślając, że Lasek – usuwając tę kobietę z Jagiełły – działał na jej korzyść
i Górakowej:
Przede wszystkim podkreślić należy, że mieszkanie u Heleny Górak
zostało osławione jako po prostu getto, zatem kryjówka odnośnej Żydówki
została mówiąc krótko, zdekonspirowana. Należało się więc spodziewać,
że lada dzień wpadnie tam Gestapo, by ukrywającą się zabrać i rzecz prosta
stracić. Aby więc uchronić tę Żydówkę od śmierci, a również i Helenę
Górak od tych ostateczności, osk[arżony] Lasek upozorował ujęcie tej Żydówki. […] Przeciw oskarżonemu przemawiają pozory, ale podkreślić na-
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Eliasz Kaszuk „Borsuk”, „Krzemieniecki”, s. Macieja i Zofii z d. Karpińska, ur. 23 V 1896 r. w Zwiahlu (Nowogrodzie Wołyńskim), wykształcenie: 7 klas szkoły powszechnej. Po rewolucji bolszewickiej przedostał się do Polski,
uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po jej zakończeniu wstąpił do Policji Państwowej, najpierw w Krzemieńcu,
następnie od 1935 r. we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie był kierownikiem Wydziału Śledczego. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Przeworsku, od 1940 r. pracował jako komendant Polskiej Policji Kryminalnej (Kripo). Równocześnie był żołnierzem Placówki ZWZ-AK Przeworsk-miasto, zajmował się kontrwywiadem, dowodził plutonem WSOP.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej pracował jako referent karno-administracyjny w Starostwie Powiatowym w Przeworsku,
był członkiem PPS. 2 V 1945 r. awansowany do stopnia ppor., ze starszeństwem od 11 XI 1944 r., ujawnił się 18
X 1945 r. Członek Zrzeszenia „WiN”, działał w przeworskiej komórce Opieki Społecznej, aresztowany przez UB 13
V 1948 r. Według oficjalnej wersji, popełnił samobójstwo w celi aresztu w Przeworsku, prawdopodobnie został zamordowany 13 IX 1948 r. A. Zagórski, Krakowski Okręg Armii Krajowej w dokumentach, t. 1: Dział Łączności Konspiracyjnej
Zewnętrznej (1943-1945) (Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii, 1998): s. 253-254; T. Gąsiorowski, Obwód Przeworsk
SZP-ZWZ-AK…, s. 420-422; G. Ostasz, Okręg Rzeszowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Model konspiracji, struktura, dzieje (Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006): wg indeksu.
AIPN Rz, 359/36, Akta w sprawie karnej Józefa Lasek i tow., Rewizja adwokata dr. Tadeusza Jakubskiego
do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Przeworsk, [przed 14 III 1950 r.], k. 131-131v.
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leży, że Lasek rozmyślnie musiał upozorować akcję przeciw tej Żydówce
i w oczach najbliższych obserwatorów musiał tak działać, iżby się zdawało,
że działa na serio, atoli bliższa analiza całego przebiegu zajścia, jego skutki,
a wreszcie poprzednie zachowanie się Laska wobec innych osób narodowości żydowskiej, wykazane niezbicie w czasie przewodu sądowego relacjami z pierwszej ręki i to w sposób niebudzący żadnych zastrzeżeń – każą
z żelazną konsekwencją przyjąć, że oskarżony nie tylko nie działał na
szkodę Żydówki zamieszkałej u Heleny Górak, ale przeciwnie jedynie dla
jej dobra, że nie można mu na żaden przypadek przypisywać rozmyślnego,
zawinionego działania na szkodę osoby prześladowanej przez okupacyjną
władzę niemiecką i to w zamiarze pójścia tej władzy na rękę.90

27 kwietnia 1950 r. przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie odbyła się rozprawa rewizyjna,
podczas której uchylono wyrok odnośnie do Józefa Laska w częściach zaskarżonych przez Prokuraturę, uznano go jednak winnym usunięcia Żydówki z mieszkania Heleny Górak, za co został
skazany na karę 6 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na
lat 5 oraz przepadek mienia, a jego sprawę przekazano SO w Przemyślu do ponownego rozpoznania w innym składzie.91

„Odkrycie” prawdziwych personaliów Józefa Laska
Ponowny proces przed Sądem Okręgowym w Przemyślu odbył się 3 listopada 1950 r. Przewodniczącym był sędzia SO M. Osada, ławnikami Zdzisław Toman i Marian Ptak, a oskarżał
ten sam podprokurator Bolesław Bułatowicz. Obrońcą Józefa Laska z urzędu został adwokat
Mieczysław Malec. Proces jednak przerwano i zawieszono do czasu zatrzymania ukrywającego
się Józefa Laska.92
W związku z reorganizacją sieci sądów powszechnych była to jedna z ostatnich rozpraw przed
tym sądem, gdyż z dniem 1 stycznia 1951 r. sądy okręgowe zlikwidowano, a sądy apelacyjne przekształcono w sądy wojewódzkie. Prokuratura zwróciła się do posterunku MO w Tryńczy o odnalezienie Józefa Laska, okazało się jednak, że podane zostały błędne personalia poszukiwanego.
Wymieniany do tego czasu w dokumentach prokuratury i sądu Józef Lasek, s. Sebastiana, ur. 24
grudnia 1882 r. nie miał nic wspólnego z tą sprawą. „Właściwy” Józef Lasek był dwadzieścia lat
młodszy – urodził się 8 stycznia 1902 r. w Gniewczynie Trynieckiej, pochodził z rodziny chłopskiej, jego rodzicami byli Tadeusz i Anna z d. Pieczonka, ukończył 4 klasy szkoły powszechnej,
uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. i w kampanii wrześniowej 1939 r., z zawodu
był stolarzem i cieślą. Na utrzymaniu miał żonę i sześcioro dzieci. Po ukończeniu kursu straży
pożarnej w Rzeszowie, w styczniu 1939 r. został mianowany komendantem straży pożarnej,
a przed wybuchem wojny przez miesiąc czasu był rejonowym komendantem straży pożarnej.
Wiosną 1940 r. ponownie powierzono mu obowiązki rejonowego komendanta straży pożarnej na

90
91

Tamże, [Sentencja wyroku] W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów, 27 IV 1950 r., k. 152.
Tamże, 359/38, Akta w sprawie karnej Józefa Laska, Protokół rozprawy głównej, Przemyśl, 3 XI 1950 r., k.
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Tamże, Pismo komendanta posterunku MO w Tryńczy do Prokuratury Sądu Okręgowego w Przemyślu, Tryńcza, 12 III 1951 r., k. 44; tamże, Protokół przesłuchania podejrzanego [Józefa Laska], Łańcut, 21 IV 1953 r., k. 72; tamże,
Protokół końcowego przesłuchania podejrzanego [Józefa Laska], Przemyśl, 13 II 1954 r., k. 104-104v.
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gminę Tryńcza i gromadę Dębno. W zakresie jego obowiązków leżała ochrona przeciwpożarowa.
W tym celu w każdej miejscowości organizowane były ośmioosobowe grupy mężczyzn należących
do straży pożarnej, którzy pełnili tzw. pogotowie strażackie.93

Zatrzymanie Józefa Laska i wznowienie postępowania sądowego
W listopadzie 1951 r. Prokuratora Powiatowa w Przeworsku nakazała rozesłanie listów gończych za Józefem Laskiem, którego zatrzymano przed 18 lutego 1953 r. Do grudnia 1952 r.,
obawiając się aresztowania, posługiwał się fałszywym nazwiskiem Stanisław Majewski. Przez
prawie sześć lat ukrywał się u rodziny w Krzemienicy koło Łańcuta i na Pomorzu w miejscowości
Ogrodniki koło Elbląga. 18 maja 1953 r. wysłano go z aresztu w Łańcucie do więzienia na Zamku
w Rzeszowie. Przesłuchiwany przez Prokuraturę Powiatową w Przeworsku zeznał, że w czasie
wojny był rejonowym komendantem straży pożarnej.
Przyznał, że zdarzało się, że Niemcy w czasie urządzanych obław wpadali na strażnicę i zabierali strażaków, w szczególności do łapania Żydów, jednak on osobiście w tym nie brał nigdy
udziału. W noc poprzedzającą rozstrzelanie 11 Żydów w Gniewczynie Łańcuckiej przebywał
służbowo w Tryńczy i Dębnie, skąd powrócił dopiero po południu. Lasek słyszał, że Żydów
miał ująć jego sąsiad Franciszek Chruściel, zaprzeczył jednak, aby Żydzi byli w jego domu. Co
do zarzutu wskazania Władysława Wasyla, zeznał, że podczas pobytu u sołtysa Józefa Wojtunia,
wraz z Wojciechem Kojderem i Franciszkiem Niemcem, zostali stamtąd zabrani przez policję
niemiecką i policję granatową, w celu doprowadzenia do konkretnych osób. Jemu kazano zaprowadzić policjanta niemieckiego do Władysława Wasyla. Nie pomogło tłumaczenie, że nie
zna tego człowieka, na co Niemiec wyciągnął broń i zagroził zastrzeleniem. Odnośnie do zarzutu
zabrania od Marii Koniecznej rzeczy pożydowskich, wyjaśnił, że w tej sprawie zgłosił się do
niego policjant granatowy, Orzechowski, ze strażakiem Janem Skitałem i zażądali doprowadzenia do Koniecznej. W jej obecności Orzechowski wyciągnął listę rzeczy, które pozostawili Żydzi
i nakazał ich oddanie. Zostały one następnie oddane na przechowanie Laskowi, po kilku dniach
większość z nich została zabrana przez Orzechowskiego, te które pozostały zostały odnalezione
przez MO w 1948 r. Odnalezione wtedy łóżko zostało odkupione przez Laska od Niemców,
którzy wieźli je do Jarosławia do tamtejszego „Liegenschaftu”.94
29 czerwca 1953 r. Sąd Wojewódzki w Rzeszowie Ośrodek w Przemyślu podjął postępowanie
zawieszone postanowieniem Sądu Okręgowego w Przemyślu z 3 listopada 1950 r. 25 sierpnia
1953 r. w Prokuraturze Powiatowej w Przeworsku został sporządzony akt oskarżenia, w którym
powtórzono wysuwane wcześniej zarzuty wobec Józefa Laska.95 On sam przebywał wtedy już
w Ośrodku Pracy Więźniów w Dębie, gdzie odsiadywał karę więzienia, jednak za pośrednictwem
swojego adwokata, Bronisława Rogalskiego, wniósł o wstrzymanie wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, ze względu na nowo ujawnione okoliczności. Zostały one przekazane dopiero w tym momencie, gdyż wcześniej Lasek ukrywał się i nie miał kontaktu ze swoim obrońcą.
Najważniejszym faktem, który świadczył na jego korzyść było to, że Żydówka zabrana
z domu Heleny Górak, której imię (?) brzmiało Naftali, została przez niego przeprowadzona
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Tamże, Protokół przesłuchania podejrzanego [Józefa Laska], Łańcut, 21 IV 1953r., k. 72v-73v.
Tamże, Akt oskarżenia, Przeworsk, 25 VIII 1953 r., k. 80-81v.

32

Tamże, Prośba do Sądu Najwyższego o wznowienie postępowania i zawieszenie wyroku Sądu Apelacyjnego
w Rzeszowie, Przemyśl, 11 IX 1953 r., k. 89.

SPRAWA JÓZEFA LASKA. Z DZIEJÓW LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ...

do Katarzyny Majcher w Jagielle, gdzie przebywała przez trzy tygodnie, a następnie sama odeszła do innego miejsca schronienia. W czasie tego pobytu opowiadała, że jej przebywanie w poprzednim miejscu było zbyt niebezpieczne „albowiem za wiele ludzi wiedziało, że się u niej
[Heleny Górak – dop. P.Ch.] ukrywa i dlatego w porozumieniu z J. Laskiem przeszła do świadka
Katarzyny Majcher”.96 Drugim świadkiem w tej sprawie był Józef Drzystek z Jagiełły, który szył
dla Naftali odzież.
Po rozpoznaniu wniosku obrońcy, Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 października 1953 r. uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 27 kwietnia 1950 r. i wyrok
Sądu Okręgowego w Przemyślu z 6 lutego 1950 r., w części dotyczącej Józefa Laska i sprawę
przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie Ośrodek w Przemyślu. Jednocześnie utrzymano tymczasowe aresztowanie orzeczone postanowieniem Sądu Powiatowego w Przeworsku z 4 marca 1953 r.97 21 stycznia 1954 r. Józef Lasek został przewieziony
do więzienia w Przemyślu.
Przesłuchiwany przez prokuratora Lasek zaprzeczył, jakoby wraz ze strażakami Józefem
Kulpą i Józefem Botwiną zabrał Żydówkę od Heleny Górak w Jagielle, w celu przekazania w ręce
gestapo w Przeworsku. W kwestii funkcjonowania pogotowia strażackiego wyjaśnił, że Niemcy
kontrolowali, czy w poszczególnych miejscowościach jest ono pełnione, jednak zaprzeczył, jakoby członkowie straży uczestniczyli w wyłapywaniu Żydów – „Strażacy nie byli brani do akcji
przeciwżydowskiej”. Odrzucił też posądzanie go o przyczynienie się do zatrzymywania Żydów,
czy też wydawanie strażakom idących w tym kierunku poleceń: „Stanowczo zaprzeczam, abym
w jaki sposób przyłożył rękę jako komendant rejonowy straży do ujmowania czy prześladowania
Żydów bezpośrednio czy też pośrednio przez wydawanie rozkazów członkom straży ujmowania
Żydów”.98
Przypomniał też swój udział w pomocy dla ukrywających się Żydów, która została już przedstawiona publicznie w trakcie procesu przed Sądem Okręgowym w Przemyślu na sesji wyjazdowej w Przeworsku. Od sierpnia 1942 do wiosny 1943 r. w jego domu ukrywała się pochodząca
z Gniewczyny szesnastoletnia Golda Russ, która następnie wyjechała na roboty przymusowe
do Niemiec, na podstawie dokumentów wystawionych na córkę Laska, „gdyż dalsze jej przechowywanie było tak dla niej samej jak też i dla mnie i mojej rodziny niebezpieczne”.99 Lasek
wiedział, że Golda Russ przeżyła wojnę, gdyż pisała do jego rodziny w końcu 1944 r. Drugą z Żydówek, którą przechowywał Lasek w swoim domu była Bronisława Russ (po mężu Szozda),
którą miał ukrywać przez dwa lata od października 1942 r. (Sama Szozda podawała krótszy okres
pobytu u niego, całą okupację przeżyła natomiast w innym domu w Gniewczynie Łańcuckiej).
O tym, że przechowywał Żydówki wiedzieli też niektórzy z sąsiadów, m.in. Maria Rachwał.
Lasek zeznał też, że to właśnie od ukrywających się Żydówek padła prośba o wystaranie się
o nowe miejsce pobytu dla ukrywającej się Naftali:
Bliżej nie pamiętnego czasu w r. 1942 prosiły mnie tak Gołda [Golda],
jak i Bronisława Rus[s], czy bym się nie mógł postarać o jakiś inny schowek
dla ukrywającej się u Heleny Górak w Jagielle Żydówki imieniem Naftali,
która obawiała się dłużej u Górak przebywać, gdyż jej dom był tuż obok
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Tamże, Postanowienie [Sądu Najwyższego], Warszawa, 29 X 1953 r., k. 93-94.
Tamże, Protokół końcowego przesłuchania podejrzanego [Józefa Laska], Przemyśl, 13 II 1954 r., k. 105.
Tamże.
Tamże, k. 105v-106.

szosy. Na prośbę Żydówek odpowiedziałem, że postaram się o to i poszukam dla Naftali bezpieczniejsze miejsce. Liczyła ona około lat 40. Za parę
dni przy sposobności spotkania [z] Katarzyną Majcher z Jagiełły zaproponowałem tejże czyby nie zgodziła [się] wziąć do siebie na przechowanie
Żydówkę od Heleny Górak, na co się Majcher zgodziła. Po tym wszystkim
udałem się do Heleny Górak i zdaje się w jej obecności powiedziałem Żydówce, że jest u Katarzyny Majcher miejsce, gdzie będzie mogła się bezpiecznie ukryć oświadczając zarazem, iż w tej sprawie rozmawiałem z nią
i Majcher się zgodziła ją przechować. Była to godzina dość wieczorna. Naftali godząc się na opuszczenie domu Heleny Górak wyszła razem ze mną
i zaprowadziłem ją do Katarzyny Majcher. Uczyniłem to w najgłębszej tajemnicy, aby się o tym nikt nie dowiedział. W jakie 3 tygodnie później odwiedziłem Żydówkę. Czuła się zadowolona i bezpiecznie, albowiem dom
Katarzyny Majcher znajdował się na uboczu. […] Po miesiącu czasu Naftali od Majcher przeprowadziła się z kolei gdzieś indziej, a gdzie tego już
nie wiedziałem.100

Przesłuchiwana w tej sprawie Bronisława Szozda zeznała, że nie znała Żydówki o imieniu
Naftali, ani Heleny Górak czy Katarzyny Majcher z Jagiełły. Ostatnia z nich zaprzeczyła jakoby
przechowywała w swoim domu Żydówkę, natomiast Helena Górak stwierdziła, że kobieta która
została od niej zabrana była starsza, niż podawał Józef Lasek – miała 75-80 lat; nie wiedziała
też nic o dalszym losie Żydówki, szczególnie czy ukrywała się ona u Katarzyny Majcher. Józef
Drzystek przyznał, że szył płaszcz dla Żydówki „Nachtulowej” z Jagiełły, gdyż prosiła go o to
osobiście. Przyszła do niego w nocy, także po tym jak została zabrana przez Laska od Heleny
Górak. Opowiadając swoje losy, tłumaczyła, „że Lasek w lesie ją puścił i nadmienił żeby się
więcej w gromadzie nie pokazywała a powiedział, że zrobił to dlatego, gdyż bał się niejakiego
Kornafla, który donosił Niemcom”, a który później – według Drzystka – został zastrzelony przez
„partyzantkę”.101 Dodał, że Żydówka powiedziała mu, że znalazła inne schronienie, ale nie zdradziła gdzie ono się znajduje. Jej wiek określił na 70 lat, dalsze jej losy były dla Drzystka nieznane.102
Po złożeniu zeznań przez Józefa Laska, jak również przesłuchaniu innych świadków, Prokuratura Powiatowa w Przeworsku złożyła ponownie akt oskarżenia, w którym oskarżała go o wydanie gestapo w Gniewczynie Łańcuckiej rodziny Adlerów i 9 innych Żydów (tego ostatniego
czynu miał się dopuścić „przy pomocy nieżyjących strażaków Franciszka Chruściela i Józefa
Chruściela oraz innych osób”) i ujęcie wraz z gestapo Władysława Wasyla „podejrzanego o przy-

100
Chodziło o Jana Kornafla z Jagiełły, zlikwidowanego 22 V 1943 r. przez patrol dywersyjny z Obwodu AK
Przeworsk. Podstawą wydania wyroku były starania Kornafla o przyjęcie volkslisty i przyczynienie się do aresztowań
i egzekucji w Jagielle. T. Gąsiorowski, Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK…, s. 124-125.
101
AIPN Rz, 359/38, Akta w sprawie karnej Józefa Laska, Protokół przesłuchania świadka [Bronisławy Szozdy],
Przeworsk, 25 II 1954 r., k. 108. Bronisława Szozda, c. Majera (Meira) i Racheli z d. Sachs, ur. w 1916 r. w Gniewczynie
Łańcuckiej, gospodyni. Zmarła 23 IV 1981 r. w Strażowie, pow. Rzeszów; tamże, Protokół przesłuchania świadka [Katarzyny Majcher], Przeworsk, 25 II 1954 r., k. 109. Katarzyna Majcher, c. Andrzeja i Marii, ur. w 1909 r., gospodyni domowa. Brak informacji o dalszych losach; tamże, Protokół przesłuchania świadka [Heleny Górak], Przeworsk, 25 II 1954
r., k. 110. Helena Górak z d. Turek, c. Antoniego i Małgorzaty, ur. w 1901 r., gospodyni domowa. Brak informacji o dalszych losach; tamże, Protokół przesłuchania świadka [Józefa Drzystka], Przeworsk, 3 III 1954 r., k. 113-113v. Józef
Drzystek, s. Stanisława i Rozalii, ur. w 1902 r., krawiec. Brak informacji o dalszych losach.
Tamże, Akt oskarżenia, Przeworsk, 1 III 1954 r., k. 115-116.
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należność do podziemnego ruchu oporu”. W Grodzisku Dolnym Lasek miał się przyczynić do
ujęcia 6 Żydów, a w Jagielle „usunął przemocą nieznaną z nazwiska ob[ywatelkę] polską narodowości żydowskiej z mieszkania Heleny Górak, w którym ona się ukrywała jako prześladowana
i poszukiwana przez władze niemieckie ze względów rasowych”.103

Rozprawa przed Sądem Wojewódzkim w Rzeszowie Ośrodek w Przemyślu
Proces przed Sądem Wojewódzkim w Rzeszowie Ośrodek w Przemyślu odbył się w dniach
13-14 maja 1954 r. na sesji wyjazdowej w Przeworsku. Kierował nim przewodniczący Ośrodka
w Przemyślu, sędzia SW Leon Olejnik, a ławnikami byli Stanisław Wygoda i Jan Ochyra. Oskarżał prokurator powiatowy Czesław Szternal, a obronę oskarżonego prowadzili adwokaci Roman
Burnatowicz i Bronisław Rogalski.104
Po odczytaniu aktu oskarżenia Józef Lasek złożył obszerne wyjaśnienia, w których ponownie
odrzucił zarzut wydania rodziny Adlerów w ręce niemieckie i przejęcia ich mienia; zaprzeczył
także, aby ta rodzina ukrywała się u niego w momencie zatrzymania. Wyjaśnił, że akcja wyłapywania Żydów w Gniewczynie Łańcuckiej została przeprowadzona „zimową porą” 1942 r. przez
„gestapo a z nimi [był] Franciszek Chruściel”, on zaś w tym czasie był poza domem, gdyż dzień
wcześniej wyjechał w celach służbowych do Tryńczy. Informacje o przebiegu zatrzymania Adlerów uzyskał od żony po swoim powrocie, która opowiedziała mu, „że przed tą łapanką Adlerowie uciekali w ten sposób, że Adlerowa wpadła do [ich] mieszkania, a jej mąż na strych, a za
chwilę wpadli Niemcy wraz z Chruścielem i zabrali ich”, nie było wtedy z nimi dzieci. Przypomniał, że w jego domu ukrywała się Golda Russ, która na podstawie metryki jego córki wyjechała
na roboty przymusowe do Niemiec, co uratowało jej życie. Razem z Goldą Russ miała wtedy
wyjechać córka Adlerów, Fajga. Drugą Żydówką, która uratowała się podczas okupacji dzięki
Laskowi była Bronisława Szozda, której udzielił schronienia przez kilka miesięcy na przełomie
1942 i 1943 r. Przytoczył też treść rozmowy, którą przeprowadził z Franciszkiem Chruścielem,
niedługo po zastrzeleniu Żydów. Miał on wtedy potwierdzić mu swój udział w obławie na
Żydów: „przyznał się, że był z Niemcami w moim domu w czasie ujęcia Adlerów i mówił, że
dobrze się stało, że mnie wówczas w domu nie było, gdyż Niemcy mogliby się na mnie mścić.
Również Chruściel mówił mi, że Niemcy widzieli jak Żydzi wpadli do mego domu”.
Podobnie zaprzeczył odnośnie do drugiego zarzutu, jakoby przyczynił się do ujęcia 9 innych
Żydów z Gniewczyny, a następnie osadzenia ich na strażnicy. Sprawcami mieli być Niemcy,
z którymi współdziałali Chruścielowie. Jeden z nich przyznał mu się później, że uczestniczył
w ujęciu Żydów. Lasek zaznaczył, że jest gotów do konfrontacji z osobami, które go w tej sprawie
oskarżają: „O ile świadkowie i tym zarzutem mnie obciążają to jest to nieprawdą i niech udowodnią mi to w oczy”.105
Odnosząc się do zarzutu, że przyczynił się do zatrzymania przez Niemców 6 Żydów w Grodzisku, którzy następnie zostali rozstrzelani, wyjaśnił, że wydarzenie to miało miejsce w Tryńczy. On sam nie przebywał wtedy w Grodzisku Dolnym, gdyż znajdowało się ono poza granicą
jego rewiru służbowego, natomiast odnośnie do zastrzelenia Żydów w Tryńczy wyjaśnił, że pojechał wtedy rowerem do Głogowca, gdzie zawiózł 20 metrów parcianego węża strażackiego.
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Tamże, Protokół rozprawy głównej, Przeworsk, 13 V 1954 r., k. 129.
Tamże, Protokół rozprawy głównej, Przeworsk, 13 V 1954 r., k. 131.
Tamże, k. 132v.

W drodze powrotnej przy jednym z domów w Tryńczy zobaczył stojące dwie furmanki z policjantami granatowymi i Niemcem, a obok leżących martwych Żydów. Po odszukaniu sołtysa
i nakazaniu mu pochowania Żydów furmanki z policjantami i Niemcem ruszyły w stronę Grodziska, w ślad za nimi prowadząc rower szedł Lasek, któremu towarzyszył Michał Kornafel. Jak
przypuszczał Lasek, mógł być wtedy widziany przez świadka Antoniego Gielarowicza.
Lasek odrzucił zarzut ujęcia wraz z policją niemiecką Władysława Wasyla. Przedstawił okoliczności swojego udziału w tym zdarzeniu, które już wcześniej opisał przed Prokuraturą Powiatową w Przeworsku. Jego udział ograniczył się do tego, że został zmuszony do doprowadzenia
Niemców do domu Wasylów; nie przyznał się natomiast jakoby osobiście rozpoznał poszukiwanego, wskazując na niego palcem (Władysław Wasyl miał dwóch braci). Prawdopodobne przyczyny aresztowania Wasyla i jego zastrzelenia poznał dopiero później w rozmowie z Józefem
Czarnym z Gniewczyny Łańcuckiej. Według niego, wskazanie na Władysława jako podejrzanego
o kradzież miało zostać dokonane przez jego brata, który także był aresztowany za kradzież.106
Lasek podał również dodatkowe szczegóły dotyczące okoliczności wyprowadzenia przez
niego Żydówki ukrywającej się w domu Heleny Górak w Jagielle. Potwierdzają one to, co zgłaszał już wcześniej Sądowi Wojewódzkiemu, za pośrednictwem swojego adwokata Rogalskiego,
że głównym motywem jego postępowania w tej sprawie była chęć niedopuszczenia do wydania
tej Żydówki Niemcom:
[…] gdy byłem raz w Jagielle to spotkał mnie tamtejszy volksdeutsch
[Jan] Kornafel i mówił mi, że u Heleny Górak jest getto, że tam ukrywają
się Żydzi. Ponieważ Żydówka, która u mnie przechowywała się znała Żydówkę ukrywającą się u Heleny Górak przeto udałem się do Heleny Górak
do owej Żydówki, gdyż znałem ją z Gniewczyny [Łańcuckiej] i na jej prośbę wieczorem odprowadziłem ją do domu Katarzyny Majcher. […] Po
drodze widzieli mnie wartownicy nocni i miejscowi ludzie, gdy odprowadzałem Żydówkę. Żydówka ta miała na imię [nazwisko] Sandman.107

Lasek zaprzeczył także, aby chwalił się przed kimkolwiek, że wydał dużą liczbę Żydów Niemcom, czy też że obiecali mu oni za to kamienicę w Jarosławiu. Odniósł się także do kwestii
rzeczy pożydowskich, które znaleziono w jego domu: łóżko zostało przez niego kupione od Niemców za 500 zł, a kapę otrzymał od policjanta granatowego Orzechowskiego. Zmienił swoje
wcześniejsze zeznanie w sprawie wieku Żydówki Sandman, która według niego miała naprawdę
ponad 60 lat.108
Jako pierwszy świadek zeznawał Jan Ryfa, który powiedział, że od Symche Adlera dowiedział
się, że ten przenosi się z synami od Katarzyny Chruściel (córki Franciszka Chruściela) do Józefa
Laska. Nie miał wiedzy, kto poinformował Niemców o ich pobycie, co zakończyło się ich przetrzymaniem na strażnicy i późniejszym rozstrzelaniem. Kolejne informacje dotarły do Ryfy już
po zatrzymaniu Adlerów, kiedy to byli oni przesłuchiwani na strażnicy. Od Józefa Chruściela
dowiedział się, że Lasek obiecał Adlerom pobyt u siebie przez miesiąc czasu. Policjant granaTamże, k. 133. Być może chodzi o 65-letnią Sylkę (Sarę) Sandman z Altmanów pochodzącą z Gniewczyny,
zastrzeloną przez Niemców 31 I 1943 r. w Chodaczowie. Zob.: Tamże, 191/621, Kwerenda z akt „Zg” (uznanie za zmarłego) Sądu Grodzkiego w Przeworsku 1946-50, k. 1.
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Józef Lasek z żoną i dwiema córkami koło
domu rodzinnego.
(ze zbiorów Marii Annolick)

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych w Mościskach (30 III 1938 r.).
Józef Lasek stoi w czapce strażackiej pierwszy z prawej w pierwszym rzędzie.
(ze zbiorów Marii Annolick)

Zdjęcie wykonane
w czasie pogrzebu
jednego z dzieci Anieli
i Józefa Lasków
(ze zbiorów
Marii Annolick)

towy Orzechowski wypytywał Żydów o miejsce ukrycia pierścionków, które zostały złożone
u Zofii Ryfy (łącznie cztery pierścionki, obrączka, kolczyk i złoty zegarek damski). Obecny przy
tym Józef Chruściel przekazał tę informację Ryfie, który zaraz zabrał precjoza od swojej ciotki.
Niedługo później pierścionków poszukiwał policjant Orzechowski, któremu Ryfa powiedział,
że są one schowane w innej miejscowości. W tej sytuacji Orzechowski nakazał odszukanie i przyniesienie ich do Józefa Laska. Ryfa próbował podrzucić Laskowi ich imitację, na co ten nie dał
się nabrać. Po wojnie pierścionki zostały przez Ryfę odesłane do Fajgi Adler do Niemiec.109 Józef
Wasyl, zeznający jako świadek w sprawie swojego syna Władysława, wskazał na Józefa Laska,
jako na tego, który rozpoznał go przed policją niemiecką. Przyznał, że nie orientuje się czy syn
należał do organizacji podziemnej, przypuszczał raczej, że przyczyną jego aresztowania była kradzież żerdzi z lasu.110
Drugiego dnia procesu zeznawał Franciszek Misiło z Gorzyc, który, opisując sprawę rzekomego ujęcia przez Laska Geitzholtzów w Gorzycach, zaprzeczył swoim wcześniejszym zeznaniom („w ten sposób nie zeznawał i od ludzi nie słyszał, by oskarżony łapał Żydów”). Antoni
Gielarowicz, który był wcześniej świadkiem, że Józef Lasek po zastrzeleniu Żydów w Tryńczy
jechał rowerem przed furmanką wiozącą Niemców i policjantów granatowych, wycofał się z jednoznacznego stanowiska w tej sprawie („Świadek opisując jazdę oskarżonego na rowerze podał,
że tak to wyglądało jakby z tymi furmankami nie jechał”).
Helena Górak poprawiła swoje wcześniejsze zeznanie w sprawie zabrania Żydówki z jej
domu w tym punkcie, że „ludzie mówili, że Żydówkę tę z mego mieszkania zabrał Lasek, który
był w ubraniu strażackim”. Przyznała, że nie znała wtedy Laska, nie pamiętała też dokładnie
wszystkich okoliczności wyprowadzenia Sandmanowej. Przyznała, że na temat jej późniejszych
losów krążyło we wsi kilka wersji, od zastrzelenia przez Niemców, do ukrywania się u Katarzyny
Majcher, a nawet poruszania się po wsi („ludzie mówili, że przyszła by do wsi Jagiełły, ale boi
się Kornafla”).
Teresa Łabuza zaprzeczyła temu, co odczytano jako jej wcześniejsze zeznanie. Nie potwierdziła, by widziała Józefa Laska na strażnicy w czasie, gdy znajdowali się tam Żydzi, nie słyszała
także, by ludzie wskazywali na Laska jako sprawcę ich zatrzymania („w ten sposób w śledztwie
nie zeznawała, protokołu mi nie odczytano i nie wiem czy go podpisałam, zdaje się że nie”).
Jan Botwina z Jagiełły zmienił swoje wcześniejsze zeznanie w kwestii Żydówki zabranej od Heleny Górak. Spotkał ją po tym fakcie i przyznał, że był tym zdziwiony, gdyż we wsi uważano ją
za złapaną przez Niemców, na co odpowiedziała, że „została przez Laska wypuszczona i szła do
krawca [Józefa Drzystka] po płaszcz”.
Zeznawał także Józef Tytuła, w okresie okupacji sołtys Jagiełły, który odniósł się do sprawy
rzekomego nakazywania przez Laska podległym sobie strażakom wyłapywania Żydów. Stwierdził, że nigdy takich słów nie wypowiedział do Jana Drysia, komendanta straży pożarnej w Jagielle. Przypomniał natomiast fakt, jaki miał miejsce, kiedy to do niego jako sołtysa wsi
przyjechało gestapo, razem z nimi był Lasek, nakazano też wezwać komendanta miejscowej
Straży Pożarnej. Na spotkaniu tym Niemcy wydali rozkaz, „że straż pożarna ma zająć się wyłapywaniem Żydów”.
O tym, że Lasek w praktyce nie realizował tych zaleceń świadczyły fakty ukrywania przez
niego Żydów. Z zeznań złożonych przez świadków w trakcie procesu wiemy też, że jeżeli mógł
unikał odwiedzających wioskę Niemców, gdyż wiedział do czego jako rejonowy komendant

Tamże, 137v-138v.
Tamże, Protokół rozprawy głównej, Przeworsk, 14 V 1954 r., k. 141, 141v, 142-142v, 144-145v.
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straży pożarnej zostanie zmuszony. Maria Rachwał zeznała, że „pewnego razu spotkałam Laska
idącego przez wieś [Gniewczynę Łańcucką – dop. P.Ch.] i mówił, że do wsi przyjechało gestapo,
a on ucieka, by go nie zabrali do jakiej roboty”. Symptomatyczna była też wypowiedź, jaką skwitował zauważenie przez obecnych w kancelarii sołtysa Jagiełły idących drogą Żydów – „powiedział [do Józefa Tytuły] co mnie to obchodzi, jak nie muszę to nie łapię”111, co potwierdzało
fakt, że jego obecność w miejscu, gdzie rozstrzeliwano Żydów była wymuszona przez Niemców.
Konieczność przesłuchania kolejnych świadków spowodowała przedłużenie procesu, który
kontynuowano 14 czerwca 1954 r. Jedyną zmianą był referendarz śledczy J. Höffner, który zastąpił prokuratora. Jako pierwszy zeznawał proboszcz Wiązownicy ks. Józef Miś112, który w czasie
okupacji niemieckiej był wikariuszem w Gniewczynie Łańcuckiej i to na jego plebanię został
doprowadzony przez Niemców Władysław Wasyl. Wcześniej policjanci ukraińscy, wraz z żandarmami niemieckimi, z komendantem „Antonem [Hachmannem – dop. P.Ch.]”, zażądali od
księdza śniadania. Po aresztowaniu Wasyla ks. Miś podjął próbę dowiedzenia się, dlaczego został
on zatrzymany, na co otrzymał odpowiedź od komendanta niemieckiego, że „oni, tj. Niemcy
sprzątają w terenie złodziei”, a w sprawie zatrzymanego stwierdził, że początkowo chcieli aresztować jego starszego brata, ale go nie zastali. Argumenty księdza, że Władysław Wasyl „to człowiek spokojny” spowodowały, że komendant niemiecki obiecał go zwolnić, później został jednak
zastrzelony nad Wisłokiem przez policjanta ukraińskiego.
Ksiądz Miś zeznał, że nie miał wiedzy co do przynależności Wasyla do organizacji podziemnej, nie znał też dokładnie okoliczności jego aresztowania. Zapewnił natomiast, że Józef Lasek
znany mu był dobrze, „ponieważ pochodził z mojej parafii i tak ja, jak i wszyscy mieszkańcy
uważali go za dobrego Polaka – nie obawiali się go, wiedział o tajnej organizacji, o tajnym uboju
zwierząt, nie mieliśmy co do niego żadnych podejrzeń”. Były proboszcz Gniewczyny zeznał też,
że podczas odwiedzin Niemców we wsi Lasek z racji pełnionej funkcji zmuszony był im towarzyszyć: „O ile kiedykolwiek z Niemcami był widziany na jakichś obławach to moim zdaniem
nie czynił tego dobrowolnie tylko na pewno był przez Niemców zabrany gdyż był komendantem
względnie instruktorem straży pożarnej i z tego powodu Niemcy często go ze sobą zabierali”.113
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Ks. Józef Miś, ur. 21 I 1906 r. w Pełkiniach, pow. Jarosław; kapłan diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego,
wyświęcony na księdza w 1935 r. Wikariusz w Zaleszanach (1935-1937), Dydni (1937-1938), Odrzykoniu (1938-1942),
Gniewczynie (1942-1944) i Wiązownicy (1944-1951). Administrator w Wiązownicy (1951-1968). Rezydent w klasztorze
franciszkanów-reformatów w Jarosławiu. Zmarł 25 VII 1978 r. Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka
wobec biskupów polskich, (red.) J. Marecki, F. Musiał (Warszawa – Kraków: IPN, 2007): s. 463; W. Szczepański, Wspomnienia lipiec 1944-grudzień 1957, (oprac.) T. Bereza, M. Gliwa (Rzeszów: IPN, 2008): s. 100.
AIPN Rz, 359/38, Akta w sprawie karnej Józefa Laska, Protokół rozprawy głównej, Przeworsk, 14 VI 1954 r.,
k. 150v-152.
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Piotr Brud „Inglarin”, „Szyszka”, s. Jana i Agaty z d. Sołek, ur. 29 VI 1919 r. w Gniewczynie Łańcuckiej, wykształcenie: 7 klas szkoły powszechnej, rolnik. W 1938 r. przez kilka miesięcy pracował zarobkowo w Niemczech. Od
lipca 1940 r. żołnierz ZWZ-AK w Placówce w Tryńczy, pełnił funkcje łącznika i kolportera prasy konspiracyjnej. Od 1942 r.
w oddziale Felicjana Jagiełły „Żbika”, w 1943 r. został żołnierzem plutonu dywersyjnego Obwodu AK Przeworsk dowodzonego przez ppor. Jana Balawendra „Puchacza”. Ukończył kurs podoficerski, po którym 11 XI 1943 r. został awansowany na stopień kpr. Po wkroczeniu Armii Czerwonej był żołnierzem 1. plutonu por. Włodzimierza Białka „Zycha”,
w kompanii „D14”pod dowództwem kpt. Dragana Sotiroviča „Draży”, a następnie należał do oddziału por. Jana Totha
„Mewy”. Po ujawnieniu działalności konspiracyjnej, 2 IX 1945 r. na podstawie fałszywych dokumentów wyjechał na Zachód (wspólnie z ppor. Feliksem Jagiełło „Żbikiem”, ppor. Edwardem Cieślą „Zabawą” i plut. Antonim Edwardem Rachwałowskim „Gołębiem”). W obozie Murnau, gdzie dotarł 20 września, służył do 19 XI 1945 r. w kompaniach
wartowniczych, następnie powrócił do kraju. Aresztowany przez UB 13 IV 1946 r. w Bytomiu, gdzie uczęszczał na kurs
szoferski. 6 XII 1946 r. WSR w Katowicach skazał go na karę 10 lat więzienia (na podstawie amnestii karę obniżono najpierw do 3 lat więzienia, następnie do 1.5 roku więzienia). Zwolniony 13 IX 1947 r. Od 1948 r. pracował we własnym
gospodarstwie rolnym, prowadził też prywatny sklep, który zmuszony był zlikwidować w 1953 r. z powodu wysokich
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W sprawie ujęcia Władysława Wasyla zeznawał jego brat Jan, który przyznał, że Józef Lasek
pukał do drzwi i prosił o ich otworzenie, a później stał w sieni. Zaprzeczył, aby on lub któryś
z braci należał do organizacji podziemnej. Zeznający jako następny Piotr Brud114, były żołnierz
AK z Placówki w Tryńczy, zaprzeczył jakoby Władysław Wasyl należał do organizacji podziemnej.
Potwierdził też to, co wcześniej zeznał ks. Miś, że Władysława aresztowano za jego starszego
brata Franciszka, który, karany za paserstwo, miał zrzucić winę na młodszego brata. Zapewnił,
że ujęcie Wasyla, jak też udział w tym Laska były znane AK, jednak nie wyciągano z tego żadnych konsekwencji:
Tajna organizacja dowiedziała się, że Lasek był przy ujęciu [Władysława – dop. P.Ch.] Wasyla ale Niemcy zabrali go jako komendanta straży
za swego przewodnika. Tajna organizacja interesowała się tymi którzy wysługiwali się Niemcom i gdyby do osk[arżone]go Laska miała pretensje
to z pewnością by go zlikwidowała. Mnie jako członkowi podziemnej organizacji wiadomo mi, że o naszym istnieniu wiedział, bo się z uzbrojonymi członkami spotykał, jednak Niemcom nie donosił.115

podatków. 30 III 1953 r. werbowany do współpracy przez starszego referenta Sekcji 1. Wydziału III WUBP w Rzeszowie
ppor. Michała Filę, jako informator „Wrzos”. Podstawą podpisania zgody na współpracę były posiadane „komprmateriały”, dotyczące jego działalności w oddziałach partyzanckich „Mewy” i „Draży”. Funkcjonariusze UB w jego przypadku
byli zainteresowani informacjami na temat byłych członków oddziałów, w których działał. Przekazał m.in. kilka nazwisk
żołnierzy Placówki AK z Tryńczy, do której należał i drużyny dywersyjnej z Gniewczyny. Wypytywany był także o działalność w okresie okupacji i broń pozostałą po oddziale „Mewy”. Spotkał się co najmniej dwa razy z funkcjonariuszem
UB, przekazując informacje dotyczące przebywających za granicą: Antoniego Edwarda Rachwałowskiego i Feliksa Jagiełły oraz ich rodzin w kraju. W okresie „odwilży” politycznej unikał spotkań z funkcjonariuszami UB (na jednym ze
spotkań powiedział, że „metody stalinowskie się skończyły i nie chciałem z nim rozmawiać”). W lipcu 1955 r. przekazany
do PUdsBP w Przeworsku. 14 V 1957 r. napisał pismo do władz bezpieczeństwa o zwolnienie z podpisanego zobowiązania, co tłumaczył obowiązkami zawodowymi i zobowiązaniami rodzinnymi. 7 VI 1957 r. zastępca komendanta KP MO
w Przeworsku d/s SB por. Mieczysław Pasierb złożył wniosek o zamknięcie jego teczki personalnej i złożenie jej do archiwum. W latach 1961-1967 rozpracowywany przez Referat d/s SB KP MO w Przeworsku w sprawie operacyjnej obserwacji kryptonim „Przeciwni”, która dotyczyła byłych żołnierzy AK i członków PSL (Wojciech Kojder, Piotr Brud,
Wojciech Lis, Antoni Matyja). W latach 70. pracował jako prywatny taksówkarz w Przeworsku. Z powodu swojej działalności w AK i oddziale „Mewy”, a także służby w oddziałach wartowniczych w Murnau, pozostawał w zainteresowaniu
SB – 25 II 1971 r. został założony na niego kwestionariusz ewidencyjny. W jego uzasadnieniu pisano: „Wykazuje wrogi
stosunek do władzy ludowej, a ostatnio uaktywnił kontakty z osobami byłego podziemia. Jest on podatny do podjęcia
wrogiej działalności w sprzyjających warunkach”. Kwestionariusz zakończono po 10 VII 1975 r. („W chwili obecnej nie
ma on takiego środowiska, ani otoczenia, na które mógłby oddziaływać z pozycji wrogiej, antysocjalistycznej i pomimo,
że nie jest zwolennikiem obecnego ustroju, to jednak nie stanowi obiektu zagrożenia w terenie”). Postanowieniem SW
w Katowicach z 25 XI 1991 r. wyrok WSR w Katowicach z 1946 r. uznano za nieważny, gdyż został wydany za działalność
na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Zmarł 17 XI 2003 r. w Krakowie, pochowany na cmentarzu w Gniewczynie Łańcuckiej. T. Gąsiorowski, Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK…, s. 293-295; AIPN Rz, 00138/1266J, Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Wrzos”/„Lipa”, Życiorys, k. 4; tamże, Raport o dokonanym werbunku,
Rzeszów, 31 III 1953 r., k. 5; tamże, Protokół przesłuchania podejrzanego [Piotra Bruda], Rzeszów, 30 III 1953 r., k.
7-11; tamże, Zobowiązanie, Przeworsk, 14 V 1957 r., k. 16; tamże, Postanowienie o przekazaniu, przesłaniu teczki personalnej lub złożeniu jej do archiwum, Przeworsk, 7 VI 1957 r., k. 20; tamże, 043/44, Akta operacyjne dot. Piotra Bruda,
Charakterystyka sprawy operacyjnej obserwacji krypt. „Przeciwni”, Przeworsk, 12 IV 1967 r., k. 16; tamże, 043/864,
Sprawa operacyjna dotycząca: Brud Piotr, Dane personalne, Przeworsk, 18 II 1971 r., k. 4; tamże, Powód zakończenia
obserwacji – rozpoznania, k. 58.
Tamże, 359/38, Akta w sprawie karnej Józefa Laska, Protokół rozprawy głównej, Przeworsk, 14 VI 1954 r., k.
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Według Tadeusza Markiela nazywała się Rachela/Teresa, po mężu Strama. Wbrew zeznaniom jej siostry,
Markiel pisze, że „przeżyła tu piekło, była nieustannie szantażowana przez najbardziej zdegenerowanego z miejscowych
mafiosów”. T. Markiel, „Zagłada domu Trinczerów”, s. 124.
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Bronisława Szozda zeznała, że córka Adlerów, Fela, wyjechała na roboty przymusowe do Rzeszy na podstawie „aryjskich papierów”, o które wystarał się Lasek. Miała jej o tym opowiedzieć
sama Adlerówna, jeszcze podczas pobytu w Gniewczynie. Razem z nią wyjechała Golda Russ,
której dokumenty zostały sporządzone w oparciu o metrykę córki Laska. Szozda opowiedziała
też, w jaki sposób była traktowana przez Laska, kiedy ukrywała się w jego domu: „Osk[arżo]ny
do mnie odnosił się bardzo życzliwie i często uprzedzał mnie bym z domu nie wychodziła, gdyż
w danej chwili do wioski przyjechali Niemcy”. Dodać należy, że za ukrywanie nie wziął od niej
żadnego wynagrodzenia. Lasek wiedział o miejscach, gdzie Szozda przebywała do końca okupacji, znał też domy, gdzie ukrywała się jej siostra z mężem.116 Interesujący wydaje się fragment
zeznań Szozdy, w którym streściła ona poglądy Laska na politykę niemiecką wobec ludności
żydowskiej: „Z rozmów z osk[arżo]nym wywnioskowałam, że nie był on wrogo usposobiony do
ludności żydowskiej i nieraz mówił mi, że Niemcy wydają rozkazy ujmowania Żydów, lecz z rozmowy jego wywnioskowałam, że się z tym nie godzi gdyż mówił »jak można robić takie rzeczy«”.117
Na proces został wezwany były sołtys Gniewczyny Łańcuckiej, Józef Wojtuń, który pracował
na PKP w Wałbrzychu. W sprawie aresztowania Władysława Wasyla powiedział, że nie wie za
co został aresztowany, gdyż „znałem [go] jako porządnego chłopca”. Potwierdził, że towarzyszył
wtedy Niemcom (osobiście pukał do drzwi, być może więc to jego słowa słyszał Jan Wasyl),
tymczasem Lasek, tak jak on sam zeznawał, miał stać na podwórzu. W końcu swych zeznań
stwierdził, że wiedział o przechowywaniu Żydów przez Laska: „Wiedziałem, że osk[arżo]ny
przechowywał Żydów i był do nich dobrze ustosunkowany. Słyszałem, że na podstawie papierów
swojej córki wysłał do Niemiec do robót jedną Żydówkę”.118
14 czerwca 1954 r. Sąd Wojewódzki w Rzeszowie Ośrodek w Przemyślu na sesji wyjazdowej
w Przeworsku uniewinnił Józefa Laska od wszystkich zarzutów. Następnego dnia został on
zwolniony z więzienia w Przemyślu, a p.o. prokuratora powiatowego w Przeworsku, Czesław
Szternal, nie doszukał się okoliczności, które umożliwiłyby zaskarżenie wyroku.119 Józef Lasek
po zwolnieniu z więzienia powrócił do rodzinnej Gniewczyny, gdzie mieszkał i zajmował się
pracą we własnym gospodarstwie rolnym. Zmarł 19 czerwca 1975 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Gniewczynie Łańcuckiej.

Kto ujął Żydów z Gniewczyny, torturował ich, zabił i ograbił z majątku?
Przebieg śledztwa i procesu prowadzonego w sprawie ujęcia Żydów z Gniewczyny oraz
zebrane przy tej okazji relacje i zeznania żyjących uczestników zdarzeń dają podstawy do próby
odpowiedzi na pytanie: czy polscy mieszkańcy przyczynili się do ich ujęcia i wydania Niemcom?
Niektóre z wątków tej sprawy nie zostały do końca wyjaśnione z powodu nieobecności na pro-

AIPN Rz, 359/38, Akta w sprawie karnej Józefa Laska, Protokół rozprawy głównej, Przeworsk, 14 VI 1954 r.,
k. 154v-155.
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Tamże, Sentencja wyroku w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Przeworsk, 14 VI 1954 r., k. 158v;
tamże, Zawiadomienie o zwolnieniu więźnia śledczego, Przemyśl, 15 VI 1954 r., k. 162; tamże, Pismo Prokuratury Powiatowej w Przeworsku do Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Ośrodek w Przemyślu, Przeworsk, 28 VI 1954 r., k. 167.
O stosunku policji ukraińskiej wobec Żydów podczas wojny zob.: G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji
„Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947 (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011): s. 73; E. Jones, Żydzi Lwowa
w okresie okupacji 1939-1945 (Łódź: Oficyna Bibliofilów, 1999): s. 115-116.
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cesie kluczowych świadków, którzy albo już nie żyli, gdyż polegli w okresie okupacji niemieckiej
lub zmarli po wojnie, ewentualnie znajdowali się poza krajem. Można jednak z całą pewnością
zakwestionować przebieg wydarzeń, jaki wyłania się ze wspomnień Tadeusza Markiela. W jego
opisie są podani zarówno „sprawcy”, jak też ich motywy działania i wyszczególniona jest gradacja
przestępstw, które faktycznie nie znajdują potwierdzenia nie tylko w świetle późniejszych ustaleń procesowych, ale także wiedzy historycznej.
Najważniejsze wydaje się pytanie o rolę w tych wydarzeniach Józefa Laska. Jego zachowanie
się w czasie okupacji, w świetle znanych faktów, pokazuje, że nie tylko nie przyczynił się do
śmierci Żydów, ale przeciwnie – pomagał im, udzielał schronienia we własnym domu, dawał
środki na utrzymanie się oraz ostrzegał przed Niemcami i ich współpracownikami.
Kto zatem doprowadził do śmierci 11 Żydów w Gniewczynie? Główną rolę w ich likwidacji
odegrali Niemcy, z inspiracji których działali funkcjonariusze ukraińskiej policji pomocniczej.120
Do samego zatrzymania przyczynili się polscy policjanci granatowi z posterunku w Grodzisku
Dolnym, którzy prawdopodobnie byli inicjatorami ich zatrzymania oraz przesłuchania, w trakcie
którego Żydów torturowano, w celu wyjawienia miejsc ukrycia kosztowności i przedmiotów do
nich należących.
Czy informacje Tadeusza Markiela, mówiące o tym, że strażacy pomagali w wyłapywaniu
ukrywających się są prawdziwe? Faktem jest, że w czasie okupacji Niemcy karali śmiercią nie
tylko Żydów przebywających poza terenem getta, ale także osoby im pomagające.121 Po likwidacji
ludności żydowskiej w obozach zagłady tropiono, łapano i mordowano ocalałych Żydów, do tego
celu starano się zmobilizować także polskich mieszkańców, a szczególnie formację, jaką była na
wsi straż pożarna. Wiadomo, że rozkaz nakazujący branie udziału w akcjach przeciwżydowskich
trafił także do straży pożarnej w Gniewczynie, jednak faktycznie udział strażaków w łapaniu
Żydów ograniczał się do przymusowego asystowania Niemcom lub policjantom ukraińskim.122
Jak wyglądało samo rozstrzelanie Żydów w Gniewczynie zawarte jest w relacji Franciszka
Ryfy, umieszczonej na początku artykułu. Można przypomnieć, że ukraińscy policjanci strzelali

Rozporządzenie Hansa Franka z 15 X 1941 r. Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.
2 (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970): s. 223; Polacy – Żydzi 1939-1945. Wybór źródeł, (oprac.)
A. K. Kunert (Warszawa: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : „Rytm”, 2001): s. 484-485; T. Głowiński, Ewolucja
hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945 (Wrocław: b.w., 2000):
s. 251-252. Zob. też zarządzenie Hansa Franka wydane 14 XI 1942 r., w okresie „ostatecznej likwidacji” ludności żydowskiej, które zostało ogłoszone także na plakatach. Polacy - Żydzi 1939-1945…, s. 495; M Prz, MP-DA-263/65, Rozporządzenie policyjne o tworzeniu żydowskich dzielnic mieszkaniowych w Okręgach Radom, Krakau i Galizien (Galicja),
Kraków, 10 XI 1942 r.
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Przymusowy udział strażaków w łapance na Żydów jesienią 1942 r. opisała w swoim dzienniczku Franciszka
Reizer – nauczycielka, która w czasie wojny mieszkała w Albigowej, pow. Łańcut: „Niemcy zagnali wielu chłopów
– strażaków ze wsi i przy ich pomocy urządzili polowanie na Żydów. Przeszli tyralierą po polach z psami i bronią gotową
do strzału. Potem otoczyli las albigowski i na Honiach. Niemcy jechali na motocyklach po szerokich miedzach i drogach.
W wyniku tej akcji złapali siedmiu Żydów, starych, młodych i dzieci. Na noc zamknęli ich w szopie strażackiej koło
»Kółka« (sklepu). Przy szopie na zmianę po 2 godziny wartują wyznaczeni gospodarze – strażacy. Wartują po dwóch
i głową odpowiadają za zamkniętych w szopie. […] Rano przyjechali oprawcy. Kazali Żydów wypuścić. Wyprowadzili
na »Jaroszówkę«, dali rydle do ręki, kazali kopać. Ludzie kopali dla siebie doły, większe doły i mniejsze, jak kto miał
siłę. Przyglądali się temu chłopi zegnani przez Niemców. A potem szczęknęły karabiny maszynowe i ciała stoczyły się
do dołów. Chłopi chwycili na rozkaz za rydle i musieli przyrzucić zwłoki ziemią. Świeża ziemia drgała w konwulsjach.
Po kilku dniach chłopi odkopali zwłoki, ułożyli na drabiniasty wymoszczony słomą wóz i odwieźli na »kierkut« do Łańcuta”. F. Reizer, Dzienniki 1939-1944 (Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984): s. 71.
Bronisław Pucia „Artagnan”, s. Jana i Anieli z d. Sternik, ur. 5 IX 1920 r. w Tryńczy, pow. Przeworsk, wykształcenie niepełne wyższe. Żołnierz Placówki ZWZ-AK w Tryńczy. Ukończył kurs podoficerski i trzeci turnus Szkoły Podchorążych Piechoty w Obwodzie AK Przeworsk. Awansowany do stopnia kaprala z dniem 11 XI 1943 r. W 1945 r. pomagał
ojcu w prowadzeniu sklepu, był też pomocnikiem sołtysa. Od 1946 r. przebywał na Ziemiach Zachodnich, we Wrocławiu,
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na podwórzu domu Lejby Trinczera: zatrzymanych Żydów wyprowadzano kolejno na podwórze
i tutaj kazano położyć się, po czym strzelano im w tył głowy. Potwierdził to Józef Wojtuń, który
jako sołtys został wezwany na miejsce kaźni, gdzie był świadkiem śmierci jednego z Żydów.
Oprócz zarzutu, z jakim zwrócił się do niego jeden z funkcjonariuszy ukraińskich, że w Gniewczynie byli ukrywani poszukiwani przez niemieckie prawo okupacyjne, od mordercy Żydów
padło polecenie… zapłacenia za wystrzelone naboje.
W sprawie zatrzymania rodziny Adlerów w domu Józefa Laska, wiemy, że Żydzi na krótko
przed schwytaniem znaleźli w nim schronienie, jednak nie przebywali tutaj przez cały czas. Wychodzili, żeby skontaktować się z innymi ukrywającymi się, a także, aby odwiedzić swoje dzieci,
które znalazły schronienie w innym miejscu. Żydzi zostali zatrzymani przez policjantów granatowych, którym najprawdopodobniej towarzyszyli Franciszek Chruściel i Józef Chruściel. Nie
wiemy czy zrobili to dobrowolnie, czy też zostali do tego zmuszeni. Trudno jednak przyjąć stanowisko, że motywem ich postępowania była chęć rabunku. Sam Franciszek Chruściel w swoim
domu przechowywał i żywił rodzinę Adlerów, za co otrzymał od Gitli Adler „pierzynę i zagłówek”.
Zarówno Franciszek, jak i Józef Chruścielowie, jako zaprzysiężeni żołnierze dywersji AK, zajmowali się m.in. tropieniem osób, które współpracowały z okupantem na polu donosicielstwa, czy
też zajmowały się rabunkiem na konto konspiracji. O tym, że w przypadku współpracy z okupantem, czy też rabunków, żołnierzom AK groziła kara śmierci wspominał w trakcie procesu
Piotr Brud, były żołnierz z Placówki AK w Tryńczy, a później także członek plutonu dywersyjnego
z Obwodu AK Przeworsk (nb. sugestia Cezarego Łazarewicza zawarta w artykule Polityki, jakoby
również Piotr Brud współuczestniczył w zagładzie Żydów jest obrzydliwa).
Na terenie Obwodu AK Przeworsk najbardziej znany jest właśnie przypadek pierwszej drużyny dywersyjnej z Placówki AK w Tryńczy (kryptonim: „14”, „Tadeusz”), która wiosną 1943 r.
została rozwiązana rozkazem komendanta Obwodu, za wyłamanie się z rozkazu i podjęcie działalności rabunkowej. 15 kwietnia 1943 r. zostali zlikwidowani – dowódca plutonu, Bolesław
Małek „Athos” i dowódca drużyny dywersyjnej, Jan Niemiec. 3 maja wykonano wyroki na trzech
następnych członkach drużyny – Antonim Banasiu „Lancy”, Bronisławie Banasiu „Muszkieterze” i Emilu Banasiu „Sępie I”. Przed wykonaniem wyroku wspomniani próbowali zlikwidować
referenta kontrwywiadu Bronisława Pucię „Artagnana”123, który przekazał im ostrzeżenie.124
Znane są także wyroki wydane przez sądy specjalne na osobach, które wydawały Niemcom
następnie mieszkał w Szczecinie-Golęcino, gdzie pracował jako technik budowlany w przedsiębiorstwie armatorskim
„Polska Żegluga”. Aresztowany 25 VII 1947 r. w Szczecinie. Oskarżany o udział w rabunku w Grodzisku Dolnym w maju
1945 r., do czego nie przyznał się w trakcie procesu. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 3 IX 1948 r. skazany
na karę 8 lat więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na lat 5. W 1949 r. przebywał na obserwacji lekarskiej w Krakowie, mającej ustalić stan jego zdrowia. Zdiagnozowano u niego objawy psychozy schizofrenicznej. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 26 VIII 1949 r., z powodu apelacji złożonej przez obrońcę, uchylono
wyrok z 3 IX 1948 r. i skazano go na karę 5 lat więzienia. Na podstawie amnestii z dnia 22 II 1947 r. wyrok złagodzono
o połowę. Dodatkowo orzeczono karę 5 lat utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. Resztę kary
odbył w więzieniu w Wadowicach. Zwolniony 25 I 1950 r., zamieszkał w Leżajsku. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Rzeszowie z 18 X 1966 r. nastąpiło zatarcie skazania. Używał wtedy nazwiska Marczyński, w tym samym roku zamieszkał
w Rymanowie Zdroju i rozpoczął pracę jako inspektor nadzoru w Inspektoracie Budownictwa Rolniczego w Sanoku.
Zmarł 23 VII 1997 r., pochowany na cmentarzu w Tryńczy. AIPN Rz, 107/1704, Akta w sprawie karnej p-ko Mieczysławowi
Mazurek i towarzyszom, Sentencja wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów, 3 IX 1948 r., k. 246-252; tamże,
Sentencja wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków, 26 VIII 1949 r., k. 279-285; tamże, Zawiadomienie o zatarciu skazania, Rzeszów, 31 X 1966 r., k. 376; tamże, Notatka służbowa, Rymanów, 11 X 1966 r., k. 393; T. Gąsiorowski,
Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK…, s. 593-594.
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T. Gąsiorowski, Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK…, s. 92, 126.

W. Sobocki, „Wyroki na zdrajcach Narodu Polskiego i konfidentach (część I)”, Jarosławski Kwartalnik Armii
Krajowej, nr 32 (1998): s. 3.

ukrywających się Żydów, m.in. 11 września 1943 r. w położonej niedaleko Gniewczyny Wólce
Pełkińskiej zostali zastrzeleni Jan Pietluch, jego córka Wanda oraz Władysław Dubiński z tej
samej wsi.125 Bezpodstawne są zatem zarzuty Markiela, że „ideowe skrzydło Armii Krajowej reprezentowane przez miejscowych studentów nie przyjęło na siebie roli obrońcy żydowskich sąsiadów”.126
Józef Lasek nie wymuszał od Marii Koniecznej przedmiotów pozostałych po Żydach
– w przeddzień ich rozstrzelania przyszedł do niego policjant granatowy Orzechowski ze strażakiem Janem Skitałem i nakazał mu pójście z nimi. W domu Koniecznej Orzechowski wyciągnął listę rzeczy należących do Żydów, które zostały od niej zabrane i umieszczone tymczasowo
u Laska, a później większość z nich zabrał Orzechowski (drewniane łóżko zostało odkupione
przez Laska od Niemców, gdy ci wieźli je do Jarosławia).
Nierozstrzygniętą do końca pozostaje także rola wspomnianego policjanta granatowego.
Wiadomo, że również funkcjonariusze policji granatowej byli wykorzystywani przez Niemców
do obław na Żydów. Nierzadko policjanci wymuszali od ukrywających się łapówki127, co – jak
wynika z zeznań Teresy Łabuzy i Franciszka Kulpy – miało miejsce także w Gniewczynie.
Nie wiemy, dlaczego proceder ten został przerwany w momencie zorganizowania obławy na
Żydów, którzy posiadali jeszcze kosztowności, którymi dalej mogli się opłacać. Zostali oni zatrzymani przez policjantów granatowych, którym towarzyszył prawdopodobnie co najmniej
jeden strażak.
W niektórych zeznaniach padły zarzuty, że członkowie straży brali udział w przesłuchiwaniu
Żydów i ich torturowaniu. Miało to dotyczyć Jana Koniecznego i jego brata Józefa oraz Franciszka Chruściela i Józefa Chruściela. Informacje te nie pochodziły jednak od naocznych świadków, ale od osób, które wiedziały o tym ze słyszenia, bądź tak „miano mówić we wsi”. Zeznający
jako świadek w procesie Józefa Laska ks. Józef Miś, były wikariusz w Gniewczynie, wyrażał się
o nim pozytywnie, gdyż Lasek wiedział o wszystkim, co z punktu widzenia prawa okupacyjnego
było nielegalne, a nikt z tego powodu nie ucierpiał, przeciwnie „wszyscy mieszkańcy uważali
go za dobrego Polaka”. Wcześniej wspomniano, że Teresa Łabuza, która oskarżała Jana Koniecznego miała do niego żal o zabrany zegarek. We wspomnieniach Tadeusza Markiela osobą, która
miała torturować Żydów w budynku strażnicy był… Michał Łabuza – mąż Teresy.128
Można podkreślić fragment zeznania Jana Ryfy, który powiedział, że pierwszym, który przyniósł mu informację o informacjach wydobytych od Żydów w sprawie złotej biżuterii był Józef
Chruściel. Dopiero później przyszedł policjant Orzechowski, który zażądał jej zwrotu. Dzięki
ostrzeżeniu Chruściela, Ryfa mógł zabrać te przedmioty od swojej ciotki, dzięki czemu ocalały,
gdyż Lasek, któremu Orzechowski zlecił ich zabranie, nie starał się o ich przejęcie, także kiedy
zorientował się o próbie wręczenia mu imitacji. O innym z oskarżonych – Józefie Koniecznym,
który już nie żył w 1947 r. – wiemy, że w 1942 r. sam przechowywał dwóch Żydów, którzy zostali
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T. Markiel, „Zagłada domu Trinczerów”, s. 130.
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A. Hempel, Pogrobowcy klęski..., s. 177-178; M. J. Chodakiewicz, Żydzi i Polacy 1918-1955. Współistnienie
– zagłada – komunizm (Warszawa: Fronda, 2000): s. 199-200.
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„Niemcy przyjechali do jego domu [tj. Jana Koniecznego – dop. P.Ch.] celem ściągnięcia zaległego kontyngentu kartofli. Przytem Niemcy ci kazali mu poprowadzić się do jego brata Józefa Koniecznego. Wobec tego zmuszony był pójść z Niemcami według ich rozkazu. Brat Józef Konieczny napierany przez Niemców, przyznał się do pobytu
u niego Żyda. Wobec tego Niemcy Żyda tego zabrali i zastrzelili w polu – przyprowadzając następnie młodego Żydka,
który był pastuchem u brata Józefa. Żydka tego Niemcy również zastrzelili. Osk[arżone]mu natomiast Niemcy polecili
wziąć łopatę i wykopać grób na pochowanie zabitych Żydów”. AIPN Rz, 359/37, Akta w sprawie karnej Jana Koniecznego, Protokół rozprawy głównej, Rzeszów, 25 IV 1947 r., k. 80.
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zastrzeleni przez Niemców.129 Wcześniej była mowa o Mońku Russ, który ukrywał się u Jana
Koniecznego „Chacica”; w jego domu miał też przechowywać się Lejba Trinczer.
Warto podkreślić, że zeznania niektórych świadków były spisywane niezgodnie z ich wyjaśnieniami, a ewentualne poprawki nie były przyjmowane. Tak m.in. zrobiono w protokole pierwszego zeznania jednego z kluczowych świadków, Anieli Lasek żony Józefa, czy mieszkającej
w sąsiedztwie Lejbówki Teresy Łabuzowej. Można wskazać też fakt, że zeznający w śledztwie
w sprawie zastrzelonych Żydów wskazywali osoby, które albo już nie żyły, siedziały w więzieniu
lub ukrywały się.
Historia opowiedziana przez Tadeusza Markiela, tj. wykorzystanie przez okupantów niemieckich przedstawicieli społeczności polskiej w obławach na ludność żydowską dotyczy zagadnienia, które nie znalazło do tej pory pełnego opisu w historiografii.13 Jest to kwestia trudna,
nieposiadająca wielu źródeł wytworzonych w latach wojny lub wkrótce po jej zakończeniu,
trudno również po ponad sześćdziesięciu latach znaleźć świadków, którzy pamiętaliby istotne
szczegóły tej sprawy. Nie ma jednak wątpliwości, że należy dążyć do wyjaśnienia wszystkich
jej okoliczności. Temat ten w każdym przypadku wymaga jednak opracowań szczegółowych,
opartych na rzetelnym wykorzystaniu dostępnych źródeł, bez wydawania przedwczesnych
sądów i obciążania winą całej zbiorowości, jak to stało się w przypadku opisywanej Gniewczyny.
***

The Case of Józef Lasek: From the History of the Jewish Community in Gniewczyna Łańcucka
Under the German Occupation
Gniewczyna is a village located three kilometers north of the town of Przeworsk in southeastern Poland. During the German occupation, on 30 November 1942, the Ukrainian Auxiliary Police murdered eleven local Jews. This tragedy was propelled into the spotlight following
the publication of Tadeusz Markiel’s testimony in 2008. Markiel was born and raised in Gniewczyna and eventually became a professional officer in communist-ruled Poland. In his memoir,
he accused the local ethnically Polish neighbors of helping the Nazis catch the Jews, only to
torture them afterwards to obtain the location of hidden valuables.
The article, based on documents generated during a postwar trial against individuals accused of allegedly handing the Jews over to the Germans, illustrates that the image depicted by
Markiel and propagated by the media is quite simply untrue. All four defendants, who had served as firefighters during the war, were acquitted on all counts. It was also revealed that the
main defendant, Józef Lasek, assisted and sheltered the Jews in his own home and warned
them against the Germans and their collaborators.
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Zob.: W. Mędykowski, „Sprawiedliwi, niesprawiedliwi? O złożoności stosunków pomiędzy ratującymi a ocalonymi w okresie Zagłady” [w:] Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku, (red.) E. Czop, E. Rączy (Rzeszów:
IPN, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009): s. 27-35.

Rewolta więźniów
getta w Łachwie
(3 września 1942 r.)
GrzeGorz Berendt
Na międzywojennych kresach Kresów leży miasteczko Łachwa, znajdujące się w przededniu II
wojny światowej na terenie powiatu Łuniniec w województwie poleskim. Miejscowość rozwijała się
nad rzeką o nazwie Śmierć (sic!), przy czym większość zabudowań powstała na zachód od głównego
koryta rzeki i jego rozlewisk. Z ważnych budynków na wschodnim brzegu funkcjonowała przede
wszystkim cerkiew prawosławna. Istotnym czynnikiem rozwoju była linia kolejowa Brześć – Pińsk
– Homel, biegnąca na północnych obrzeżach Łachwy. Stacja kolejowa znajdowała się w północnozachodniej części miasteczka. Na północy rozciągało się dostępne tylko zimą bagno Hryczyn. Pińsk
leżał na zachodzie, w odległości 70 km. Na północnym wschodzie, oddalone o 33 km, funkcjonowało
inne miasteczko – Lenin.1 O kilkanaście kilometrów na wschód, przy szlaku kolejowym rozwijały
się Sienkiewicze i Mikaszewicze, z kolei o kilka kilometrów na zachód leżał Kożangródek. Granica
polsko-sowiecka przebiegała 30 km na wschód od Łachwy. Na ludność składało się w latach 30.
ponad 5 tysięcy osób2, wśród których liczebnie dominowali Białorusini (około 3 tysiące osób). Drugą
co do wielkości grupę narodową stanowiło około 1800 Żydów.3 Polacy wprawdzie do 17 września
1939 r. dominowali politycznie, natomiast nie stanowili licznej zbiorowości. Było ich około pięciuset.
Większość z nich mieszkała na południe od centrum, na siedlisku o nazwie Szlachta.
Łachwa była niemal klasycznym przykładem sztetla, miasteczka zdominowanego od XVIXVII w. przez żydowskich rzemieślników, kramarzy, domokrążców i bogatszych kupców. Obsługiwali oni okoliczną ludność wiejską, zajmującą się rolnictwem, hodowlą, rybołówstwem bądź
pracą przy pozyskiwaniu, transportowaniu i obróbce drewna. Miejscowość stanowiła przez kilkaset lat własność Radziwiłłów, a w XVIII w. przeszła w posiadanie rodziny Wittgenstein.4
K. Kolpanitzky, Sentenced to Life. The Story of a Survivor of the Lahwah Getto (London: Mitchell Vallentine & Company,
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H. A. Michaeli, „Der blutiger ojfsztand in geto” [w:] Riszonim lemared – Lachwa, (red.) A. Michaeli, I. Lichtensztajn,
I. Morawczyk, Ch. Szklar (Jerozolima: b.w., 1957): s. 445.
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REWOLTA WIĘŹNIÓW GETTA W ŁACHWIE

Postęp mechanizacji doprowadził do rozwoju zakładów przemysłu drzewnego. Poza tym bogaci
kupcy, np. Pinie Kaplan, Mosze Lew czy Meir Morawkin sprzedawali drewno pozyskane w okolicznych lasach na terenie Imperium oraz eksportowali je daleko na zachód. Niemniej wydaje
się, że do schyłku XIX w. miasteczko nie rozwijało się zbyt szybko. W latach 80. XIX w. było
tam około 150 domów i 800 mieszkańców. Jakow Szklar wspominał, iż na krótko przed I wojną
światową w Łachwie mieszkało około 350 rodzin, z czego około 50 proc. żydowskich.5 Po roku
1884 musiał nastąpić intensywny napływ ludności prawosławnej. Przypadek Łachwy jest szczególny na tle miasteczek kresowych, gdzie na ogół dominowali liczebnie Żydzi, obok nich silni
byli Polacy, a ludność białoruska lub ukraińska stanowiła zdecydowaną mniejszość, zajmując
najniższe szczeble drabiny społecznej. Wielu Żydów, ze względu na kontakty z klientami, znało
białoruski, ale i wielu miejscowych chrześcijan posiadało podstawową znajomość jidysz.
W tekstach napisanych przez kilku żydowskich mieszkańców niewiele wspomina się
o przedwojennych nieżydowskich sąsiadach. Zasadniczo nie znajdujemy tam informacji również
o konfliktach na tle etnicznym. Kopel Kolpanitzky zapamiętał przejaw antysemickiej agresji ze
strony białoruskiego chłopaka w roku 1938. Ten sam świadek krótko napomyka o „antysemickich, katolickich Polakach” ze Szlachty, których skupisko polecano mu z daleka omijać.6 Evelyn
Romanovsky-Ripp pisze o pierwszych znanych jej sytuacjach konfliktowych w kontekście kilkudniowej anarchii, jaka zapanowała w okresie między ucieczką Sowietów a nadejściem Niemców na przełomie czerwca i lipca 1941 r. Miejscowi chuligani zaczęli wówczas nękać Żydów,
obwiniając ich za swoją niedolę.7
Do września 1939 r. Łachwa była zaniedbanym, w istocie bardzo biednym miasteczkiem.
Kilka miejskich ulic nie miało bruku, a trotuary wykonano z drewnianych belek i desek. W okresie słot i roztopów mieszkańcy brodzili w błocie. Ruch miejski odbywał się po ulicach Lubczyńskiej, Kożanogródeckiej, Dawidogródzkiej, Szkolnej, Rynkowej, Młyńskiej, Kowalskiej, Pustej
i kilku innych. Centralne miejsce stanowiły rynek i bazar. Żydzi mieszkali wzdłuż wymienionych
głównych ulic, Białorusini na obrzeżach. Dominowały drewniane, parterowe i jednoizbowe domy
kryte strzechą. Bogatsi ludzie mieli domy, w których znajdowało się po kilka pokoi. W miasteczku była apteka, ale nie było lekarza. Zamiast niego był felczer, a poza nim leczeniem zajmowały się znachorki różnych wyznań i religii. To one m.in. stawiały bańki czy przyjmowały
porody.
Bliskość granicy wschodniej sprawiła, że Sowieci wkroczyli do miasteczka już 17 września
1939 r. Jak wszędzie na Kresach, komunistyczna okupacja oznaczała zniszczenie dotychczasowych stosunków społecznych, politycznych i gospodarczych. Rozwiązano wszystkie organizacje
polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze z okresu przedwojennego.8 W przestrzeni publicznej zaczęły funkcjonować instytucje typu sowieckiego. Dawni urzędnicy i funkcjonariusze
państwowi, jak też samorządowi w większości stracili posady. Ich miejsce zajęli miejscowi i napływowi komuniści, wspierani przez osoby, które postanowiły skorzystać ze zmiany reżimu politycznego. Rozpoczął się werbunek do partii komunistycznej, komunistycznego związku
młodzieży (ros. Komsomoł) i dziecięcej organizacji pionierskiej.
Przedsiębiorcy zatrudniający najemną siłę roboczą zostali wywłaszczeni. Niektórym pozwolono przez pewien czas pracować w swoich upaństwowionych firmach w charakterze meryto-
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rycznych administratorów. Innych zmuszono do opuszczenia rodzinnych miejscowości. Przez
kilka miesięcy Sowieci tolerowali działalność drobnych, rodzinnych firm: sklepów i warsztatów
rzemieślniczych. Jednak ich egzystencja niemal natychmiast stanęła pod znakiem zapytania.
Mnogość pieniędzy, którymi dysponowali żołnierze i funkcjonariusze władz okupacyjnych prowadziła do szybkiego pustoszenia półek sklepowych i magazynów.
To zjawisko zostało odnotowane powszechnie przez polskich mieszkańców Kresów. Rzadko
jednak wspominają oni o czymś, z czego nie zdawali sobie sprawy, chociaż bardzo szybko odczuli
konsekwencje sowieckich porządków gospodarczych. Sklepikarze i rzemieślniczy, wśród których
dominowali Żydzi, dostali za swój przedwojenny towar duże ilości pieniędzy. Niewiele jednak
mogli z nimi zrobić na terenie kontrolowanym przez ZSRS. Nie mogli uzupełnić zapasów produktów czy surowca. Dodatkowo uderzyły w nich wysokie podatki wprowadzone przez Sowietów. Ben-Cion Pinchuk nazwał okres od wkroczenia Armii Czerwonej do stycznia 1940 r.
krótkotrwałą odmianą NEP-u.9 Sowieci potrzebowali tych kilku miesięcy na rozpoznanie terenu,
zorganizowanie swojej administracji i zlokalizowanie osób uznanych za najgroźniejszych wrogów.
Po czym zniszczyli ostatnie drobne prywatne podmioty gospodarcze, a wiele osób uznanych za
„element społecznie niebezpieczny” uwięzili i zamordowali, bądź deportowali w głąb ZSRS.
Przed falą represji tego typu dość powszechnie dawni kupcy i sklepikarze zostali zatrudnieni
jako księgowi w nowych podmiotach gospodarczych typu sowieckiego, tzn. spółdzielniach produkcyjnych i usługowych.10
Spadek podaży towarów skutkował wzrostem cen, pojawieniem się kolejek przed sklepami
i błyskawicznym rozwojem czarnego rynku. Źródłem, z którego go zasilano, był m.in. przemyt
z Generalnego Gubernatorstwa. Nie wiemy, na ile to źródło dostarczało towar także na rynek
położony kilkaset kilometrów na wschód od granicy dzielącej obszar obu okupacji. Niemniej
na pewno pojawiła się instytucja nieformalnego targowiska rzeczy używanych, tandety (ros. tołczok), na którym mieszkańcy handlowali poza oficjalnym systemem dystrybucji. Ludzie z miasteczka kupowali od chłopów żywność, płacąc bądź pieniędzmi, bądź w ramach handlu
wymiennego.
Tu można zaznaczyć, że jesienią 1939 r. dotarła do miasteczka około trzystuosobowa grupa
żydowskich uchodźców z terenów okupowanych przez Niemcy. Byli to głównie przedwojenni
mieszkańcy Włodawy, Ostrowi Mazowieckiej, Makowa Mazowieckiego, Ostrołęki i innych miast
z obszarów między Wisłą i Bugiem.11 Przykład Fisza Gradbajma pokazuje, że ruchy migracyjne
trwały wiele miesięcy po zakończeniu kampanii wrześniowej. Wspomniany Gradbajm dotarł do
Łachwy wiosną 1940 r. Uchodźcom (tzw. bieżeńcy) przydzielono jakieś lokale. Gradbajm twierdzi,
że większość dostała pracę, a nielicznych, którzy jej nie mieli wspierała lokalna wspólnota żydowska. Dzieci zaczęły uczęszczać do miejscowej szkoły.
Ben-Cion Dagan wspomina, że nowe władze zakazały ojcu pracy chałupniczej i nakazały
wstąpienie do spółdzielni produkcyjnej (ros. artel). Głodowa pensja, którą tam otrzymywał nie
pozwalała na wykarmienie dziewięcioosobowej rodziny. Kopel Kolpanitzky pisze o tym, jak komuniści znacjonalizowali tartak i młyn prowadzony przez jego ojca w miejscowości Cheloniec.
Nie mając początkowo odpowiednich kadr do zarządzania obu firmami, zatrudnili go jako najemnego administratora, a we wrześniu 1940 r. NKWD aresztował go jako osobę „obcą klasowo”
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i podejrzaną o „reprezentowanie tendencji burżuazyjnych”.12 Realia aprowizacyjne, panujące
w Łachwie po zniszczeniu prywatnego handlu, opisuje skrótowo Kolpanitzky: „Pozostał jeden
sklep, w którym były puste półki. Rodziny żyły z tego, co zgromadziły jeszcze w polskich czasach. Aby zdobyć chleb, mydło, olej i inne podstawowe produkty trzeba było stać w długich kolejkach i zajmować w nich miejsce jeszcze przed świtem”.13 Na święta Pesach 1940 r. można
było przygotować macę tylko dzięki temu, że przemytnicy kupili mąkę na Ukrainie lub w innych
regionach, a następnie sprzedawali po paskarskich cenach na targowisku.
Ogólny obraz dramatycznego, a często wręcz tragicznego położenia przedstawicieli polskich
elit kresowych po 17 września 1939 r. jest na ogół znany polskim czytelnikom i dlatego nie będę
w tym miejscu o nim pisał. Mniej znane są aspekty sytuacji ludności żydowskiej, w przypadku
której (najczęściej w przekazie potocznym) wspomina się o przejawach kolaboracji z Sowietami.
Jak to zwykle bywa, sytuacja była znacznie bardziej skomplikowana, niż przekaz zachowany
w zbiorowej pamięci polskich kresowiaków.
W Łachwie i w innych miasteczkach byli lokalni beneficjenci sowieckiej okupacji. Komuniści
i zwolennicy rewolucji socjalnej. Z okazji skorzystali też bezideowi karierowicze, zdolni przystosować się do każdych warunków w celu wyciągnięcia korzyści osobistych. Ku nowemu reżimowi ciążyła część radykalnej, lewicowo nastawionej młodzieży. Decydowała o tym m.in.
niechęć do społecznych realiów II Rzeczypospolitej i związana z tym intensywna propaganda
mówiąca o „świetlanych” perspektywach tworzonych młodym ludziom przez nową władzę:
możliwość edukacji na wszystkich szczeblach i gwarancja pracy. W nowo wcielonych obwodach
Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (BSRS) bardzo krótko dbano o pozory rozwoju
narodowej kultury białoruskiej. W szkołach niemal natychmiast zaczęto nauczać w języku rosyjskim, w oparciu o sowieckie metody i program szkolny.
Po anektowaniu polskiej części Polesia do BSRS niektórzy nowi obywatele ZSRS skwapliwie
wstępowali do WKPb lub Komsomołu. W części to ich rękami zwalczano wpływy „kręgów reakcyjnych” w społeczności żydowskiej. Wprawdzie Michaeli twierdzi, że nikogo z przedwojennych
przywódców społeczności żydowskiej nie wysiedlono, co tłumaczy tym, że nie było zdrajców,
którzy złożyliby na nich donosy.14 Ale to nazbyt optymistyczny obraz. Kolpanitzky wspomina
o aresztowaniu kilku bogatszych prywatnych przedsiębiorców. Szlojme Gelmson w relacji złożonej w 1947 r. mówi o aresztowaniu ogólnego syjonisty Kolpanickiego i Lejzera Portnoja z partii
Poalej Syjon Prawica.15 Zmasowany atak NKWD wisiał w powietrzu. Dosłownie na dzień przed
atakiem Niemiec na ZSRS dokonano licznych aresztowań w Mikaszewiczach, a krążyły słuchy,
że gotowe już były proskrypcyjne „listy wrogów ludu” z Łachwy.16 Na stacji w Mikaszewiczach
czekały więzienne wagony. Wszędzie widziano wielu młodych, uzbrojonych funkcjonariuszy
NKWD.
A „reakcjonistów” nie brakowało. Poza dawnymi przedsiębiorcami do tej kategorii zaliczano
charyzmatycznych przywódców religijnych i działaczy politycznych. W polskich czasach wspólnocie mojżeszowej służyło dwóch rabinów: Abraham Chaim Zalman Oszerowicz i Eliezer Arie
Lichsztajn. We wrześniu 1939 r. w mieście znalazł się wykładowca jesziwy mędrców z Lublina
– rabin Dawid Mincberg. Przed wojną do dyspozycji osób wierzących stały dwie synagogi i jeden
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mniejszy dom modlitwy (jid. sztybł), gdzie gromadzili się wyznający chasydyzm. Sowieci zamknęli wszystkie domy modlitwy. Do 17 września w miasteczku istniała placówka socjalistycznej partii „Bund”. Bardzo silne były wpływy niemal wszystkich ugrupowań syjonistycznych, od
rewolucyjnej organizacji „Haszomer Hacair” przez mieszczańskich ogólnych syjonistów po młodzieżówkę prawicy narodowej, zrzeszoną w organizacji syjonistów-rewizjonistów „Betar”. Popularność idei emigracji do Palestyny miała być tak duża, że od lat 20. stale rosła liczba osób
posługujących się na co dzień językiem nowohebrajskim. Jeden z mieszkańców twierdził, chyba
z dużą przesadą, że na krótko przed wojną niemal wszyscy Żydzi znali w Łachwie państwowy
język przyszłego odrodzonego Izraela.17 Stopień samoorganizacji lokalnej społeczności żydowskiej jest istotnym czynnikiem, który należy zachować w pamięci, zważywszy nadchodzące tragiczne wydarzenia. Skądinąd podobnie jak to, że część mężczyzn przeszła przeszkolenie
w Wojsku Polskim, inni w Armii Czerwonej, a jeszcze inni podczas zajęć z przysposobienia wojskowego przed i po 1 września 1939 r.
Dla niekomunistycznych i antykomunistycznych środowisk politycznych sowieckie porządki
oznaczały zakończenie legalnej działalności. Dawne związki personalne utrzymywano w ograniczonym wymiarze. Wbrew zakazom, potajemnie nauczano dzieci zasad religii mojżeszowej.18
Zajmował się tym np. uchodźca z Ostrowi Mazowieckiej – rabin Daniel Brisk. Dokonano spektakularnej akcji ukrycia, liczącej ponad 3 tysiące tomów, kolekcji biblioteki syjonistycznej organizacji „Tarbut”, służącej wszystkim narodowym organizacjom żydowskim.19 Chociaż Sowieci
zakazali używania hebrajskiego w miejscach publicznych, zapalony syjonista Icze Fiszman nadal
to robił. Skądinąd także w okresie okupacji niemieckiej. Część aktywistów podjęła próbę nielegalnego przekroczenia granicy z Litwą i szukania tam azylu. Było to stosunkowo łatwe podczas
pierwszych tygodni okupacji sowieckiej, później granicę uszczelniono. Znamy nazwisko jednego
syjonisty z Łachwy, który zdołał przedostać się na Litwę. Był nim Jakow Murwczyk, jeden
z działaczy prawicowo-narodowych z „Betar”. Dotarł do Wilna.20
Warto zauważyć, że wiosną 1941 r. mieszkańcy obserwowali ruch dużych formacji Armii
Czerwonej w kierunku zachodnim.21 Przez stację kolejową przejeżdżały transporty z oddziałami
piechoty i jednostki zmechanizowane. Wojna wisiała w powietrzu.
Forsowny proces sowietyzacji przerwał niemiecki atak na ZSRS. W pierwszym tygodniu
wojny trwały gorączkowe migracje ludności i ruchy wojsk. Do domu wracali mieszkańcy wcześniej zatrudnieni np. w Brześciu, Kobryniu, Pińsku czy Łunińcu. Jeden ze świadków wspomina,
że pojawił się szwagier nieco wcześniej zmobilizowany do Armii Czerwonej, który stracił kontakt
ze swoją jednostką.22 Sowieccy urzędnicy, funkcjonariusze, członkowie organizacji komunistycznych i żołnierze przystąpili do gorączkowej ewakuacji.
Chociaż władze sowieckie przez dwa lata nie podawały informacji na temat antyżydowskiej
polityki prowadzonej przez III Rzeszę w zachodniej i środkowej części okupowanej Polski, Żydzi
w Łachwie mieli świadomość tego, jaki stosunek mieli do nich naziści. Wiedzieli o tym z przed-
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wojennych publikacji, mówili o tym uchodźcy z Generalnego Gubernatorstwa, pisali o tym
krewni. Jedni wprawdzie łudzili się, że informacje te są przesadzone i spodziewali się stosunków
podobnych do tych z lat I wojny światowej, inni jednak nie mieli złudzeń. Na wschód udała się
nieznana bliżej liczba z dawna osiadłej ludności i uchodźców.23 Okazało się jednak, że na ich
drodze stanęły oddziały NKWD, które obsadziły dawną granicę polsko-sowiecką i przepuszczały
tylko ściśle określone kategorie osób uciekających na wschód, dysponujących specjalnymi zaświadczeniami. Między innymi przepuściły wiezioną samochodem piętnastoosobową grupę
członków Komsomołu z Łachwy.24 Natomiast pozostałych uciekinierów odesłano do domu. Jak
dziś wiemy, w ten sposób na większość z nich NKWD wydało wyrok śmierci, zabierając im
szansę ewakuacji na tereny, których Niemcy nie zajęli.
Saperzy Armii Czerwonej wysadzili mosty na rzekach i podpalili położone blisko miasteczka
składy z benzyną. Niemieckie forpoczty pojawiły się w Łachwie w pierwszych dniach lipca 1941 r.
w godzinach rannych.25 Po wielu miesiącach sowieckiego terroru wielu mieszkańców witało
Niemców chlebem i solą, położonymi na tacach okrytych świątecznymi kolorowymi, wyszywanymi chustami. Obok żołnierzy Wehrmachtu szybko pojawiły się formacje SS. Powołano nową
administrację. Komendę niemiecką ulokowano w domu kupca Szlomy-Zalmana Murawczika,
położonym w centrum miasta przy rynku. Zresztą dom ten został zrabowany właścicielowi już
w 1939 r. przez Sowietów. Po kilku dniach od wejścia Niemców, powołano białoruską policję
pomocniczą. Kopel Kolpanitzky twierdzi, że trafili do niej ochotnicy rekrutujący się ze znanych
w okolicy kryminalistów i pijaków. Początkowo komendę nad nimi objął volksdeutsch Hoch, od
lat mieszkający w miasteczku. Po pewnym czasie musiały nastąpić zmiany, bowiem na początku
kwietnia 1942 r. komendantem lokalnej policji był Białorusin o nazwisku Greczko.26
Zaczęto wydawać zarządzenia regulujące życie codzienne. Podawano je do wiadomości, wywieszając kopie na tablicy ogłoszeń. W lipcu Żydom nakazano noszenie na prawym ramieniu
białych opasek z namalowaną na nich żółtą gwiazdą Dawida. W sierpniu opaski zastąpiono tzw.
żółtymi łatami, tzn. dwoma kawałkami żółtego materiału, wyciętymi w kształcie gwiazdy Dawida o średnicy około 10 cm. Miały być przyszyte na wysokości serca na plecach i na piersi. Na
rozkaz Niemców, lub kierując się własnym interesem, policja pomocnicza konfiskowała żydowskie mienie, w tym w pierwszej kolejności krowy.
Wdrażaniem zarządzeń regulujących życie Żydów zajął się Judenrat. Jego powstanie zainicjował Hoch, który zwrócił się do rabinów, aby wyłonili nową reprezentację społeczności żydowskiej. Po konsultacjach ustalono, że kierować nim będzie Berl Łopatin, dawny kupiec
zbożowy, przed wojną działacz organizacji syjonistów ogólnych.27 Poza nim w radzie zasiedli:
Josef Gózewicz, Izrael Drebski, Jakow Masler i Monis Broder. Nadzorem nad komandami roboczymi zajmowali się Eliahu Szecht i Nahum Millman. Elhanan Kolpanicki został sekretarzem
rady. Biuro Judenratu mieściło się w domu Zalmana Hejfeca przy ul. Szkolnej. Na czele Żydowskiej Służby Porządkowej stał uchodźca z Włodawy – Icchak Lichtenberg. Zadbano o to,
by w jej szeregach nie znalazł się element kryminalny.
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Abandoned…, s. 26.
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W różnych tekstach napotykamy też rosyjską i hebrajską wersję jego imienia, tzn. odpowiednio Borys i Dov.

Nie minęło kilka tygodni a różnymi kanałami zaczęły napływać wiadomości o systematycznym mordowaniu żydowskich mężczyzn na terenie powiatu Łuniniec i sąsiednich. Przyniosły
je m.in. kobiety i dzieci z Łunińca i Dawidgródka, które po masakrze szukały schronienia
w Łachwie. Ta grupa powiększyła lokalną społeczność żydowską o 150 osób. 12 sierpnia wydano
Żydom polecenie wykopania trzech dużych dołów na obrzeżach miasteczka. W mieście zakwaterował duży oddział kawalerii SS. 13 sierpnia Niemcy nakazali wszystkim Żydom płci męskiej
w wieku od 14 do 65 lat, aby następnego dnia stawili się na placu obok cerkwi.28 Zdawano sobie
sprawę, że społeczność stoi o krok od zagłady. Za niepodporządkowanie się rozkazowi groziła
kara śmierci. W wyznaczonym dniu, o godzinie 4.00, Żydzi zgromadzili się we wskazanym miejscu okrążonym już przez uzbrojonych żołnierzy SS. Młodzieńców i mężczyzn ustawiono w czterech szeregach, a naprzeciwko nich ulokowano dwa karabiny maszynowe. Nieszczęśników
trzymano na placu w niepewności dziesięć godzin. Potem niespodziewanie padła komenda „rozejść się”; pozwolono opuścić plac i powrócić do domu. Ociągających się bito pałkami, w czym
uczestniczyła również miejscowa policja.
Po mieście rozeszła się informacja, że taki rozwój wypadków wynikał z odważnej decyzji
przewodniczącego Judenratu, który udał się do dowódcy niemieckiej jednostki przysłanej do
przeprowadzenia egzekucji. Według relacji świadków jednostka należała do dywizji SS „Wiking”,
a dowodził nią generał major Schmidt.29 Wersja ta nie jest prawdziwa. Dywizja SS „Wiking”
operowała wtedy na terenie Małopolski Wschodniej i południowej Ukrainy.30 Natomiast unicestwieniem mężczyzn w skupiskach żydowskich na terenie dawnego powiatu Łuniniec od
1 sierpnia zajmowali się siepacze, służący w czterech konnych szwadronach 2. pułku SS, którymi
dowodził Franz Magill. Systematyczne mordowanie żydowskich mężczyzn nastąpiło na polecenie Heinricha Himmlera, który 30 lipca w Baranowiczach, w obecności Ericha von dem BachZelewskiego i Hermanna Fegeleina, wyraził niezadowolenie z powodu niepodjęcia przez
oddziały dowodzone przez obu oficerów zdecydowanych działań wymierzonych w Żydów. Do
Łachwy wkroczyli prawdopodobnie esesmani – kawalerzyści z 4. szwadronu, dowodzeni przez
Kurta Wegenera, którzy 11 sierpnia wymordowali 1312 mężczyzn i chłopców.31 Właśnie dowódcy
komanda eksterminacyjnego Łopatin zaproponował łapówkę w zamian za rozpuszczenie skazańców.32 Dodatkowo argumentował, że Żydzi są Niemcom niezbędni do pracy przy odbudowie
zniszczonych mostów, torów kolejowych czy dróg i nie ma sensu ich zabijać. Wskazał, że w okolicy nie ma już darmowej siły roboczej w postaci żydowskich mężczyzn i oni są ostatnim pozostałym rezerwuarem, z którego można korzystać.33 Niemiec przyjął łapówkę; być może trafił do
niego argument o użyteczności Żydów i dotrzymał słowa.
Według innej wersji, po rozmowie niemiecki generał zaprosił Łopatina do samochodu
i razem dokonali objazdu miasteczka. Po tym oficer miał wystawić rodzaj listu żelaznego, z którego wynikało, że Żydzi w Łachwie są nieszkodliwi, a najlepszym z nich jest Berl Łopatin. Taką
wersję powtórzyło kilku świadków. Czternastoletni wówczas Borys (w Izraelu Ben-Cion) Dagan
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Taki argument Łopatina przytacza Kopel Kolpanitzky (Sentenced to Life…, s. 40).
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zapewne posiadał wiedzę w tym zakresie, gdy po mieście rozeszły się różne opowieści na ten
temat. Bardziej wiarygodnym wydaje się świadectwo Icchaka Lichtenberga, który był wówczas
dorosły, miał codzienny kontakt z Łopatinem i w okresie okupacji niemieckiej stał w centrum
wydarzeń związanych ze społecznością żydowską. Z kolei Fisz Gradbajn podaje, że istotny wkład
finansowy w zbiórkę na okup wnieśli bieżeńcy z Ostrowi Mazowieckiej: bracia Michał i Jehuda
Ozdoba.34
Społeczność przedłużyła swoją egzystencję. Natomiast niemal od następnego dnia miała
wystawiać do dyspozycji Niemców komanda robocze, składające się z mężczyzn i kobiet. Zapłatą za pracę trwającą niejednokrotnie dwanaście godzin był przydział 200 gram chleba i wodnistej zupy. Tak słabe wyżywienie miało wystarczyć osobom przewożonym lub prowadzonym
do miejsc oddalonych niejednokrotnie o kilkanaście kilometrów, gdzie wykonywały ciężkie
prace fizyczne przy odbudowie zrujnowanej w czerwcu i lipcu 1941 r. infrastruktury komunikacyjnej. Poza tym, Żydzi pracowali w cegielni, w składnicy paliw płynnych, przy załadunku
i rozładunku wagonów kolejowych oraz samochodów i wozów. Pracowały nawet dzieci, zajmujące
się np. pruciem starych swetrów w celu uzyskania wełny, z której robiono następnie szaliki i rękawiczki na potrzeby niemieckiego wojska.
Zarówno Niemcy, jak i białoruscy policjanci wykorzystywali swoją pozycję do poniżania i dręczenia Żydów. Starcom kazali myć w rzece konie, po czym bili ich i obcinali im brody i pejsy.
Następnie zaprzęgli nieszczęśników do powózek i kazali ciągnąć je ulicami miasteczka, okładając Żydów batami. Pewnej niedzieli starców i rabinów zapędzono na rynek, kazano tańczyć
i śpiewać m.in. hymn syjonistów „Hatikwa”.35 Pojawiały się kolejne żądania wydawania towarów
i surowców (np. skóry). Szlojme Gelmson utrwalił nawet ogólne ramy chronologiczne wysuwania
kolejnych roszczeń. We wrześniu 1941 r. Niemcy zażądali 100 tysięcy rubli okupu, w październiku nakazali oddać złoto, srebro i kosztowności oraz rzeczy o dużej wartości materialnej.
W listopadzie zażądali futer i kożuchów (tzw. Pelzaktion), a także butów z cholewami i innych
rodzajów ciepłej odzieży.36 Żydzi nie tylko musieli oddać wszystkie odbiorniki radiowe, ale wydano im zakaz słuchania radia oraz czytania gazet.
Okolicznością ułatwiającą Żydom funkcjonowanie pod rządami Niemców i lokalnej policji
było to, że przez kilka miesięcy nie byli zamknięci w getcie. Na terenie miasta i podczas kontaktów z okoliczną ludnością wymieniali swoje rzeczy na żywność. W rodzinach, w których zabrakło tego typu środków, pojawiał się głód. W pierwszej kolejności dotknął on uboższych
uchodźców, którym towar na wymianę wyczerpał się stosunkowo szybko. Nie zawsze transakcje
kończyły się pomyślnie. Brat Borysa Dagana nie otrzymał obiecanej zapłaty za odzież oddaną
na wymianę. Po tym jak upomniał się o należność, nieuczciwy kontrahent porozumiał się ze
znajomym policjantem, który biciem „wyjaśnił” Żydowi, że nie powinien upominać się o swoje
prawa.
Ciężkie warunki życia uległy dalszemu dramatycznemu pogorszeniu w wigilię żydowskiego
święta Paschy, która w 1942 r. przypadła 1 kwietnia. Gdy Żydzi zgromadzili się przy świątecznie
nakrytych, chociaż na ogół prawie pustych, stołach do domów wpadły komanda złożone z niemieckiej i lokalnej policji. Rozdając ciosy kolbami i pałkami na prawo i lewo wypędzano ludzi
na dwór, informując przy tym o rozkazie przeniesienia się do getta, które powołano do istnienia
decyzją pińskiego komisarza okręgowego Alfreda Ebnera (niem. Gebietskommisar).
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Obszar getta wytyczono w centrum miasteczka, w ten sposób, że jego wschodnia granica
przebiegała wzdłuż koryta i rozlewisk rzeki Śmierć, natomiast zachodnia nieopodal posterunku
niemieckiej policji i budynków koszarowych zajmowanych przez Wehrmacht. Getto przecinały
dwie równoleżnikowo zorientowane i równoległe względem siebie ulice: Szkolna i Rynkowa.
Ponadto, getto dzieliło się na dwie główne części: północną i południową. Linię przecięcia wyznaczała ul. Szkolna. Jako że była to arteria komunikacyjna ważna dla całego miasta, prowadząca
na wschodzie do mostu nad odnogami i rozlewiskami rzeki Śmierć, Niemcy pozostawili ją dostępną dla aryjczyków. Żydzi mieli prawo przekraczać ul. Szkolną, przechodząc z jednej części
getta do drugiej, tylko dwa razy dziennie. Tej komunikacji służyły wąskie bramy w ogrodzeniach
oddzielających obie części getta od ul. Szkolnej. Najkrótsza droga wyprowadzenia ludności
z getta w kierunku wschodniego brzegu rzeki Śmierć prowadziła również przez bramy przy ul.
Szkolnej. Koniec ul. Rynkowej na wschodzie dochodził do brzegu rzeki. Ta ulica przebiegała
w większości wewnątrz getta, dzieląc terytorialnie jego południową część na dwa mniejsze obszary.
Na całym wskazanym terenie znajdowały się 43 drewniane, jednopiętrowe domy mieszkalne. Według Icchaka Lichtenberga, stłoczono w nich 2350 osób.37 Łatwo policzyć, jaka była
średnia liczba osób przypadających na jeden dom. O warunkach lokalowych panujących w getcie
daje wyobrażenie to, że szesnastoosobowej rodzinie Borysa Dagana przydzielono do dyspozycji
pokój o powierzchni 12 m2.38 Tłok sprawił, że w ciepłe noce latem 1942 r. wiele rodzin spało
na dworze, gdyż zaduch nie pozwalał wytrzymać w pomieszczeniach. Domy były rozrzucone
na całym terenie objętym granicami getta, chociaż najwięcej z nich stało przy ulicach Rynkowej
i Szkolnej. Teren obu części getta otoczono ogrodzeniem dwumetrowej wysokości, skonstruowanym z belek, desek i drutu kolczastego. Żydom zakazano opuszczania getta i kontaktów
z ludnością aryjską. Na zewnątrz mogły wychodzić tylko grupy robotników przymusowych, którzy pod strażą udawali się do miejsca zatrudnienia.
Dziesięć kilometrów na wschód od Łachwy, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnej granicy
polsko-sowieckiej w dwóch wsiach Markowa i Sienkiewicze, przedzielonych rzeką Łań żyło 64
Żydów. Przesiedlono ich do Łachwy, gdy założono już tam getto, ale jeszcze w kwietniu.39 Podczas przeprowadzki pozwolono zabrać minimalną ilość dobytku. W Łachwie na każdego z przesiedlonych czekało wydzielone miejsce o powierzchni trzy czwarte metra kwadratowego. Także
w kwietniu do Łachwy trafiła pewna liczba Żydów z Dawidgródka.40
Po utworzeniu minidzielnicy zamkniętej sytuacja aprowizacyjna Żydów stała się wręcz katastrofalna. Mimo tego nie podejmowali prób ucieczki, gdyż Niemcy wprowadzili odpowiedzialność zbiorową. Karą za ucieczkę była śmierć schwytanego zbiega, członków jego rodziny
i innych więźniów getta. Aleksander Naumowicz, rodem z Sienkiewicz, w rozmowie z dziennikarzem wspominał po latach: „Przy drzwiach każdego domu w getcie wisiała kartka z tekstem
rozkazu o następującym brzmieniu: »W przypadku ucieczki zostaną rozstrzelani wszyscy Żydzi
w getcie«. Nikt nie chciał ryzykować życia 2 tys. ludzi. Jeżeli już uciekać to tylko razem”.41
Z rezygnacją znoszono więc codzienną niedolę, nie widząc innej alternatywy ocalenia lokalnej
społeczności jako całości. Głód stał się przyczyną chorób i zgonów wielu osób. Szukano zastęp-
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czej żywności, gotowano różne dziko rosnące rośliny. Członkowie służby porządkowej stworzyli
kanał przemytu żywności do getta. U aryjczyków zamawiano ziemniaki, mąkę, olej i inne produkty, płacąc pieniędzmi bądź przedmiotami wartościowymi i nocą przewożono łodzią ze
wschodniego brzegu rzeki Śmierć na teren getta.42 Robotnicy pracujący w składzie paliwa w pobliżu dworca kolejowego przemycali naftę. Ci dostarczający Niemcom ryb złowionych w Prypeci,
część zdobyczy pozostawiali na potrzeby więźniów getta. Krótko rzecz ujmując, różnymi sposobami prowadzono walkę o przetrwanie.
Nie zdawano sobie sprawy, że nadchodzi najgorsze. Zewnętrzne okoliczności towarzyszące
tragedii możemy poznać dzięki studium Torstena Schäfera.43 W czerwcu 1942 r. do placówki
Służby Bezpieczeństwa (niem. Sicherheitsdienst, SD) w Pińsku, której podlegała Łachwa, nadszedł rozkaz podpisany przez Adolfa Eichmanna, odpowiedzialnego w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy za „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej” w Europie. Zgodnie z nim,
funkcjonariusze SD mieli przystąpić do systematycznego likwidowania Żydów w okręgu pińskim poprzez masowe rozstrzeliwania. Ludobójcze akcje realizowano według tego samego scenariusza. Komisarz okręgu, Ebner, wydawał kolejno polecenia wykopania masowych grobów.
Miejscowa i niemiecka policja porządkowa (niem. Ordnungspolizei) odpowiadały za blokadę getta
na krótko przed i w trakcie dokonywania zbrodni. Ponadto, wykorzystywano je do poszukiwania
osób próbujących się ukryć, jak też konwojowania zatrzymanych Żydów do miejsca straceń. Masowym mordowaniem zajmowali się funkcjonariusze SD z Pińska. Ich lokalnym dowódcą był
Wilhelm Rasp, zaś jego zastępcą Walter Laudan.44 Rasp zeznał po wojnie, że rozkaz dotyczący
likwidacji Żydów w okręgu przekazał mu jego bezpośredni przełożony – Heinrich Pütz.45 Trzeba
nadmienić, że komisarz okręgowy Ebner bardzo żywo interesował się działaniami dotyczącymi
Żydów i wymagał od SD informacji na temat jej działań w tej materii. On i jego pracownicy zajmowali się przede wszystkim mieniem pozostałym po zamordowanych. Stąd niejednokrotnie
cywilni urzędnicy asystowali podczas akcji ludobójczych.46
Pod koniec lata 1942 r. do Łachwy dotarły wiadomości, że Niemcy systematycznie mordują
więźniów okolicznych gett. Donosili o tym znajomi aryjczycy i nieliczni Żydzi zbiegli z miejsc
kaźni. Nadeszła informacja o wymordowaniu wszystkich Żydów w pobliskich Mikaszewiczach
(6 sierpnia), w miasteczku Lenin (13 sierpnia).
W samej Łachwie rozeszły się informacje o wykopaniu na północno-wschodnich obrzeżach
miasteczka dołów, których przeznaczenia można się było domyślić.47 Michał Szyfman wspomina: „Goje ze wsi Lubań nam powiedzieli: »Gdzie wy idziecie? Już przygotowano dla was
groby. Rano was zamordują«. Jeszcze w to nie wierzyliśmy”.48 W mieście zaczęto toczyć gorączkowe rozmowy na temat tego, jak należy zachować się. Dominowało stanowisko, by czekać na
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rozwój wypadków. Równolegle uaktywniła się zorganizowana już wcześniej grupa, która postulowała stawienie czynnego oporu mordercom.
Icchak Lichtenberg w swojej relacji twierdzi, że w styczniu 1942 r. nawiązano kontakt z Romanem Szewczukiem, chłopem ze wsi Lubań. Służył on za łącznika w kontaktach z sowieckimi
partyzantami z grupy dowodzonej przez wostocznika Władimira Poliakowa. Grupę inicjatywną
żydowskiej konspiracji tworzyli 27-letni Icchak Rochczyn, jeden z miejscowych liderów paramilitarnej organizacji „Betar”49, Icchak Słucki, Icchak Lichtenberg, Hersz Migdałowicz (komunista) i Mosze Lejb Hefec. Znamy nazwiska jeszcze kilku konspiratorów. Byli to: Aszer Ben
Zalman Hefec, Mosze Kolpanicki, Aron Szaman, Jehuda Gózewicz i Aszer Ben Samuel Hefec.50
Bardzo istotne jest to, że w działalność konspiracyjną zaangażował się od początku szef Żydowskiej Służby Porządkowej – Lichtenberg i nie był jej wrogi Berl Łopatin. Obaj mieli najlepsze
rozeznanie w sytuacji, chociażby za sprawą służbowych kontaktów z Niemcami, białoruską policją i administracją cywilną miasteczka. Czy to z braku chętnych, czy z powodu obaw przed
dekonspiracją organizacja nie była zbyt liczna. Po kilku miesiącach obejmowała zaledwie około
30 osób.
Warto odnotować, że konspiratorom nie udało się zgromadzić w getcie żadnej broni palnej.
To wskazuje, że inaczej niż w przypadku innych grup ludności (Polacy, Białorusini, Ukraińcy)
Żydzi nie próbowali zbierać broni pozostałej po kampaniach wojennych z 1939 i 1941 r. Niestety, więźniowie getta nie uzyskali broni również od sowieckich partyzantów. Co więcej, gdy
z wielkim trudem udało się kupić kilka pistoletów, partyzanci zażądali, by przekazać je do ich
dyspozycji. Tym samym na początku września 1942 r. w getcie nie było broni palnej.51 Bojowcy
zgromadzili jedynie siekiery, noże, łomy i temu podobne zastępcze narzędzia walki. Na pewno
mieli pewną ilość nafty i benzyny, z której być może przygotowali koktajle Mołotowa. Co ważne,
podjęli jednak decyzję, że stawią opór. Przyjęli wstępnie następujący plan, zgodnie z którym
po uzyskaniu informacji o mającej nastąpić akcji likwidacyjnej, miano ją wyprzedzić podpalając
getto, a następnie forsując ogrodzenie przeprowadzić masową ucieczkę na tereny, gdzie stacjonowali partyzanci. Aby nie zostać zaskoczonym, grupa wprowadziła nocne warty, których zadaniem było ogłoszenie alarmu w wypadku zaobserwowania podejrzanych działań lokalnej policji
i Niemców.
Żydzi z komand roboczych wracających z pracy w Łunińcu i Mikaszewiczach w nocy
z 2 na 3 września, przechodząc przez miasto od stacji kolejowej do getta, zauważyli dużą liczbę
uzbrojonych w broń długą funkcjonariuszy policji pomocniczej, w tym takich, którzy na pewno
nie stacjonowali w miasteczku.52 Icchak Lichtenberg zaznacza, że policja białoruska zaczęła
otaczać getto około 1.00 w nocy. Stało się jasne, że przygotowywano jakąś operację. Po dotarciu
do getta, informacja o koncentracji została natychmiast przekazana Icchakowi Lichtenbergowi.53
Ogłoszono alarm. W środku nocy wiadomość dotarła do wszystkich Żydów. Grupa konspiracyjna przedstawiła Judenratowi swój plan działania. Proponowała przypuścić atak na ogrodzenie

I. Rochczyn był związany z syjonizmem-rewizjonizmem od dawna, tj. od końca lat 20., gdy w miasteczku założono
pierwsze struktury tej organizacji. W 1938 r. stanął na czele lokalnych struktur „Betar”. Organizował grupy przemycane następnie
nielegalnie do Palestyny. Por.: AYV, 0.3, t. 490, Relacja Mosze Jakowa Rimera, k. 1.
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i warty jeszcze w nocy, po czym wyprowadzić jak najwięcej więźniów do lasu. Z kryjówek wyjęto
naczynia z łatwopalnymi substancjami i umieszczono je przy poszczególnych domach. Niestety
i tym razem stanowisko większości więźniów było inne, podobnie Judenratu. Nadal liczono na
cud. Taki cud, jaki zdarzył się w sierpniu 1941 r.54 Berl Łopatin nakazał czekać, uznając, że
jeżeli o brzasku nie pojawią się nadzorcy komand roboczych, to sprawa jest jasna. Upływały
cenne godziny. Tracono atut zaskoczenia, który można było wykorzystać, wyprzedzając poczynania formacji ludobójców. Gdyby ucieczka rozegrała się przed świtem niewątpliwie do lasu
dotarłoby znacznie więcej osób. Ale nie chciano prowokować Niemców. W domach i na ulicach
trwały gorączkowe dyskusje, co robić.
Temperaturę podniosła informacja o przebiegu rozmowy, do której doszło przy ogrodzeniu
między Aronem Aszmanem i Mosze Kolpanickim, a znanym im białoruskim policjantem
Chmarą. Ten ostatni poprosił, aby Aszaman oddał mu swoje buty, bo w grobie nie będą mu potrzebne. Widoczne były trzy karabiny maszynowe wymierzone w getto, ustawione na wschodnim brzegu rzeki Śmierć.
Gdy już wstał dzień, siły policji pomocniczej, na które składało się około 200 ludzi, zostały
o godz. 9.00 wzmocnione przez 150 Niemców, policjantów i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Wiemy, że do miasteczka przybyli wtedy funkcjonariusze z 3. plut. 2. komp. 306. batalionu policyjnego i plutonu 69. batalionu policyjnego.55 Niemcy przyjechali z Kożangródka,
gdzie tego samego dnia wcześniej wymordowali 850 więźniów tamtejszego getta. Kolpanitzky
twierdzi, jakoby na samochodach byli też policjanci z ukraińskich i litewskich policji pomocniczych.56 Jeden ze świadków wspomina, że zachowanie policjantów, a szczególnie przybyłych
Niemców, wskazywało, że od rana dodawali sobie animuszu alkoholem. Niemcy zachowywali
się bardzo głośno, śmiali się i pokrzykiwali.57 Jeżeli tak w istocie było, a oprawcy zatracili umiar
w piciu, to ta okoliczność mogła mieć istotny wpływ na dalszy rozwój wypadków.
Berl Łopatin po raz kolejny zdecydował się na ryzykowny krok. Podszedł do bramy i poprosił
o rozmowę z dowódcą zgromadzonych sił policyjnych. Na pytanie przewodniczącego Judenratu
o cel działań policyjnych, oficer SS odpowiedział, że nie dotyczą one Łopatina, ani innych członków
Judenratu i ich rodzin, bowiem zostali zaliczeni do grupy 30 osób, które mają być pozostawione
przy życiu. W zamian esesman domagał się od Łopatina pomocy w sprawnym przeprowadzeniu
akcji.58 Chociaż Łopatin tego później nie powiedział, wydaje się, że nie mógł wprost odrzucić oferty
Niemca. Gdyby to zrobił raczej nie pozwolono by mu wrócić do getta. A tak się stało. W przekazie
Kopela Kolpanitzky’ego, Łopatin został wezwany na rozmowę przez Niemca. Odmawiając współpracy, miał rzekomo stwierdzić, że jego los ma być taki sam jak pozostałych Żydów. Wywołało do
wściekłość oficera, który spoliczkował Łopatina, ale pozwolił mu wrócić do getta.59 Jeżeli spotkanie
istotnie miało taki przebieg, to zwalniając szefa Judenratu Niemiec popełnił błąd.
Faktem jest natomiast, że po przekroczeniu bramy Łopatin powiedział współwięźniom, że
to koniec, nie ma nadziei na łaskę Niemców, należy stawić opór, a każdy ma ratować się na
własną rękę. Członkowie grupy konspiracyjnej, uzbrojeni w białą broń, czekali na odpowiedni
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moment, by zaatakować. Pozostali Żydzi miotali się bezradnie po terenie getta, przechodząc
od jednej części ogrodzenia do drugiej. Część osób starych, chorych, rodziców z małymi dziećmi
siedziała w domach, czekając na to, co nastąpi.
Około 10.10 duża grupa Niemców i białoruskich policjantów wkroczyła do getta, przystępując do spędzania Żydów w jedno miejsce i formowania z nich kolumn, które miały być poprowadzone przez most na rzece na północno-wschodnie obrzeża miasta. Tam, gdzie przy
stawach rybnych czekały wykopane rowy. Koncentrację przeprowadzano przy ul. Szkolnej, skąd
przez most nad rzeką Śmierć nieszczęśnicy mieli być poprowadzeni na miejsce straceń. Członek
Judenratu Izrael Drebski z jakiegoś powodu wszedł do jednego z domów. Gdy z niego wychodził, zastrzelił go niemiecki żołnierz. Podobny los spotkał Abrahama Słuckiego, który podszedł
do zabitego znajomego. To wtedy rozpoczął się otwarty bunt. Odtworzenie dokładnej sekwencji
zdarzeń jest trudne, ale pewne fakty powtarzają różni świadkowie. Wydaje się, że podane kluczowe zdarzenia rozegrały się w ciągu co najwyżej kilkudziesięciu minut.
Berl Łopatin był tym, który podłożył ogień w siedzibie Judenratu, by dać sygnał do ogólnego
oporu. Wcześniej oblał budynek naftą, który od razu stanął w płomieniach.60 Zaczęto podpalać
pozostałe domy w getcie. Icchak Rochczyn rozpłatał siekierą głowę jednemu z Niemców otaczających grupę spędzonych Żydów, po czym rzucił się do rzeki, by wydostać się poza obręb
getta. Został zastrzelony podczas przeprawy. Niemiec zabity przez Rochczyna był pierwszym
z oprawców, których tego dnia uśmiercili zbuntowani Żydzi. Zaraz potem inni członkowie grupy
rzucili się na kolejnych Niemców. Kilku oprawców zginęło z ręki Chaima Hefeca, Aszera Ben
Zalmana, Chaima Rimora i innych. Mosze Lejb Hefec otworzył ogień do Niemców z broni odebranej białoruskiemu policjantowi.
W sumie, miało zginąć sześciu Niemców i ośmiu białoruskich policjantów.61 Liczba ranionych zbrodniarzy nie została ustalona. Bez wątpienia zachowanie Żydów zaskoczyło siły policyjne. Liczba Niemców i Białorusinów, którzy znaleźli się w bezpośrednim sąsiedztwie
zrewoltowanego, zdesperowanego tłumu była zbyt mała, aby wymusić posłuszeństwo. Tym bardziej, że w pewnym stopniu opór miał charakter zorganizowany, miał swoich przywódców gotowych walczyć na śmierć i życie. Przemieszanie Żydów z Niemcami i lokalnymi policjantami
na miejscu zbiórki z pewnością nie ułatwiło sytuacji oficerom wydającym rozkazy obsłudze karabinów maszynowych ulokowanych nad rzeką. Otwarcie ognia do Żydów oznaczało równoczesne strzelanie do swoich kolegów.
Czy to w wyniku upojenia alkoholowego, czy z powodu obecności innych esesmanów i policjantów na terenie getta, Niemcy nie zareagowali od razu. Ci, którzy pozostawali poza gettem
zaczęli strzelać chaotycznie w kierunku Żydów. Użyli również granatów ręcznych. W tych warunkach nie było możliwości podjęcia akcji gaśniczej. Ogień szybko rozprzestrzenił się poza
teren getta. W sumie spłonęły 144 budynki, wśród nich również te zajmowane przez instytucje
okupacyjne, m.in. urząd pocztowy, posterunek policji, koszary Wehrmachtu i magazyn, w którym
przechowywano rzeczy zrabowane wcześniej Żydom.
Ofiary podzieliły się na dwie grupy. Pierwszą tworzyli ludzie, którzy stali zrezygnowani, zanosząc do Boga przedśmiertne modły Szma Israel. W ręce oprawców dostali się wszyscy trzej
rabini pozostający wówczas w Łachwie.62 Część więźniów nie podjęła walki, ale nie chciała też
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oddać się w ręce Niemców i wybrała śmierć w płomieniach. Natomiast kilkaset osób, nie zważając na ogień prowadzony przez oprawców, ruszyło w kierunku ogrodzenia. Napór masy ludzi
doprowadził do przerwania ogrodzenia w trzech miejscach po zachodniej stronie, na wysokości
ulic Szkolnej i Rynkowej. Zbiegowie rzucili się w różnych kierunkach, część przecięła rynek.
Trzy główne trasy ucieczki prowadziły zachodnimi obrzeżami miasteczka w kierunku południowym, aby dotrzeć do lasów nad Prypecią. Żydzi musieli przebyć dystans około 10 km. Inni udali
się na północ w kierunku bagna Hryczyn. Niektórzy dysponowali karabinami odebranymi oprawcom lub przez nich porzuconymi w trakcie wycofywania się z getta.
Podczas procesu sprawców masakry w Łachwie pojawiły się szacunkowe liczby osób zastrzelonych w wyniku bezładnego, niemniej niezwykle intensywnego ostrzału prowadzonego w kierunku getta przez siły policyjne. Przyjęto, że od kul i odłamków granatów i uduszenia tlenkiem
węgla zginęło około 800 osób.63
Podczas ucieczki bardzo przydatna okazała się dobra znajomość terenu przez ludzi, którzy
pracowali przy pozyskiwaniu drewna lub handlowali z rybakami i chłopami. To oni odegrali rolę
przewodników wskazujących w miarę najbezpieczniejszą drogę. Zbiegowie mijali po drodze
grupy i pojedynczych wieśniaków, zbierających na łąkach siano lub wykonujących inne prace.
Zasadniczo opór stawili ludzie przebywający w południowej części getta. W części północnej
podłożono ogień tylko w trzech miejscach. Nie udało się zaskoczyć Niemców. Zdołali podporządkować sobie ofiary i pod silną strażą odprowadzić je na miejsce straceń. Dzięki zeznaniom złożonym
w procesie byłych policjantów i kolaborantów, przeprowadzonym w Łunińcu w 1963 r. utrwalono
przebieg ostatnich godzin życia większości więźniów getta w Łachwie. Skazańcy szli w całkowitym
milczeniu otoczeni gęstym kordonem straży. Ostatnim aktem sprzeciwu było wyrzucanie pieniędzy
i biżuterii osobistej do rzeki podczas marszu przez most na rzece Śmierć. Niemcy zabijali ofiary
w grupach po dziesięć osób, wcześniej nakazując im zdjęcie odzieży. Nadzy ludzie schodzili do
dołów, tam kładli się twarzą do podłoża a mordercy strzelali im w tył głowy. Kolejna dziesiątka musiała kłaść się twarzą na stopach już zamordowanych. W ten sposób doły mogły pomieścić więcej
zwłok. Niektóre dziewczęta i kobiety przed śmiercią gwałcono w pobliskich zaroślach.64
W tym trybie 3 września 1942 r. do godziny 16.00 zastrzelono około 800 więźniów z getta
północnego. Przy egzekucji był obecny dowódca placówki SD z Pińska Wilhelm Rasp.65 Najwięcej ofiar miał na sumieniu Adolf Petsch, strzelający im w potylicę z odległości 50 cm ze zdobycznego sowieckiego pistoletu automatycznego. Potem stopniowo przywożono zwłoki około
tysiąca Żydów zabitych w getcie południowym oraz poza jego murami. Trwało to kilka dni. Niektóre zwłoki popłynęły z prądem rzeki. Niemcy zostawili część dołów odkrytych. Tam wrzucano
trupy osób, które schwytano poza gettem. Ale też i takich, które oddały się po pewnym czasie
w ręce oprawców, nie widząc w dalszej tułaczce szansy na ocalenie. Łączną liczbę ofiar dwóch
ostatnich kategorii szacowano na 350 osób.66 W okolicy pojawiło się kilku łapaczy, w tym niejaki
Potyn z Dawidgródka. Tropili Żydów, zabijali ich, przeszukiwali ubrania zamordowanych w celu
zrabowania pieniędzy i rzeczy przedstawiających nadal wartość użytkową. Trupy porzucali w pobliżu rzeki, skąd unosił je prąd wody.
Nikt chyba nie będzie już w stanie ustalić, ile dokładnie osób przedarło się przez ogrodzenie
getta i podjęło próbę uniknięcia kaźni w dołach śmierci. Aleksander Naumowicz wymienił liczbę
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500 zbiegów.67 Ben-Cijon Dagan pisze o 600 zbiegach. Taką samą liczbę osób zgromadzonych
w lasach nad brzegami Prypeci podaje Icchak Lichtenberg.68 Michaeli przywołuje liczbę 700 zbiegów, dodając, że wielu z nich wyłapano w ciągu kilku dni.69 Jasnym jest, że wiele osób zabito już
poza gettem, ale jeszcze w granicach miasteczka. Kolpanitzky pisze, że już poza gettem, na krótko,
ukrył się pod domem, gdzie było około 25 Żydów. Wraz z czterema innymi osobami opuścił to
miejsce, wiedząc, że tam szybko zostaną wykryci przez pościg.70 Ale w ciągu następnych minut
czworo z towarzyszących mu zbiegów zostało zabitych, w tym dwie kobiety, przez cywilnego
mieszkańca Łachwy. Wśród kilkuset zbiegów, którzy zebrali się w lasach szybko pojawiło się przeświadczenie, że dalsze przetrwanie jest możliwe tylko dzięki pomocy partyzantów, a ponadto, że
muszą poruszać się w grupach liczących nie więcej niż 20 osób. Zdawano sobie sprawę, że wkrótce
Niemcy zorganizują zmasowaną akcję pościgową. Jak wiemy, tak się stało. Poza policją, w poszukiwanie Żydów włączyła się część lokalnej ludności cywilnej znęcona nagrodą za doprowadzenie
żywego, względnie przywiezienie martwego Żyda. Zapłatę stanowiły dwa kilogramy cukru.
Wśród zbiegów, którzy uniknęli obławy byli Icchak Lichtenberg, Berl Łopatin, poeta Icyk
Słucki. Wiersze tego ostatniego drukowano w 1943 r. w moskiewskiej prasie wydawanej przez Żydowski Komitet Antyfaszystowski. Wielu zbiegów trafiło do oddziałów sowieckiej partyzantki. Berl
Łopatin został saperem w grupie minerów podkładających ładunki wybuchowe na szlakach komunikacyjnych. Zginął po 1.5 roku podczas jednej z akcji. Najpewniej to w okresie pobytu w lesie rozeszły się i utrwaliły wśród zbiegów z Łachwy jego opowieści o przebiegu spotkań z Niemcami
w 1941 i 1942 r., gdy był przewodniczącym Judenratu. Warto zauważyć, że Icchak Lichtenberg
trafił do „ludowego” Wojska Polskiego i jako oficer złożył w 1947 r. przed żydowską komisją historyczną w Białymstoku relację, zawierającą podstawowe informacje o organizacji grupy konspiracyjnej
w getcie. Znamienne, że wówczas nie napomknął o tym, że był szefem gettowej Służby Porządkowej. Przypuszczalnie wynikało to z ogólnej bardzo złej opinii, jaką ocaleni w innych gettach mieli
na temat żydowskich policjantów. W relacji opublikowanej w księdze pamiątkowej Łachwy wydanej
w Izraelu, Lichtenberg szeroko opisał nie tylko bojowe dokonania żydowskich partyzantów, lecz
również antysemickie zachowania sowieckich dowódców partyzanckich, pod których komendą służyli. Niemal wszyscy z nich zostali po wojnie nagrodzeni kierowniczymi stanowiskami w partyjnym
i administracyjnym aparacie lokalnych władz, m.in. w Pińsku, Łunińcu i Stolinie.71
3 września i w następnych dniach w Łachwie zamordowano 1946 Żydów, w tym 698 kobiet
i 724 dzieci.72 Końca wojny doczekało około 120 zbiegów. Jest to liczba stosunkowo niewielka
w porównaniu z liczbą więźniów przed buntem. Trzeba jednak pamiętać, że przeżyli oni przede
wszystkim dlatego, że w dniu zagłady ich wspólnoty stawiły opór ludobójcom. W przypadku
dziesiątek innych miejscowości brak samoorganizacji i woli walki o życie zdecydował o niemal
kompletnym unicestwieniu całych wspólnot lokalnych. Z kolei, w innych miastach i miasteczkach stawiono opór tak, jak w Łachwie, lub zastosowano inne sposoby, aby plan całkowitej zagłady Żydów, opracowany przez niemieckich nazistów, nie został w pełni zrealizowany.
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***

The Lachwa Ghetto Revolt of 3 September 1942
On the eve of the Second World War, Łachwa was a small Polesian town located near the
Polish-Soviet border. It was inhabited mostly by denizens of the Eastern Orthodox faith. The
second largest group of townspeople was Jewish. By contrast, Łachwa was home to only a few
hundred Polish Catholics. After 17 September 1939, the area was incorporated into the Soviet
occupation zone. The new regime destroyed the traditional public elites and deported the prewar local elite, regardless of religion and nationality, to the Soviet interior.
The German occupation of Łachwa, which commenced in early July 1941, meant the liberation of the local population from the communist yoke. For the Jews, however, it signified an
end of the many centuries of their presence in the town. Only the superior negotiating abilities
of the local Jewish Council (Judenrat) saved Łachwa’s male Jewish population from slaughter,
a fate which befell many Jewish communities in the area during the first month of the NaziSoviet War. Łachwa’s Jews had prolonged their lives for another year. Meanwhile, the Germans
ordered the establishment of a ghetto, into which they herded approximately 2.000 Jews.
During the summer of 1942, due to the Jews’ contacts with the non-Jewish locals, information soon reached the ghetto about the extermination of entire communities in the nearby area
and, finally, about the digging of mass graves on the outskirts of Łachwa. The preparations for
resistance led by the heads of the Jewish Council and the Order Service (Ordnungsdienst) enabled the Jews to fight back on the day the Germans planned to murder the ghetto population.
The objective was to break through the police perimeter and reach the Prypeć River forests
and the Hancewicze marshes. Escape attempts had not occurred earlier for the simple reason
that the Germans introduced collective responsibility. One Jew’s escape was punished through
the execution of many more. In light of the inevitable extermination these threats obviously
failed to deter.
The Jews managed to surprise the Germans. On 3 September 1942, they set the ghetto
ablaze and charged their oppressors while wielding various weapons, including knives and hatchets, thus enabling the escape of 500-600 people. The remaining Jews were either unable to
escape or perished during the attempt. In spite of the fact that most of the escapees were massacred within hours, the ratio of survivors was rather considerable.
The entire ghetto, along with a significant part of the town’s buildings and warehouses
occupied by the Germans, were consumed by fire during the course of the rebellion. The revolt
in Łachwa was one of about a dozen cases of Jewish resistance in the face of impending extermination in the former eastern borderlands of Poland. It was also one of the first insurrections,
which occurred well in advance of the uprisings in the ghettoes of the General Gouvernment.
They were led by the leaders of prewar Zionist organizations. The rebellions constituted the
proof negating the view that the Jews submitted passively to the fate prepared for them by
the Third Reich. In reality, they constantly offered passive resistance by attempting to prolong
their lives as possible, a direct violation of the génocidaires’ intentions. Of course, the nature of
the German occupation contributed to the fact that only about 100 Jewish Łachwians survived
the war.

Kraśnik:
niemieckie siły policyjne
w Generalnym Gubernatorstwie.
Mikrostudium
(część 4)1
Marek Jan ChodakiewiCz

Policja kryminalna
Polska Policja Kryminalna (niem. Polnische Kriminalpolizei – PPK) powstała w wyniku ekspansji rywalizujących ze sobą niemieckich struktur bezpieczeństwa do Generalnego Gubernatorstwa oraz jako produkt uboczny częściowego osłabienia policji mundurowej. Od początku
okupacji Polska Policja Kryminalna ewoluowała w formie instytucjonalnej, zależności służbowej
i zakresie działalności, chcąc sprostać zadaniom okupacji i stale zwiększającym się wymogom
totalitarnej III Rzeszy.
Polskie Kripo w Generalnym Gubernatorstwie było organizacją względnie nieliczną i pozbawioną jednolitej struktury kierowniczej na poziomie centralnym. Jednakże w każdym dystrykcie
struktury polskiego Kripo podporządkowano komendzie Policji Bezpieczeństwa (Sipo) i Służby
Bezpieczeństwa (SD), a dokładnie ich odgałęzieniom ds. policji kryminalnej. Kierowana przez
polskiego oficera łącznikowego dystryktowa Dyrekcja Policji Kryminalnej (DPK) została podporządkowana dystryktowej Dyrekcji Kryminalnej (Kriminal Direktion – KD). Na poziomie powiatu Kripo nie stanowiło niezależnego organu. W każdym powiecie stworzono natomiast
ekspozyturę Policji Kryminalnej w połączeniu z odpowiednikiem niemieckim. Tak więc wewnątrz każdego komisariatu niemieckiego Kripo (Kriminalkommissariaten) znajdował się podporządkowany komisariat PP (Kriminalpolizeipost). W rzeczywistości był to zespół „polski”
w ramach niemieckiego Kripo.

Wcześniej na ten temat zob.: M. J. Chodakiewicz, „Kraśnik: Niemieckie siły policyjne w Generalnym Gubernatorstwie:
Mikropoziom”, Glaukopis, nr 1 (2003): s. 144-185; tegoż, „Kraśnik: Niemieckie siły policyjne w Generalnym Gubernatorstwie: Mikropoziom (część 2)”, tamże, nr 19-20 (2010): s. 86-97; tegoż, „Kraśnik: Niemieckie siły policyjne w Generalnym Gubernatorstwie:
Mikrostudium (część 3): Żydowska Służba Porządkowa”, tamże, nr 21-22 (2011); tegoż, „Agenci i bandy pozorowane na Lubelszczyźnie: Z dziejów okupacji niemieckiej w janowskiem”, Radzyński Rocznik Humanistyczny, tom 2 (2002): s. 113-126.
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Początkowo personel Polskiej Policji Kryminalnej wywodził się z szeregów umundurowanej
Policji Państwowej, przezwanej po wrześniu 1939 r. Policją polską (polnische Polizei – PP). Później
zaczęto werbować osoby spoza policji. Funkcjonariusze polskiego Kripo nosili ubrania cywilne,
nie mieli osobnego umundurowania, ani broni.2
Najszybciej jak było to możliwe, władze niemieckie coraz bardziej podporządkowywały PP
swym własnym strukturom. Najpierw zacieśniono system podwójnej, policyjno-cywilnej kontroli
nad policją „granatową”. Ponadto, stopniowo wprowadzono zmiany w wewnętrznym systemie
funkcjonowania PP.
Od października 1939 r. odtwarzano Komendę Powiatową PP zgodnie z modelem przedwojennym. Jednakże proces ten od początku dotyczył raczej Kraśnika niż Janowa Lubelskiego.
Naziści natychmiast pozbawili ją kompetencji w zakresie spraw politycznych. Zakres działalności wydziału śledczego Komendy Powiatowej ograniczono wyłącznie do spraw kryminalnych.
Następnie, późną wiosną 1940 r. wydziały śledcze utraciły niezależność. Personel wykluczono
z Komendy Powiatowej oraz wyjęto spod kontroli polskiego Komendanta Powiatowego PP.
Wczesnym latem 1940 r. polscy śledczy oraz inni wyselekcjonowani funkcjonariusze zostali
podporządkowani nowo utworzonemu niemieckiemu Kriminalkomissariatowi w Kraśniku. Stali
się więc sekcją polską niemieckiej powiatowej Kriminalpolizei. W ramach Kripo policjanci polscy
zostali przyłączeni do kraśnickiego oddziału (Aussendienstselle) Kripo po jego utworzeniu na początku 1941 r.
Tubylczy komendant Polskiej Policji Kryminalnej był zastępcą niemieckiego kierownika
Kripo, który z kolei podlegał naczelnikowi miejscowego Sipo.3 Czyli Polak podlegał kolejno
dwóm Reichsdeutschom.
Co do liczebności, polskie Kripo stanowiło malutką siłę. Liczba funkcjonariuszy na terenie
powiatu oscylowała pomiędzy 6 a 14.
Polska Policja Kryminalna: stan liczbowy (1940-1943)4
pow. janowski
okręg lubelski
1 VII 1940 r.
6
122
1 IV 1942 r.
14
230
29 V 1943 r.
12
200

GG
1.302
1.759
b.d.

2
Według Hempela pierwszym oficerem łącznikowym PP przy komendzie DPK w Lublinie był ppłk S. Ruciński. W lipcu
1941 r. zastąpił go ppłk Z. Nosek. O tym i organizacji Kripo na poziomach GG, okręgu i powiatu zob.: AAN, AK, sygn. 203/III-49,
Władze bezpieczeństwa na terenie okupacji niemieckiej, b.d. [1940?], k. 77-78; AAN, AK, sygn. 203/III-124, Organizacja Dyrekcji
Policji Niemieckiej przy Staroście grodzkim w Lublinie, 13 stycznia 1942 r., k. 45-46a; APL, PPPDL, Teczki nieuporządkowane, Komenda Policji Polskiej w Powiecie Radzyń, Posterunek w Nurzynie, sygn. 1035, Rozkaz nr 4, 12 maja 1941 r., pliki 3, 9-10; „Geschäftsverteilungsplan des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Lublin”, b.d. [1943] [w:] W. Zyśko,
„Władze policyjne dystryktu lubelskiego w latach 1939-1944 (Struktura, zakres działania, obsada)”, Zeszyty Majdanka, nr 3 (1969):
s. 139-150; A. Hempel, Pogrobowcy klęski: Rzecz o policji „granatowej” w Generalnym Gubernatorstwie, 1939-1945 (Warszawa:
PWN, 1990): s. 124-127, 130, 133; R. A. Wójcik, „Organizacja i działalność policji granatowej w Dystrykcie Lubelskim w latach
1939-1944”, praca magisterska, UMCS, Lublin, 1974, s. 31-33.
3
Według raportu policyjnego Kriminalpost istniał w Kraśniku już przed 19 VII 1940 r. Zob.: APL, Die Polizei Batallion Zamość, Batalion Policji w Zamościu, sygn. 31, Bericht, 19 lipca 1940 r., k. 108. Zob. również: AAN, AK, sygn. 203/III-49, Władze bezpieczeństwa na terenie okupacji niemieckiej, b.d. [1940?], k. 77; R. A. Wójcik, „Organizacja…”, s. 32; A. Hempel, Pogrobowcy…,
s. 126-127.
Wszystkie szacunki dotyczące powiatu janowskiego są moje. Hempel pisze, iż 1 VII 1940 r. polskie Kripo w okręgu lubelskim składało się ze 122 funkcjonariuszy, w tym 66 zatrudnionych w Dyrekcji Kryminalnej w Lublinie. Oznacza to, iż 56 policjantów
stacjonowało w 10 powiatowych komisariatach polskiego Kripo, a więc 5-6 w każdym powiecie. Dnia 1 IV 1942 r. liczbę policjantów
w okręgu niemalże podwojono. Było ich teraz 230, w tym 90 w samym Lublinie. A więc 140 rodzielono na 10 powiatów, co oznacza

4

Na samym początku polskie Kripo składało się z kilku przedwojennych funkcjonariuszy, kierowanych najprawdopodobniej przez śledczego Marciszewskiego. Rychło jednak znaleziono nowych ochotników. Stanowili oni grupę zróżnicowaną. Niektórych motywowała szczera chęć
zwalczania przestępczości, inni byli wyrafinowanymi oportunistami. W większości byli etnicznymi Polakami, chociaż niewykluczone, że wśród nich mogli znajdować się również volksdeutsche.5
Oto dwa przykłady.
Dwóch chłopów z Blinowa w gminie Brzozówka „Kozyra i Parsz, po ograbieniu ich z wszelkiego dobytku, wstąpili do Kripo i gorliwie ścigali złodzieji i rabusiów”.6 Motyw ochotniczego
zaciągu stanowiła tu więc chęć zemsty na bandytach. W innym wypadku było wprost przeciwnie. Czynnikiem dominującym był strach. Władysław Sagan z Pasieki rozpoczął karierę donosząc
na swych sąsiadów. W obawie przed zemstą, przeprowadził się do Kraśnika i wstąpił do Polskiej
Policji Kryminalnej. Według świadka: „od tego momentu urządzał stałe naloty na Wierzchowiska
i Błażek kończące się zawsze schwytaniem kilku znanych złodziejaszków”.7
Polskie Kripo często współpracowało z żandarmerią przy wykonywaniu swych zadań. Na
przykład, w maju 1942 r. niektórzy funkcjonariusze Polskiej Policji Kryminalnej z Kraśnika
brali udział w obławie żandarmerii na rzekomych czy domniemanych kryminalistów. Wyprawą kierowali por. Junker, Brandt, Schwenk oraz Becker z Janowa. Celem był Andrzejów
(gmina Kawęczyn), w którym aresztowano dziewięć osób, oraz pobliski Godziszów, gdzie
zatrzymano sześć. Wszystkich rozstrzelano na miejscu w związku z podejrzeniami o działalność bandycką.8
Oprócz przestępców pospolitych, Kripo ścigało również politycznych. 31 sierpnia 1942 r.
funkcjonariusze Polskiej Policji Kryminalnej z Kraśnika urządzili wyprawę na Wierzchowiska.
Zastrzelili Stanisława Michalczyka starszego, członka centroprawicowej ludowej Polskiej Organizacji Zbrojnej, który usiłował uciec. Starszemu synowi Michalczyka, Stanisławowi młodszemu, udało się uciec, lecz policjanci aresztowali jego młodszego syna, Jana. Zatrzymano
również ojca i syna Wierzbiańskich, uciekinierów z Pomorza we wrześniu 1939 r.9
5 maja 1943 r. w Urzędowie śledczy polskiego Kripo – Jóźwiak i Jacyński, wraz z mundurowym funkcjonariuszem Antonim Franciszkiem Makowskim, zastrzelili Aleksandra Gruchalskiego. Ten sympatyk komunistów usiłował zbiec.10
14 na każdy komisariat. Z szacunku Wójcika, że 29 V 1943 r. Kripo liczyło 200 funkcjonariuszy w okręgu, można wywnioskować, iż
ok. 80 pozostawało w Lublinie, a pozostałych 120 było rozproszonych na terenach wiejskich, co daje 12 policjantów na Kriminalpost.
Jednakże Hempel myli się, szacując, iż w każdym powiacie służyło od 12 do ok. 20-30 funkcjonariuszy polskiego Kripo. Zob.: R.
A. Wójcik, „Organizacja…”, s. 31; A. Hempel, Pogrobowcy…, s. 125-126.

5
Według Hempela w 1943 r. Polska Policja Kryminalna w GG składała się w 70 proc. z Polaków, w 20 proc. z Ukraińców
i Białorusinów oraz w 10 proc. z volksdeutschów. Nie dysponujemy jednak żadnymi danymi dotyczącymi składu etnicznego polskiego Kripo w powiecie janowskim. Zob.: A. Hempel, Pogrobowcy…, s. 133. O śledczym Marciszewskim zob.: APLOK, Zbiory
Zaręby, 2, Andrzej Łacko.
6
7
8

Zob.: B. Stolarz, „Moja działalność w Armii Krajowej”, TMsS, Warszawa 1992, s. 76.
Zob.: Tamże, s. 43.

APLOK, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Odszkodowania wojenne, 1946, sygn. 537, Ankieta dotycząca przebiegu
działań wojennych na terenie gminy Kawęczyn, 31 VII 1946 r.

9
Stanisław Michalczyk młodszy przyłączył się do grupy rabunkowej „Dziadka”. Rzekomo Wierzbiańscy byli pospolitymi
kryminalistami. B. Stolarz, „Moja działalność…”, s. 58-59.
Zob.: AAN, Specjalny Sąd Karny, sygn. 230/7, Specjalny Sąd Karny w Lublinie, Sprawa Antoniego Franciszka Makowskiego, 11 January 1945, k. 27-28; GKBZPNP OKL, Repetytorium DS, Delegatura Powiatowa Kraśnik Lubelski, 1970, 1971, sygn.
178/70/Kraś; GKBZPNP OKL, Raporty prezydiów Gromadzkich Rad Narodowych powiatu Kraśnik, 1966-1970, Gromada Urzędów,
k. 76-83; Urzędów w latach okupacji niemieckiej 1939-1944: Aneks, (red.) T. Moch i inni (Urzędów: Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej,
1992): s. 5.
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Na początku okupacji niemieckiej Polska Policja Kryminalna wypełniała istotne zadanie
zwalczania przestępczości pospolitej. Wraz z trwaniem okupacji organizacja ta stawała się jednak
w coraz większym stopniu narzędziem nazistowskiej polityki ucisku i terroru. Ponieważ PPK
była siłą nieliczną i bezpośrednio podporządkowaną niemieckiemu Kripo, jej funkcjonariusze
podlegali o wiele ściślejszej kontroli aniżeli ich umundurowani odpowiednicy. Nie dysponujemy
żadnymi danymi na temat ewentualnych powiązań polskiego Kripo z podziemiem.

Straż nocna i Ochotnicza Służba Pożarna
Do niedawna historycy rzadko – lub w ogóle – nie zaliczali Ochotniczej Straży Pożarnej
i warty nocnej/warty ochronnej do pomocniczych formacji policyjnych. Stanowiły one jednak
najniższy szczebel niemieckiego systemu bezpieczeństwa na terenie powiatu. Z drugiej strony
warta nocna i straż pożarna były odzwierciedleniem nieformalnej i oddolnej inicjatywy miejscowej ludności na rzecz samoobrony. Była ona prawie zawsze wdrażana, lub przynajmniej kooptowana, przez podziemie. Ponadto, charakter zadań wyznaczanych tym formacjom
niewątpliwie oznaczał konflikt z bandytami i niektórymi partyzantami.
Zarówno warta nocna, jak i straż pożarna istniały przed wojną. Funkcjonowanie pierwszej
autoryzowano ponownie w październiku 1939 r. Straż pożarną zdelegalizowano na początku
okupacji, jednakże funkcjonowała nieformalnie aż do oficjalnego odtworzenia w kwietniu 1941 r.
W teorii były to formacje oddzielne; w praktyce członkowstwo w obydwu często powielało się.
Strażacy i wartownicy nocni nie pobierali wynagrodzenia.
Członków tych formacji rekrutowano wśród miejscowych mężczyzn. Straż pożarna była całkowicie ochotnicza i istniała wyłącznie w większych osadach. Służba w warcie nocnej, która
funkcjonowała w każdej wsi, była przeważnie przymusowa. Obydwie formacje rozrosły się wraz
z trwaniem okupacji. Pełniły istotne funkcje w życiu powiatu. Oprócz zapobiegania i gaszenia
pożarów, broniły także miejscowych przed bandytyzmem, ostrzegały o ewentualnych nalotach
i pilnowały państwowych obiektów i majątków. Zakres ich autonomii praktycznej był bezpośrednio proporcjonalny do ich oddalenia od miejscowych ośrodków niemieckiej władzy cywilnej
i policyjnej.
W przeciwieństwie do wartowników nocnych, przynajmniej część strażaków była umundurowana. W przypadku obydwu formacji obowiązywał zakaz noszenia broni palnej, lecz czasami przepis ten obchodzono. Przeważnie jednak uzbrojenie składało się z narzędzi rolnych lub kijów. Sprzęt
strażacki był nieadekwatny i na bardzo podstawowym poziomie. System alarmowy był prosty, lecz
skuteczny – polegał na biciu w dzwony lub stalowe pręty oraz okrzykach. Strażacy gromadzili się
w remizach, a wartownicy w wartowniach. Były to struktury często prowizoryczne i mieszczące
się w budynkach publicznych (np. w szkole) lub prywatnych stodołach.
Główną władzę nad obydwoma formacjami sprawował niemiecki starosta (Kreishauptmann).
Na poziomie miasteczek i gmin te kompetencje administracyjne oddano burmistrzom i wójtom.
W poszczególnych wsiach za nabór i utrzymywanie strażaków i wartowników odpowiadali sołtysi. Straż pożarną dodatkowo nadzorował Powiatowy Inspektor Pożarnictwa. Formacja ta została
również podzielona na pojedyncze jednostki, kierowane przez komendantów i oficerów odpowiedzialnych za poszczególne zadania. Warta nocna natomiast nie miała jednolitej struktury
powiatowej, złożonej ze spójnych jednostek. Na wsi kierownika (starszego wartownika) straży
nocnej nominował sołtys, lub też zostawał nim człowiek uznawany przez innych wartowników
za naturalnego przywódcę. W miastach kierownika po prostu nominowano.
Na początku, wojsko niemieckie zajmowało się wszystkimi sprawami związanymi z bezpieczeństwem oraz pożarami na terenie powiatu. Następnie policja niemiecka i polska zaczęły

pełnić rolę doradczą w stosunku do warty nocnej i straży pożarnej. W praktyce jednak często
ściśle nadzorowano pracę obydwu formacji – przede wszystkim w miastach.11
We wrześniu 1939 r. warta nocna funkcjonowała nieprzerwanie, o ile działania wojenne nie
przeszkodziły jej w wypełnianiu zadań. Następnie, instytucja ta przetrwała ze względu na większe niż kiedykolwiek zapotrzebowanie na utrzymanie bezpieczeństwa. Chociaż inicjatorem
wszelkich generalnych zadań był Kreishauptmann, przekazał on szczegóły organizacyjne dotyczące warty nocnej swym miejscowym przedstawicielom we władzach cywilnych. Na poziomie
gminy burmistrzowie przekazali te obowiązki na ręce sołtysów. Przykładowo, w gminie Zakrzówek burmistrz po prostu potwierdził legalność istnienia warty nocnej i nie zajmował się nią
potem. W Kraśniku i Janowie wartę nocną zorganizował Zarząd Miejski. Wyjątkowo, w Świeciechowie (gmina Annopol) formację zorganizowano na rozkaz niemieckiego komisarza-powiernika (Treuhänder) skonfiskowanego żydowskiego majątku Rachów. Nakazał on członkom
miejscowej komisji kontyngentowej nadzorowanie działalności warty nocnej.12
Teoretycznie wszyscy pełnosprawni polscy i ukraińscy mężczyźni służyli w warcie nocnej.
W praktyce, liczebność formacji można oszacować na minimum 500 i maksimum 2.5 tysiąca
mężczyzn strzegących okolicznych wsi i miasteczek w powiecie Kraśnik-Janów Lubelski.
Początkowo pojedyncze oddziały warty nocnej były niewielkie. Ich stan liczebny zależał
od poziomu bezpieczeństwa i obszaru terytorium do patrolowania. W Trzydniku Dużym
(gmina Trzydnik) dwóch chłopów zmieniało się co noc. W każdej wsi w gminie Urzędów również było dwóch wartowników. W Janowie natomiast służyło ich przynajmniej ośmiu. Jednakże
w powiecie Zakrzówek już w październiku 1939 r. każdą jednostkę wzmocniono o dwóch dodatkowych wartowników w każdej wsi.13 W lipcu 1941 r. ponownie wzmocniono patrole warty
nocnej na terenie powiatu Zakrzówek „we wszystkich gromadach [...] z powodu wielkich kradzieży”.14 W lipcu 1942 r. kraśnicka warta nocna liczyła 84 mężczyzn. Od października 1942 r.
w Żabnie (gmina Radomyśl) nocne patrole składały się z sześciu wartowników. Niewątpliwie
podobne środki przedsięwzięto w innych gminach powiatu. Po 1942 r. stan liczbowy oddziałów
powiększał się, a w niektórych wsiach jednostki mogły składać się nawet z kilkudziesięciu
mężczyzn.15
Jak wskazuje przykład Żabna, w każdej wsi wartownia służyła jako baza operacyjna dla warty
nocnej. W Janowie jej oddziały okupowały cztery wartownie w różnych częściach miasta i patrolowały obwód wokół nich.16 Wartownicy podlegali cyklicznym rotacjom. W Świeciechowie

11
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nowy wartownik zastępował starego po każdej zmianie. W Trzydniku Dużym z kolei co noc dobierano dwóch różnych sąsiadów.17
Czasami władze policyjne sprawdzały stan przygotowania warty nocnej. I tak chociażby, kierownik warty z Janowa wspominał, że „Zadaniem wart nocnych było obserwowanie terenu i meldowanie do żandarmerii o podejrzanych osobach, sytuacjach itp. Wartownicy kontrolowani byli
przez patrole żandarmerii i policji, a także przez gestapo”.18
Początkowym zadaniem warty nocnej było strzeżenie wsi i miast przed wszelkimi niebezpieczeństwami, zagrażającymi ich bytowi. Chodziło przede wszystkim o pożary, złodziei, oraz
bandytów. Jasnym odzwierciedleniem tego był „Regulamin dla warty nocnej w Kraśniku”
z 3 lipca 1942 r., podpisany przez mjr. Zygmunta Machnowskiego z policji „granatowej”. Według
tegoż dokumentu, wartownicy służyli codziennie od godziny 21.00 do 5.00 rano. Dwanaście
przedmieść Kraśnika obsadzono 84 wartownikami. Każdą grupą siedmiu mężczyzn kierował
„dziesiętnik”. „Dla własnej obrony każdy z wartowników winien być uzbrojony w grubszą pałkę
lub siekierę”, doradzał major. W wypadku pożaru mieli uderzyć w szynę i powiadomić policję.
Regularne siły policyjne miały być powiadomione – za pomocą konnego kuriera – również
w przypadku zauważenia bandytów.19
Do 1942 r. główne działania warty nocnej były wymierzone już nie tylko w pospolitych przestępców, ale również w partyzantów i przeróżnych uciekinierów. Kreishauptmann z większą srogością powtórzył zasady tworzące regulamin warty nocnej na terenie całego powiatu. W dniu
24 listopada 1942 r. w dekrecie Nr.J.Pol.205 E nakazywał:
1) napady według według [sic! dwukrotnie powtórzone w dokumencie] możności samodzielnie odpierać, sprawców niszczyć lub oddawać w ręce Policji,
2) o każdym napadzie i wystąpieniu bandy natychmiast meldować w najkrótszej drodze do Posterunku Policji,
3) odeszłe bandy niepostrzeżenie śledzić i niezwłocznie udzielać meldunku
Policji o ich pobycie, sile, uzbrojeniu, dowództwie, składzie według narodowości, o pojazdach, ubiorze i innych charakterystycznych cechach.
4) Policji, wzgl. żandarmerii, należy niezwłocznie meldować, jakie osoby
obce i podejrzane zatrzymują się we wsi a w szczególności podawać nazwiska tych mieszkańców, którzy udzielają schronienia bandytom i różnym podróżnym, ponieważ tylko w ten sposób można uniemożliwić
pobyt bandytom na terenie poszczególnych gromad. Za przetrzymywanie bandytów grozi kara śmierci nie tylko gospodarzowi, ale również
członkom ich rodzin i sąsiadom oraz konfiskata mienia.
Zwraca się uwagę, że za bezpieczeństwo publiczne są w pierwszym rzędzie wartownicy pod karą śmierci odpowiedzialni i w razie sumiennego spełniania swoich obowiązków korzystać będą z ochrony Władz Niemieckich.20
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Ów „regulamin” przetrwał wyłącznie dlatego, iż po wojnie odwrotną stronę kartki wykorzystano do sporządzenia zupełnie
innego dokumentu. Zob.: APLOK, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Różne, sygn. 495, Regulamin dla warty nocnej w Kraśniku,
3 lipca 1942 r.
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Fragmenty pisane kursywą zostały dopisane ręcznie. Zob.: APLOK, Zarząd Gminy Zakrzówek, Dział Administracyjny,
Sprawy karno-administracyjne, 1942, sygn. 561, Burmistrz w Zakrzówku do Księży Proboszczów w Zakrzówku i Bożej Woli,
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Na tym etapie okupacji niemieckiej zakres działań warty nocnej został znacznie poszerzony. Był to wynik zarówno zwiększonej aktywności partyzantki, jak i zmniejszonego potencjału ludzkiego niemieckiej machiny wojennej. W Wilkołazie miejscowa ludność była
zmuszona strzec wiaduktu kolejowego. Niemcy zagrozili eksterminacją wszystkich mieszkańców miejscowości, jeżeli partyzantom uda się ów wiadukt wysadzić. Podobnież w Reczycy
Księża (gmina Trzydnik) chłopi zostali zmuszeni do pilnowania siedmiokilometrowego odcinku torów, co oznaczało, że jeden wartownik przypadał na każdy kilometr. Na terenie zlikwidowanego obozu pracy przymusowej w Janiszowie (gmina Kosin), oraz po powołaniu do
Wehrmachtu jako volksdeutscha i wysłaniu na front wschodni miejscowego Sonderdienstmanna,
Niemcy wyznaczyli na jego miejsce nieuzbrojonych polskich wartowników, których zadaniem
było strzeżenie terenu.21
Uciążliwy przymus służenia w warcie nocnej wywoływał wiele niezadowolenia. Przykładowo,
pewien chłop narzekał, iż „do pilnowania musieli iść na całą noc, a w dzień napracowali się na
wszelkie kontyngenty […]”.22 Na tym etapie służba w warcie nocnej niewiele różniła się od
służby w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).
Straż na początku okupacji zdelegalizowano, a następnie organizowano etapami. Już w grudniu 1939 r. Niemcy zażądali od miejscowych władz wyjaśnień w sprawie brakującego sprzętu
strażackiego. Następnie, sprawa pozostała zamknięta przez półtora roku. W tym czasie strażacy
działali nieformalnie, doraźnie, w razie potrzeby. Dopiero w kwietniu 1941 r. reżim nazistowski
podjął oficjalną decyzję odtworzenia przedwojennej Ochotniczej Straży Pożarnej. Chcąc zainicjować ten proces, Powiatowy Inspektor Pożarnictwa objechał każdą gminę powiatu.23 Całkowitą liczbę jednostek OSP na terenie powiatu można oszacować na około 120. Mogło w nich
służyć nawet dwa tysiące mężczyzn.
Siłę i charakterystykę formacji można odtworzyć na podstawie materiałów dowodowych z Janowa i Trzydnika Dużego. Komendantem OSP w Janowie był Edward Chmiel, a jego zastępcą
Piotr Olejko. Jednostka składała się z około 40 strażaków.24
Podobnie jak przed wojną, w gminie Trzydnik OSP podzielono na sześć jednostek: w Trzydniku Dużym, Reczycy Księża, Łychowie, Olbięcinie, Dąbrowie i Rzeczycy Ziemiańskiej. Służyło w nich łącznie 86 mężczyzn. W tym 23 odbyło przeszkolenie strażackie przed wojną. Każda
jednostka posiadała pompę wodną, ale jedynie oddział w Trzydniku Dużym miał do swej dyspozycji wóz strażacki. Jednostka w Trzydniku Dużym była największa w całej gminie – liczyła
40 mężczyzn. Przedwojennego komendanta Józefa Mroza zastąpił Zygmunt Dyduś, który kierował OSP przez cały okres okupacji niemieckiej.25
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Od samego początku większość zadań straży pożarnej i warty nocnej pokrywało się. Na terenach wiejskich obowiązki obydwu organizacji stały się niemalże niemożliwe do rozróżnienia.
W Olbięcinie strażacy pilnowali terenu wokół dworu, w którym Niemcy urządzili swój Stützpunkt. W przypadku ataku partyzanckiego mieli więc zaalarmować okupanta. Remizę strażacką
w Trzydniku zamieniono natomiast na magazyn zboża wymuszonego od chłopów w ramach kontyngentów. Strzegli jej więc całodobowo przed ewentualnym podpaleniem przez partyzantkę.
Odetchnąć mogli tylko wtedy, gdy zawartość przewożono cyklicznie do Kraśnika.26
W miastach sytuacja wyglądała odrobinę inaczej. Zaraz po niemieckiej inwazji na ZSRS w czerwcu 1941 r., władze nazistowskie przeprowadziły de facto fuzję obydwu formacji. Na przykład w Janowie Niemcy połączyli strażaków z dobranymi odpowiednio rzemieślnikami. Kierowana przez
niemieckiego żandarma drużyna miała alarmować o sowieckich nalotach lub desantach komandosów. Kwatera grupy mieściła się w piwnicy komisariatu PP. Kilku strażaków strzegło również
swej remizy w Janowie. Zagrożenie ze strony Sowietów jednak szybko minęło i grupę rozwiązano,
a jej członkowie powrócili do wypełniania swych wzajemnie dopełniających się obowiązków. Wartownicy nadal patrolowali, a strażacy oczekiwali w swych remizach na wiadomości o pożarach.27
Członkowie obydwu formacji usiłowali chronić ludność polską przed represjami i innymi
niebezpieczeństwami przez cały okres okupacji. Równocześnie musieli jednak służyć władzom
okupacyjnym. Narażeni byli więc na gniew wyższych władz, które usiłowali przechytrzyć, swych
sąsiadów, których zmuszali do przestrzegania niektórych niemieckich przepisów, oraz bandytów,
których usiłowali odpierać.
Paradoksalnie, obowiązki straży pożarnej i warty nocnej generowały zarówno współpracę,
jak i konflikt z podziemiem. Niepodległościowcy uczestniczyli w tworzeniu obydwu formacji,
a następnie w przekształceniu ich w oddziały samoobrony. Komuniści atakowali je, ponieważ
blokowały zarówno akcje rabunkowe, jak i sabotaż. Powiązania warty nocnej i straży pożarnej
z podziemiem nie umknęły uwadze Niemców. Stąd też członkowie obydwu formacji padli ofiarą
terroru nazistowskiego, jako osoby likwidowane celowo lub niewinne osoby postronne.
Biorąc pod uwagę fakty zaprezentowane powyżej, przedstawimy kilka przykładów działalności warty nocnej i straży pożarnej.
Pod koniec października 1939 r. wartownik nocny w Zdziłowicach (gmina Batorz) zabił złodzieja usiłującego ukraść owce. 6 listopada 1939 r. inni członkowie bandy pomścili go, podpalając
dwadzieścia dwa gospodarstwa w Zdziłowicach. Pomimo starań straży pożarnej wszystkie doszczętnie spłonęły.28
Od marca do grudnia 1941 r. warta nocna w Antolinie (gmina Brzozówka) funkcjonowała
jako nielegalna samoobrona. Miała powiązania z niepodległościową podziemną organizacją Komenda Obrońców Polski (KOP). W przedsięwzięciu uczestniczyli niemalże wszyscy wiejscy
mężczyźni, z wyjątkiem osobników takich, jak np. Czesław Amborski, którego podejrzewano
o kradzieże. Wartownicy byli nielegalnie uzbrojeni w karabiny, a ich bazę stanowiło gospodarstwo rodziny Tylusów. Ponieważ warta nocna uniemożliwiała rabowanie miejscowej ludności,
bandyci niespodziewanie zaatakowali tajną wartownię. Zostali odparci. Jeden z wartowników
wspominał, iż:
oficerów, podoficerów i strażaków w gminie Trzydnik pow. Janowski, b.d.; J. Kapuścińska, „Warunki egzystencji…”, s. 103; Zygmunt
Dyduś, Aneks 23 [w:] tamże, s. 4.
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Stróżującym nie zależało na likwidowaniu rabujących, bo z tym zawsze
związane były poważne kłopoty, ale na ich odstraszeniu, co zostało osiągnięte. Do końca 1941 r. nie zanotowano żadnego wypadku rabunku, ani
złodziejstwa w najbliższej okolicy Antolina.29

Jednak na początku 1942 r. bandyci ponownie zaatakowali, pokonali i rozbroili wartę nocną
w Antolinie. Od tego czasu, aż do wiosny 1945 r., wieśniacy byli częściowo zdani na ich
(nie)łaskę. Kilku ochotników służyło wówczas jako wartownicy – zarówno w dzień, jak i w nocy
– i biło na alarm w przypadku zbliżania się obcych. Takie ostrzeżenie stanowiło sygnał do
ucieczki lub ukrycia się, zwykle dla niektórych mężczyzn, ale czasami też i dla całej wsi.
W grudniu 1941 r. powiatowa Ochotnicza Straż Pożarna została zwerbowana przez Arbeitsamt
do wyłapywania ludzi do niewolniczej pracy w Niemczech. Chociaż wzmianki o tych łapankach
znajdujemy jedynie w raportach z gmin w Radomyślu i Zaklikowie, musiały one stanowić zjawisko powszechne. Uczestniczyli w nich nie tylko strażacy z Janowa, ale również ich koledzy
po fachu z poszczególnych wsi, takich jak np. Żabno.30
Prawdopodobnie od wiosny, a najpóźniej jesienią 1942 r. w niemiecką akcję przeciw Żydom
zaangażowana została OSP z Godziszowa, „szczególnie jej komendant i jego zastępca”. Świadek
– Jan Robaczyński twierdzi, że strażacy sprawowali funkcję pomocniczą. Podkreśla jednak, że
przywództwo OSP wykazało się wielką gorliwością w kolaboracji na froncie antyżydowskim.
Skądinąd wiemy, że godziszowska straż pożarna pozostawała pod wpływem lokalnego bandyty,
Stanisława Kiełbasy („Dziadka”), który wyróżnił się wyjątkowym bestialstwem w stosunku do
żydowskich uciekinierów. Notabene, jest to jedyny udokumentowany przykład bezpośredniego
udziału strażaków z powiatu kraśnickiego w Holokauście.31
W październiku 1942 r. miejscowy oddział warty nocnej w Żabnie (gmina Radomyśl) przejęła
niepodległościowa Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW). Według jednej, obszernej relacji
„bezpieczeństwa wsi strzegła warta, nakazana przez władze okupacyjne, złożona z 6 ludzi, do
której zgłosili się członkowie organizacji po to, by między innymi strzec domu, w którym leczył
się pewien głośny później w okolicy dowódca partyzanckiego oddziału”.32
Nocą 16 października 1942 r., natychmiast po deportacji wszystkich Żydów z Zakrzówka,
niektórzy chłopi splądrowali kilka pożydowskich domów. Miejscowi strażacy i „granatowi”
policjanci najprawdopodobniej przymknęli oczy na te przypadki szabrownictwa. Według polskiego świadka:
Już tego samego dnia, gdy wracam . . . niektóre domy żydowskie wyglądają jak ruiny, w nocy wykradziono już okna i drzwi, płyty kuchenne,
wyrąbano podłogi. Kto to robi? W nocy przecież pilnują porządku policja
i strażacy.33

Gdy w listopadzie 1942 r. sołtys Żabna przywłaszczył sobie część kontyngentu wymuszonego od miejscowej ludności, wartownicy podjęli decyzję o ukaraniu go. Pomimo przy-

29
30
31

B. Stolarz, „Moja działalność…”, s. 45.

32

K. Kersten, T. Szarota, Wieś polska…, t. 3, s. 498. Chodzi najpewniej o mjr. Franciszka Przysiężniaka („Ojciec Jan”).

K. Kersten, T. Szarota, Wieś polska…, t. 3, s. 494, 499.

70

M. J. Chodakiewicz, Between Nazis and Soviets. Occupation Politics in Poland, 1939-1947 (Lanham: Lexington Books,
2004): s. 153, 177 n. 100, oraz appendix 57 n. 88 na s. 431.

KRAŚNIK: NIEMIECKIE SIŁY POLICYJNE...

należności do podziemia niepodległościowego, skontaktowali się z kierowaną przez komunistów bandą rabunkową stacjonującą w pobliskim lesie, zachęcając ich do napadnięcia na
gospodarstwo sołtysa. Podczas napadu doszło do ekspropriacji oraz poturbowania sołtysa
i jego rodziny. Wartownicy pozostali bezczynni. Następnie, w formie kary za zaniechanie
swych obowiązków „granatowi [policjanci] niespodziewanie napadli na wartownię i bili do
krwi wartowników”.34
7 grudnia 1942 r. niemiecka żandarmeria zastrzeliła pełniącego służbę wartownika Tadeusza
Gębałę z Żabna (gmina Radomyśl). Okoliczności pozostają nieznane, chociaż był to najprawdopodobniej przypadek.35
W grudniu 1942 r. członkowie miejscowej warty nocnej z Urzędowa brali bierny udział w kierowanej przez wójta – volksdeutscha oraz dwóch „grantowych” obławie, złapaniu i pobiciu żydowskiego uciekiniera. Następnie policjanci odwieźli zbiega do Kraśnika.36
20 stycznia 1943 r. strażacy z Zakrzówka otrzymali rozkaz rozebrania domu „Żyda Lejzora
Rabinowicza”. Ponieważ cała własność żydowska należała do reżimu nazistowskiego, władze
nakazały strażakom przekazać urzędnikom wszelkie materiały budowlane lub inne cenne przedmioty znalezione w domu. Strażacy pozwolili jednak miejscowej ludności, cierpiącej na ciągłe
braki opału, rozebrać 70 proc. budynku na ten cel i sami dołączyli do szabrujących. Jeden strażak
przywłaszczył sobie belę „żydowskiej” tkaniny ukrytej wewnątrz domu. Reszta jednostki strażackiej ukradła cały wóz drewna na opał. Ponieważ wybuchł konflikt o podział łupów, strażacy
aresztowali „najwięcej natarczywą kobietę” spośród bijącego się tłumu wieśniaków.37 Została
szybko jednak wypuszczona, aby nie wzbudzać zainteresowania policji. Burmistrz Zakrzówka
narzekał, iż „wszyscy strażacy byli pijani na czele z komendantem”.38
19 marca 1943 r. komuniści zaatakowali biura administracji gminnej w Dzierzkowicach, po
czym doszczętnie spalili budynek. Następnie, planowali zabić burmistrza, niejakiego Rozmarynowskiego, lecz ostatecznie pozostawili go przy życiu na skutek próśb ze strony warty nocnej.
Niedługo później pojawiła się kolejna grupa komunistyczna, tym razem zamierzająca podpalić
miejscową szkołę w Dzierzkowicach. Wartownicy stawiali bierny opór i błagali, aby nie podpalać
budynku. Partyzanci zdecydowali się więc zniszczyć skład mleka, po czym rozdali wartownikom
śmietanę.39
Najprawdopodobniej w lecie 1943 r. warta nocna w gminie Dzierzkowice została przejęta
przez podziemnych ludowców pod dowództwem Józefa Adamskiego, miejscowego naczelnika
tajnego Korpusu Bezpieczeństwa (KB). Ponieważ ludowcy byli odpowiedzialni za konspiracyjną
infrastrukturę cywilną powiatowej agendy Delegatury Rządu, stworzyli też Straż Samorządową
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(SS) na bazie warty nocnej. Szkoleniami i logistyką na terenie całej gminy Dzierzkowice kierował
Czesław Zapalski, a Wojciech Bańka pełnił funkcję komendanta samych Dzierzkowic. Oddział
posiadał własną jednostkę medyczną Ludowego Zielonego Krzyża, kierowaną przez Marię Ciempielównę z Wyżnicy. Biorąc pod uwagę, że każda gromada wystawiała około dziesięciu wartowników, siła ta mogła liczyć nawet osiemdziesięciu ludzi na terenie całej gminy. Stopniowo
dokupowano broń, powiększając w ten sposób stan uzbrojenia, który pierwotnie wynosił około
tuzina sztuk nielegalnej broni. Wartowników szkolili instruktorzy Batalionów Chłopskich.
Dzierzkowicka samoobrona rychło stała się postrachem złodziei i bandytów. Tylko w pierwszym tygodniu po jej stworzeniu, wartownicy z Dzierzkowic przepędzili cztery grupy rabunkowe,
złożone z 2-5 mężczyzn. Ponieważ członkowie samoobrony unikali środków ekstremalnych, raniono tylko jednego bandytę. Napady rabunkowe dokonywane przez ludzi z zewnątrz skończyły
się. Następnie, rozprawiono się z kilkoma rzezimieszkami z miejscowości Dzierzkowice Góry,
których najpierw ukarano naganą, a następnie pobito. Po jakimś czasie na jednym z nich wykonano wyrok śmierci, ponieważ nie zmienił swego zachowania pomimo ponawianych ostrzeżeń.
Ostatni egzamin dla dzierzkowickich wartowników stanowił napad małego oddziału komunistycznego na wieś w styczniu 1944 r. Komuniści splądrowali gospodarstwa Bryczków oraz Sokołowskich i uciekli. Ścigający ich wartownicy zabili trzech komunistycznych rabusiów, podczas
gdy jeden członek BCh, Maciąg, odniósł lekkie rany. Banda rabunkowa poniosła poważną klęskę
i nigdy nie powróciła.40
Nie wszędzie samoobrona wiejska była tak sprawna. Na przykład, we wrześniu 1943 r. komunistyczny oddział Feliksa Kozyry („Błyskawicy”) „rozbił w Polichnie pomocniczą straż pożarną”.41 Nie dysponujemy danymi na temat strat wśród nieuzbrojonych strażaków.
W listopadzie 1943 r. Inspektor Powiatowy zwołał ogólną odprawę komendantów Ochotniczej Straży Pożarnej i ich zastępców. Gdy przybili oni do Kraśnika, zostali natychmiast aresztowani przez gestapo. Zwolniono jedynie Jana Gorzelewskiego. Innych, w sumie około
czterdziestu, rozstrzelano lub wysłano do obozów koncentracyjnych. Powody tej fali aresztowań
są niejasne, aczkolwiek chronologia sugeruje, iż stanowiła ona element niemieckiego uderzenia
przeciwko podziemiu niepodległościowemu na terenie powiatu.42
W lutym 1944 r. komunistyczny oddział Bolesława Kaźmieraka vel Kowalskiego („Cienia”)
kilkakrotnie napadł na Zakrzówek. Raz udało mu się całkowicie zaskoczyć wartę nocną. Tylko
niektórzy wartownicy należeli do AK lub NSZ. Pozostali nie byli związani z żadną formacją, nie
mieli też broni palnej. Według świadka prokomunistycznego:
Pewnej nocy wpadł do naszej wsi oddział Gwardii Ludowej pod dowództwem kapitana „Cienia”, dzisiejszego pułkownika WP, tak błyskawicznie, że żaden wartownik nie zdążył zbiec z wyznaczonego mu
stanowiska ani żaden dzwonek nie odezwał się; cicho było jak zwykle.
Najpierw zabrali wszystkich wartowników ze swoich wyznaczonych placówek oraz obsadzili swoimi żołnierzami wszystkie placówki. Wartę pozganiali z kosami pod urząd gminy, ustawili w dwuszereg, kazali czapki
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zdjąć oraz 2 palce do góry podnieść i powtarzać te słowa za dowódcą oddziału: „Przysięgamy wobec Boga w Trójcy Jedynego, że już więcej nie będziemy brać kosów na żołnierzy polskich oraz nie wychodzić na wartę. Tak
nam dopomóż Bóg”. Po przysiędze rozkazano kosy połamać, to była wielka
uciecha dla chłopów, że już na wartę nie pójdą, toteż łamali kosy, gdzie
kto mógł i jak kto mógł.43

Po odejściu komunistów urządzono ponowną zbiórkę warty nocnej. Wysłano zwiadowców
z prośbą o pomoc do pobliskich oddziałów partyzantki niepodległościowej albowiem komuniści
obrabowali wieś oraz porwali kilku wpływowych obywateli.44
Nocą, 5 lipca 1944 r. oddział BCh Adama Jaworczaka („Derwida”) z gminy Annopol napadł
na zlikwidowany obóz pracy w Janiszowie (gmina Kosin). Na straży stało dwóch nieuzbrojonych
wartowników. Pełniący służbę z rozkazu władz okupacyjnych byli jednak również żołnierzami
AK. Ich podziemni przełożeni zachęcili ich do zgłoszenia się do służby wartowniczej, bowiem
dawała ona możliwość zabezpieczenia sprzętu i innych przedmiotów pozostawionych przez
Niemców, których odwrotu rychło się spodziewano. Ponadto, nieznajdujący się pod nadzorem
wartownicy rozporządzali terenem i umożliwiali AK dostęp do niego.
Oddział BCh splądrował jednak obóz i zarekwirował motocykl Sonderdienstu, używany przez
AK. Wartownicy złożyli skargę do swych cywilnych (okupacyjnych) i konspiracyjnych przełożonych, albowiem zostali pobici przez ludowców, a jeden z nich stracił słuch w wyniku odniesionych obrażeń. AK zaprotestowała w komendzie BCh, lecz dowódca ludowców wyjaśnił, że:
Motor został zabrany jako motor niemiecki i jako taki będzie traktowany. Pobicie stróżów aż do ogłuszenia nie jest prawdziwe. Wartownicy
byli uderzeni ponieważ nie chcieli wydać motoru, później jednak nastąpiło wyjaśnienie i motor wydali. Żadnych obrażeń nie odnieśli. Mówili, że są pobici
jedynie dlatego, ponieważ chcieli odwrócić podejrzenie od siebie, co im
sam doradzałem.45

W Zaklikowie oficer Ochotniczej Straży Pożarnej – Zeljas i ziemianin Henryk Targowski
zamienili miejscową straż pożarną i wartę nocną w ośrodek rekrutacyjny dla lokalnej samoobrony. Pod auspicjami Armii Krajowej i gminnego oddziału Delegatury Rządu, zaklikowska Straż
Obywatelska liczyła 130 mężczyzn, w tym pięćdziesięciu nielegalnie uzbrojonych w broń palną.
23 lipca 1944 r. Straż Obywatelska przejęła wszelkie kompetencje policyjne w Zaklikowie. Do
1 sierpnia w jej szeregach służyło 200 mężczyzn.46
Z moralnego punktu widzenia, ostateczny bilans działań Ochotniczej Straży Pożarnej i warty
nocnej jest o wiele mniej dwuznaczny niż ocena działalności Policji Polskiej. Chociaż w przypadku policji „granatowej” wybory osobiste przeważyły szalę na rzecz ostatecznie pozytywnej
oceny formacji (jednakże nie bez zastrzeżeń), to w przypadku straży pożarnej i warty nocnej
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uznanie za pozytywne wyniki należy się zarówno instytucjom, jak i osobom indywidualnym.
Funkcjonowanie obydwu formacji pomocniczych było istotne i korzystne dla ogromnej części
ludności. Pomimo niemieckich prób angażowania strażaków i wartowników do realizacji swych
brutalnych i ludobójczych planów, służyli oni swym społecznościom bardzo ofiarnie, z wyjątkiem
kilku osób biorących czynny udział w Holokauście.47

Straż majątków ziemskich
Straż majątków ziemskich była instytucją przedwojenną, pozbawioną jednolitej struktury
organizacyjnej. Funkcjonowała na zasadzie małych grup, pracujących na rzecz poszczególnych
właścicieli ziemskich. Obowiązywał luźny podział na straż polną lub polowych; straż dworską
(stróżów dworskich); oraz straż folwarczną. W teorii wykonywały one różne zadania. W praktyce
traktujemy je jako jedną formację, bowiem ich obowiązki pokrywały się. Stąd też, dalej będą
występować pod wspólnym określeniem – straż majątków ziemskich.
Około 150 stróżów pracowało w majątkach prywatnych lub państwowych (Ligenschaftsgute),
skonfiskowanych przez okupanta. Wartownicy podlegali właścicielowi majątku, administratorowi lub starszemu stróżowi. Nie nosili mundurów; nie mogli posiadać broni palnej. Niektórzy
obchodzili ten zakaz, a ich przełożonym czasami zezwalano na broń palną.
Stróżami byli przeważnie chłopi bezrolni lub bezrolni fornale z majątków ziemskich. Na terenie powiatu janowskiego byli to głównie etniczni Polacy. Otrzymywali wynagrodzenie w naturze lub gotówce, aczkolwiek utrzymywali się również z rolnictwa.
W wypełnianiu swych zadań stróże zmagali się z potężnymi, lecz często sprzecznymi siłami.
Z jednej strony ich bezpośredni przełożeni i ziemianie-pracodawcy wymagali lojalności i sumienności w wypełnianiu obowiązków, podczas gdy aż zanadto namacalne widmo władzy nazistowskiej unosiło się zarówno nad ziemianami, jak i nad ich pracownikami, nakazując
posłuszeństwo. Z drugiej jednak strony stróże musieli zmagać się z krnąbrną miejscową ludnością, nielegalnie wdzierającą się na posiadłości ziemskie w poszukiwaniu pożywienia, drewna
na opał itd.; pospolitymi przestępcami napadającymi na dwory z nadzieją na obfite łupy; polskimi, żydowskimi i sowieckimi uciekinierami poszukującymi pożywienia i sposobu na przeżycie; oraz przeróżnymi partyzantami dokonującymi rekwizycji. Szczególnie podziemie
komunistyczne kierowało swą agresję przeciwko dworom i ziemianom, jako głównym gniazdom
największego „wroga klasowego”. Stróże musieli więc delikatnie równoważyć wyzwania związane ze swą pracą i szeregiem niebezpieczeństw, jakie ze sobą niosła.
Ogólnie, stróże majątków ziemskich okazali się wystarczającą zaporą dla powstrzymania
miejscowych chłopów-intruzów i adekwatnymi obrońcami przed pojedynczymi przestępcami.
Nie radzili sobie jednak ze zwalczaniem zorganizowanych band i wrogo nastawionych do ziemian partyzantów. Przykładowo, do 1942 r. stróże pod kierownictwem administratora Mieczysława Mazepy z majątku Wyżnianka (gmina Dzierzkowice), należącego do rodziny państwa
Ślaskich, skutecznie zwalczali miejscowych intruzów i kryminalistów. Później okazali się jednak bezradni w obliczu napadów ze strony dobrze uzbrojonych grup. W latach 1942-1944 majątek był celem przeszło 70 napadów rabunkowych. Wiele z tych ekspedycji przeprowadzili
komuniści. Do wiosny 1944 r. ani wysokie stanowisko piastowane przez Romana Ślaskiego
w podziemiu niepodległościowym, ani drugorzędna funkcja jego żony, Eugenii, w powiatowej
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sieci konspiracyjnej, nie uchroniły ich majątku przed atakami. Jednak gdy komuniści ponownie napadli na Wyżniankę, najprawdopodobniej w maju 1944 r., administrator w końcu zawiadomił pobliski oddział AK, którego błyskawiczna interwencja ocaliła majątek i jego
mieszkańców.48
Losy stróżów majątków były zbliżone do wartowników nocnych i strażaków. Zmagali się
z bardzo podobnymi uwarunkowaniami.

Straż leśna
Na terenie powiatu nie istniały jednolite oddziały polskiej straży leśnej. Gajowi pracowali
na zasadzie indywidualnych umów z właścicielami lasów. Chociaż pobierali wypłaty, większość
gajowych dorabiała uprawiając rolę. Ponadto, część z nich zaangażowała się w pracę społeczną
i konspiracyjną.49 Każdy gajowy zajmował własną gajówkę. Podlegali oni miejscowemu leśniczemu (Förster), którego bazą była leśniczówka (Försterei). Ten z kolei odpowiadał przed regionalnym polskim nadleśniczym (Oberförster) w regionalnym polskim nadleśnictwie
(Waldhegerei, Oberförsterei).50 Funkcjonariusz ów był podporządkowany niemieckiemu nadleśniczemu (Oberförstmeister), administrującemu powiatowymi sprawami leśnymi z biłgorajskiego
Wydziału Inspekcji Lasu (Forstaufsichtamt).51 Wydział z kolei podlegał stosownym władzom dystryktowym i centralnym.
Liczba zatrudnionych gajowych zależała od obszaru lasu. W powiecie kraśnickim szacunkowo
około 120 gajowych, podzielonych na grupy pod kierownictwem prawdopodobnie dwunastu
leśniczych, służyło na wybranych prywatnych i państwowych posesjach leśnych.
Na początku gajowi i leśniczy nosili swe pierwotne polskie mundury. Do 1941 r. otrzymali
nowe mundury o jaśniejszym odcieniu zieleni wraz z opaską z napisem Staatlische Försterei.52
Teoretycznie obowiązywał ich zakaz noszenia broni palnej. Chociaż tylko niektórzy gajowi zostali zwolnieni z przestrzegania tegoż zakazu, wielu leśniczych zachowało swe charakterystyczne
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Leśniczy i gajowi brali również udział w pracach społecznych. Nadleśniczy (Oberfőrster) w Zarzeczu k. Ulanowa, inżynier
Ludwik Blümke, pomagał Delegaturze PKO w Ulanowie. Mając dostęp do cieżarówek, przewoził żywność dla potrzebujących
z Kraśnika do Ulanowa. Zob.: APLOK, RGO-PKO, Sprawy personalne i ubezpieczeń społecznych, sygn. 15, Antoni Ślaski do Delegatury Pol.K.O. w Ulanowie I, 12 maja 1944 r. Gajowy Tadeusz Otto z leśniczówki w Brzozie Ordynackiej „utrzymywał dwoje [potrzebujących] dzieci z Lublina” u siebie w domu. Zob.: AAN, RGO, sygn. 741, Sprawozdanie polustracyjne za miesiąc czerwiec
1942 r., k. 273. Gajowi Jan Pierog i Andrzej Duma z lasów Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w Gościeradowie zgodzili
się przyjąć dzieci na wakacje w lecie 1942 r. Zob.: AAN, RGO, sygn. 741, Sprawozdanie polustracyjne, 14 lipca 1942 r., k. 273.
Np. nadleśnictwo w Potoczku składało się z 4 leśnictw (Potoczek, Stojeszyn, Świdry i Osówek). Nadleśnictwem kierował
nadleśniczy Zbigniew Zuber, któremu asystowała sekretarka. W każdym leśnictwie służyło po czterech leśniczych i jedenastu gajowych. Zob.: APLOK, PRN, Sprawozdania 1944-1945, sygn. 252, Wykaz pracowników Nadleśnictwa Potoczek, 7 września 1944 r.
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Zaklików oraz (na terenach wokół Kraśnika) Wólka Gościeradowska. Zob.: AUGS, SA, sygn. 235, Abt. III, Wykaz nadleśnictw w GG,
Oberförsterei. W przeciwieństwie do II RP, lasy prywatne były teraz podporządkowane Wydziałowi Inspekcji Lasu. Ponadto, niektóre
duże majątki leśne zostały przejęte przez Zarząd Powierniczy (Liegenschaftsverwaltung). W ten sposób naziści skonfiskowali majątki
i lasy w Gościeradowie, należące do Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, oraz w Zaklikowie, będące własnością hr. Tarnowskiego. Zob.: AAN, RGO, sygn. 741, Sprawozdanie polustracyjne, 14 lipca 1942 r., k. 273.
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J. Gerung, Czy to tylko trzy lata? Wspomnienia więźnia politycznego z okresu stalinowskiego (Warszawa: b.w., 1994): s. 7.

dubeltówki. Zdarzali się gajowi łamiący zakaz, chociaż większość oficjalnie była uzbrojona w kije
lub siekiery.
Obowiązki gajowych i leśniczych stworzyły pole do konfliktu z czterema grupami społecznymi: po pierwsze, z chłopami nielegalnie wycinającymi drewno na opał lub wypasającymi
bydło53; po drugie, z przestępcami kłusującymi i napadającymi na leśne gospodarstwa; po trzecie, z uciekinierami zmuszonymi kraść jedzenie, aby przetrwać; oraz, po czwarte, z partyzantami
niepodległościowymi, którzy zaopatrywali się i zakładali obozowiska w lesie; a przede wszystkim
z komunistami, którzy atakowali każdego zatrudnionego przez Niemców oraz własność polskich
„wrogów klasowych”. W celu odparcia i zneutralizowania tych zagrożeń, straż leśna często
współpracowała z podziemiem niepodległościowym, siłami samoobrony i wartą nocną.54 Ponadto, leśniczy i gajowi liczyli na pomoc PP oraz – w pewnych wypadkach – niemieckiej straży
leśnej (Forstschutz) i innych nazistowskich formacji policyjnych i wojskowych.
Władze nazistowskie wymagały od gajowych i leśniczych sumiennego wypełniania swych
obowiązków, związanych z gospodarczą eksploatacją lasów i ich ochroną.55 Wiązało się z tym
oczywiście natychmiastowe zgłaszanie wszelkich wykroczeń.
Poniżej przedstawimy kilka przykładów pracy i doświadczeń gajowych oraz ich przełożonych.
2 lutego 1940 r. pluton 3. kompanii 104. Batalionu Policji, wraz z miejscowymi gajowymi (Forstbeamten), przeprowadzał poszukiwania skradzionego drewna w okolicach wsi Wyżnianka (gmina
Dzierzkowice). Odnalezione drewno nakazano miejscowemu polskiemu wójtowi odtransportować
do leśniczówki w Budzyniu (Försterei Budzyń) w przeciągu jednego dnia, co też uczynił.56
20 lipca 1941 r. gajowi Teofil Chajnowski i Mostrąg zauważyli około 30 chłopów nielegalnie
wypasających swe bydło i konie w prywatnym lesie koło Dąbrowy (gmina Gościeradów). Gajowi
interweniowali, lecz równie szybko wycofali się w obliczu agresji ze strony chłopów. Natychmiast donieśli o zajściu swemu przełożonemu, leśniczemu Stokowskiemu, który nakazał im ignorować intruzów w celu uniknięcia eskalacji przemocy. Jednakże tego samego dnia, w drodze
Potwierdzili to, chociaż z opóźnieniem, nawet komuniści. Np. w okolicach Zaklikowa „Sprawa drzewa, raczej cięcia
lasu. Czy naród nie chce zrozumieć, że nie niszczy las niemiecki, tylko nasze ogólne dobro, gdzie w przyszłości będą odpowiadać
przed władzami a po drugie ściągają na swoją głowę bat ze strony okupanta”. AAN, AL, sygn. 192/XXII-3, Meldunek orientacyjny
nr 5, b.d. [czerwiec 1944], k. 75.
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Niektórzy, o ile nie większość, urzędników i pracowników administracji leśnej należała do podziemia. Według Adamskiego, inż. leśnik Franciszek Piotrowski należał do kierownictwa SZP-ZWZ. Po gestapowskiej fali aresztowań w czerwcu 1940 r.
jego koledzy z Nadleśnictwa Państwowego w Dzierzkowicach, inż. Zagrodzki, Czerwiński i Stopnicki przeszli z ZWZ do NOW. Leśniczy Tadeusz Otto („Marian”) z miejscowości Brzóza Ordynacka był oficerem ZSP-ZWZ-AK oraz komendantem jej komórki w rejonie
Zaklików-Modliborzyce. Potem współpracował z NSZ. Leśniczy Tadeusz Bończa-Pióro był związany z ZWZ-AK i kierował tajną
grupą pn. Uprawa na terenie powiatu. Dokładne powiązania organizacyjne leśniczego Mikołaja Moskalewa nie są znane, lecz
służył jako oficer łącznikowy kilku grup partyzanckich. Leśniczy Władysław Puchalski z Brzózy był żołnierzem NSZ ale współpracował
również z AK. Gajowy Adam Wielgus z Polichny-Podlasia przyłączył się do NOW-AK. Gajowy Józef Mociąg („Morus”) z Dworka
Szlacheckiego był w NSZ jak również gajowy Nieściur z Mostów. Zob.: AAN, AK, sygn. 203/XIII-1, Raport st. sierż. AL Jesiona z Zaklikowa, 1 sierpnia 1944 r., k. 234; BHŁL, Zbiór Cabana i Małkowskiego, syng. 2079, Józef Adamski, „Moja wieś za okupacji hitlerowskiej”, TMsS, k. 3, 5-8; Zbiory rodziny Zub-Zdanowicz, Oakville, Connecticut (USA), Józef Poray-Wybranowski, „Ze Stepowcami:
Styczeń-czerwiec 1944”, TMsS, b.d. [1980 r.?], k. 65; Maria Zub-Zdanowicz, wywiad autora, 5 czerwca 1992 r., Warszawa; Jan
Wieleba, wywiad autora, 11 sierpnia 1993 r., Kraśnik; Sowiakowski, „Okupacyjne” [w:] D. Garbacz, Z przeszłości Janowa Lubelskiego
(Stalowa Wola: [Społeczne Towarzystwo Historyczne], 1991): s. 63.
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Tartaki na terenie powiatu pracowały na rzecz Wehrmachtu przez cały okres trwania okupacji. Ponadto, miejscowi naziści przywłaszczali sobie sporo drewna pod koniec swego pobytu. Przykładowo, według raportu komunistycznego, „Dnia 7.7. br.
oddział żandarmerji [sic!] z Zaklikowa w sile około 20 ludzi furmankami i konne [sic konno o] wschodzie słońca przyjechał do
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drzewo przez kilka dni dopiero im zwrócą kennkarty”. Zob.: AAN, AL, sygn. 192/XXII-3, Meldunek wywiadu, 8 lipca 1944, k. 123.
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25.1.40-8.2.40, k. 1-4.
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do domu, gajowi Chajnowski i Mostrąg zostali zaatakowani przez grupę około 30 chłopów,
uzbrojonych w widły, topory i siekiery. Chajnowski został dotkliwie pobity, podczas gdy Mostrąg
bronił się wraz ze swym bratem, Janem. Ostatecznie mężczyzn wybawił z opresji gajowy Masternak, który wystrzelił trzykrotnie w stronę napastników. Najbardziej agresywnych chłopów,
Józefa Markowskiego i Władysława Stachulę, aresztowano i skazano na dwa lata więzienia.57
Według źródła komunistycznego z gminy Modliborzyce „w czasie okupacji w leśniczówce
Gwizdów zamieszkiwał leśniczy Adamski [...], który współpracował z hitlerowcami i część osób
już w 1941 wydał Niemcom, których rozstrzelano na miejscu [...]”.58 Nie jest jasne, co zaszło.
Może chodzi o skargi na bandytów, bądź inne osoby łamiące prawo okupacyjne, których rezultatem była egzekucja.
12 czerwca 1942 r. Antoni Paleń, wraz ze swą ośmioosobową bandą rabunkową, napadł najpierw
na leśniczego, a następnie na sołtysa o nazwisku Puka w Bielinach (gmina Ulanów). Tego drugiego
obrabowano i zabito, a pierwszego tylko rozbrojono. Leśniczy utracił dubeltówkę i pistolet.59
3 października 1942 r. niemiecka ekspedycja „spacyfikowała” Pikule w gminie Kawęczyn.
Wśród 58 polskich ofiar znajdowało się również dwóch gajowych: Jan Matysek i Paweł Jonak.60
21 października 1942 r. w pobliżu swej gajówki w Brzózie Ordynackiej (gmina Zaklików) „członek ZWZ, jego oficer, leśniczy O [sic! Otto], naprowadził żandarmów na oddział GL”. Pogorszyło to
stosunki pomiędzy miejscowym podziemiem niepodległościowym a organizacjami prosowieckimi.61
W grudniu 1942 r. miejscowi donosiciele powiadomili Niemców o położeniu leśnego obozowiska oddziału NSZ por. Jerzego Niewiadomskiego („Grota”). Żandarmeria urządziła obławę
przeczesując całą okolicę. Na szczęście, przychylnemu gajowemu udało się ostrzec partyzantów
o nazistowskiej ekspedycji. Po krótkiej strzelaninie, NSZ-owcy wyrwali się z okrążenia i rozproszyli się po okolicy. Jednakże ze względu na zniszczenie ich zimowego gniazda, oddział
został zmuszony do rozwiązania się, a dowódcy do powrotu do podziemia.62
APL, Deutsche Gefängnis Janów, Więzienie niemieckie w Janowie, Akta i karty więźniów, Litery M, N, O, sygn. 1034,
Akta Józefa Markowskiego, plik 6; „Napad chłopów na gajowych w lasach Lub. Tow. Dobroczynności”, Nowy Głos Lubelski, 4 XII
1941 r., s. 3.
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GKBZPNP OKL, Raporty prezydiów Gromadzkich Rad Narodowych powiatu Janów Lubelski, 1966-1970, Gromada
Modliborzyce, Wykazy osób zamordowanych przez Niemców 1939-1944, k. 47.
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Raport niemiecki wskazuje na Bieliny nieopodal Kraśnika jako na miejsce napadu. Jednakże Bieliny leżą w odległej
części gm. Ulanów. Do ataku mogło więc dojść w pobliskim Blinowie (gm. Brzozówka). Kaczura z kolei podaje, iż Paleń operował
wówczas w odległej południowej części powiatu, lecz równocześnie stwierdza, iż bandyci rozbroili w tym czasie gajowego. Zob.:
IH UMCS, Zbiór Małkowskiego, Oberfeldkommando des General Gouvernements Lagemeldungen (1942-1945), Meldunki 379
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Gubernatorstwie w okresie 20-30 XI 1942, 29 listopada 1942 r., k. 386; GKBZPNP OKL, Raporty prezydiów Gromadzkich Rad Narodowych powiatu Janów Lubelski, 1966-1970, Gromada Biała, Wykazy osób zamordowanych przez Niemców 1939-1944, k. 15 (wg tego dokumentu, pacyfikacja wsi Pikule odbyła się 3 października 1942 r. i pochłonęła 58 ofiar); APLOK, Starostwo Powiatowe
w Kraśniku, Odszkodowania wojenne, 1946 r., sygn. 537, Ankieta dotycząca przebiegu działań wojennych oraz okupacji niemieckiej,
Powiat Kraśnicki, Województwo Lubelskie, b.d. [wrzesień? 1946], Ankieta dotycząca przebiegu działań wojennych na terenie gminy
Kawęczyn, 31 lipca 1946 r. (wg tego źródła pacyfikacja odbyła się w lipcu 1942 r. i w jej wyniku zginęło 51 osób).
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Zob.: K. Kersten, T. Szarota, Wieś polska…, t. 3, s. 498. Był to ppor. Tadeusz Otto („Marian”), który padł ofiarą kilku napadów
i rabunków ze strony komunistów w swej leśniczówce na terenie gminy Zaklików. Zaalarmował Niemców o miejscu pobytu żydowsko-sowieckiej grupy „Roberta”, uciekiniera żydowskiego z Majdanka. Grupa ta stanowiła część oddziału GL im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem Grzegorza Korczyńskiego. Zob.: S. Krakowski, The War of the Doomed: Jewish Armed Resistance in Poland, 1942-1944 [Wojna
Skazańców. Żydowski opór zbrojny w Polsce, 1942-1944] (New York and London: Holmes and Meier Publishers, Inc., 1984): s. 86.
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„Konspiracja organizacji Stronnictwa Narodowego na terenie powiatu Kraśnickiego”, rkps, s. 4.

W lutym 1943 r. polski leśniczy został zaatakowany i obrabowany przez bandytów. Nie dysponujemy jednak żadnymi innymi szczegółami na temat tego przestępstwa.63
9 czerwca 1943 r. pewien gajowy doprowadził ekspedycję złożoną z niemieckich oddziałów
policyjnych oraz żołnierzy Wehrmachtu do obozowiska oddziału NSZ „Stepa” w lesie nieopodal
Borowa (gmina Kosin). Partyzantom udało się uciec, lecz Niemcy zniszczyli ich ziemianki. Niedługo potem NSZ-owcy porwali, pobili i powiesili gajowego-kolaboranta.64
Najprawdopodobniej w lipcu 1943 r. komuniści zabili gajowego Adama Wielgusa, członka
NOW-AK w Polichnej-Podlesiu, oraz gajowego Nieściura z NSZ w Mostach. Zabójstwa te miały
podłoże politycznie.65
Prawdopodobnie w tym samym miesiącu leśniczówka (wraz z przylegającą doń posesją) niedaleko Żabna (gmina Radomyśl) została ograbiona i zniszczona przez (w kolejności) niemieckich żandarmów, bandytów i partyzantów. Według świadka „jednemu z leśniczych pozostało
[sic!] w końcu tylko pies i służąca w ciąży”.66
17 grudnia 1943 r. gajowy Butryn doprowadził niemiecką ekspedycję do leśnej kryjówki oddziału NOW-AK por. Franciszka Przysiężniaka („Ojca Jana”) koło Golec (gmina Jarocin). Okupanci zabili dwóch partyzantów i spalili obozowisko. Równocześnie zastrzelili żydowskiego
zbiega, ukrywającego się w Golcach i usiłującego uciec podczas ataku. Następnie, naziści uderzyli na pobliską wieś Kurzynę, w której stracili dziesięciu partyzantów i ich cywilnych współpracowników. Kilka dni później patrol NOW-AK schwytał Butryna, którego powieszono po tym,
jak przyznał się do szpiegowania dla Niemców w zamian za pieniądze.67
Następnie, 27 grudnia 1943 r. kolejny gajowy-kolaborant, Jan L., naprowadził niemiecką
wyprawę na wieś Grabę (Graba, gmina Jarocin), gdzie por. Przysiężniak założył zimową kwaterę
dla swego oddziału NOW-AK. Zabito przynajmniej 28 partyzantów i ich cywilnych pomocników,
w tym 14 cywili obydwu płci. Spalono również kilka gospodarstw.68
W 1944 r. gajowy Franciszek Karkut ze Szklarni (gmina Kawęczyn) został zabity przez Niemców w swej gajówce. Ppor. Karkut („Ryś”) był oficerem wywiadu NOW-AK. Jednakże powody
jego morderstwa pozostają niejasne.69
Również w 1944 r. podleśniczy Jan Morgas z Kolonii Liśnik Duży (gmina Gościeradów) został aresztowany przez Niemców wraz z żoną Heleną. Oboje zginęli w obozie koncentracyjnym
na Majdanku. Powody aresztowania małżeństwa pozostają nieznane.70
Między majem 1943 r. a lipcem 1944 r. przynajmniej jedenaście leśniczówek i nadleśnictw
padło ofiarą ataków ze strony bandytów lub partyzantów.

APL, Generalgouvernement Distrikt Lublin, Urząd Okręgu Lubelskiego, sygn. 68, Der Kreishauptmann in Krasnik, Lagebericht für Monat Februar 1943, 1 marca 1943 r., k. 173.
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K. Kersten, T. Szarota, Wieś polska…, t. 3, s. 505.

S. Puchalski, Partyzanci „Ojca Jana”, wyd. drugie (Stalowa Wola: Światowy Związek Żołnierzy AK – koło w Stalowej
Woli, 1994 [1996]): s. 203-206, 225.
GKBZPNP OKL, Raporty prezydiów Gromadzkich Rad Narodowych powiatu Janów Lubelski, 1966-1970, Gromada
Biała, Wykazy osób zamordowanych przez Niemców 1939-1944, k. 1-5; APLOK, Zbiór Zaręby, 2, Tadeusz Bielak („Sęp”), TMsS,
29 września 1976 r.
GKBZPNP OKL, Raporty prezydiów Gromadzkich Rad Narodowych powiatu Janów Lubelski, 1966-1970, Gromada
Liśnik, Wykazy osób zamordowanych przez Niemców 1939-1944, k. 36-40.
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Między 9 a 11 czerwca 1943 r. nadleśnictwa w Łążku w gminie Zaklików oraz Popkowicach
w gminie Urzędów zostały zaatakowane i ograbione.71
28 lipca 1943 r. napadnięto na leśniczówkę w Majdanie na terenie gminy Modliborzyce.72
28 sierpnia 1943 r. zaatakowano nadleśnictwo w Lipie (gmina Zaklików), 7 listopada nadleśnictwo w Struży (gmina Brzozówka), a 8 listopada nadleśnictwo w Wilkołazie.73
Następnie, celami napadów stały się leśniczówki w następujących miejscowościach: Zwierzyniec (gmina Dzierzkowice) 1 grudnia 1943 r.; Kotówka koło Suchodołów (gmina Gościeradów) 3 kwietnia 1944 r.; oraz Świnki 28 kwietnia 1944 r.74 Leśniczówka w Brzózie została
napadnięta aż trzykrotnie: 14 marca, 18 oraz 25 czerwca 1944 r.75
Podkreślmy, że ofiarami napadów byli Polacy, bardzo często związani z podziemiem niepodległościowym. Leśniczy i gajowi starali się pełnić swoją służbę pomagając jak najwięcej, albo
przynajmniej nie szkodząc ludności. Większość straży leśnej zdawała sobie sprawę, że las jest
dobrem wspólnym i należy o niego dbać. Oznaczało to sabotowanie zarządzeń okupacyjnych
opartych o gospodarkę rabunkową, jak również ukracanie takich samych posunięć ze strony ludności polskiej. Przez cały czas leśniczy i gajowi przygotowywali się do wyzwolenia kraju i życia
powojennego. Na przykład, miejscowa ludność nielegalnie wycinała drzewa na materiały budowlane w lesie nieopodal Żabna (gmina Radomyśl) w obliczu bezradności gajowych. W odpowiedzi lokalna komórka podziemia niepodległościowego zapisywała nazwiska wszystkich
intruzów kradnących drewno przez cały okres okupacji. Celem prowadzenia tego rodzaju listy
był plan rozliczenia złodziei po wojnie.76
W związku z charakterem swej pracy, gajowi i leśniczy stanęli podczas okupacji w obliczu
trudnego dylematu. Często niemożliwością było pogodzenie różnorodnych i wzajemnie zwalczających się sił, które starały się panować i przeżyć w lesie. Usiłując przetrwać, gajowi i leśniczy
ściągali na siebie gniew wszystkich stron. Dlatego też zmuszeni byli podejmować bezwzględne
decyzje, za które czasami płacili własnym życiem. Jedynie niektórym udało się równocześnie
utrzymywać dobre stosunki z podziemiem, co stanowiło podejście najsłuszniejsze, i nie rozgniewać Niemców, co było drogą najbezpieczniejszą. Wszystkim stale zagrażali bandyci. Mieszkając w izolacji, leśniczy i gajowi stanowili wymarzony cel napadów. Jednocześnie wykonując
swoje rutynowe czynności ochrony lasów narażali się na gniew ludności cywilnej, która nagminnie – głównie z biedy – rabowała i dewastowała dobra leśne. Dla służby leśnej – tak, jak dla innych służb – okupacja niemiecka (jak również sowiecka) stworzyła nienormalne warunki, gdzie
normalne postępowanie służbowe mogło być moralnie naganne.
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Donosiciele
W szerokim tego słowa znaczeniu, donoszenie oznaczało przekazywanie wszelkich informacji
z korzyścią dla Niemców i szkodą dla ludności okupowanej. W węższym sensie sprowadzało się
do dobrowolnego, tajnego i dokonywanego w złej wierze przekazywania informacji w celu zaszkodzenia innym. Donoszono albo z racji pełnionych funkcji, albo dobrowolnie. Informatorzy
donoszący jako „wolni strzelcy” (ochotnicy) oscylowali pomiędzy tymi dwoma skrajnościami.
Przypuszczalnie stanowili oni mniejszą wartość dla Niemców, aniżeli agenci zawodowi, płatni.77
Lecz podczas, gdy etatowi agenci stanowili poważne zagrożenie, głównie dla podziemia politycznego i światka przestępczego, donosiciele-ochotnicy okazali się istną plagą o proporcjach
wręcz epidemii. Dotknęła ona ogół ludności, a nie wyłącznie wybrane jej grupy.
Od samego początku Niemcy zachęcali do donoszenia i oferowali za nie przeróżne nagrody.
Nazistów interesowały głównie sprawy gospodarcze, własności państwowej oraz utrzymania porządku. Na dużą skalę zaczęło się głównie od socjalistycznych regulacji i ingerencji w rynku. Spotkały się one z powszechnym bojkotem i sabotażem. W celu zniechęcania do nielegalnych transakcji
gospodarczych i tzw. czarnego rynku władze niemieckie ostrzegały 4 stycznia 1940 r., iż „za nieprzestrzeganie [oficjalnych] cen będą odpowiadać również kupujący”.78 Stanowiło to oficjalne zaproszenie do informowania na temat każdego kupującego lub sprzedającego po cenach rynkowych.
Ponadto, już od początku okupacji władze wojskowe i policyjne usiłowały wymusić na społeczeństwie oddawanie wszelkiego rodzaju własności państwowej, w tym szczególnie wszelkich rzeczy należących do „byłego” Wojska Polskiego. Jesienią wydano szereg rozporządzeń lokalnych na
ten temat sygnowanych przez miejscową Ortskommandantur armii. Potem sprawy te przejęła na policja. 27 marca 1940 r. naczelnik SS i policji w okręgu lubelskim, SS-Brigadefűhrer Odilo Globocnik,
nakazał ludności zdać wszelką broń i sprzęt wojskowy oraz donosić na ukrywających te przedmioty:
Kto wskaże miejsce ukrycia broni, amunicji, sprzętu wojennego i przedmiotów, które służą lub służyły celom wojskowym i zgłosi niemieckim Władzom lub niemieckiej Policji, przyczyni się do ich odnalezienia, otrzyma
nagrodę pieniężną. Nazwiska podających utrzymane zostaną w tajemnicy.79

Trzecim bodźcem niemieckim, zachęcającym do donosicielstwa była sprawa utrzymania porządku. W ten dyskurs wpisywały się zarówno przestępstwa pospolite, jak również polityczne.
W początkowym okresie okupacji w kontekście powiatu kraśnickiego „bandytyzm” oznaczał
prawie wyłącznie czyny kryminalne. I tak, 10 września 1940 r. niemiecki gubernator okręgowy
Zőrner publicznie pomstował przeciwko bandytyzmowi i oferował pieniądze każdemu skłonnemu donosić na bandytów.80 Podobne apele ponawiano podczas okupacji niemieckiej.
Niemieckie zachęty do informowania niemal natychmiast przyniosły efekty. I tak chociażby,
jesienią 1939 r. informator w Janowie doniósł na przynajmniej cztery osoby nielegalnie posiadające broń. Po ujęciu i odnalezieniu broni osoby te zostały natychmiast rozstrzelane.81 Zjawisko
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donosicielstwa wzmagało się wraz z konsolidacją niemieckiego panowania w Generalnym Gubernatorstwie. Całkiem naturalnie – choć wyrachowanie – donosiciele zwracali się do władz,
aby załatwić swoje osobiste porachunki i uzyskać zadośćuczynienie za krzywdy, jakie ich spotkały rzekomo bądź faktycznie. Jak zauważył świadek z Zakrzówka, w drugiej połowie roku 1941
„system niemiecki zapuścił głębokie korzenie. Mnożą się donosy i »szukanie sprawiedliwości«
u Niemców”.82 Żołnierz AK z Wilkołazu przyznał, że „administracja niemiecka w jesieni 1942 r.
była jeszcze poręczna [i] pracownicy niemieccy mieli wśród Polaków szczególnie pośród mętów
społecznych (ale nie tylko) swoich informatorów”.83 Chłop z Wierzchowisk wspominał, że:
Czasy były bardzo niepewne. Strach było cokolwiek powiedzieć. Nie
wiadomo było kim kto jest. Kto komu służy, bandom czy Niemcom.84

Gros relacji potwierdza, że dobrowolni i ochotniczy Vertrauensmänner stanowili sporą grupę.
Co więcej, kierownictwo policji niemieckiej przechwalało się, iż „na każdą wieś przypadało
przynajmniej po dwóch »informatorów«”.85 Możliwe, że odzwierciedlało to jedynie pobożne
życzenia okupanta. (Najpewniej chodzi o to, że każdy sołtys i podsołtys był prawnie zobligowany
do informowania władz o wszystkich zajściach na terenie gromady, o czym poniżej.) Jednakże
istniejący donosiciele spowodowali wystarczające zamieszanie i szkody, aby pozwolić sobie na
fantastyczne przypuszczenia co do ich liczby. Wpłynęło to zasadniczo na rosnącą atmosferę
wręcz paranoicznego zagrożenia wśród ludności, jak również podziemia.
Ogólnie, wszyscy urzędnicy w służbie administracji na terenie Generalnego Gubernatorstwa
mieli obowiązek powiadamiania swych przełożonych o wszystkich osobach zachowujących się
podejrzanie. Z reguły każdy, kto zetknął się kiedykolwiek z Niemcami mógł być przepytywany
na każdy temat. Im częstsze były te kontakty, tym bardziej uporczywe stawały się przesłuchania.
W tym kontekście próba ustalenia dokładnej definicji „informowania” stawała się coraz bardziej
skomplikowana. Co więcej, niektóre elementy kryminalne zdobywały u Niemców immunitet,
choćby częściowy, za cenę szpiegowania dla nich.
Donoszono z przynajmniej czterech głównych powodów: z chęci zemsty, pazerności, wypełniania oficjalnych obowiązków lub działając w obronie własnej. Informować można więc było
świadomie (z premedytacją) lub nieświadomie, oficjalnie lub nieoficjalnie. Oczywiście donoszenie mogło również składać się z kombinacji kilku czynników.
Mniejszość faktycznie mogła powołać się na rzeczywiste krzywdy. Poszukując zadośćuczynienia
za wszelką cenę, niektórzy – szczególnie ci bardziej prymitywni i gorzej wykształceni – jednak nieświadomie powodowali tragedie. Część poszkodowanych działała nawet w obronie własnej skarżąc
się władzom, sprowadzając w ten sposób kłopoty na głowy swych sąsiadów, kryminalistów, uciekinierów czy partyzantów. Jednakże większość donosicieli-wolnych strzelców świadomie udzielała okupantom nazistowskim ważnych informacji. Niektórzy zgłaszali cokolwiek, co stawało na przeszkodzie
ich oficjalnych obowiązków. Inni donosili z pragnienia zemsty lub zawiści. Nie wszyscy jednak donosiciele zdawali sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji swych działań. Nie wszyscy zyskiwali po-
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chwały Niemców. Jednak każdy przypadek donosicielstwa był karany przez wrogów systemu okupacyjnego. Podziemie polityczne i światek kryminalny traktowały rzeczywistych i rzekomych informatorów z taką samą niemal bezwzględnością, jaką okazywano płatnym agentom niemieckim.
Kim byli donosiciele-wolni strzelcy? Dociekliwa badaczka-regionalistka Jadwiga Kapuścińska
przeanalizowała to zjawisko we wsi Trzydnik Duży (gmina Trzydnik) i odkryła, iż donosiciele
reprezentowali przekrój lokalnej społeczności. Na przykład, według jej źródeł, miejscowy młynarz, Sylwester Budzyński, rzekomo doniósł na wszystkich właścicieli nielegalnych młynów,
aby pozbyć się konkurencji. W wyniku tych działań, skonfiskowano młynki Bolesławowi Bisowi,
Andrzejowi Nieradko i Janowi Dzierzkowskiemu, którzy musieli również opłacić spore grzywny.
W innym przypadku, żona Stanisława Wójcickiego została oskarżona o rzekome donoszenie na
Józefa Szpyrę i Stanisława Małkowskiego. Obydwaj mężczyźni, wraz z rodzinami, zostali zamordowani przez Niemców. Nie znamy powodów tych rzekomych donosów, aczkolwiek dowody
z zewnątrz wskazują na obronę własną po rabunku.86 Kapuścińska wywnioskowała, iż „z ogólnych i niejasnych informacji mieszkańców wynika, że były we wsi osoby powiązane z okupantem
lub ludźmi z nim współpracującymi... Nawet oni nie działali po to, by pomagać okupantowi,
lecz by jego rękami pomścić się na tych, którzy kiedykolwiek im zawinili”.87
W kontekście informatorów nie można wszakże zapominać o lokalnych urzędnikach. Jak
wspominaliśmy, przez „dwóch informatorów w każdej wsi” Niemcy zapewne rozumieli dwóch
pracowników administracji lokalnej, mieszkających w każdej miejscowości. Wszak nawet jeżeli
w praktyce często tego nie czynili, każdy sołtys i jego zastępca byli zobowiązani informować
o wszelkich czynach nielegalnych. Przykładowo, 6 kwietnia 1944 r. jeden z sołtysów zaraportował władzom okupacyjnym, że silny oddział sowiecki przeszedł przez Kawęczyn w kierunku Janowa, a następnie przez Otrocz i Chrzanów, by zawrócić w kierunku Biłgoraja.88 Z policyjnego
punktu widzenia było to jednoznaczne donoszenie. Niektórzy Polacy zgadzali się z tą oceną.
Sympatyk komunistów ze Świeciechowa (gmina Annopol) twierdził, iż „przy pomocy zdrajców i wyrzutków polskiego społeczeństwa Niemcy mieli dobre podkłady i sprawozdania oraz
pomoce o tej wsi i okolicy”. Skarżył się on jednak szczególnie na działalność miejscowego komitetu kontyngentowego oraz sołtysa. Komitet znajdował się pod bliskim nadzorem esesmana
Lazarczyka, który był niemieckim komisarzem (Treuhänder) pobliskiego majątku w Rachowie.
W ramach wypełniania codziennych powinności, komitet rzekomo udzielał Lazarczykowi ogólnych informacji dotyczących wsi. Donosy sołtysa natomiast rzekomo uniemożliwiły założenie
komórki komunistycznej w Świeciechowie.89
Jednak donosy ze strony urzędników wiejskich czasami spotykały się z reakcją ze strony
miejscowej ludności, która odpowiadała kontr-donosami. Informowanie było mieczem obosiecznym. Przynajmniej jeden przypadek wzajemnego donoszenia z jednej strony zademonstrował
Szymańska twierdziła, że Wójcicka była „szpiclem” za co została zabita, wraz z rodziną, przez Jana Liska. Tryka twierdził
jakoby Wójcicka doniosła na Szpyrę i Małkowskiego, lecz zaklinał się, że Stanisław Wójcicki był „paserem” Liska. Po rzekomym
oszukaniu Liska przez Wójcickiego w podziale łupów, bandyta zamordował tego drugiego wraz z rodziną. Zarówno Szymańska,
jak i Tryka mieli rację tylko połowicznie. Edward Bryczek udowodnił, że Wójciccy byli względnie majętnymi członkami NSZ a zabójstwo, do którego doszło 23 grudnia 1942 r., miało podłoże równocześnie polityczne i materialne. Lisek był bandytą, który przyłączył się do komunistów. Małkowski i Szpyra byli zapewne jego wspólnikami. Zob.: Bolesław Bis, Aneks nr 30; Filip Tryka, Aneks
nr 2; oraz Janina Szymańska, Aneks nr 1 [w:] J. Kapuścińska, „Warunki egzystencji…”, 2, 5, 6; E. Bryczek, „O Kainie i Ablu wspomnienia”, Olbięcin, 21 V 1989; M. J. Chodakiewicz, Narodowe Siły Zbrojne…, s. 104.
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sposób, w jaki urzędnik publiczny wykorzystywał swój urząd w celu załatwiania prywatnych interesów, a z drugiej posłużenie się donosem przez prywatnego obywatela w celu wyrównania
swych szans w zaistniałym sporze. We wrześniu 1943 r. w Zakrzówku Jan Kuśmierz wynajął niezarejestrowanego ogiera rozpłodowego od podsołtysa Andrzeja Kwiatka w celu pokrycia swej
klaczy. Jednakże po wypełnieniu usługi Kuśmierz odmówił zapłacenia pełnej kwoty, na którą
się uprzednio zgodził. W celu wyegzekwowania długu, Kwiatek podniósł Kuśmierzowi kontyngent o niezapłaconą kwotę. Ten ostatni złożył skargę u burmistrza Zakrzówka i doniósł na podsołtysa za posiadanie niezarejestrowanego ogiera rozpłodowego oraz za podniesienie
kontyngentu. Kwiatek bronił się, wskazując na fakt, iż klacz Kuśmierza skorzystała wszakże
z nielegalnych usług kopulacyjnych. Chociaż denouement sprawy pozostaje zagadką, faktem jest,
iż każdej osobie groziła konfiskata mienia lub nawet więzienie.90
Bodajże najczęstszą formę donosicielstwa stanowiło składanie usprawiedliwionych skarg. W pewnym stopniu było to zrozumiałe, o ile strona poszkodowana nie mogła w inny sposób dochodzić swoich praw. Czasami jednak nawet słuszna skarga mogła spowodować tragedię. Oto dwa przykłady.
24 października 1939 r. Stanisław Gryta stawił się przed administracją gminną w Zakrzówku.
Złożył zażalenie na Franciszka Grytę ze Studzianek, który trzy dni wcześniej rzekomo ukradł
brzozę z jego lasu. Nie znamy konkluzji tego sporu. Ale ponieważ mowa o samym początku
okupacji, kara byłaby raczej łagodna, chyba że wmieszały by się do sprawy niemieckie władze
wojskowe. Te zwykle traktowały każde wykroczenie z surowością prawa wojennego. Na szczęście nie ma żadnego śladu, że kłótnia o brzozę między Grytami wyszła poza biuro wójta Zakrzówka. Inaczej donos miałby najpewniej śmiertelny skutek.91
Prawdopodobnie w marcu bądź kwietniu 1942 r. grupa złożona (przypuszczalnie) z Żydów
ukradła chłopce krowę. Wieśniaczka złożyła więc skargę na posterunku żandarmerii w Janowie. Żandarmi rozstrzelali więc dwóch przypadkowych żydowskich zakładników z miejscowego obozu pracy.92
Czasami sprzeczki rodzinne lub sąsiedzkie również generowały donosy, które owocowały
konfiskatą mienia, aresztowaniami, a nawet śmiercią. Ogólnie, jak już zauważyliśmy, zwracanie
się o pomoc do policji niemieckiej stwarzało więcej problemów, aniżeli odwołanie się do miejscowych władz cywilnych.
14 listopada 1939 r. Tadeusz Mikita stawił się w administracji gminnej w Zakrzówku z prośbą
o interwencję w sprzeczce rodzinnej. Mikita skarżył się, iż jego zięć i współwłaściciel gospodarstwa i ziemi uniemożliwiał mu korzystanie ze wspólnego sprzętu rolniczego. Sprawę zapewne zakończono polubownie w ramach urzędu gminnego.93
15 maja 1940 r. 67-letni Wojciech Januszak został aresztowany przez Policję Porządkową
(Orpo) za nielegalne posiadanie broni. Padł on ofiarą donosów ze strony własnego syna i sąsiadów. Powodem była żądza zemsty za wystrzelenie przez Januszaka z broni do syna podczas
kłótni rodzinnej jesienią 1939 r. Powszechną karą ze tego typu wykroczenie była śmierć.94
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W niektórych przypadkach donoszenie skutkowało jeszcze straszniejszymi konsekwencjami,
bowiem dotykało wszystkie strony sporów rodzinnych czy sąsiedzkich. Urodzony w 1910 r. skazaniec Leon Plichta został wypuszczony z więzienia przedwcześnie w wyniku wybuchu wojny,
po czym powrócił do działalności kryminalnej.95 Na przykład, 2 lutego 1940 r. Plichta napadł
na leśniczówkę w Rudkach kradnąc 100 zł. Mieszkał w domu swych rodziców w Karpiówce
(gmina Trzydnik), gdzie oddawał się terroryzowaniu swej rodziny pistoletem. Ostatecznie,
2 kwietnia 1940 r., wyczerpała się cierpliwość Władysława Plichty, który poinformował policję
niemiecką o przestępstwach, dokonanych przez jego „brata bandytę”. Oddział 3. kompanii
Orpo aresztował przestępcę.96 Jednak na początku czerwca 1940 r. Leonowi Plichcie udało się
zbiec z aresztu w Kraśniku. W celu pojmania go, 3. kompania 104. batalionu Policji Porządkowej
urządziła obławę w Karpiówce w dniu 15 czerwca. Chociaż nie udało się im znaleźć Plichty, oddział policyjny zastrzelił dwóch braci zbiega, Jana i Józefa, oraz ich 63-letniego ojca Augusta, za
rzekome stawianie oporu.97
4 lipca 1943 r. pracownik wywiadu podziemia niepodległościowego powiadomił swych przełożonych o działalności sąsiada w Stróży (gmina Brzozówka). Czyny owego donosiciela spowodowały utratę mienia poprzez konfiskatę. Według raportu były:
Dwa wypadki oskarżonych przez Grządkę. Ja miałem jeden wypadek,
przez niego, bo byłem oskarżony do policji Polskiej o rower, że mam nie
meldowany. Drugi zaś wypadek był u Malca Jana. Było to w tym czasie,
kiedy Struża [sic! Stróża] oddawała kontyngent zbożowy. Malec nie odał
[sic! oddał] 2 metry zboża chlebowego. Komisja Struzka [sic! ze Stróży]
sprowadziła żandarmerję i poszli na rewizju [sic! rewizję]. W tym czasie
Grządka Kazimierz skazał [sic! wskazał] kryjówkę ze świniami u Malca.
Obie te sztuki ważył[y] około 300 kg.98

Czasami donosiciele byli po prostu osobnikami podłymi lub patologicznymi. Przedstawimy
cztery przykłady, których w żaden sposób nie można obronić przez powołanie się na obronę
własną.
Niewątpliwie poprzez donosicieli Kreishauptmann Lenk dowiedział się 19 marca 1942 r.,
że „pomimo [faktu, iż było to] zabronione, żydowski lekarz [Friedrich] Főrster z Zakrzówka
zajmował się Aryjczykami”.99 Oznacza to, że wiedeński lekarz pomagał polskim chrześcijanom, leczył ich. Bez względu na to czy odpłatnie, czy nie, był to czyn szlachetny. Na szczęście, władze cywilne podeszły do sprawy łagodnie i jedynie obarczyły lekarza grzywną
w wysokości 300 zł.100
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W 1942 r. kryminalista Leon Plichta („Wrona”) wraz ze swoją grupą rabunkową przeszedł do partyzantki komunistycznej.
Zob.: M. J. Chodakiewicz, Narodowe Siły Zbrojne…, s. 83, 102.
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APL, Die Polizei Batallion Zamość, Batalion Policji w Zamościu, sygn. 31, Bericht, 4 kwietnia 1940 r., k. 4-5.
APL, Die Polizei Batallion Zamość, Batalion Policji w Zamościu, sygn. 31, Bericht, 20 czerwca 1940 r., k. 82.
Zob.: Aleksander Grudziński, Raport, AMsS, 4 lipca 1943 r. (zbiory rodziny por. Edwarda Wróbla „Eustachego”, Kraśnik).

APLOK, Zarząd Gminy Zakrzówek, Dział Administracyjny, Sprawy karno-administracyjne, 1942, sygn. 561, („Der jüdische Arzt Dr. [Friedrich] Förster aus Zakrzowek hat trotz Verbot Arier behandelt“.) Kreishauptmann Lenk an den Bürgermeister in
Zakrzówek, 19 marca 1942 r.
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APLOK, Zarząd Gminy Zakrzówek, Dział Administracyjny, Sprawy karno-administracyjne, 1942, sygn. 561, Abschrift
von Kreishauptmann Lenk an den Bürgermeister in Zakrzówek, 19 marca 1942 r.; tamże, Bürgermeister in Zakrzówek Herrn Dr.
Friedrich Förster in Zakrzówek, 24 marca 1942 r. Dr. Förster przeżył wojnę, wyemigrował do USA.
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Zgodnie z oficjalną notatką, 8 września 1942 r. sołtys jednej z wiosek w powiecie kraśnickim
zorganizował zbiórkę pieniędzy i żywności dla chłopa, którego majątek został skonfiskowany
za niedostarczenie kontyngentu. Niektórzy wieśniacy donieśli na sołtysa, który został następnie
aresztowany przez niemieckich żandarmów i oskarżony o „sabotaż”, albowiem nie miał prawa
łagodzić kary wymierzonej przez starostę. Sołtys został najprawdopodobniej zesłany do obozu
koncentracyjnego.101
Pod koniec października 1942 r. żandarmi niemieccy zaskoczyli i zastrzelili kilku Żydów
pod Urzędowem. Według naocznego świadka:
Okazuje się, że Żydzi ukrywali się w Dzierzkowskim lesie. W nocy
chodzili na ul. Wodną i od chłopów kupowali żywność. Widocznie to robili
nie raz i komuś się to nie spodobało i doniósł Niemcom. To nie mógł być
przypadek. Niemcy sami na ich trop by nie wpadli.102

Podporucznik Józef Gutka z NOW-AK uciekł z niemieckiego więzienia w Nisku i ukrył się
u krewnych w Dąbrówce (gmina Ulanów). Donosiciel powiadomił o tym niemiecką policję. 17
grudnia 1943 r. niemiecka ekspedycja okrążyła gospodarstwo rodziny Oleksaków w Dąbrówce.
Gutka wraz z państwem Oleksakami zostali natychmiast rozstrzelani.103
Przynajmniej kilku kryminalistów i handlarzy czarnorynkowych uciekło się do donoszenia, jako
źródła dodatkowych dochodów oraz gwarancji przeciwko represjom ze strony policji. Na przykład,
w gminie Brzozówka 21-letni Aleksander Dziechciarz połączył nielegalny handel mięsem z donosicielstwem. Dołączyli do niego miejscowi kryminaliści Józef Wołoszynek z Wierzchowisk oraz Władysław Sagan z Pasieki. W październiku 1939 r. donieśli na swych sąsiadów za ukrywanie sprzętu
komunikacyjnego wojska polskiego. Niemcy aresztowali podejrzanych. Jednemu udało się zbiec,
podczas gdy reszta zginęła w Auschwitz. Rok później, w październiku 1940 r., Dziechciarz, Wołoszynek i Sagan naprowadzili policję niemiecką na tajną komórkę ZWZ w Piątce (gmina Batorz).
Jej przywódcy, Jan Chałabis i Jan Brodkowski, zostali aresztowani i zesłani na śmierć w Auschwitz.
Jednakże dalsza kariera owych donosicieli jest pouczająca. 2 lutego 1941 r. Dziechciarz został zlikwidowany przez podziemie polityczne (ZWZ albo POZ) lub przez miejscowych bandytów w Wierzchowiskach. Za czyn ten żandarmeria obwiniła jego kamrata, Wołoszynka, i aresztowała go wraz
z Janczarkiem, właścicielem karczmy, w której doszło do egzekucji. Obydwaj zginęli w Auschwitz.
Z kolei Sagan, w obawie o własne życie, przeprowadził się do Kraśnika i wstąpił w szeregi Polskiej
Policji Kryminalnej. Jednakże 19 marca 1944 r., na stacji kolejowej w Szastarce, Sagan został zgładzony przez dwóch żołnierzy miejscowej komórki NSZ, Jana Boczka i Mieczysława Kołka.104
Naziści nie zawsze wykazywali się wdzięcznością wobec swych informatorów, jak wskazuje
chociażby przedstawiony powyżej przykład donosiciela Wołoszynka, który zginął w KL Auschwitz. Nie był to jednak przypadek odosobniony.

101
APLOK, Zarząd Gminy Zakrzówek, Dział Ogólno-Organizacyjny, Sprawy Organizacyjne, 1942, sygn. 8, Rundverfügung
von Kreishauptmann Lenk an 1) alle Bürgermeister im Kreise, 2) den Herrn Gendarmeriezugführer Janow-Lubelski, 8 września
1942 r.
AŻIH, sygn. 302/277, Kazimierz Cieślicki, „Żydzi urzędowscy – wspomnienia o sąsiedztwie i zagładzie”, TMsS, 10 grudnia 1984 r., Warszawa, k. 28.
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S. Puchalski, Partyzanci…, wyd. drugie, s. 206.

B. Stolarz, „Moja działalność…”, s. 37, 43; Cz. Placha, „Warunki życia…”, s. 50, 80; Stefan Warzynka, Aneks nr 14 [w:]
Cz. Placha, „Warunki życia…”, s. 6; T. Stolarz, „Rejon Wierzchowisk w czasie wojny 1939-1945”, TMsS, Wesoła, 10 kwietnia 1992,
s. 6-7, 10.

W listopadzie 1941 r. Michał Jeż zinfiltrował i zdradził grupę rabunkową Franciszka Kosaka
vel Kossaka w Lesie Janowskim. Jeż ponoć zabił trzech wspólników, zbiegł do Niemców, następnie doprowadził ich do kryjówki bandytów. Grupa Kosaka została zniszczona. Donosiciel
Jeż otrzymał rzekomo 20 tysięcy zł, lecz niedługo później zabił go żandarm Utw. Adolf Abel
w Janowie.105
W listopadzie 1942 r. Niemcy, z niewiadomych powodów, rozstrzelali w Kraśniku rzekomego
informatora policyjnego. Według meldunku podziemia „[została wymierzona] słuszna kara.
Woźny magistratu Zbyszewski będący na służbie G[esta]po, postrach całego miasteczka ostatnio wraz z grupą Żydów został rozstrzelany”.106
Od samego początku podziemie przedsięwzięło środki, mające zneutralizować zagrożenie
ze strony donosicieli. Każdy nowy rekrut organizacji niepodległościowej musiał uzyskać rekomendacje przynajmniej dwóch znaczących żołnierzy podziemia. Konspiracyjny kontrwywiad również pracował w pocie czoła, w celu wyplewienia donosicieli. Przedstawmy dwa
przykłady.
Wanda Modzelewska, urzędniczka poczty w Modliborzycach, uczestniczyła w tego rodzaju
działaniach kontrwywiadowczych. Modzelewska to osoba, „której wiele osób z Janowa i powiatu
zawdzięcza życie. Ona to kontrolowała i zatrzymywała niebezpieczne dla Polaków listy adresowane do gestapo przez różnego rodzaju donosicieli i szpiclów”. Na przykład, w czerwcu 1943 r.
Modzelewska przekazała działaczowi NOW, Edwardowi Galińskiemu, przechwycony list, który
pozwolił mu ostrzec przynajmniej 40 osób. Chociaż donosiciel wysłał identyczne listy z Wilkołazu i Kraśnika, których nie udało się podziemiu przechwycić, wymienione w donosie osoby
zostały odpowiednio wcześnie uprzedzone i wymknęły z sieci aresztowań.107
W Wierzchowiskach (gmina Brzozówka) dyrektor miejscowej poczty pełnił podobną funkcję,
jak pani Modzelewska. Piotr Łatwinowski należał do tajnej Komendy Obrońców Polski (KOP),
a następnie AK. Według jego przełożonego, Łatwinowski „przejął kilkanaście anonimowych doniesień skierowanych do niemców [sic!] o nielegalne posiadanie broni, przechowywanie jeńców
radzieckich [sic! sowieckich] i Żydów, tajny ubój świń i inne – dzięki czemu wielu ludziom uratowano życie, a rozszyfrowani sprawcy anonimów ponieśli zasłużoną karę”.108 Nie trzeba bujnej
wyobraźni, aby przewidzieć los informatorów.
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Jeż mieszkał w Obrówce na przedmieściach Janowa Lubelskiego i pracował jako parobek leśniczego w Szklarni.
Według Winiarczyka: „Chyba w 1940 r. zabił podstępnie swego brata we wsi Szwedy, który z dwoma kolegami-partyzantami
spędzał w domu noc /ci dwaj uciekli/”. Winiarczyk twierdzi również, że nagroda wynosiła 20 tys. zł i że Abel zabił Jeża. Antoni
Winiarczyk, 20 listopada 1975 r., w APLOK, Zbiory Zaręby, 6. Bielak potwierdza, że Jeża zastrzelili Niemcy, lecz utrzymuje, że
donosiciel doprowadził Niemców do kryjówki Kosaka, gdzie zabito wszystkich „partyzantów”. Zob.: Tadeusz Bielak („Sęp”), 29
września 1976 r., w APLOK, Zbiory Zaręby, 1. Nizioł potwierdza wersję Bielaka, dodając jednak, że „Pierwszym oddziałem partyzanckim na tym terenie był oddział Kossaka. Najprawdopodobniej w 1941 roku zdołał przeniknąć do tego oddziału agent
niemiecki Jeż zamieszkały na przedmieściu Obrówka. Pewnej nocy trzymając wartę zabił we śnie trzech członków tego oddziału
/z kierownictwa/ i zbiegł do Niemców. Po kilku dniach z niewiadomych przyczyn rozstrzelali Jeża żandarmi z Janowa. Oddział
nadal istniał. Wiem, że w 1942 roku należeli do niego z Janowa Szpyt i Kuliński”. Zob.: APLOK, Zbiory Zaręby, Franciszek Nizioł,
22 listopada 1976 r., k. 2.
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AAN, DR, 202/III-7, t. 1, Informacja Bieżąca nr 44/69, 2 grudnia 1942 r., k. 176.

APLOK, Zbiory Zaręby, Edward Galiński, 18 grudnia 1975 r., k. 4-5. Na liście znajdowało się w rzeczywistości 10 osób,
m.in.: ks. Antoni Lamparski z Chrzanowa, dr. Ludger Zarychta z Janowa, oraz nauczyciel Franciszek Blinowski z Chrzanowa. Zarychta zbiegł, gdy Gestapo przybyło go aresztować. Dr Zarychta („Żar”) służył w NSZ. Zob.: M. J. Chodakiewicz, Narodowe Siły
Zbrojne…, s. 126, 142, 148.

Jan Stolarz, Aneks nr 29 [w:] Cz. Placha, „Warunki życia…”, s. 1-2. Łatwinowski umożliwił również kolportaż nielegalnej
prasy drogą pocztową, w tym m.in. następujące tytuły: Polska Żyje, Informator, Aktualne Wiadomości z Polski i ze Świata, Żołnierz
Polski, Rzeczpospolita.
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Początkowo konspiracja zbierała dane wolnych strzelców. Wysyłano do nich ostrzeżenia, a dużo
rzadziej napadano i bito. Pod koniec okupacji podziemie uderzyło w donosicieli bardziej zdecydowanie. Czasami likwidowano ludzi nawet na podstawie najmniejszych podejrzeń.109
W wyjątkowych sytuacjach winą za donosicielstwo obarczano całe rodziny. Mniej niebezpiecznych
donosicieli chłostano lub nawet lekceważono.110 Odpowiednie polecenia ogłaszały komendy wszelkich organizacji podziemnych. Na przykład, 26 października 1943 r. Dowódca Naczelny Batalionów Chłopskich wydał ogólny Rozkaz nr 17. W ramach dyrektyw „przeprowadzenia powszechnej
akcji dywersyjnej”, zarządził on „likwidowanie elementu szpiclowskiego wśród społeczeństwa
polskiego, po uzyskaniu wyroku skazującego od KWP [Kierownictwa Walki Podziemnej]”.111
Nie wiadomo ilu prawdziwych czy domniemanych szpicli zabito na podstawie tego rozkazu
w powiecie kraśnickim. Podobnie, 4 maja 1944 r. dowódca AK okręgu lubelskiego, płk Kazimierz
Tumidajski („Marcin”), wydał rozkaz rozpoczęcia Operacji „Kośba”. W przeciągu dwóch tygodni
zlikwidowano setki rzeczywistych i rzekomych donosicieli niemieckich, głównie etnicznych Polaków, w tym niektórych na terenie powiatu janowskiego.112 Wiadomości na ten temat są szczątkowe, ale można szacować, że zgładzono przynajmniej 100 osób podejrzanych o donosicielstwo.
W latach 1939-1944 w samym Janowie Lubelskim zabito przynajmniej sześciu rzekomych
donosicieli. Mniej drastyczne środki zastosowano w stosunku do przynajmniej jeszcze jednego
informatora, a kolejnego po prostu zignorowano. Świadkowie i badacze nie są zgodni, która organizacja niepodległościowa odpowiadała za wspomniane powyżej likwidacje, najpewniej NSZ.
Przypadki te pomogą nam zrozumieć mechanizmy donosicielstwa i kary za nie.
Pierwszym zgładzonym rzekomym donosicielem był Jan Kokosiński, przedwojenny działacz
„Strzelca”, który pozostał pracownikiem administracji miejskiej w Janowie. Odpowiadał za ściąganie kontyngentu. Kokosińskiego podejrzewano również o bycie volksdeutschem, albowiem jego
matka i żona były pochodzenia niemieckiego. Został on obarczony winą za aresztowania żołnierzy ZWZ latem 1940 i wiosną 1941 r. Jesienią 1941 r. Kokosiński został zgładzony przez
Piotra Drzazgę z ZWZ, któregoż trójka rodzeństwa padła ofiarą owych fal aresztowań.

Spowodowało to sporo nadużyć. Stanisław Pikuła („Dolek”) z Żychowa, żołnierz oddziału NSZ kpt. Wacława Piotrowskiego („Cichy”) przyznał, że „wyroki śmierci lub chłosty zapadały również w stosunku do własnych żołnierzy, lecz w kilku przypadkach zabijano ludzi na podstawie plotek o rzekomym odgrażaniu się lub nadmiernym gadulstwie”. Zob.: Stanisław Pikuła, Aneks
7 [w:] S. W. Krawiec, „Działalność PPR w powiecie kraśnickim w latach 1942-1944”, praca magisterska, UMCS, Lublin, 1977, s. 3.
Komunistyczny naczelnik wywiadu w jednej z gmin wysłał swym przełożonym meldunek, który oznaczał w zasadzie wydanie
wyroku śmierci, o rzekomym donosicielu, bez podania jednak konkretnych przykładów szkodliwej działalności tego człowieka:
M.P. dnia 11. 7. 44 r.
Do
Dowództwa Powiatowego Armii Ludowej
Melduję, że Karkowski January wygnaniec z Lublina Zamieszkały [sic!] obecnie we Wsi Świeciechów gm. Annopol pow. Kraśnik
składa wszystkie meldunki na posterunku policji granatowej co tylko usłyszy i zauważy we wsi.
/-/ Szef Wywiadu Gm. 5
Wierzba. Zob.: AAN, AL, sygn. 192/XXII-3, Raport, 11 lipca 1944 r., k. 126.
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Według meldunku komunistycznego: „Ukarano chłostą wielu szpicli, którzy oskarżyli swe siostry i braci do Niemców”.
Zob.: AAN, AL, sygn. 192/XXII-2, Raport nr 35, Obwód nr II, 16 lutego 1944 r., k. 2. Przy ocenaniu tego rodzaju meldunków należy
zachować maksymalną ostrożność, albowiem oskarżonym przez komunistów o bycie „agentem niemieckim” mógł być każdy,
kto tylko nie wspierał czerwonych. Na przykład, Antoni Paleń („Jastrząb”) zanotował w dzienniku swego oddziału, iż „10/IV [1]943
W Zdziechowicach został zabity szpicel”. AAN, GL, sygn. 191/XXII-8, Raport Jastrzębia, 5 maja 1943 r., k. 11. W październiku 1943
r. komuniści meldowali, że „1. w okresie sprawozdawczym usunięto … [brak tekstu] szpiclów”. Zob.: AAN, GL, sygn. 191/XXII-4,
Raport za miesiąc październik 1943 z pow. kraśnickiego, k. 4. W rzeczywistości komuniści prowadzili wówczas kampanię, w ramach
której porywali i mordowali niepodległościowców.
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Zob.: AAN, BCh, sygn. 201/1, Rozkaz nr 17, 26 października 1943 r., k. 6.
AAN, AK, sygn. 203/XIII-1, Rozkaz „Marcina”, 4 maja 1944 r., k. 22.

Wydaje się jednak, że większość likwidacji przeprowadzili partyzanci oddziału NSZ „Cichego”. Ich pierwszym celem stał się domniemany volksdeutsch Ratajski. Ów przedwojenny krawiec pracował jako tłumacz dla żandarmerii w Janowie. Najprawdopodobniej został błędnie
posądzony o spowodowanie aresztowań wśród Ochotniczej Straży Pożarnej w październiku
1943 r. Ratajskiego uprowadzono i rozstrzelano. Mniej więcej równocześnie porwano z domu
i zastrzelono Stanisława Flisa za rzekome donoszenie na chłopów za nielegalny ubój. Flis informował również o kryjówkach zbiegłych jeńców sowieckich. Następnie, rozstrzelano Michała
Dyjacha, rzekomo z identycznych powodów. Później zastrzelono niejaką Franiową, a 23 grudnia
1943 r. Marię Wypysk, strażniczkę więzienną. Obydwie oskarżono o donoszenie, ale Wypysk
zlikwidowano również za romans z niemieckim policjantem. Wyrok wykonał jej odtrącony kochanek, Bolesław Frydrykiewicz z NOW-AK.113
Co do losu donosicieli, którym udało się uniknąć kary, według jednego świadka:
O dokonywaniu niedozwolonego uboju zwierząt donosił żandarmom
Jan Moskal z Janowa za co otrzymywał w formie nagrody część zarekwirowanego mięsa. Ze względu na niezbyt wielką szkodliwość nie został zlikwidowany. Podobne donosy [jak Moskal] robiła Mróz z ul. Szewskiej.
W formie kary ostrzyżono jej głowę.114

Wydaje się jednak, że śmierć była najczęściej wymierzaną karą za rzeczywiste lub domniemane donoszenie. Oto przykłady:
11 września 1943 r. siedmioosobowy patrol NSZ porwał i zlikwidował Eugeniusza Pietrasa
z Wilkołazu. Ów pracownik administracji gminnej był podejrzewany o donoszenie do Niemców.115
22 marca 1944 r. dwóch podwładnych sierżanta Pawełczaka („Sosny”) z komórki NSZ
w Szastarce zlikwidowało rzekomego donosiciela. Według meldunku organizacji:
Na jednego mieszkańca wsi Blinów, nazwisko Pazdruk mieli komuniści podejrzenie, że informuje do policji o ruchach band żydowskich a jeszcze ubiegłej jesieni żydzi zabrali go ze sobą i chcieli go w lesie wykończyć,
lecz on ranny uciekł i ukrywał się dotąd. Przed paru dniami zabili go ludzie
Sosny: Groźny i Błyskawica dnia 22 III [19]44. . . Ludziom Sosny było to
łatwo zrobić, bo Pazdruk ukrywał się tylko przed żydami i komunistami.116

7 maja 1944 r., działając na polecenie Komendanta Obwodu AK, oddział partyzancki OP 15
zgładził Zygmunta Landowskiego, oficjalnego kontrolera młynów powiatu janowskiego.117

APLOK, Zbiory Zaręby, 4, 9, Antoni Winiarczyk; APLOK, Zbiory Zaręby, 3, Andrzej Łacko; APLOK, Zbiory Zaręby, 3,
Franciszek Nizioł; APLOK, Zbiory Zaręby, 2, Tadeusz Bielak; APLOK, Zbiory Zaręby, 3, Zenon Sowa; APLOK, Zbiory Zaręby, 2-3,
Mateusz Dycha. Personalia służby więziennej (a w tym Frydrykiewicza) udało się ustalić na podstawie rozmaitych dokumentów
w APL, Deutsche Gefängnis/Strafanstalt Janow Lubelski, sygn. 1034, teczki 1-8.
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APLOK, Zbiory Zaręby, 9, Antoni Winiarczyk.
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Zob.: APL, NSZ, sygn. akt 47, „Warmiński” do Komendy Okręgu NSZ, 23 marca 1944 r.

APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen
(wrzesień 1943), sygn. 17, Fernschreiben, 12 września 1943 r.; „Konspiracja organizacji Stronnictwa Narodowego…”, s. 12.
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„7.5.44. Zlikwidowano Landowskiego Zygmunta kontrolera młynów na pow. Kraśnik. Wykonanie wyroku na wniosek
komendanta obwodu”. Zob.: APL, AK, Okręg Lublin, Inspektorat Puławski, sygn. 12, t. I, Sprawozdanie OP 15 za czerwiec 1944,
30 czerwca 1944 r., k. 477.

KRAŚNIK: NIEMIECKIE SIŁY POLICYJNE...

1 czerwca 1944 r., według meldunku AK, miała miejsce „likwidacja rodziny (6 osób) za wysłanie anonimowego listu do żandarmerii o działaczach konspiracyjnych i innych”.118 W tym wypadku eufemizm „innych” oznaczał rozmaite osoby łamiące prawo okupacyjne, a w tym
– najczęściej – pomagające Żydom, uchylające się od kontyngentów czy unikające robót przymusowych.
Donoszenie stało się zjawiskiem endemicznym. Bez dostępu do odpowiednich niemieckich
archiwów policyjnych, jego efektywność można jedynie oszacować. Wydaje się, iż informatorzy
w różnoraki sposób poszkodowali pośrednio i bezpośrednio może kilka czy kilkanaście tysięcy
osób. Niektóre ofiary doświadczyły tego kilkakrotnie. W większości przypadków skończyło się na
grzywnach, drobnych szykanach lub częściowej konfiskacie mienia. Jednak co najmniej kilkaset
osób ucierpiało w wyniku całkowitej konfiskaty mienia lub długoletnich kar więzienia, bądź obozów. Przynajmniej kilkadziesiąt osób (a maksimum 200) poniosło śmierć na podstawie donosów.119
Dostępne materiały dowodowe sugerują, iż wiele osób donosiło służbowo. Innymi słowy,
drobni urzędnicy po prostu udzielali informacji użytecznych dla okupanta. Dane te były przetwarzane, oceniane i analizowane w celu wykorzystania ich przeciwko okupowanej ludności.120
Tego rodzaju „informowanie” było praktycznie nieuniknione tak długo, jak Polaków (lub Ukraińców, Białorusinów, czy Żydów) dopuszczano do jakichkolwiek funkcji administracyjnych, w ramach których stykali się bezpośrednio lub pośrednio z Niemcami.
Wydaje się jednak, że donoszenie „na ochotnika” (a nie informowanie z racji pełnionych funkcji) okazało się groźniejsze i bardziej podstępne, jak również bardziej powszechne. Głównym
impulsem odpowiedzialnym za szerzenie się ochotniczego donosicielstwa był fakt, iż pozwalało
ono wyrównać stare porachunki. Wydaje się, że niewielu czerpało jakiekolwiek wymierne korzyści
z ochotniczego donoszenia. Większość informatorów po prostu cieszyła się z tragedii, jakie spotkały ich ofiary. Jednakże wiele osób podejrzewanych o donosicielstwo często zapłaciło za to własnym życiem. Na końcowym etapie okupacji niemieckiej podziemie bezwzględnie pomściło ich
rzeczywiste i domniemane czyny.
Tłumaczenie: Paweł Styrna
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APL, AK, Okręg Lublin, Inspektorat Puławski, sygn. 12, t. I, Sprawozdanie za czerwiec 1944, 30 czerwca 1944 r., k. 471.

Wg. szacunku powojennego, w samej gm. Chrzanów doniesiono na przynajmniej 20 osób. („Volksdeutschów na terenie gminy nie było, a byli tajni agenci, którzy przeskarżyli 20 osób”.) Zob.: APLOK, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Odszkodowania wojenne, 1946, sygn. 537, Wójt gminy Chrzanów do Starostwa Powiatowego w Kraśniku, 5 sierpnia 1946 r.
Tego rodzaju informatorzy funkcyjni nie byli zawsze wiarygodni, a czasami usiłowali nawet oszukać Niemców. Na przykład 11 III 1944 r. informator z Agatówki (gmina Trzydnik) doniósł Niemcom, iż silna grupa partyzancka „złożona z Żydów” („aus
Juden bestehend”) rozbiła obozowisko w lesie nieopodal Kosina. Według donosiciela, banda planowała zaatakować teren, na
którym wydobywano fosforyt w Annopolu. Jednakże następnego dnia owa grupa 200 partyzantów nie uderzyła na Annopol na
północy, lecz została zauważona w okolicach Brzózy (gmina Zaklików), na południe od swego byłego obozowiska. W rzeczywistości
był to najprawdopodobniej oddział NSZ usiłujący przeprawić się przez Wisłę. Pozostaje niejasne, czy był to błąd ze strony donosiciela, czy też celowa próba zmylenia Niemców przez informatora lub partyzantów. Zob.: APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen (marzec 1944), sygn. 23, Fernschreiben, 12
i 13marca 1944 r.
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The Polish Criminal Police (Polnische Kriminalpolizei, Polska Policja Kryminalna) was created
as a result of the expansion of competing Nazi security structures into the Generalgouvernment
and as a by-product of the emasculation of the regular Polish Police.
A relatively small force, the Polish Kripo lacked a unified structure in the GG. However, in
each district it was subordinated to the command of the Security Police and Security Service
(Sipo und SD) or, more precisely, to its Criminal Police (Kripo) branch. Accordingly, headed by
a Polish liaison officer, the district Directoriate of the (Polish) Criminal Police (Dyrekcja Policji
Kryminalnej – DPK) was subjected to the district Criminal Directoriate (Kriminaldirektion – KD).
On the county level, the Polish Kripo did not exist as an independent entity. Instead, in each
county an office of the Polish Criminal Police (ekspozytura Policji Kryminalnej) was established
in conjunction with its Nazi equivalent. Accordingly, each of the German police's Criminal Police Offices (Kriminalkommissariaten) contained a subordinate Polish Criminal Police Office (Polnische Kriminalpolizeipost, Komisariat Polskiej Policji Kryminalnej).
In the early stages of the Nazi occupation, the Polish Criminal Police fulfilled a much needed role fighting common crime. As the occupation wore on, the force increasingly became
a tool of the Nazi policy of oppression and terror. Because of its small size and direct subordination to the German Kripo, the Polish criminal policemen were much more closely controlled
than their uniformed counterparts. No data survived concerning the possible connection between the Polish Kripo and the underground.
Rarely, if ever, do the historians consider the Volunteer Fire Guard (Ochotnicza Straż Pożarna)
and the Night Watch/Security Watch (warta nocna/warta ochronna) as auxuliary police formations.
Yet, they constituted the lowest rungs of the Nazi security arrangements in the county. At the
same time, however, the Night Watch and the Fire Guards reflected an informal, grass-roots
self-defense effort of the population. It was almost invariably initiated, or at least later coopted,
by the underground. Moreover, the nature of their duties put the members of these formations
on a collision course with bandits and some partisans.
In addition, there existed estate, demesne, and field watches, in addition to the forest
watch. These formations guarded the estates and forests against bandits and communists, thereby playing a positive role. Yet, like all other order services in German-occupied Poland, they
found themselves between the hammer of Nazi demands and local expectations.
An informer network constitutes an indispensable element of any occupation. In the broadest sense, informing meant providing any information that was beneficial to the Nazis and
injurious to the occupied population. In its more narrow meaning, informing was voluntarily,
secretly, and maliciously providing intelligence to cause harm to others. The freelance informers
oscillated between the two extremes. Presumably, they were less valuable for the Nazis than
the professional agents. However, whereas the agents were a real concern mainly for the political underground and criminal underworld, the freelance informers were truly a scourge that
reached epidemic proportions. It directly touched the population at large rather than just selected groups. In the end, snitching resulted in underground campaigns to liquidate informers.
Unfortunately, innocent individuals sometimes fell victim to these.

Z dziejów
obozu
narodowego

Szczerbiec Chrobrego
i symbolika polskiego ruchu
narodowego w latach 1926-1939
Rafał DobRowolski,
wojciech jeRzy Muszyński
W świecie polityki zawsze funkcjonowały umowne symbole, ceremonie i rytuały. Znaki werbalne i graficzne tworzą obszar mający postać tworów autonomicznych kultury, za pomocą których są przekazywane informacje, wartości i poglądy, mające oddziaływać na emocje odbiorców.
Dzięki symbolice komunikacja społeczna staje się bardziej sugestywna, zaś komunikat polityczny nabiera wyrazistości. Znaki te bazują na skróconym przekazie, odwołują się do ogólnej
wiedzy odbiorców, a także odzwierciedlają pożądany system aksjologiczny. Zawierają one własny
niezależny kod graficzny, budzący skojarzenia poprzez odwołanie do powszechnie zrozumiałych
elementów tradycji, kultury, historii i religii. Z tych prawideł systemu komunikacji politycznej
korzystali także przywódcy i działacze Narodowej Demokracji, jednego z najsilniejszych polskich nurtów politycznych pierwszej połowy XX w. Zdawali sobie sprawę z tego, iż symbole
otaczające człowieka posiadają duży wpływ na kształtowanie jego tożsamości, ale także stanowią
oręż w propagandzie politycznej, czyli walce o wpływy i władzę w państwie.1

Geneza
Polscy narodowcy sięgali po symbole ogólnonarodowe o powszechnie akceptowanej konotacji, ale również tworzyli i kolportowali własne logotypy o charakterze partyjno-korporacyjnym,
mające wywoływać u odbiorcy skojarzenia z wydarzeniami historycznymi, literaturą oraz kwestiami religijnymi. Z zagadnieniem symboli i propagandy w poszczególnych obozach politycznych
wiązała się ówczesna „polityka historyczna”. Walka na symbole toczyła się o to, kto zostanie
depozytariuszem narodowego dziedzictwa, kto zdobędzie prawo dysponowania znakami tradycji
narodowej, a po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., kto ustanowi w młodym państwie kanon
zwyczajów politycznych, związanych ze sprawowaniem władzy.2 Umiejętność posługiwania się
tego rodzaju przekazem świadczyła o sprawności politycznej. Przez pryzmat czasów piastowskich przypominano również o znaczeniu religii w życiu narodu i państwa, podkreślając rolę re-

E. Maj, Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918-1939 (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2010): s. 341-342.

1

Tamże, s. 343.
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ligijnego wychowania w kształtowaniu postaw kolejnych pokoleń Polaków.3 Priorytety endeckiej
polityki historycznej wypływały również ze sporu o kształt odradzającego się państwa polskiego.
Podczas gdy piłsudczycy nawiązywali do idei państwa federacyjnego, powołując się na tradycje
jagiellońskie, narodowcy byli orędownikami idei inkorporacyjnej, koncepcji silnego państwa narodowego. Skupiali oni szczególną uwagę na ziemiach zachodnich, które stanowiły kolebkę naszej państwowości. Jeszcze w dobie zaborów wskazywali na potrzebę powrotu przyszłej
odrodzonej Polski na dawne ziemie piastowskie.4
Te determinanty spowodowały, iż powstały w Poznaniu 4 grudnia 1926 r. Obóz Wielkiej Polski za swój symbol przyjął Miecz Koronacyjny Królów Polskich – miecz pierwszego króla Polski
Bolesława Chrobrego, zwany potocznie Szczerbcem.5 Według legendy z Kroniki wielkopolskiej,
miecz ten (wraz z koroną i jabłkiem) miał otrzymać Chrobry od cesarza Ottona III w roku 1000.
Nazwa Szczerbiec pochodziła stąd, że gdy Bolesław Chrobry wjeżdżał do Kijowa w 1018 r. miał
nim uderzyć o Złotą Bramę i miecz się wyszczerbił.6 Kronika Wielkopolska powtórzyła tę legendę
za Gallem Anonimem, który opisał to w Kronice Polskiej. Podanie to nie ma potwierdzenia w faktach historycznych, ponieważ Złota Brama wówczas jeszcze nie powstała (istniała natomiast
wielka brama kijowska księcia Włodzimierza, którą rozbudował jego syn Jarosław, jako Złotą).
Szczerba, rysa powstała w wyniku uderzenia powinna znajdować się raczej na krawędzi ostrza,
nie zaś w środku głowni. Na mieczu jednak takiej szczerby nie ma. Do skarbca koronnego miecz
ten trafił dopiero w XIV w.; w rzeczywistości mógł on powstać najprawdopodobniej dopiero na
przełomie XII i XIII w. w kręgu nadreńskiej sztuki złotniczej. Pierwszym udokumentowanym
źródłowo jego posiadaczem był książę mazowiecki Bolesław I (1208-1248), syn Konrada Mazowieckiego. W późniejszych latach Szczerbiec trafił do Władysława Łokietka. Pierwszy raz został
użyty w 1320 r. podczas jego koronacji. Obecnie jest eksponatem w Muzeum na Wawelu.7

3
4

S. Kilian, Myśl Edukacyjna Narodowej Demokracji w latach 1918-1939 (Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1997): s. 75.

W 1887 r. Jan Ludwik Popławski pisał: „Wolny dostęp do morza, posiadanie całkowicie głównej arterii wodnej kraju
– Wisły to warunki konieczne prawie istnienia naszego […] Nasi politycy marzą jeszcze o Wilnie i Kijowie, ale o Poznań mniej dbają,
o Gdańsku zapomnieli prawie zupełnie, a o Królewcu i Opolu nie myślą zgoła. Czas zerwać z tą tradycją, która pasowała na bohaterów Wiśniowieckich, a na pastwę niemieckim katom oddawała Kalksztejnów…”. J. L. Popławski, „Środki obrony” [w:] tegoż,
Wybór pism, (wstęp i oprac.) T. Kulak (Wrocław: „Norton”, 1998): s. 44-45.

5
Obóz Wielkiej Polski był odpowiedzią na przegraną przez endecję (Związek Ludowo-Narodowy) walkę o władzę ze
zwolennikami Józefa Piłsudskiego. OWP nie był partią polityczną; do jego zadań nie należało prowadzenie bieżącej polityki, polegającej na pracach klubu parlamentarnego czy aktywności politycznej w organach samorządu terytorialnego; był ruchem społecznym, „konsolidacją świadomych sił narodu”, przygotowaniem zwolenników obozu narodowego do egzystencji w warunkach
rządów autorytarnych. Z. Kaczmarek, Obóz Wielkiej Polski. Geneza i działalność społeczno-polityczna w latach 1926-1933 (Poznań:
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu, 1980): s. 16. W opinii jednego z późniejszych wpływowych działaczy ruchu
narodowego, Jędrzeja Giertycha: „Obóz Wielkiej Polski był wielką organizacją polityczną, mającą za zadanie przystosować obóz
narodowy do nowoczesnych powojennych warunków życia politycznego, zorganizować w karny i sprawny front, najlepsze żywioły
w narodzie oraz stać się kuźnią nowej ideologii i nowego programu politycznego, dostosowanego do warunków zbliżającego się
dziejowego kryzysu. Zadaniem OWP było walczyć o Wielką Polskę. Wielką nie w znaczeniu terytorialnym, lecz przede wszystkim
moralnym i cywilizacyjnym”. J. Giertych, Tragizm dziejów Polski (Krzeszowice: „Ostoja”, 2005): s. 388.
6
7

F. Koneczny, Dzieje Polski za Piastów (Kraków: Towarzystwo Oświaty Ludowej, 1902): s. 83.

A. Nadolski, „Szczerbiec (próba analizy bronioznawczej)”, Acta Archeologica Lodziensia, nr 17 (1968): s. 105 i nast.;
A. Nadolski, M. Głosek, „Miecze średniowieczne z ziem polskich”, tamże, nr 19 (1970): s. 84 i nast. Zgodnie z ustaleniami bronioznawców, przechowywany na Wawelu Szczerbiec jest obosiecznym mieczem ceremonialnym, zrobionym w pierwszej połowie XIII
stulecia. Ozdobna rękojeść, wykonana w technice niello (farba lub metal wpuszczane w wyryte rowki; nadreńskich pracowni) i grawerunku, wyobraża obustronnie symbole Ewangelistów i baranka eucharystycznego (Agnus Dei). Miecz ten posiada w swojej klindze szczerbę, rysę dla umieszczenia w niej relikwii, jak to było praktykowane w zwyczajach średniowiecza. W następnych wiekach
w szczerbie umieszczono trójkątną tarczę, z piastowskim herbem. Głowica, trzon i jelec (elementy rękojeści) zrobione są ze złotych
płytek, zdobionych symbolami Ewangelistów, Barankiem Bożym oraz ornamentami roślinnymi wykonanymi w technice niello w XIII

Obóz Wielkiej Polski
Na początku 1927 r. Wydział Wykonawczy Obozu Wielkiej Polski ustanowił Szczerbiec Chrobrego swoim symbolem. Miał on mieć formę miniaturowej odznaki z biało-amarantową wstęgą,
oplatającą klingę oraz inicjałami Obozu.8 Ideę Obozu Wielkiej Polski, a także jego symbolikę
z entuzjazmem przyjęło młode pokolenie narodowców, a zwłaszcza studentów ze Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska.9 Pierwszy prezes MW, Jan Rembieliński, w przedrukowanym na łamach Akademika Polskiego referacie wygłoszonym podczas Zjazdu Dzielnicy Warszawskiej
OWP wskazał na dziedzictwo Bolesławów jako ideę, która przyświecała obozowcom:
Gdyby chcieć przedstawić najzwięźlej ideały wchodzącego dziś
w życie młodego pokolenia to wyraziłyby się one w dwóch słowach: Wielka
Polska. Idąc za Romanem Dmowskim, lecz jednocześnie, idąc za płynącym
z głębi świadomości głosem wewnętrznym, obraliśmy jako nasz symbol
znak Szczerbca, nawiązując świadomie do najwspanialszej tradycji naszych
dziejów, tradycji Chrobrego, który z Kijowa słał listy do cesarza niemieckiego i do Bizancjum, zawiadamiając, że pomiędzy cesarstwem Zachodniem i Wschodniem, powstaje trzecia potęga, Polska, która potrafi być
przyjacielem wiernym, ale i wrogiem potężnym i niezwyciężonym.10

Z tych koncepcji wyłaniał zasadniczy trzon programowy nowej
formacji, stawiającej na budowę Polski jako państwa silnego i narodowego. Najważniejszym jego elementem było działanie, mające na celu zapewnienie Polsce statusu mocarstwa w Europie
Środkowo-Wschodniej poprzez umiejętne prowadzenie polityki
wobec Niemiec i Rosji, oraz umocnienie polskiego stanu posiadania w oparciu o granicę morską nad Bałtykiem.11
Początkowo Biuro Centralne OWP w Warszawie posiadało
wyłączność na ogólnopolską dystrybucję symboli organizacyjnych. Aleksander Demidowicz-Demidecki 15 marca 1927 r. po-

w. Jelec i głownia mają wygrawerowane również symboliczne sentencje. Na głowicy monogram Boga, tzw. tetragrammaton z literami Α i  Α(Alfa i Omega alfabetu greckiego) oraz napis w języku łacińskim Haec figura valet ad amorem regum et principum iras
iudicum (Ten znak umacnia miłość królów i książąt, a gniew sędziów). Na jelcu wygrawerowany jest tekst w języku hebrajskim, wyrażony literami alfabetu łacińskiego Con citomon eeve Sedalai Ebrehel (Żarliwą wiarę wzbudzają imiona Boga Sedalai i Ebrehel
– chodzi prawdopodobnie o imiona Boga w Starym Testamencie El Szaddai i El-Roeh) oraz tekst łaciński Quicumque haec nomina
Dei secum tulerit nullum periculum ei omnino nocebit (Ktokolwiek te imiona Boga ze sobą nosić będzie, temu żadne niebezpieczeństwo w ogóle nie zaszkodzi). Z XIV w. pochodzą złote okładziny uchwytu rękojeści. J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej (Warszawa: „Arkady”, 1987): s. 21.

8
Archiwum Akt Nowych, Zbiór Dokumentów Obozu Narodowego (dalej: AAN, ZDON), Obóz Wielkiej Polski. Biuro Centralne. Korespondencja wychodząca. Wnioski mianowania oboźnymi, zawiadomienia o zebraniach. Podstawy do regulaminu Sekcji
Młodych OWP. Organizacja Zjazdu Młodych OWP, sygn. 2, Obóz Wielkiej Polski. Biuro Centralne, L.dz. 221. Do Panów Oboźnych
Wojewódzkich, Warszawa 15 III 1927, k. 55. w historiografii pokutuje stereotyp, iż Szczerbiec był odznaką tylko „młodych” OWP.
Zob.: Sz. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność (Warszawa: „Czytelnik”, 1985): s. 30.
9
10
11

„Obóz Wielkiej Polski”, Akademik Polski, nr 1 (20 i 1927): s. 3; Z. Kaczmarek, Obóz Wielkiej Polski…, s. 22-23.
J. Rembieliński, „Wielka Polska”, Akademik Polski, nr 11 (15 XI 1927): s. 5.
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J. Misztal, „Miejsce Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w myśli politycznej i działalności Związku Akademickiego
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wiadomił Oboźnych Wojewódzkich OWP, iż do dyspozycji były dwa
rodzaje Szczerbców: opasany wstęgą wykonaną z emalii oraz lakierowaną.12 Kilka miesięcy później Sekretariat Dzielnicy Lwowskiej
OWP wystosował 17 czerwca 1927 r. prośbę do Wydziału Wykonawczego OWP w Warszawie o wyrażenie zgody na zaopatrywanie działaczy z Małopolski Wschodniej w odznaki z własnych źródeł.
Jednocześnie zaoferowano członkom innych Dzielnic Szczerbce
znacznie tańsze, niż w ofercie centrali warszawskiej.13 Nie odnaleziono dokumentów zawierających odpowiedź władz centralnych na
tę inicjatywę, jednak znany kolekcjoner pamiątek po obozie narodowym, Wojciech Rowiński, wskazuje, iż jednym z głównych zakładów grawerskich wytwarzających mieczyki była lwowska firma
S. Sobczyka, mieszcząca się przy ul. Mochnackiego. Często spotykane były też mieczyki pochodzące z Fabryki Galanterii Metalowej
„Galmet” w Sosnowcu.14
W latach 30., wobec lawinowego wzrostu liczebności OWP, nastąpiło rozproszenie produkcji odznak Obozu. Zajmowały się tym zakłady grawerskie, zaopatrujące struktury organizacyjne w swoim
regionie; stąd też taka różnorodność wzorów mieczyków. Wydział Wykonawczy OWP starał się
temu przeciwdziałać, wydając 18 marca 1932 r. okólnik do struktur terenowych z zarządzeniem
ponownej centralizacji „produkcji godeł OWP »Szczerbiec Chrobrego« w Komitecie Dzielnicy
Zachodniej”. Dalej stwierdzono, iż wszelkie zamówienia należy kierować jedynie do Poznania
na adres Feliksa Fikusa, a dotychczasowe źródła zakupu mieczyków zostały zakazane.15 Wraz
z centralizacją planowano wprowadzenie numeracji odznak. Na tylnej stronie wybito cyfrą
rzymską serię, a poniżej cyfrą arabską numer kolejny mieczyka. Placówki organizacyjne Obozu
były zobowiązane prowadzić dokładną ewidencję posiadanych i wydanych odznak, wpisując jednocześnie numer mieczyka na legitymacji.16
Wspomniany okólnik z 18 marca zawierał instrukcję noszenia obozowego godła:
1. Godło Obozu Wielkiej Polski „Miecz Chrobrego”, jako jedyny zewnętrzny wyraz przynależności organizacyjnej do Obozu, winno być
przedmiotem szczególnego szacunku.
2. Członkowie OWP winni w zasadzie zawsze nosić godło organizacyjne,
oprócz wypadków wymienionych w punkcie 4 instrukcji, lub w razie
uzyskania od władz prawa nie noszenia godła z ważnych powodów.
3. Nie wolno pod żadnym pozorem dawać w upominku, lub zamieniać
godła obozowego.

AAN, ZDON, Obóz Wielkiej Polski. Biuro Centralne, L.dz. 221. Do Panów Oboźnych Wojewódzkich. Warszawa 15 III
1927, sygn. 2, k. 55.
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4. W lokalach niepoważnych nie wolno przebywać z godłem obozowym
(należy je uprzednio zdjąć)
5. W razie zgubienia godła należy bezzwłocznie zameldować o tem swej
władzy.17

Prawo noszenia odznaki, podobnie jak legitymacji OWP, przysługiwało jedynie członkom
zwyczajnym organizacji. Nie mieli tego prawa ani sympatycy, ani kandydaci.
Sposób przyjmowania nowych członków w poczet OWP regulował okólnik z 12 marca 1932 r.,
który stwierdzał, iż obozowiczem może zostać każdy pełnoletni Polak/Polka o nieskazitelnym
charakterze. Kandydat musiał odbyć staż trwający pięć, a w środowiskach akademickich trzy miesiące; w tym czasie zapoznawał się z podstawami ideowymi i strukturą organizacyjną OWP. Po
wysłuchaniu serii wykładów kandydat zdawał egzamin. Okres kandydacki służył także kierownictwu danej placówki do zorientowania się co do wartości aplikującego.18 Osoba uznana za godną
przyjęcia w poczet OWP składała na ręce Kierownika Wydziału Powiatowego (Grodzkiego lub
Rejonowego) uroczyste przyrzeczenie, którego rota brzmiała: „Przysięgam słowem honoru, stać
i trwać zawsze na straży idei Obozu Wielkiej Polski, być posłusznym rozkazom władz Obozu,
z godnością nosić jego znak »Miecz Chrobrego«, a wszystkie siły, nawet życie złożyć w ofierze
dla dobra Wielkiej Polski”.
Forma składania przyrzeczenia ustalona była według zasady wojskowej przysięgi, a kandydaci
stali w dwuszeregu:
w postawie na baczność, prawa ręka zgięta w ramieniu dwa palce dłoni
wysunięte do góry (w warunkach poza lokalowych – obowiązuje zdjęcie
nakrycia głowy i trzymanie go w lewej ręce zgiętej w łokciu).
Ustala się komendy podawania w czasie przyrzeczenia:
1. „Baczność” – postawa zasadnicza.
2. „Do przyrzeczenia” – podniesienie prawej ręki zgiętej w łokciu na wysokość barku, z jednoczesnym wysunięciem dwóch palców tejże ręki.
w warunkach poza lokalowych kolejność wykonywania komendy jest
następująca: zdjęcie nakrycia głowy prawą ręką i przełożenie go do lewej
ręki, zgiętej w łokciu: następnie czynności jak wyżej.
3. „Po przyrzeczeniu” – opuszczanie prawej ręki. w warunkach poza lokalowych: nałożenie nakrycia głowy i opuszczenie obydwu rąk.
4. „Spocznij”.

Ostatni, czternasty paragraf cytowanego okólnika Wydziału Wykonawczego mówił o dekorowaniu nowo wstępujących do Obozu Szczerbcami. „Z chwilą złożenia przysięgi, dotychczasowi kandydaci OWP są dekorowani godłem Obozu »Szczerbcem Chrobrego«. Dekoracji
dokonywa najstarszy stopniem podając rękę na znak przyjęcia kandydata w poczet członków
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rzeczywistych. Równocześnie z dekoracją członek rzeczywisty winien otrzymać legitymację
członkowską OWP, wzór której zostanie ustalony w najbliższym okólniku”.19
Dekoracja mieczykiem miała uroczystą oprawę, a na uroczystości często przybywali ważni
działacze Obozu i parlamentarzyści. Warszawski tygodnik Zorza podawał, iż we wrześniu
1932 r. na Zjeździe OWP w Toruniu w obecności 1.300 osób udekorowano 300 nowo wstępujących.20 Na łamach prasy centralnej ukazywały się także relacje z mniejszych miejscowości, które miały świadczyć o powszechności i masowości ruchu. W Kolnie podczas
uroczystości OWP, na które stawiło się około 300 „młodych”, kierownik Wydziału Wojewódzkiego OWP udekorował 38 nowych członków.21
Szczerbiec najczęściej wpinano w lewą klapę marynarki.22 Emblematem OWP wyróżniano także
zasłużonych działaczy i propagatorów ruchu narodowego; w drodze wyjątku mogła zostać wyróżniona
osoba sympatyzująca z obozem narodowym i zasłużona dla Polski. Taki zaszczyt w Łodzi 8 grudnia
1932 r. spotkał pochodzącą Pabianic mistrzynię świata w rzucie dyskiem – Jadwigę Wajsównę.23
Znak mieczyka Chrobrego stanowił także element dekoracji lokali organizacyjnych, eksponowano go na sztandarach, naszywkach na mundurach, jego wizerunek umieszczano na legitymacjach i pieczęciach. Gdzieniegdzie pojawiały się elementy dekoracji Szczerbcami na
zewnętrznej stronie elewacji siedzib OWP. W Kaliszu po bokach wejścia do lokalu znajdowały
się gipsowe odlewy dwóch mieczy Chrobrego.24
W przypadku sztandarów i proporców OWP odnaleziono jedynie okólniki Dzielnicy Zachodniej, które przewidywały, że Wydziały Powiatowe będą posiadały sztandary, a placówki proporce.
Znaki te miały istotne znaczenie prestiżowe. Środki przeznaczone na ich zakup nie mogły pochodzić z budżetu bieżącego, lecz z dodatkowych składek oraz datków przekazywanych przez
członków i sympatyków OWP.25 Sztandar Wydziału Powiatowego miał składać się z drzewca
długości 280 cm, zwieńczonego grotą z wizerunkiem orła jagiellońskiego, oraz kwadratowej
płachty materiału o boku jednego metra. Awers na zielonym tle miał mieć wyszyty na skos
miecz Chrobrego, w prawym górnym rogu miał widnieć krzyż. Po drugiej stronie na amarantowym tle miał być umieszczony orzeł jagielloński, a nad nim wyszywany napis „OBÓZ WIELKIEJ POLSKI” oraz nazwa wydziału powiatowego, do którego należał. W przypadku proporca
drzewce miało długość 220 cm, a płat kształt trójkątny: podstawa przylegająca do drzewca miała
szerokość 50 cm, a jego długość 80 cm. Awers na zielonym tle miał mieć wyszyty Szczerbiec
umieszczony równolegle do drzewca oraz napis „OBÓZ WIELKIEJ POLSKI”. Rewers miał
kolor amarantowy; wyszyto na nim nazwę placówki oraz krzyż.26
Pod koniec lat 20. młodzież lewicowa i prawicowa chętnie przyjmowały wzorce wojskowe.
Popularnym stało się noszenie jednolitych strojów, podkreślających zarówno egalitaryzm człon-
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ków, jak również ich ideową wspólnotę. Ta moda nie ominęła także OWP, gdzie wprowadzono
wojskowy styl zebrań (nazywanych odprawami) oraz zasady nominowania członków władz
i funkcjonariuszy organizacyjnych, które zastąpiły dotychczasowe wybory.27 Militaryzacja stanowiła pochodną sceptycyzmu, z jakim po zamachu majowym młode pokolenie narodowców
odnosiło się do demokracji. Uznawano, iż w nowych warunkach ustrojowych, które coraz silniej
zmieniały Polskę w państwo o charakterze autorytarnym, demokratyczno-parlamentarna strategia działania politycznego jest nieefektywna i skazana na porażkę. Pamiętano również o zagrożeniu rewolucją komunistyczną oraz aktywności bojówek lewicowych, co powodowało, że
kierownictwo OWP, pod hasłem „lepiej bić, niż być bitym”, wprowadziło program szkolenia
w sztukach walki. Kładziono nacisk na karność i solidarność w zbiorowym działaniu, ofiarność,
posłuszeństwo wobec przełożonych i odwagę cywilną.28 Odwoływano się do koncepcji pedagogicznych Zygmunta Balickiego, który twierdził, że zagrożeniu bytu narodowego może przeciwdziałać typ „żołnierza-obywatela”, stojący w opozycji do wybujałego indywidualizmu i nihilizmu,
którego uosobieniem był komunizm.29 W pracy formacyjnej postulowano, aby nie ograniczać
się do kursów ideowych i literatury, a zwrócić uwagę na przygotowanie fizyczne i wojskowe
– „ćwiczyć tylko bronią i wyrabiać pięści”.30 Władze OWP zalecały zajęcia Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”31, na których, oprócz sportu i edukacji patriotycznej, prowadzono przysposobienie obronne.
Po raz pierwszy obozowcy w mundurach organizacyjnych wystąpili podczas Święta Konstytucji 3 Maja w Poznaniu w 1932 r.32 19 maja 1932 r. Komitet Dzielnicy Zachodniej wydał stosowną instrukcję w sprawie mundurów; obowiązywała ona co prawda jedynie w Wielkopolsce,
ale stała się podstawą zwyczajową w OWP na terenie całego kraju. Jednolity strój obozowy składał się z granatowego beretu, bluzy koloru piaskowego, granatowych spodni, pasa wojskowego
oraz odpowiednich odznak i dystynkcji. Mundur OWP nie był strojem codziennym; używano
go podczas zebrań i zbiórek, w niedziele i święta oraz na specjalne zarządzenie kierownictwa.
Zalecano, aby koszule wykonywano według jednolitego wzoru. Przy ich produkcji mieli być zatrudniani krawcy należący do OWP, a materiał zakupiony od kupców należących bądź sympatyzujących z Obozem. Odznakami były naszywki z wyhaftowanym srebrnym bajorkiem
mieczem Chrobrego na zielonym tle.33 Instrukcja w sprawie stroju obozowego brzmiała:
Na strój obozowy składają się:
a. granatowy beret (męski, zwany także baskijski), z mieczykiem
Chrobrego, przypiętym lub wyhaftowanym. Mieczyk jest przypięty lub wyhaftowany na berecie bez podkładek (tła), pionowo na czole na linii nosa,
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b. jasna koszula, tj. bluza koloru piaskowego. Koszula jest zapinana
aż po szyję guzikami, w pasie ściągana za pomocą wewnętrznego sznurowadła względnie gumy, nakładana na zewnątrz spodni i wciągana przez
głowę. Na lewym rękawie koszuli tuż nad łokciem naszyty jest wspólny
wszystkim członkom OWP bez względu na stopień organizacyjny i funkcje znak: „miecz Chrobrego” na zielonym tle. Miecz jest wyszywany na
zielonym suknie, które ma kształt owalny i wynosi w szerokości 6 cm,
w długości zaś (wysokości) 9 cm. Na ramionach koszuli znajdują się naramienniki,
c. pas skórzany szerokości 3-5 cm,
d. granatowe długie spodnie,
e. czarne trzewiki.
W wyjątkowych wypadkach spodnie długie granatowe mogą być zastąpione przez długie czarne.
Członkowie sekcji cyklistów noszą zamiast długich granatowych (czarnych) spodni tzw. bryczesy tego samego koloru i z tego samego materiału
co koszule lub podobne kolorem bryczesy kamgarnowe. Na bryczesy nakłada się długie buty, albo skórzane czarne sztylpy, albo długie pończochy
koloru zbliżonego do zielonego.34

Członkowie OWP pozdrawiali się tzw. rzymskim salutem: „za pomocą prawej ręki, którą
podnosi się, przeginając w łokciu na wysokość ucha”.35 Gest wywodził się z Włoch Mussoliniego
i miał nawiązywać do tradycji rzymskich legionów, które włoscy faszyści uważali za swoje dziedzictwo. Pozdrowienie szybko zostało przyjęte przez szeroko pojętą prawicę europejską – od
francuskich monarchistów z Action Française przez zwolenników autorytarnych rządów Salazara
czy Franco po ruchy nacjonalistyczne w Europie Środkowej i Wschodniej. Popularność „salutu
rzymskiego” wynikała z przekonania, że to gest przeciwników rewolucji – widomy znak odróżnienia od anarchistów, komunistów czy socjalistów, którzy głosili hasła zniszczenia porządku
społecznego i witali się pozdrowieniem zaciśniętej lewej pięści.36 Podnoszenie w górę prawej
dłoni miało wyrażać tężyznę, wolę walki i budzić poczucie wspólnoty we własnych szeregach.
W latach 30. gest ten przejęły Stronnictwo Narodowe, Obóz Narodowo-Radykalny, „Falanga”
i inne organizacje narodowej prawicy. W podobny sposób pozdrawiali się w tym czasie żydowscy
narodowi radykałowie z Betaru (Brit Trupeldor) – młodzieżówki Nowej Organizacji Syjonistycznej.37 (Obecnie, na skutek doświadczeń II wojny światowej, „salut rzymski” często bywa
błędnie utożsamiany z pozdrowieniem niemieckich nazistów, co zarówno w warunkach polskich,
jak w innych krajach europejskich, jest historycznie nieuzasadnione.)
W dodatkowej instrukcji z 23 czerwca 1932 r. o odznakach i dystynkcjach określono, że pas
koalicyjny był zarezerwowany dla kierowników jednostek organizacyjnych OWP, członków władz
terenowych i pocztów sztandarowych. Wprowadzono także odznaki funkcji (naszywki), które
miało nosić kierownictwo OWP.38
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P. Gontarczyk, „Trumpeldorczycy czyli żydowski narodowy-radykalizm”, Glaukopis, nr 2-3 (2005): s. 322.
Wykaz odznak funkcyjnych OWP zob. kolorowe plansze.

Delegatów Komitetu Dzielnicy obowiązywały te same odznaki, co członków Komitetu
Okręgu. Paski na odznakach wyszywano na zielonym tle i noszono na lewym rękawie, kilka centymetrów poniżej naramienników, około 1 cm nad odznaką główną, tj. mieczem Chrobrego na
zielonym, owalnym tle. Natomiast w przypadkach kumulacji dwóch funkcji organizacyjnych,
noszono tylko wyższy stopień.39

Symbolikę organizacyjną Obozu dopełniała oficjalna pieśń Hymn Młodych, którą – jak głosiła
tradycja – miał skomponować Jan Kasprowicz. Zdaniem Ewy Maj, powstała ona w kręgu Młodzieży Wszechpolskiej w 1926 r. Jej słowa miały dawać odbiorcom poczucie siły i gotowości do
walki. Śpiewano ją w postawie na baczność na melodię Warszawianki 1831 r. Każde zebranie
„młodych” OWP rozpoczynano i kończono „Hymnem Młodych”40, podczas gdy na spotkaniach
starszego pokolenia endeków śpiewano zazwyczaj Rotę Marii Konopnickiej. Okólnik z 31 grudnia
1930 r. instruował, jak należy śpiewać pieśń OWP: „[Należy] pilnie baczyć, by śpiewający hymn
nie byli rozrzuceni po sali, lecz skupieni w jednym miejscu, zwłaszcza na zebraniach, na których
obecni są wspólnie goście nie znający hymnu. Hymn należy odśpiewać sprężyście, nie ślamazarnie. Należy śpiewać w rytm przyspieszonego marsza francuskiego, utrzymując mniej więcej
tempo Marsylianki”.41
Energiczne i jak na tamte czasy nowoczesne formy działalności Obozu Wielkiej Polski spowodowały, iż do 1933 r. skupił on ponad 250 tysięcy członków, głównie młode pokolenie. Wywołało to niepokój w kręgach rządowych, obawiających się wzrastającej w siłę opozycji. Działaczy
Obozu oskarżano o nieposłuszeństwo wobec władzy. Niejednokrotnie brali oni udział w zamieszkach z młodzieżówkami politycznej konkurencji, zwłaszcza sanacyjnym Legionem Młodych i socjalistami. W drugiej połowie 1932 r. władze administracyjne przystąpiły do
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BPAUKr, sygn. 7824, Instrukcja o odznakach kierowników OWP dla Dzielnicy Zachodniej, Poznań 23 VI 1932, k. 160-161v.
E. Maj, Komunikowanie polityczne…, s. 357-358.
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delegalizowania OWP, twierdząc, że jego działalność narusza spokój publiczny. Po sprowokowanych przez policję zamieszkach w Gdyni zdelegalizowano struktury w województwie pomorskim (22 września 1932 r.), a następnie rozwiązano je w Poznańskiem i Kieleckiem. Całkowita
delegalizacja nastąpiła 28 marca 1933 r.42

Przestępstwa „mieczykowe”
W 1932 r., wraz z likwidacją OWP na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Kielecczyźnie, szykany
władz dosięgły szeregowych członków Obozu. Powodem represji był już sam fakt posiadania
odznaki zdelegalizowanej organizacji. Na łamach prasy narodowej w latach 1932-1933 często
pojawiały się komunikaty informujące o karaniu przez władze osób noszących mieczyki Chrobrego oraz odpowiedzialnych za dekorowanie nim lokali i trybun przed uroczystościami. Karą był
areszt lub wysoka grzywna. 10 października 1932 r. wychodzący w Warszawie Szczerbiec, opisując
sytuację na Pomorzu, donosił: „[…] liczne sprawy sądowe wytoczone członkom OWP, zajadłe
i oszczercze kampanie prowadzone przez prasę tzw. »sanacyjną« i żydowską, kary za noszenie
»Szczerbca« Chrobrego na Pomorzu i rozwiązanie OWP w województwie pomorskim, wszystko
to świadczy aż nazbyt dobitnie, że w pewnych kołach postanowiono poprowadzić z Obozem
Wielkiej Polski zdecydowaną i ostrą walkę”.43
Miesiąc później ta sama gazeta stwierdzała: „Już po rozwiązaniu OWP jesteśmy świadkami
bezprawnego odbierania członkom OWP przez władze policyjne godeł przedstawiających
»Szczerbiec Chrobrego« względnie nakładanie na noszących te godła mandatów karnych […]
Przeciwstawianie się władz państwowych zdrowym prądom ideowym utrudnia działania organizacji, która skupia twórcze, pożyteczne dla przyszłości kraju siły, jest szkodliwe i nie powinno mieć miejsca”.44 Podobna sytuacja miała miejsce w województwie kieleckim, gdzie
– jak doniosła prasa – miała miejsce policyjna „obława na mieczyki”. W Ostrowcu po niedzielnej mszy świętej policja wyłapywała przed kościołami byłych aktywistów OWP, żądając rozpinania płaszczy i marynarek w celu sprawdzenia czy posiadają insygnia OWP.45 Sankcje karne
nie ominęły również sympatyzujących z narodowcami duchownych, np. ks. Aleksandra Lemańczyka z Wiela, ukaranego grzywną za publiczne noszenie odznaki organizacyjnej rozwiązanego Obozu.46
Inny charakter miały kary za posługiwanie się mieczykiem w Tarnopolu. W Dzielnicy Lwowskiej, obejmującej trzy województwa: lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie, OWP został
rozwiązany jeszcze w 1927 r. za publikację ulotki Prawda o Generale Zagórskim.47 Młodzi narodowcy przystępowali zatem do mniejszych efemerycznych organizacji, często o zasięgu lokalnym – w przypadku Tarnopola było to Zrzeszenie Młodzieży Katolicko-Narodowej. 27 grudnia
1932 r. starosta tarnopolski wydał decyzję o rozwiązaniu tej organizacji oraz zarządził rewizję
w jej siedzibie. Oficjalnym powodem była działalność „przestępcza”, polegająca na ozdobieniu
lokalu emblematem OWP oraz identyfikowaniu się z tym Obozem, co zdaniem starosty powo-

Z. Kaczmarek, Obóz Wielkiej Polski…, s. 66; R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami
myśli nacjonalistycznej (Wrocław: Zakład Wydawniczy „Ossolineum”, 1980): s. 299.
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dowało, że organizacja ta „działała wbrew postanowieniom statutu i zeszła na tory działalności
politycznej wrogiej Rządowi polskiemu”.48
Mimo represji, wielu narodowców w dalszym ciągu nosiło mieczyki, traktując to jako spontaniczny protest wobec samowoli władz sanacyjnych i nadgorliwości policjantów, którzy szukali
pretekstów do uprzykrzania życia opozycji. Nierzadko bowiem miały miejsce sytuacje, gdy policja interweniowała podczas spotkań legalnego Stronnictwa Narodowego, uznając je za nielegalne odprawy OWP, co np. miało miejsce w Łosicach 9 kwietnia 1933 r.49 Na przełomie 1933
i 1934 r. na Pomorzu młodzież narodowa w miejsce mieczyków przypinała do klap marynarek
zielone wstążeczki, które symbolizowały powstałą w 1931 r. pod egidą OWP i Towarzystwa
„Rozwój” Ligę Zielonej Wstążki, prowadzącą bojkot handlu żydowskiego.50 W następnych latach
niektórzy narodowcy, uczestniczący w akcji bojkotu pod mieczyki podpinali takie wstążeczki.
Z kolei w 1934 r., po rozwiązaniu ONR, członkowie Stronnictwa Narodowego wysuwali obawy, iż
policjanci pod hasłem walki znielegalnym Obozem Narodowo-Radykalnym będą szykanowali działaczy legalnych Sekcji Młodych SN, m.in. zakazując noszenia jasnych koszul i odznak „Szczerbca”.
Na łamach Głosu Lubelskiego z zaniepokojeniem odnotowano: „[…] Mieczyki Chrobrego są również
przede wszystkim godłem organizacyjnym Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego – powstaje niewyjaśniona sytuacja, która nastręczać będzie sporo okazji do nieporozumień”.51 Pod pretekstem akcji
represyjnej przeciwko ONR aresztowano wówczas w całym kraju kilkuset działaczy SN.
Skazani w trybie karno-administracyjnym za „przestępstwo mieczykowe” narodowcy odwoływali się od wyroków sądów starościńskich do sądów okręgowych. Niekiedy też udało im się
uzyskać uchylenie wyroku, co miało miejsce m.in. w przypadku sprawy Karola Nowickiego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Nowicki zaskarżył decyzję o obciążeniu go grzywną 100 zł za
noszenie emblematu OWP. W czasie rozprawy stwierdził, iż odznakę OWP nosił, lecz od czasu
rozwiązania organizacji na Pomorzu nie prowadził żadnej działalności na jej rzecz. Sąd uchylił
zaskarżony wyrok, co prasa narodowa skomentowała następująco: „Wyrok ten jest najlepszym
dowodem, że odbieranie przez policję noszonych na klapach marynarek »Szczerbców« nie jest
oparte na żadnej podstawie prawnej”.52
W co najmniej trzech przypadkach skargi na wyroki skazujące narodowców trafiły do Sądu
Najwyższego, który za każdym razem uniewinniał byłych obozowiczów. W 1933 r. Sąd Najwyższy rozpatrywał skargę na działania starosty z Tczewa, który po rozwiązaniu OWP na Pomorzu
arbitralnie skazywał młodzież noszącą mieczyki na grzywnę w wysokości 20 zł, kwalifikując ten
czyn jako przestępstwo z art. 26 Prawa o wykroczeniach.53 Następnie Sąd Okręgowy w Chojnicach

„Miecz Chrobrego – przestępstwem przeciwko porządkowi publicznemu”, Szczerbiec, nr 1 (10 i 1933): s. 3. W komentarzu odredakcyjnym napisano: „Powieszenie na ścianie wizerunku miecza Chrobrego – miecza, który wyrębywał granice
Polski nad Odrą, na Łużycach, nad morzem, który przez lat tysiąc służył za insygnium koronacyjne królom Polski – jest więc dzisiaj
powodem rozwiązania legalnie istniejącego stowarzyszenia. Jest »przestępstwem przeciwko porządkowi publicznemu« i »wkroczeniem na tory działalności politycznej, wrogiej obecnemu rządowi polskiemu«. Nic to – trzeba zacisnąć zęby – i złe czasy przeczekać. Da Bóg, że Szczerbiec Chrobrego i Krzyż Chrystusowy nadal panować będą nad Polską, tak jak panują od dziesięciu
wieków”.
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Wspomniany zapis prawa brzmiał: „Kto przywłaszcza sobie stanowisko lub tytuł albo publicznie nosi odznaczenie,
oznakę lub strój, do których nie ma prawa, podlega karze aresztu do miesiąca lub grzywny do 1000 złoty”. „Rozporządzenie Pre-
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zatwierdził, uznając, że noszenie odznaki organizacji, która została zdelegalizowana stanowi
wykroczenie. W skardze kasacyjnej adwokaci skazanych podnieśli, iż noszenie Szczerbca należy
traktować jako „objaw uwielbienia dla pierwszego króla na tronie polskim”. Sąd Najwyższy
w dniu 30 kwietnia 1933 r. uniewinnił oskarżonych o noszenie mieczyków, a koszta postępowania zaliczył na rachunek skarbu państwa. Sąd stwierdził, że noszenie tej odznaki nie może
być uznane za rozwijanie działalności organizacji, gdyż działalnością jest tylko to, co określa jej
statut. Okoliczność, że noszenie takiej odznaki może mieć znaczenie agitacyjne, jako uzewnętrznienie liczebności organizacji, jest obojętne, ponieważ ta moc przyciągająca może działać
w czasie, gdy organizacja istnieje i jest możliwość przystąpienia do niej, lecz z chwilą rozwiązania
organizacji możliwość ta ustaje.54 W następnych miesiącach Sąd Najwyższy wydał jeszcze dwa
podobne wyroki w sprawie noszenia „Szczerbców”.55
Wyroki te pozytywnie wpłynęły na morale byłych obozowiczów; po ich podaniu do publicznej wiadomości na Pomorzu widziano wielu młodych ludzi ostentacyjnie noszących Szczerbce
w klapach marynarek. Władze wojewódzkie wydały instrukcję, aby policja nie interweniowała
w przypadku pojedynczych osób, jednak podczas zbiorowych, masowych wystąpień obozowiczów w mundurach zalecano interwencje prewencyjne i pociąganie uczestników do odpowiedzialności karnej.56
Korzystne dla narodowców wyroki Sądu Najwyższego z 1933 r. spowodowały, iż władze państwowe rozpoczęły prace nad nowymi przepisami prawa, które określałoby warunki posługiwania
się mundurami i odznakami politycznymi. 2 października 1935 r. Prezydent Ignacy Mościcki
wydał „Dekret o odznakach i mundurach”, który w art. 1 wskazał, iż „ustanawianie i używanie
odznak lub mundurów wymaga pozwolenia od władzy”, a sankcją karną za wykroczenie przeciwko dekretowi, regulowaną przez art. 6 ust. 1, było tysiąc złotych grzywny lub miesiąc
aresztu.57 W świetle zapisu art. 7 cytowanego dekretu zakaz używania odznak i mundurów bez
uzyskanego wcześniej zezwolenia obowiązywał od dnia 1 stycznia 1936 r., wobec czego 16 października 1935 r. władze wojewódzkie w Lublinie wystosowały pismo do podległych sobie starostów powiatowych, wskazując, aby do tego czasu nie czynili przeszkód w noszeniu mieczyków
za wyjątkiem tych z inicjałami organizacji zdelegalizowanych (OWP i ONR).58
Wejście w życie wspomnianego wyżej dekretu spowodowało zmianę stanowiska Zarządu
Głównego SN, który postanowił zabezpieczyć się przed zarzutami o lekceważenie przepisów
nowego prawa. W okólniku z dnia 3 stycznia 1936 r. wydał dyrektywę, że jedynym materialnym
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. „Prawo o wykroczeniach”, „Dziennik Ustaw”, nr 60, poz. 572, 15 VII 1932.
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dowodem przynależności do partii jest legitymacja członkowska. Tym samym mieczyki i piaskowe koszule uznawano za elementy, które nie mają statusu oficjalnego symbolu Stronnictwa:
Stronnictwo Narodowe statutowo nie miało i nie ma żadnych odznak.
Zwyczajowo utarło się, że wielu członków Stronnictwa nosi miecz Chrobrego, nie będący odznaką oficjalną, jeno symbolem idei wielkiego państwa
polskiego. Później w zwyczaj zaczęło wchodzić noszenie jasnych koszul.
Stronnictwo nie chce ani utrudniać swym członkom noszenia odznak zwyczajowych, ani też wprowadzać żadnych odznak obowiązujących poza jednym materialnym dowodem należności do Stronnictwa – członkowską
legitymacja partyjną. Wobec tego nie może ono zwracać się do władz o zatwierdzenie tych odznak, a noszenie ich musi pozostawić osobistemu
uznaniu poszczególnych członków Stronnictwa.59

Mimo, iż Zarząd Główny SN uznał oficjalnie Szczerbiec za odznakę jedynie zwyczajową, to
na pierwszej stronie legitymacji członkowskich nadal widniał jego wizerunek z literami „S”
i „N” na szarfie.
Wejście w życie nowych przypisów spowodowało mniejszą niż się spodziewano falę restrykcji
przeciwko narodowcom. Za noszenie odznak i mundurów Stronnictwa Narodowego podczas obchodów zwycięstwa nad bolszewikami 15 sierpnia 1936 r. na karę dwóch tygodni aresztu skazano
kilku łódzkich narodowców.60 W niektórych przypadkach Sądy Okręgowe oddaliły oskarżenia
o przekroczenie zapisów prezydenckiego dekretu. Podczas rozprawy odwoławczej studenta Uniwersytetu Stefana Batorego, Waldemara Olszewskiego, Sąd Okręgowy wskazał, że należy odróżnić
nielegalne odznaki byłego OWP (mieczyki z inicjałami Obozu) od mieczyków bez żadnych liter,
uznając, że te ostatnie są „symbolem mocarstwowości Polski”, nie zaś wymagającą rejestracji odznaką organizacyjną.61 W 1937 r. do Sądu Najwyższego po raz kolejny trafiło odwołanie od wyroków
skazujących za noszenie Szczerbca; tym razem Sąd jednak orzekł, iż jego noszenie „jako odznaki
Stronnictwa Narodowego” podpada pod sankcje art. 6 pkt. 1 „Dekretu Prezydenta o odznakach
i mundurach”; uznał, iż obojętne jest czy używanie mieczyków opiera się na uchwale władz Stronnictwa czy tylko na zwyczaju.62 W związku z tym działacze narodowi, aby nie rozstawać się ze
swoim symbolem, a zarazem nie łamać prawa, zamiast mieczyków w klapach marynarek zaczęli
przywdziewać ciemno-zielone krawaty z wyhaftowanym na nim Szczerbcem. Jednak i one stały
się przedmiotem interwencji policyjnych. Jednak jak informował bielski Młody Narodowiec, członkowie SN z Kępna, postawieni przed Sądem Okręgowym za ich noszenie, zostali uniewinnieni.63
Mieczyk Chrobrego stanowił nie tylko pretekst dla władz policyjnych i administracyjnych
do szykanowania narodowców, lecz był też cennym trofeum bojówkarzy sanacyjnych, socjalistycznych i komunistycznych. Konflikt pomiędzy organizacjami młodzieżowymi prawicy narodowej, a lewicą przybrał na sile zwłaszcza w Warszawie wiosną 1936 r., w czasie strajków
studenckich przeciwko podwyżkom czesnego na uczelniach państwowych. W trakcie strajku
na Politechnice Warszawskiej w marcu 1936 r. kierujący nim członkowie ONR usuwali z uczelni
APL, UWL, WSP, Stronnictwo Narodowe – informacje o organizacji i działalności, sygn. 2130, Zarząd Główny Stronnictwa
Narodowego do Zarządów Okręgowych SN. Okólnik Nr 1/36, Warszawa 3 i 1936, k. 37.
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działaczy komunistycznych. Podjęto też próby rozbicia pierwszomajowego wiecu; w odwecie
lewicowe młodzieżówki ogłosiły 5 maja „dzień bez klap”, zrywając z ubrań narodowców (bez
różnicy przynależności organizacyjnej) mieczyki Chrobrego.64 Nacjonaliści zabezpieczali się
przed takimi atakami przyczepiając żyletkę po wewnętrznej stronie klapy, przy umocowaniu
Szczerbca. Jeden z lewicowych bojówkarzy wspominał: „Nasze straty to pokaleczone dłonie od
żyletek, umieszczonych pod klapami marynarek w miejscu umocowania znaczka. ONR-owcy
zaczęli to stosować po pierwszych zetknięciach się z grupami samoobrony”.65
Chcąc zamanifestować swą bojową postawę, narodowcy wpinali mieczyk w postawie odwróconej, ostrzem ku górze. „Komunikat w nich zawarty – pisze Ewa Maj – był czytelny dla
kręgu osób wtajemniczonych, które udawały się na akcje typu bojówkarskiego”.66 W tamtym
czasie były środowiska, w których noszenie insygniów Wielkiej Polski – mimo grożących restrykcji – stało się modne, a osoby deklarujące sympatię dla innych obozów politycznych spotykał ostracyzm towarzyski. Jako przykład można wskazać gimnazjum ojców Marianów na
warszawskich Bielanach, gdzie wśród uczniów dominowały nastroje narodowe i narodowo-radykalne.67 Aby ustrzec się bojkotu, trendowi temu uległ także nastoletni gimnazjalista Wojciech Jaruzelski (późniejszy namiestnik sowiecki PRL), który po latach przyznał, że także
nosił wówczas Szczerbiec.68
W drugiej połowie lat 30. wydawało się, że władze policyjne i administracyjne oswoiły się
już z noszeniem przez młodzież narodową mieczyków Chrobrego. Mimo to, aż do wybuchu
wojny posiadanie tej odznaki w klapie marynarki wiązało się z ryzykiem zatrzymania przez policjanta pod byle pretekstem.

Stronnictwo Narodowe
Po likwidacji OWP przez władze administracyjne jego politycznym sukcesorem stały się powołane ad hoc struktury Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego. „Młodzi” niechętnie wstępowali do SN, obawiając się uzależnienia od działaczy „starej” endecji, których działalność
oceniali krytycznie. Pomysł stworzenia autonomicznych młodzieżowych struktur wysunął Tadeusz Bielecki i zdołał przekonać do niego zarówno samego Romana Dmowskiemu, jak też
większość politycznego aktywu dawnego OWP. Sekcje zaczęły powstawać we wrześniu 1933 r.,
i choć wielu byłych działaczy OWP oceniało ten krok krytycznie, to jednak ostatecznie go zaakceptowano.69 W większości ośrodków w kraju rozwiązanie to zdało egzamin: młodzi zdynamizowali działalność SN, czego efektem było m.in. spektakularne zwycięstwo wyborcze listy
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M. Sosnowski, Krew i Honor. Działalność bojówkarska ONR w Warszawie w latach 1934-1939, wyd. 2, (Biała Podlaska:
Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Arte”, 2007): s. 51-54.
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Cyt. za: Tamże, s. 52. Relacje Stanisława Grzesiuka również wskazują, iż zdobyte w walce Szczerbce stały się dla lewaków oraz ludzi z kryminalnego półświatka cennym trofeum, którym można było się chwalić „na dzielnicy”. „Te mieczyki to zdobycz
wojenna. Odcięte zostały z klapami. Każdy z nas ma kilka takich. Na wyprawy w miasto »na mieczyki« wychodziliśmy całą ferejną,
uzbrojeni w ostre noże – przeważnie w Aleje Ujazdowskie i na Nowy Świat. Gdy zauważyliśmy »szczawików« z mieczykami w klapach
– bo oni tez nie chodzili pojedynczo – zaczynaliśmy nagonkę. Otaczaliśmy ich z daleka i pomaleńku zaciskaliśmy krąg. Gdy nadchodził dogodny moment, to znaczy, gdy w pobliżu nie było policjanta, następował atak. Małe zamieszanie i uciekaliśmy, mając
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narodowej w wyborach samorządowych w Łodzi w 1934 r., która zdobyła większość miejsc w Radzie Miasta. Dmowski i jego otoczenie doceniali zasługi młodzieży i jej wkład w rozwój ruchu
narodowego; od 1934 r. zaczęto stopniowo likwidować Sekcje Młodych, przekazując stopniowo
ich członkom funkcje kierownicze w ogniwach terenowych
SN. Przełomowe było posiedzenie Rady Naczelnej SN 10
lutego 1935 r., na którym zreformowano władze centralne
stronnictwa oraz zapewniono przedstawicielom środowiska
„młodych” większość stanowisk w nowej strukturze. Dopełnieniem tego procesu było objęcie w 1937 r. funkcji prezesa
Zarządu Głównego SN przez Kazimierza Kowalskiego, jednego z najbardziej znanych przedstawicieli „młodych”.70
W tym czasie kierownictwo SN wszystkich szczebli spoczywało już niepodzielnie w rękach młodej generacji, wywodzącej się z dawnego OWP.
Młodzi narodowcy, próbując uniknąć represji policyjnych
związanych z używaniem mieczyka wzoru OWP, zaczęli korzystać z nowej odznaki. Opracowano ją jeszcze w połowie
lutego 1933 r. w środowisku warszawskiego Oddziału Akademickiego OWP; miała ona formę ręki trzymającej wzniesiony miecz, poniżej znajdowała się biało-czerwona szarfa
w kształcie litery „N”, co było inicjałem słowa Naród lub Narodowiec.71
Nowy symbol został bardzo dobrze przyjęty i zaczął funkcjonować oficjalnie jako nowa odznaka młodzieży narodowej. Ozdabiano nim prasę,
ulotki i inne wydawnictwa, znacznie rzadziej jednak noszono w postaci
znaczków wpiętych w marynarki. Wydaje się, że poza nielicznymi odznakami, wytwarzanymi na własną rękę przez działaczy metodami chałupniczymi, struktury OWP, a następnie SM SN i MW nie wprowadziły
odznak metalowych tego rodzaju. Na archiwalnych zdjęciach z tego
okresu można zauważyć kilka naszywek przedstawiających rękę z mieczem, które noszono na rękawach mundurów w miejsce dawnej odznaki
OWP. Były one także w podobny sposób haftowane: srebrnym bajorkiem
lub białą nicią na zielonym podkładzie.
Generalnie jako odznaka osobista wśród narodowców dominował
nadal metalowy Szczerbiec, według wzoru byłego OWP. Na biało-karmazynowej szarfie pojawiały się nowe inicjały m.in.: SN (Stronnictwo
Narodowe), MSN (Młodzi Stronnictwa Narodowego), ON (Obóz Narodowy).72 Z uwagi na to, że nie było możliwości kontroli produkcji
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Szerzej zob.: R. Dobrowolski, „Sytuacja wewnętrzna Stronnictwa Narodowego w przededniu II wojny światowej” [w:]
Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje – ludzie - działalność, red. Tomasz Sikorski, Adam Wątor (Szczecin: „Zapol”, 2008):
s. 742-757.
Po raz pierwszy ukazał się na łamach Akademika Polskiego w numerze 2 z 14 lutego 1933 r. Nowy znak młodzieży narodowej nawiązywał do sztandaru założonej w XVI w. przez Zygmunta II Augusta floty kaperskiej (polskich korsarzy). Miało to
miejsce w okresie walk o Inflanty (1563-70). Jako godło był używany właśnie znak ręki z mieczem. Znak ten był później używany
także przez okręty wojenne polskiej floty np. w bitwie pod Oliwą w 1627 r. – Cezary Deneka, „Ręka z mieczem”,
http://www.endecja.pl/leksykon/definicja/45. (przeglądane 21 VII 2011 r.).
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i używania tego rodzaju odznak, funkcjonowało wiele ich odmian i rodzajów. Od 1933 r. coraz
popularniejsze stawały się też mieczyki „anonimowe”, bez inicjałów, niezwiązane wprost
z żadną konkretną organizacją. Symbolizowały one ideę Wielkiej i Narodowej Polski oraz nawiązywały do tradycji OWP. W obawie przed represjami niektóre struktury SN zamiast mieczyków używały odznak zastępczych: jedną z nich był żeton mocowany na śrubce z literami SN
i dwoma skrzyżowanymi mieczami, zwieńczony hasłem: „Dobro Ojczyzny najwyższym prawem”. Na dole znajdowały się litery „OŁ”, oznaczające prawdopodobnie Okręg Łódzki SN.73
Inną odznaką tego rodzaju był wytłoczony w ocynkowanej blasze szybujący orzeł, który trzymał
w szponach wieniec laurowy z inicjałami SN. Pochodzenie tej odznaki jest nieznane.
Stronnictwo Narodowe, wzorem Obozu Wielkiej Polski, wydało w sierpniu 1935 r. instrukcje
dotyczące przyjmowania członków, a także noszenia mundurów, odznak i ukłonów obowiązujących w partii. Członkiem Stronnictwa Narodowego mogła zostać osoba pełnoletnia narodowości
polskiej, bez różnicy płci, wyznania chrześcijańskiego, o nieposzlakowanej opinii, po ukończeniu
pięciomiesięcznego okresu kandydackiego. Nowo wstępujący otrzymywali mieczyk Chrobrego
i składali przyrzeczenie, według następującej roty: „Przyrzekam uroczyście, słowem honoru,
stać i trwać zawsze na straży idei Stronnictwa Narodowego, z godnością nosić jego znak »Szczerbiec Chrobrego«, wszystkie siły swoje a nawet krew i życie złożyć dla dobra i potęgi Wielkiej
Polski Narodowej”.74 Sprawę mundurów, odznak i ukłonów obowiązujących w Stronnictwie
szczegółowo regulowała specjalna instrukcja z 3 sierpnia 1935 r., która stwierdzała m.in.:
I. UMUNDUROWANIE
1. Mundur składa się z czterech części: bluzy, spodni, pasa i bereta.
a. Bluza jest koloru jasnego, z tyłu w pasie musi być marszczona, guziki
muszą być kryte. Na lewym rękawie jest umieszczony owal koloru ciemnizielonego z wyhaftowanym mieczykiem z napisem S.N.
Bluza nie może posiadać żadnych obszywek oraz nie wolno nosić żadnych sznurów.
b. Spodnie są granatowe, bez żadnych lampasów.
c. Pas. Obowiązuje pas zwykły. Pas koalicyjny nosić mogą tylko władze,
poczynając od kierowników kola wzwyż.
d. Beret winien być koloru ciemni-granatowego, gładki bez żadnych odznak.
2. Prawo noszenia munduru mają tylko członkowie zwyczajni, którzy
ukończyli kurs [dla] kandydatów.
3. Mundur wolno nosić w uroczystości organizacyjne, pochody, akademie,
wyjazdy, uroczystości kościelne oraz uroczystości o charakterze prywatnym (śluby, pogrzeby).
UKŁONY
Członkowie Stronnictwa Narodowego przy spotkaniu witają się słowem „CZOŁEM”, przy tem powinni podnieść energicznie prawą rękę,
wyprostowana pod kontem 45º. Dłoń czasie powitania musi być otwarta,
pace zwarte.

E. Węgierski, Fragmenty z dziejów Ruchu Narodowego i nie tylko. Stulecie pracy i walki /1886-1985/ (Warszawa: b.w.,
1988): s. 43.
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AAN, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Materiały Stronnictwa Narodowego, sygn. 866, Przyjmowanie członków,
przyrzeczenie, legitymacje i odznaki (3 VIII 1935), k. 32, 37.

MIECZYK
Prawo noszenie mieczyka przysługuje tylko tym członkom, którzy zostali nim udekorowani przez właściwe władze Stronnictwa.
Nadto otrzymać może na mocy decyzji Zarządu Okręgowego Stronnictwa Narodowego członek pracujący w organizacji 1½ roku w charakterze członka rzeczywistego, lub w drodze wyjątku, ten który położył dla
Stronnictwa Narodowego wybitne zasługi.
Obok mieczyka niewolno członkom nosić żadnych [innych] odznak,
z wyjątkiem odznaczeń wojskowych.
Przy mundurze mieczyk nosi się w poprzeczce pasa koalicyjnego, lub
[na] lewej patce.
Noszący mundury i odznaki winni posiadać przy sobie legitymację
SN.75

Mundury. Wraz z powstaniem Sekcji Młodych w ramach Stronnictwa Narodowego rozpowszechnił się zwyczaj używania mundurów organizacyjnych, inspirowanych uniformami dawnego
OWP. Używano ich podczas ważnych uroczystości, były noszone przeważnie przez poczty sztandarowe, kierowników kół i placówek. W Łodzi członkowie Sekcji Wychowania Młodzieży i Straży
Porządkowych SN nosili mundury według dawnego wzoru, z biało-czerwoną opaską na lewym ramieniu z haftowanym mieczykiem na zielonym owalnym tle. Zamiast beretów używano furażerek
z naszytymi na boku zielonymi paskami, zaś w przypadku członków władz okręgowych – gwiazdkami, których liczba była uzależniona od pełnionej funkcji.76 W 1937 r. władze powiatu węgrowskiego (wówczas województwo lubelskie) odnotowały, iż w niektórych miejscowościach pikietujący
na rzecz polskiego kupiectwa działacze Stronnictwa Narodowego nosili zielone koszule w białe
drobne grochy i krawaty z wyhaftowanym Szczerbcem.77 W zasadzie dominowały mundury nawiązujące do wzoru OWP, choć od 1936 r. pojawiła się daleko idąca dowolność, zarówno co do kroju,
jak i naszywek, oraz oznak funkcji. Pojawiały się – zakazane w 1935 r. – kolorowe sznury naramienne.
Proporce i sztandary. W odróżnieniu od Obozu Wielkiej Polski – Stronnictwo Narodowe nie
wydało ściśle określonych wytycznych, dotyczących wzorów sztandarów i proporców partyjnych.
Zachowane proporce oraz zbiory ikonograficzne wskazują na ich dużą dowolność, zarówno co
do formy, jak i symboliki. Proporce SN powstałe w drugiej połowie lat 30. miały z reguły kolor
zielony lub amarantowy. Dominował klasyczny emblemat Szczerbca, choć dość często był on
zastępowany ręką z mieczem. Dość często spotykane były motywy religijne: na zachowanym
sztandarze SN Dąbia nad Nerem znalazł się orzeł piastowski trzymający w szponach dwa miecze, co stanowiło nawiązanie do tradycji grunwaldzkiej. Na odwrocie widniał wizerunek Matki
Boskiej oraz zawołanie „Królowo Polski Boga Rodzico Dziewico – miej naród nasz w swej
opiece”.78 Z kolei na sztandarze lubelskiego okręgu SN, pochodzącym jeszcze z 1929 r., z jednej
strony widniał wizerunek patrona Polski św. Wojciecha, a z drugiej króla Bolesława Chrobrego.79
Tamże, Stronnictwo Narodowe. Zarząd Główny. Instrukcja noszenia mundurów, odznak i ukłonów, Warszawa 3 VIII
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Sztandary okręgów SN z Łomży i Ostrołęki były niemal identyczne: na obu z jednej strony
widniał orzeł jagielloński na czerwonym tle, na odwrocie zaś Szczerbiec na białym tle, przecinający zieloną szarfę z napisem „Polska dla Polaków”.
Proporce, stanowiące emblematy kół lub placówek wiejskich, były wykonane skromniej, co
wynikało z ograniczonych środków ich fundatorów. Przykładem może być pochodzący z Radziechowic (powiat radomszczański) trójkąt wykonany z surowego zielonego sukna, z haftowanym
mieczem, obszyty dookoła kremowym adamaszkiem.80 Dwa inne przykłady proporców SN,
które znajdują się w kolekcji Wojciecha Rowińskiego, zostały wykonane z sukna amarantowego.
Pierwszy, skromnie wykonany, pochodził ze Zwierzyńca (powiat zamojski). Na proporcu widnieje nazwa placówki „Zwierzyniec”, niżej data „1938”, a w prawym dolnym rogu orzeł według
wzoru z 1927 r. Na odwrocie znajdowały się po bokach litery „S” i „N”.81 Drugi proporzec był
znacznie bardziej okazały: po jednej stronie pośrodku znajduje się wizerunek ręki z mieczem
z biało-karmazynową wstęgą, ułożoną w kształt litery „N”, a w górnym lewym roku wizerunek
Matki Boskiej Częstochowskiej i napis: „Królowo Korony Polskiej wstaw się za nami”. Odwrotna
strona wyglądała podobnie, z tą różnicą, że zamiast wizerunku Madonny izawołania znajdowało
się tam godło narodowe i napis: „Stronnictwo Narodowe Koło Poznań – Jerzyce”. Są to dość typowe przykłady proporców stronnictwa, choć zapewne było jeszcze wiele innych ich odmian.
O popularności proporców SN i szacunku, jakim się cieszyły świadczył raport prokuratora
z 24 lutego 1936 r. o wydarzeniach w powiecie konińskim:
W dniu 31 stycznia 1936 r. we wsi Wrąbczyn gm. Dłusk, pow. Konińskiego, podczas dokonywania przez przodownika policji i 2 posterunkowych rewizji u Bronisława Nietopiela, członka Stronnictwa Narodowego,
w poszukiwaniu broni, odebrany został „proporczyk” Stronnictwa Narodowego w postaci trójkątnej chorągiewki z wizerunkiem ręki z mieczem.
Na wieść o tym zebrał się większy tłum. Gdy policja schroniła się do
mieszkania sołtysa, tłum wdarł się w ślad i przyparłszy policjantów do
ściany, zabrał im z torby wspomniany proporczyk, jednak nie czyniąc dalszych gwałtów i nie rozbrajając ich. […] Na skutek tego w następnych
dniach Sędzia Śledczy zjechał na miejsce i rozpoczął przesłuchiwanie
świadków zajścia. Ze strony ludności Sędzia Śledczy nie zauważył braku
posłuchu, a wzywane osoby stawiały się na badania. Tym niemniej wiadomość o odebraniu siłą policji proporczyka rozeszła się po okolicy i wywołała
pewne podniecenie umysłów.
Nadmieniam, że proporczyków takich w każdym powiecie jest
znaczna ilość, są one w użyciu podczas publicznych defilad członków Wydziału Młodych Stronnictwa Narodowego i dotychczas nie napotykały

Z jednej strony wzdłuż widnieje naszyty z adamaszku napis „Radziechowice”, a pod nim data „1937”. w rogach trójkąta
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sprzeciwu ze strony władz administracyjnych i policyjnych. Każdy proporczyk jest uroczyście przez księży poświęcony w obecności znacznej ilości
osób i w ten sposób nabiera cech w oczach ludności wiejskiej przedmiotu
poświęconego. Niektóre proporce oprócz ręki z mieczem, po drugiej stronie mają wizerunek Matki Boskiej.82 […]
W dniu 9 lutego r. b. w Samarzewie, pow. Konińskiego, odbyło się poświęcenie proporczyków czterech kół Stronnictwa Narodowego przy
udziale około 250 osób w sali Domu Katolickiego.

Sztandary i proporce wieńczyły specjalne groty. Zwykle były to odlewy miecza Chrobrego
(dwustronne) o długości około 15 centymetrów. Mocowano je w drzewcu za pomocą śruby. Niekiedy – tak jak było to w przypadku proporca z Krosna – obok mieczyka znajdowały się też inicjały
„SN”. Inną tego rodzaju pamiątką po obozie narodowym jest specjalna grota od sztandaru, zwieńczona orłem w koronie z rozwiniętymi skrzydłami, trzymającym w dziobie miecz. Prawdopodobnie pochodzi ze sztandaru łódzkiego koła SN im. Bolesława Chrobrego, który nie zachował się.
Innym elementem zapożyczonym przez SN z tradycji OWP był Hymnu Młodych. W drugiej
połowie lat 30. pieśń ta zyskała popularność, wykraczającą poza obóz narodowy i była śpiewana
nie tylko na zebraniach organizacji nacjonalistycznych. w marcu 1938 r. bielski Młody Narodowiec
donosił: „Początkowo nikt nie chciał go znać. Początkowo każdy uważał go za coś mało poważnego, za »partyjną śpiewkę«. Początkowo mało kto stawał, kiedy narodowcy go śpiewali”. Jednak
z czasem sytuacja zmieniła się. 4 października 1936 r. w Auli Uniwersytetu Poznańskiego Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki wraz z towarzyszącymi mu ministrami wysłuchał
go na stojąco. w listopadzie 1937 r. w warszawskim Ratuszu uczestnicy Kongresu Kupiectwa
Polskiego zakończyli obrady odśpiewaniem Hymnu Młodych. W styczniu 1938 r. Ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bydgoszczy kupcy powitali go pieśnią Ruchu Młodych OWP. Utwór
ten śpiewano także podczas obrad stowarzyszeń teoretycznie opanowanych przez czynniki prosanacyjne, jak na zebraniu Ligi Morskiej i Kolonialnej w lutym 1938 r. w Warszawie, w którym
uczestniczyło półtora tysiąca osób.83
* * *
Po śmierci Józefa Piłsudskiego, przepisy „Dekretu o mundurach i odznakach” nie były wszędzie równie restrykcyjnie egzekwowane, a młodzież nacjonalistyczna dumnie i jawnie nosiła
swoją odznakę. Mogło się to wiązać z faktem, iż coraz większą rolę w obozie sanacyjnym odgrywał gen. Edward Rydz-Śmigły, który poszukiwał dróg porozumienia z różnymi organizacjami
nacjonalistycznymi, próbując w ten sposób osłabiać wpływy zwolenników lewicy i liberałów
spośród ludzi władzy.84 Władze policyjne często przymykały oczy na demonstracje w mundurach
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SN. Istnieją liczne relacje, iż młodzież Stronnictwa Narodowego po wcześniejszym zgłoszeniu
pochodów i zgromadzeń mogła swobodnie paradować w mundurach, a służby porządkowe interweniowały jedynie wówczas, gdy policyjni obserwatorzy uznali przemówienia prelegentów
za wzywające do niepokojów społecznych lub znieważające rząd.
Przykładem odwilży w stosunku władz administracyjnych i policji do narodowców było ich zachowanie 3 listopada 1935 r. w Lublinie, podczas obchodów „ku czci poległych narodowców” zorganizowanych przez SN. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pobernardyńskim za dusze tych,
„którzy na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia stracili życie w akcji politycznej”. Po nabożeństwie
uczestnicy ze sztandarami i proporcami przeszli w kolumnie czwórkowej do lokalu SN, gdzie zebrało
się około 350 osób.85 Z uwagi na fakt, że wiele osób było w mundurach organizacyjnych władze uznały
przemarsz za nielegalną demonstrację, jednak postanowiły nie karać w trybie karno-administracyjnym
organizatorów imprezy, aby tym samym nie dawać pretekstu prasie endeckiej do ataków na sfery rządowe. Drugą przyczyną zaniechania interwencji była obawa, że w przypadku odwołania się członków
SN do Sądu Okręgowego, mogli oni uzyskać korzystne rozstrzygnięcie.86 W tym samym czasie w Łodzi
można było jawnie i legalnie zakupić mundur SN w halach targowych na placu Boernera.87
Od 1936 r. z okazji rocznicy „Cudu nad Wisłą” – zwycięstwa Wojska Polskiego nad Armią
Czerwoną – SN organizowało w wielu miastach i miasteczkach na terenie całej Polski niezależne
od państwowych obchody. Scenariusz był wszędzie podobny: narodowcy w mundurach formowali pochód w szyku czwórkowym i defilowali z miejsca zbiórki na nabożeństwo do Kościoła.
Następnie udawali się kolumną do miejscowego lokalu SN lub na plac, gdzie odbywał się wiec.
Przykład stanowią obchody w dniu 15 sierpnia 1937 r. w Kodniu, w których uczestniczyło 1.500
narodowców, z czego spora część była umundurowana.88 Z tej okazji działacze SN wydali specjalną okolicznościową odznakę, której głównym elementem był Szczerbiec, umieszczony
w okrągłym wieńcu liści laurowych z wybita z boku datą: „15 VIII” oraz „1920” i „1936”. Odznakę tę kolportowano na terenie całego kraju.

Młodzież Wszechpolska
Nie tylko OWP i SN używały jako swojego godła wizerunku mieczyka Chrobrego. Jako pierwszy do Obozu z prośbą o zgodę na wykorzystanie tego symbolu wystąpił Związek Akademicki
Młodzież Wszechpolska, jedna z głównych satelickich organizacji OWP i SN. Była to czysta formalność, gdyż organizacja ta była silnie związana z OWP, a struktury MW na Uniwersytecie Warszawskim używały nawet oficjalnej nazwy Oddział Akademicki OWP. Większość członków
kierownictwa MW należała też do władz Obozu, a szeregowi Wszechpolacy niemal bez wyjątku
byli jego członkami. Udzielono zatem MW zgody na używanie mieczyka i obradująca w Lublinie
w dniach 14-15 grudnia 1930 r. Rada Naczelna MW podjęła decyzję o przyjęciu go za odznakę
organizacyjną. Wprowadzono przy tym nieznaczne modyfikacje: Szczerbiec miał być dwukrotnie
owinięty biało-karmazynową wstęgą od frontu i miały na niej widnieć litery „MW”.89 W później-
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szym czasie pojawiła się też odmiana mieczyka z szarfą owiniętą trzykrotnie i inicjałami „MWP”.
Generalnie jednak działacze MW w przytłaczającej większości nosili odznaki OWP, także po jego
likwidacji. W 1937 r. wizerunek mieczyka Chrobrego znalazł się w winiecie organu MW – pisma
Wszechpolak.90 Był także widoczny na jej sztandarach, ulotkach, zaproszeniach i innych drukach
okolicznościowych. Równolegle MW odwoływała się także do emblematu ręki z mieczem, co
widać na zdjęciu bramy Uniwersytetu Warszawskiego w czasie blokady (strajku okupacyjnego)
z listopada w 1936 r.
Mieczyk pojawiał się także w symbolice innych organizacji studenckich, związanych ideowo
z ruchem narodowym: np. w herbie działającej w Lublinie Konfederacji Polskiej Młodzieży Akademickiej „Magna Polonia”, składającej się wyłącznie z członków Sekcji Akademickiej SN,
umieszczono wizerunek białego orła, trzymającego w szponach miecz; na skrzydłach zamieszczone były inicjały konfederacji.91

„Potomstwo obozowe”
Nie wszyscy działacze OWP znaleźli się w szeregach SN i Sekcji Młodych – część z nich
jeszcze w 1933 r. próbowała tworzyć własne organizacje, część zaś po pewnym czasie zdecydowała się opuścić szeregi SN, rozczarowana brakiem swobody i możliwości realizowania własnych
koncepcji politycznych. Środowiska te uważały się za spadkobierców OWP („potomstwo obozowe”92); było więc naturalne, że przyjęły symbolikę rozwiązanej organizacji.
Pierwszą chronologicznie, samodzielną organizacją wywodzącą się z OWP, był Związek Młodych Narodowców. Powstał w 1932 r. jako stowarzyszenie, mające maskować działalność struktur rozwiązanego OWP. W związku z tarciami w szeregach ZMN na tle przyjętej przez jego
kierownictwo ugodowej taktyki wobec sanacji doszło do serii rozłamów, których uczestnicy,
w tym całe struktury, przechodzili do SN. Spowodowało to skurczenie się ZMN do niewielkiego
środowiska dawnych aktywistów Dzielnicy Zachodniej OWP, którzy zdecydowali się szukać
modus vivendi z obozem rządzącym. w lutym 1934 r. ZMN został ponownie zarejestrowany stając
się z czasem prosanacyjnym stowarzyszeniem deklarującym swój program ideowo-polityczny
jako „narodowo-państwowy”. Organizacja ta skupiała kilkaset osób, miała niewielkie struktury
w Wielkopolsce oraz współpracujące z nią środowiska we Lwowie, Lublinie oraz w Warszawie.
w 1937 r. weszła ostatecznie skład Obozu Zjednoczenia Narodowego.93 ZMN wykorzystywał
symbolikę miecza Chrobrego, chcąc podkreślić swe narodowe korzenie. Temu celowi służyły
organizowane w Poznaniu i innych ośrodkach parady w mundurach dawnego OWP. Emblematy
organizacyjne występowały zarówno wersji z inicjałami ZMN na szarfie, jak i bez nich.
Inną inicjatywą o niewielkim zasięgu i liczebności, mającą charakter politycznej efemerydy, było założone 4 marca 1934 r. w Poznaniu Stronnictwo Wielkiej Polski. Skupiało kilku-
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setosobową grupę radykalnie nastawionej młodzieży, której przewodził adwokat Michał Howorka.94 Organizacja nie odniosła większych sukcesów i po dwóch miesiącach działalności połączyła się z warszawskim Obozem Narodowo-Radykalnym.95 Jako odznaki używano
klasycznego mieczyka z inicjałami SWP na biało-amarantowej szarfie. Opracowano także
własną, nowatorską w formie, odmianę mieczyka, oplecionego biało-amarantową szarfą, tworzącą inicjały organizacji.
Geneza kolejnej organizacji – Obozu Narodowo-Radykalnego – wiązała się z napięciami
między młodzieżą narodową a starszą generacją endecji, co najsilniej zaznaczyło się w Warszawie. Przywódcy stołecznej SM SN niezwykle ostro występowali przeciwko dotychczasowej taktyce Stronnictwa Narodowego, zarzucając mu pasywność i brak programu. Konflikt doprowadził
ostatecznie do rozłamu i postania 14 kwietnia 1934 r. samodzielnego Obozu Narodowo-Radykalnego.96 Organizacja rozwinęła się na terenie stolicy i województwa warszawskiego, skupiając
ponad siedem tysięcy członków. Pewne wpływy zdobyto w Poznaniu dzięki fuzji z SWP, ale
w innych ośrodkach ONR ograniczał się do kilkudziesięcioosobowych placówek, tworzonych
głównie przez studentów. Legalna działalność Obozu trwała trzy miesiące, gdyż władze administracyjne zdecydowały się na jego rozwiązanie, zaniepokojone jego żywiołowym rozwojem
oraz udziałem członków w zamieszkach z ugrupowaniami lewicowymi i żydowskimi. Pretekst
stanowił rzekomy współudział Obozu w zamachu na ministra Bronisława Pierackiego. Oficjalnie
ONR został zdelegalizowany po 10 lipca 1934 r. w trybie decyzji administracyjnych wydanych
przez starostów w ośródkach, gdzie stwierdzono jego placówki.97 Mimo to organizacja nie zaprzestała działalności, tworząc nową strukturę konspiracyjną, tzw. ONR „Sztafeta”, później
ONR „ABC”. Wydawano nielegalna prasę i ulotki. Na wyższych uczelniach działały organizacje
stanowiące półoficjalne jego nieformalne ekspozytury, w rodzaju Narodowego Związku Polskiej
Młodzieży Radykalnej.98
W okresie legalnego funkcjonowania ONR jego działacze nosili mundury dawnego OWP,
a ich oficjalny emblemat stanowiła ręka z mieczem, wcześniej wykorzystywana przez SM SN.
Dekorowano nią wydawnictwa, noszono też w postaci naszywki na mundur. Po delegalizacji odznaką osobistą działaczy był metalowy mieczyk z szarfą bez inicjałów. Istnieją przekazy, że pojawiały się także mieczyki Chrobrego z literami ONR; nie udało się jednak odnaleźć oryginału
takiej odznaki.
Jedną z nieznanych odznak nielegalnego ONR była tzw. biedronka. Dostępne materiały organizacyjne (prasowe, wspomnieniowe czy ikonograficzne) ONR nie wspominają o tym rodzaju
znaku organizacyjnego. Nie wiadomo też czy był to wyróżnik ogólnopolski, czy jedynie używany
w środowisku poznańskim podziemnego ONR. Informacja na ten temat pochodzi z raportu
dziennego Komendy Policji Państwowej na miasto Poznań Wydział Śledczy z sierpnia 1935 r.
w dokumencie tym (jedynym jaki udało się odnaleźć) przedstawiona została historia aresztowań
członków podziemnej grupy ONR z Poznania, kierowanej przez Przemysława Warmińskiego.
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w raporcie „biedronka” została wymieniona dwukrotnie, jako „szpilka przedstawiająca »Biedronkę«, znak ONR”.99
Nową formę odznak wprowadził kierowany przez Bolesława Piaseckiego Ruch Narodowo-Radykalny, który powstał w 1935 r. na skutek rozłamu w nielegalnym Obozie Narodowo-Radykalnym. RNR działał legalnie, korzystając z różnych nazw i parawanów organizacyjnych. Naczelnym
organem prasowym tej grupy był tygodnik Falanga (pierwszy numer ukazał się 15 lipca 1936 r.),
od tytułu którego potocznie określano go mianem ONR „Falanga”. Symbolem RNR był początkowo czarny miecz nawiązujący wyglądem do Szczerbca, lecz bez wstęgi i wzniesiony klingą do
góry. Jako zastępczej odznaki organizacyjnej używano także białych opasek z czarnym nadrukiem
„Falanga”, używanych przez kolporterów pisma – z reguły
członków RNR.
W 1937 r. pojawił się nowy wzór odznaki w postaci uproszczonego geometrycznie wizerunku ręki z mieczem umieszczony na zielonym tle.100 Emblemat ten określano mianem
„falangi”; miał on symbolizować nowoczesność i nadejście
„narodowej rewolucji”. Opracowano także logotypy dla organizacji satelickich RNR; Narodowa Organizacja Pracy – niewielki związek zawodowy skupiający około 5 tysięcy
robotników – używał wzorowanego na „falandze” symbolu
ręki trzymającej młot. Z kolei Polska Organizacja Akcji Kulturalnej, skupiająca przedstawicieli szeroko rozumianego
świata kultury i sztuki, używała ręki z mieczem opartej na inicjałach swojej nazwy. Nie wiadomo czy członkowie RNR, poza opaskami z „falangą”, używali
jeszcze innych odznak organizacyjnych – dokumenty ikonograficzne potwierdzają, że popularne
wśród nich były klasyczne mieczyki z szarfą bez inicjałów.
Falangiści mieli też własne umundurowanie: początkowo nosili stroje według wzorów OWP,
z tą różnicą, że na lewym przedramieniu mieli zielone opaski z białym wizerunkiem uproszczonej ręki z mieczem.101 Z czasem jednak piaskowe koszule zastąpiono zielonymi102, co miało
symbolizować samodzielność, radykalizację postawy i dążenie do wcielenia w życie przygotowanego przez Piaseckiego tzw. Zielonego Programu.103
Inny charakter miał działający na Śląsku Obóz Wszechpolski. Organizacja ta, dość liczna
(6 tysięcy członków), zastąpiła w marcu 1936 r. struktury SN, które zostały rozwiązane decyzją
władz wojewódzkich. Zmiana ograniczyła się jedynie do nazwy; Obóz Wszechpolski stanowił
bowiem, choć nieformalnie, integralną część SN, a jego działacze i kierownictwo pozostali lojalni
wobec władz SN. Oficjalnym emblematem był miecz opleciony szarfą z inicjałami OW – wydaje
się jednak, że w praktyce większość członków nosiła mieczyk bez inicjałów. Nie wiadomo czy
istniała metalowa odznaka ze skrótem „OW”.104

99
100
101
102

AIPN Po, 003/259, Policja Państwowa, Raport dzienny nr 215, Poznań, 19 VIII 1935, k. 124.
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Zob.: Przełom Narodowy. Zasady programu Narodowo-Radykalnego (Warszawa: b.w., 1937).

A. Dudek, G. Pytel, Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej (Londyn: Aneks, 1990): s. 58.
Z. Przetakiewicz, Od ONR-u do PAX-u (Warszawa: Wydawnictwo Prasy Lokalnej, 2010): s. 19.

P. Tomaszewski, „Wychowanie w publicystyce działaczy Ruchu Narodowo-Radykalnego »Falanga«”, Glaukopis,
nr 13-14 (2009): s. 51.
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Szerzej zob.: P. Świercz, Narodowa Demokracja na Śląsku w czasach II Rzeczpospolitej (Kraków: Nomos, 1999):
s. 101-108; J. M. Majchrowski, Szkice z historii polskiej prawicy politycznej lat Drugiej Rzeczypospolitej (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [1984]): s. 69-71.

SZCZERBIEC CHROBREGO I SYMBOLIKA POLSKIEGO RUCHU NARODOWEGO...

Powstawały także mniejsze ugrupowania rozłamowe, o charakterze lokalnym. Jesienią 1934 r.
warszawskie struktury SN opuściło środowisko pisma Reduta na czele z Antonim Malatyńskim.
Nosiło ono oficjalną nazwę Nowy Ruch Narodowy (NRN), od tytułu programowej broszury jej
założyciela. Po kilku miesiącach samodzielności, w 1935 r., połączyło się na krótko ZMN, aby następnie ponownie zerwać współpracę i podryfować w stronę ugrupowań narodowo-socjalistycznych. Nie wiadomo czy NRN miał własną odznakę.105 Podobnie było w przypadku powstałego
jesienią 1936 r. niewielkiego środowiska tygodnika Podbipięta, na czele z Janem Rembielińskim,
zwolennikiem konsolidacji narodowej prawicy i prawej strony obozu sanacyjnego. Grupa ta ewoluowała w stronę ZMN.
Na koniec warto wspomnieć o odznace wspólnej dla wszystkich ugrupowań podzielonej polskiej prawicy narodowej. Tak zwana odznaka „kraty”, inaczej zwana „Orderem Więźnia Politycznego”, przysługiwała wszystkim narodowcom aresztowanym lub więzionym z powodów
politycznych. Pojawiła się w połowie lat 30., prawdopodobnie w sposób spontaniczny: dysponujemy potwierdzonymi relacjami o nadawaniu jej działaczom MW i RNR w środowisku warszawskim oraz lwowskim. Istniały trzy klasy odznaki: brązowa za co najmniej 48 godzin pobytu
w areszcie, srebrna oraz złota – powyżej 30 dni aresztu, więzienia lub pobyt w Berezie Kartuskiej.106 Odznaka miała formę niewielkiej wpinki w klapę marynarki, przedstawiającej okratowane więzienne okno.
***
Mieczyk Chrobrego towarzyszył narodowcom także w działalności konspiracyjnej i walce
partyzanckiej z okupantami niemieckim i sowieckim w latach 1939-1953. Dość często był on
elementem winiet podziemnej prasy oraz ulotek, których wydawcy nawiązywali w ten sposób
do przedwojennych OWP i SN. W tym czasie pojawił się także nowy emblemat, tzw. mieczyk
wojenny, mający postać poziomo leżącego Szczerbca, trzymanego w szponach przez jagiellońskiego orła. Symbol ten był popularny w strukturach konspiracji SN (kryptonim „Kwadrat”)
i Narodowej Organizacji Wojskowej, stanowiąc charakterystyczny motyw większości wydawanej
przez te organizacje podziemnej pracy. Równolegle w publikacjach struktur NSZ używano mieczyka z szarfą oraz emblematu ręki z mieczem. Mieczyk widniał np. na odznace pamiątkowej
walczącego w powstaniu warszawskim Zgrupowania NSZ-AK „Chrobry II”, na kilku odznakach
pamiątkowych oddziałów partyzanckich z południa Polski oraz 3. Wileńskiej Brygady NZW
z Białostocczyzny (1945-1946).107 Nierzadko żołnierze antykomunistycznej partyzantki nosili
także przedwojenne mieczyki, co widać na zachowanej ikonografii. w PRL mieczyki Chrobrego
pozostawały symbolem zakazanym, później także zapomnianym. Powróciły dopiero pod koniec
lat 70. jako emblemat powstającego nurtu narodowego demokratycznej opozycji w PRL: nosili
je członkowie niezależnego ruchu harcerskiego oraz innych organizacji młodzieżowych, nawiązujących do przedwojennych tradycji endeckich.
Autorzy pragną podziękować za pomoc w kwerendzie i zebraniu materiału ilustracyjnego: Wojciechowi Rowińskiemu, dr. Krzysztofowi Kaczmarskiemu, Rafałowi Sierchule, Piotrowi Nastałkowi, Robertowi Rudnickiemu oraz Danielowi Pawłowcowi.
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J. M. Majchrowski, Szkice z historii polskiej prawicy…, s. 53-56.

Z. Popławski, „Urywki lwowskich wspomnień”, Glaukopis, nr 5/6 (2006): s. 196; W. Sznarbachowski, 300 lat wspomnień
(Londyn: AnEks, 1997): s. 144-145.
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L. J. Weker, Symbolika Znaków Polski Walczącej 1939-1989 (Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2000); Z. Gnat-Wieteska,
Symbolika formacji wojskowych obozu narodowego (Warszawa: ZŻNSZ, 2001).

***

King Bolesław Chrobry’s “Chipped Sword” and the Symbols of the Polish Nationalist
Movement in 1926-1939
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The Polish nationalist Right constituted the largest political camp in interwar Poland, consisting of approximately 250,000 active members. In spite of the nationalists’ opposition to the
ruling camp of Marshal Józef Piłsudski, their political influence was especially strong in such
circles as the intelligentsia, private entrepreneurs, the clergy, and particularly students. The
symbol of the movement was the coronation sword of Poland’s kings – the so-called “Chipped
Sword” – which dated back to Poland’s first king, Bolesław the Brave (967-1025 A.D.), known
as “Chrobry”. This was a clear allusion to the historic traditions of the old Polish-Lithuanian
Commonwealth and its might as a great power, which the nationalists wished to rebuild. The
insignia took the form of a metal miniature of the famous sword, with the blade wrapped in
a white and red ribbon representing Poland’s national colors. These were worn as lapel pins in
suits or party uniforms or emblazoned on flags and banners. Many different varieties of the
sword existed. The swords were treated with great reverence and treated much like Poland’s
symbol, the white eagle. During the Second World War the symbol of the Chrobry’s Sword was
employed a part of the independentist underground within the Home Army (AK) and the National Armed Forces (NSZ). After 1944 the insignia was also worn by many anti-communist
partisans. During the years of the communist yoke in Poland the very possession of a prewar
sword might easily have culminated in repression and even a prison sentence.

Wokół układu Sikorski-Majski
Stronnictwo Narodowe
wobec Rządu RP na Wychodźstwie
(lipiec 1941 – luty 1942 r.)
(część 1)
Krzysztof KaczmarsKi
28 czerwca 1941 r. do stolicy Wielkiej Brytanii przyleciał dr Tadeusz Bielecki, prezes Zarządu
Głównego Stronnictwa Narodowego, który pozostając po klęsce Francji najpierw w Vichy, a od
kwietnia 1941 r. w Lizbonie, oddalony był od czynnego udziału w życiu politycznym „polskiego
Londynu”. Długo oczekiwany przyjazd Bieleckiego oznaczał przejęcie przezeń bezpośredniego
kierownictwa nad polityką Stronnictwa Narodowego i powrót do aktywnej pracy w Radzie Narodowej RP, której formalnym członkiem pozostawał od grudnia 1939 r.1; zapowiadał także
– zwłaszcza w obliczu nowej sytuacji międzynarodowej, spowodowanej wybuchem wojny
niemiecko-sowieckiej i rozpoczętymi na początku lipca rozmowami dotyczącymi warunków
układu polsko-sowieckiego – podjęcie przez niego działań zmierzających do zapewnienia Stronnictwu Narodowemu realnego wpływu na główne kierunki i zasady działania Rządu RP na Wychodźstwie. Wprawdzie od połowy października 1939 r. w rządzie gen. Władysława Sikorskiego,
na podstawie jego osobistego zaproszenia, zasiadał dr Marian Seyda – najpierw jako minister
bez teki, a od końca lipca 1940 r. jako minister sprawiedliwości i jednocześnie kierownik Biura
Celów Wojny – ale nie posiadał on oficjalnej rekomendacji Stronnictwa Narodowego; Bielecki
traktował go jako ministra – członka SN, ale nie jego przedstawiciela.2
Od początku pobytu w Londynie prezes SN uważał, że jego partia miała dotychczas „minimalny wpływ na kierunek polityki polskiej”. Zamierzał zmienić ten stan rzeczy. Zdaniem Bieleckiego gruntownej modyfikacji wymagała przede wszystkim „metoda rządzenia” i formuła
dotychczasowego gabinetu – z autorskiej na koalicyjną, czyli na faktyczny „rząd Jedności Narodowej”. Miał on obejmować przedstawicieli głównych ruchów politycznych, a nie „dowolnie
dobieranych ludzi”, za których stronnictwa ponosiły jedynie odpowiedzialność, nie mając ża-

1
W Radzie Narodowej Stronnictwo Narodowe reprezentowali: Zofia Zaleska (formalnie przedstawicielka kobiet), była posłanka, działaczka Narodowej Organizacji Kobiet i dziennikarka Kuriera Warszawskiego, a od czerwca
1940 r. także prof. Władysław Folkierski, prezes Rady Naczelnej SN. Zob. szerzej: K. Kaczmarski, „Działalność Tadeusza
Bieleckiego na wychodźstwie w pierwszym okresie wojny (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)”, Glaukopis, nr 21-22 (2011):
s. 163-178.
2
Seyda, jak świadczy jego wypowiedź na posiedzeniu Rady Ministrów 21 VII 1941 r., akceptował tak określoną
przez Bieleckiego formułę swego członkostwa w rządzie gen. Sikorskiego. Zob. przypis 21.

dnego istotnego wpływu na samo rządzenie, słowem – na gabinet „rządzący jako zespół z premierem na czele i ponoszący odpowiedzialność za całość spraw państwowych”.3
Już 2 lipca na posiedzeniu Rady Narodowej – pierwszym, w którym uczestniczył po przylocie
do Londynu – Bielecki odciął się od określania Stronnictwa Narodowego mianem „współrządzącego”.4 Na początku tego posiedzenia doszło zresztą do nieudanej próby – podjętej przez
Adama Ciołkosza, sekretarza Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej na wychodźstwie – pozbawienia prezesa SN członkowstwa w Radzie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na jej posiedzeniach od lipca 1940 r.5
3 lipca prezes SN spotkał się z gen. Sikorskim. Niestety, nie znamy treści rozmowy Bieleckiego z premierem. Najprawdopodobniej obaj rozmówcy ograniczyli się tylko do wymiany poglądów na temat aktualnej sytuacji militarnej i politycznej.6 W tym oraz w następnym dniu
Bielecki odbył również dwie rozmowy z prezydentem RP Władysławem Raczkiewiczem, w takcie których złożył mu sprawozdanie ze swego pobytu w nieokupowanej strefie Francji i Portugalii. Zapewne przedstawił mu również swój punkt widzenia na całokształt stosunków
wewnętrznych.7
Stanowisko zajmowane wówczas przez prezesa SN możemy w miarę dokładnie określić,
dzięki zachowanej notatce z rozmowy, jaką 15 lipca przeprowadził z nim Adam Romer, dyrektor
Biura Prezydium Rady Ministrów. Swoje uwagi Bielecki ujął niejako w trzech grupach. Po pierwsze, stwierdził, że udział SN w rządzie „nie jest zadawalający”, przypominając, że Seyda nie
został doń przez Stronnictwo delegowany, a powierzone mu ministerstwo sprawiedliwości wraz
z kierownictwem Biura Celów Wojny, to resort zupełnie drugorzędny i pozbawiony znaczenia
(tylko kierowane przez gen. Józefa Hallera Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych miało – zdaniem

„Zagadnienie Rządu. Wywiad z dr Tadeuszem Bieleckim, prezesem Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego”, Myśl Polska, nr 11-12 (20 IX 1941).

3

Na tym posiedzeniu Stanisław Mikołajczyk składał sprawozdanie z trzymiesięcznej wizyty w Kanadzie i USA,
w której towarzyszył premierowi Sikorskiemu. Mówiąc o stosunkach polsko-żydowskich wiceprzewodniczący Rady Narodowej wspomniał o „niesłychanej szkodzie”, jaką sprawie polskiej miało przynosić – z powodu oskarżeń o antysemityzm – pismo Jestem Polakiem, wydawane w Londynie przez ks. Stanisława Bełcha i rzekomo postrzegane przez
amerykańską opinię publiczną, „jako organ Stronnictwa Narodowego, a więc współrządzącego”. W tym momencie do
przemówienia Mikołajczyka wtrącił się Bielecki: „Współrządzącego – to za dużo [powiedziane]”. Zob.: AIPMS, Zespół
Rada Narodowa, sygn. A.5.1/40, Protokół z posiedzenia Rady Narodowej 2 VII 1941 r., k. 50.

4

Poirytowany prezes SN zasugerował w odpowiedzi „zbadanie zachowania się w tym samym okresie wszystkich innych członków Rady z p. Ciołkoszem na czele”. Kilka dni później w liście do Mikołajczyka, jako urzędującego
wiceprzewodniczącego Rady Narodowej, Bielecki wyjaśniał, że bynajmniej nie miał zamiaru „żądać przeprowadzenia
tego rodzaju badań”, a tylko „zaczepiony” przez Ciołkosza, użył „tego powiedzenia, jako argumentu polemicznego”.
Już zresztą 3 lipca w rozmowie z Mikołajczykiem prezes SN wytłumaczył przyczyny, za sprawą których nie mógł wcześniej przyjechać z nieokupowanej strefy Francji. Były one przede wszystkim spowodowane trudnościami związanymi
z otrzymaniem niezbędnych wiz. 8 lipca powtórzył te wyjaśnienia, tym razem w formie pisemnej. Uzyskały one akceptację Prezydium Rady Narodowej. Zob.: AIPMS, Zespół Rada Narodowa RP, sygn. A.5.1/40, Protokół z posiedzenia
Rady Narodowej 2 VII 1941 r., k. 1-2; tamże, Zespół Rada Narodowa RP, sygn. A. 5/72, Akta personalne członków RN,
Teczka T. Bieleckiego, Dwa listy T. Bieleckiego do S. Mikołajczyka z 8 VII 1941 r., k. 12-13; K. Kaczmarski, „Działalność
Tadeusza Bieleckiego…”, s. 170-177.

5

S. Kilian, Myśl społeczno-polityczna Tadeusza Bieleckiego (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000): s. 56.

6

Podczas pierwszej – niespełna godzinnej – rozmowy Bielecki wręczył również prezydentowi memoriał „w
sprawie przyszłego ustroju Polski i unii z sąsiednimi narodami” autorstwa płk. Ignacego Matuszewskiego, którego miał
okazję poznać w Vichy. Natomiast drugie spotkanie (4 lipca) miało charakter dłuższej – bo blisko czterogodzinnej
– „konferencji” w królewskich ogrodach botanicznych Kew Garden, dokąd prezydent zabrał Bieleckiego swoim samochodem. Zob.: Dziennik czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939-1947 (dalej: Dziennik czynności
Prezydenta RP), t. 1, (oprac.) J. Piotrowski (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004): s. 393-394.
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WOKÓŁ UKŁADU SIKORSKI-MAJSKI. STRONNICTWO NARODOWE WOBEC RZĄDU RP…

Bieleckiego – niższą rangę). „Rząd opiera się niemal wyłącznie na pozostałych trzech stronnictwach – mówił prezes SN – forytując szczególnie Stronnictwo Pracy”. Po drugie, Bielecki
podkreślił, że jakkolwiek SN „współdziała z rządem”, to zastrzega sobie prawo krytyki. Jego
zdaniem skład rządu całkowicie nie odpowiadał sytuacji politycznej w kraju, w którym to właśnie Stronnictwo Narodowe miało być „wyrazicielem olbrzymiej większości opinii publicznej”,
w przeciwieństwie do Stronnictwa Ludowego „rozbitego na szereg frakcji”, a co za tym idzie
niezasługującego na to, aby być uważane za „trzon rządu Jedności Narodowej”. Podobnie prezes
SN oceniał PPS, natomiast za zupełną „fikcję” uważał SP. Przywódca narodowców miał wreszcie
wyrazić przekonanie o „daleko idącej i dobrze zorganizowanej konspiracji sanacyjnej, której
celem jest niedopuszczenie rządu do powrotu do Kraju”. Uważał, że obsada „kluczowych stanowisk” w armii świadczyła o jej daleko posuniętym opanowaniu przez „sanację”. Analogicznie
oceniał sytuację w Związku Walki Zbrojnej, konkludując, iż „zmusza to Stronnictwo Narodowe
do [zachowywania] najdalej idącej czujności”.8
Określając stanowisko SN wobec rządu gen. Sikorskiego mianem „współpracy”, ale nie
„współrządzenia” i domagając się jego rekonstrukcji, Bielecki liczył zapewne na jakieś konkretne
propozycje ze strony premiera.
Tymczasem 5 i 11 lipca doszło do pierwszych rozmów gen. Sikorskiego z ambasadorem sowieckim Iwanem Majskim na temat zawarcia ewentualnego porozumienia polsko-sowieckiego.
Od początku tych pertraktacji wyczuwalna była presja pośredniczących w nich Brytyjczyków
(przede wszystkim ministra spraw zagranicznych Anthony’ego Edena). Zależało im na możliwie
najszybszym unormowaniu stosunków polsko-sowieckich, bez konieczności uwzględnienia
głównego celu polityki polskiej: nienaruszalności terytorium Rzeczypospolitej, co jeśli chodzi
o granicę wschodnią oznaczało przywrócenie staus quo ante bellum.9
Stronnictwo Narodowe – obóz polityczny tradycyjnie zorientowany antyniemiecko – opowiadało się za normalizacją stosunków ze Związkiem Sowieckim, pod kardynalnym wszelako warunkiem – pełnym poszanowaniem przez wschodniego sąsiada integralności terytorialnej
i suwerenności państwa polskiego. Stanowisko tej partii w nowej sytuacji międzynarodowej jasno
przedstawił w lipcu 1941 r. na łamach wydawanego w Londynie dwutygodnika Myśl Polska jego
ówczesny redaktor naczelny Marian Emil Rojek. Analizując przyczyny i możliwe następstwa wojny
niemiecko-sowieckiej, Rojek nie miał wątpliwości, że Hitler atakując 22 czerwca 1941 r. Związek
Sowiecki „ostatecznie rozpalił pożar światowy”. „Rosja w ręku Niemiec – pisał – oznacza panowanie Niemiec nad światem. Panowanie to nie może stać się rzeczywistością. Sprawa polska połączona jest z tą sprawą świata. Wojna powszechna ludów jest jeszcze raz naszą szansą. Z pożaru
świata, z działań wojennych, w których jeszcze raz płoną nasze domy i giną nasi najbliżsi […]
jeszcze raz powstanie jak Feniks mityczny, do wolnego życia – Polska. I to jest nasz sens tej
wojny”.10
Odwołując się do kanonów endeckiej geopolityki, Rojek przypominał, że „powalenie Polski
było dla Niemiec zawsze tylko pierwszym etapem w ich dążeniu do opanowania Rosji, a zatem

AIPMS, Zespół PRM, sygn. 61/41, Notatka z sprawie rozmowy z p. Bieleckim, Londyn 15 VII 1941 r., k. 47.
Warto w tym miejscu zacytować – odnotowaną przez Stanisława Cata-Mackiewicza – niepozbawioną sarkazmu uwagę
Bieleckiego na temat Stronnictwa Pracy: „Wszystkie inne stronnictwa mają tu [na wychodźstwie] swoich przedstawicieli,
jedynie Stronnictwo Pracy przyjechało in corpore”. Zob.: S. Mackiewicz (Cat), Lata nadziei (Londyn: Drukarnia Polska,
b.d.): s. 33.
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Zob. szerzej: Układ Sikorski-Majski. Wybór dokumentów, (wybór, wstęp i oprac.) E. Duraczyński (Warszawa:
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990).
10

„Zapłonął pożar światowy…”, Myśl Polska, nr 7 (1 VII 1941).

„dobre stosunki polsko-rosyjskie są konieczne nie tylko dla zabezpieczenia swobodnego rozwoju, a kto wie czy nie w ogóle bytu obu narodów, ale także dla utrwalenia pokoju Europy
i świata”. Aby jednak te dobre stosunki między obu państwami mogły zaistnieć, „konieczny
jest uczciwy kompromis, uwzględniający interesy obu stron”. „Naród polski – pisał endecki
publicysta – nigdy nie pogodzi się z próbami zepchnięcia go do roli jakiejś małej »przyczepki«
do wielkiego imperium rosyjskiego. Takie stawianie sprawy jest tylko przygotowywaniem nowych konfliktów i katastrof. Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy głoszą koncepcję Polski
»etnograficznej«, rozumiejąc przez to amputację jej ziem wschodnich i zredukowanie jej do
roli małego, przeludnionego państewka, niezdolnego ani do pełnego rozwoju gospodarczego,
ani do poważnej obrony wojskowej. Kto naprawdę pragnie porozumienia polsko-rosyjskiego powinien przestać szermować argumentem »etnicznym« […] Kto chce odbudować dobre stosunki
polsko-rosyjskie […], kto chce te stosunki jeszcze ulepszyć, rozbudować i utrwalić, ten musi
powrócić do zasad i postanowień układu ryskiego”. To była zdaniem Rojka – a wyrażał on w tym
momencie opinię Stronnictwa Narodowego – „jedyna podstawa porozumienia” ze Związkiem
Sowieckim. „Nie może być mowy nawet – konkludował – o zrzeczeniu się przez jakikolwiek
rząd polski wobec kogokolwiek praw Rzeczpospolitej do naszych ziem z sierpnia 1939 r.”.11
Ową „jedyną podstawę porozumienia” ze Związkiem Sowieckim prezentowali zarówno prezes SN Tadeusz Bielecki na forum Rady Narodowej 12 i 15 lipca 1941 r., jak i minister sprawiedliwości Marian Seyda na trzech kolejnych posiedzeniach rządu 12, 21 i 25 lipca.12
12 lipca gen. Sikorski na posiedzeniu Rady Narodowej RP zrelacjonował jej członkom przebieg tych dwóch rozmów z Majskim. Na początku swojego przemówienia premier nazbyt chyba
optymistycznie przedstawił dotychczasowy przebieg wojny niemiecko-sowieckiej, mówiąc
m.in.: „Żołnierz rosyjski bije się dobrze, to jest jedyny pewnik, który dotychczas można wysnuć”. Przechodząc do spraw stricte politycznych gen. Sikorski nie ukrywał, że zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych ze zrozumieniem i poparciem spotykają się
sowieckie żądania rewizji granicy ryskiej według kryteriów etnograficznych, oraz że w obu tych
krajach nasze „Kresy wschodnie nie mają przyjaciół”. Przypomniał, że w swoim przemówieniu
z 22 czerwca Winston Churchill w ogóle nie wspomniał o Polsce, natomiast o Związku Sowieckim mówił jako o aliancie Wielkiej Brytanii.
W wystąpieniu premiera polskiego rządu dawało się wyczuć gotowość do ustępstw na rzecz
sowieckiej wykładni warunków traktatu z Polską. Pojawiające się po stronie polskiej głosy wskazujące na konieczność bardziej zdecydowanej polityki wobec Związku Sowieckiego gen. Sikorski
odbierał jako nawrót do „idei prometejskich” i prób „rozbijania Rosji”, oraz szkodliwe utrwalanie
opinii o Polakach jako o „narodzie romantycznym, nie widzącym gruntu pod nogami, w najwyższym stopniu zarozumiałym”. Klasyfikując je jako „wariactwo”, konkludował: „Ja z taką polityką
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„Jedyna podstawa porozumienia”, tamże, nr 8 (15 VII 1941).
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Już po podpisaniu układu Sikorski-Majski i fiasku sierpniowych negocjacji na temat rekonstrukcji rządu
i ewentualnego powrotu SN do koalicji rządowej, Bielecki w cytowanym wywiadzie dla Myśli Polskiej, zapytany o stosunek i ocenę porozumienia ze Związkiem Sowieckim odpowiedział, że od początku rokowań „walka toczyła się nie o to,
czy podpisać układ z Rosją Sowiecką, ale o to co się pospisuje”, a zatem „Stronnictwo Narodowe walczyło nie z traktatem w ogóle, ale z jego obecną postacią”, a sprawa była tym ważniejsza, że dotyczyła terytorium państwowego Rzeczypospolitej. „Przyszłość pokaże, kto miał rację – mówił Bielecki. O wartości układu decydować będzie nie dzień
dzisiejszy, lecz dalszy przebieg wydarzeń międzynarodowych. Było naszym prawem i obowiązkiem zająć stanowisko
takie, jakiemu daliśmy wyraz zarówno w Radzie Narodowej, jak i w rządzie. Stanowiska swego w sprawie oceny podpisanego tekstu układu polsko-sowieckiego nie zmieniamy. Stronnictwo Narodowe było i jest za ułożeniem stosunków
z Rosją, ale z tego nie wynika wcale, ażebyśmy każdy tekst układu z Rosją przyjmowali i bezkrytycznie mu przytakiwali.
Poważna polityka polega na przewidywaniu, nieraz na daleką metę, a nie na doraźnych osiągnięciach”. Zob.: „Zagadnienie Rządu…”.
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nie mam nic wspólnego, uprawiam realną i zdrową politykę”. Ów „realizm” polskiego premiera
polegać miał na doprowadzeniu do zawarcia „pozytywnej umowy z Sowietami” na następujących
czterech warunkach: 1. wypowiedzeniu przez Związek Sowiecki układów z Niemcami z 23
sierpnia oraz 28 września 1939 r. – co gen. Sikorski uważał za równoznaczne z powrotem do
status quo ante bellum w kwestii granicy wschodniej; 2. pełnej normalizacji, tj. ponownym nawiązaniu stosunków dyplomatycznych i obustronnej wymianie ambasadorów; 3. uwolnieniu polskich jeńców, więźniów politycznych i deportowanej ludności cywilnej; 4. ewentualnym
utworzeniu na terytorium Związku Sowieckiego armii polskiej.13
Znamienne, że gen. Sikorski był w ogóle przeciwny poruszaniu w układzie polsko-sowieckim
sprawy granicy, zastrzegając sobie w tej kwestii „wolną rękę w chwili konferencji pokojowej”.
„Jeśli chodzi o nasze granice, to absolutnie tych rzeczy nie możemy tykać” – mówił, wyrażając
nadzieję, że uda się tę kwestię pomyślnie rozstrzygnąć na konferencji pokojowej, na której ewentualne żądania sowieckie spotkają się z pretensjami polskimi. „W chwili rozbioru Polski na wschodzie mieliśmy cztery razy więcej ziemi, aniżeli mamy obecnie” – przypominał premier, dodając,
że jeśli strona sowiecka będzie „operować Ukrainą i Białorusią”, domagając się granicy etnograficznej, to strona polska może również użyć tych argumentów, upominając się o rewizję granicy
ryskiej w kierunku wschodnim. Dlatego uznał formułę wypowiedzenia przez Związek Sowiecki
układów z Niemcami za wystarczającą do „powrotu do normalnych zupełnie stosunków”.14
Optymizmu premiera najwyraźniej nie podzielał Bielecki, pytając, czy rzeczywiście wznowienie stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Sowieckim uzależnione jest przez stronę
polską od uznania przez rząd sowiecki granicy ryskiej i zwolnienia wszystkich polskich jeńców
wojennych, więźniów i zesłańców, czy może kwestie te są stawiane rozłącznie. Generał Sikorski
odpowiedział, że wszystkie cztery warunki strony polskiej są traktowane łącznie tylko nie
wszystkie są akceptowane przez stronę sowiecką. „To znaczy nawrót do stanu sprzed września
1939 r., zwolnienie jeńców i więźniów politycznych – z tymi [punktami] jest najtrudniej” – przyznał premier, powtarzając raz jeszcze: „Traktatu ryskiego nie ruszam. Po co mamy go ruszać,
z chwilą kiedy mówimy, że jeżeli przekreślimy to, co obalało traktat ryski [w domyśle: układy
niemiecko-sowieckie z 1939 r.], to wrócimy do status quo sprzed 1 września 1939 r.”. Przypomniał
również, że w traktacie ryskim Rosja sowiecka zobowiązała się do zapłacenia Polsce 30 milionów
rubli w złocie z tytułu udziału ziem polskich zaboru rosyjskiego w życiu gospodarczym cesarstwa
rosyjskiego. Bolszewicy tej kwoty jednak nigdy nie zapłacili, a zatem Polska – w trakcie negocjacji na konferencji pokojowej – „może im to podarować”.15
Z przemówienia gen. Sikorskiego wynikało jasno, że od początku rozmów z ambasadorem
Majskim premier polskiego rządu nie stawiał jako warunku sine qua non przyszłego układu polsko-sowieckiego wyraźnego uznania przez stronę sowiecką granicy ryskiej, tylko bardziej elastyczną formułę wypowiedzenia przez Związek Sowiecki układów z Niemcami z sierpnia
i września 1939 r., naiwnie – jak się okazało – przyjmjąc, że będzie ona oznaczała powrót do
stanu sprzed 1 września 1939 r.16 Zakładał, że kwestia granicy wschodniej i tak zostanie rozstrzygnięta na konferencji pokojowej, na której rezygnacja przez Polskę z granicy przedrozbio-
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AIPMS, Zespół Rada Narodowa, sygn. A.5.1/40, Protokół z posiedzenia Rady Narodowej 12 VII 1941 r., k.

1-11.
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Tamże, k. 9.
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Takie stanowisko gen. Sikorskiego było bez wątpienia efektem presji brytyjskiej. Premier mówił o tym wyraźnie na posiedzeniu rządu 5 lipca, gdy prosił o upoważnienie do rozmów z Majskim: „Pragnąc w tej przełomowej

rowej oraz przewidzianego w traktacie ryskim odszkodowania zrównoważy sowieckie żądania
przesunięcia tej granicy na zachód do tzw. linii Curzona.
Czy premier polskiego rządu rzeczywiście wierzył, że istnieje iunctim pomiędzy wypowiedzeniem przez Związek Sowiecki układów z Niemcami z sierpnia i września 1939 r., a powrotem
do stanu sprzed 1 września 1939 r. i przywróceniem granicy ryskiej? Czyżby gen. Sikorski nie
pamiętał, że 29 sierpnia 1918 r. Rada Komisarzy Ludowych unieważniła wprawdzie traktaty
rozbiorowe zawarte przez carską Rosję z Prusami i Austrią, ale z faktu tego bynajmniej nie wynikało, że rząd sowiecki uznaje granicę polsko-rosyjską sprzed pierwszego rozbioru z 1772 r.?
Czy taką politykę wobec Związku Sowieckiego można było faktycznie uznawać za „realną”?
Prezes Stronnictwa Narodowego miał co do tego poważne wątpliwości.
Tego samego dnia, zaraz po posiedzeniu Rady Narodowej, odbyło się posiedzenie rządu.
Premier zwołał je na wniosek ministra Mariana Seydy „wyłącznie dla wysłuchania opinii ministrów o ostatniej fazie rokowań polsko-sowieckich”. Seyda zabrał głos jako pierwszy. W swoim
przemówieniu podkreślał konieczność takiego ujęcia porozumienia polsko-sowieckiego, aby
nie mogło być wątpliwości, co do przywrócenia stanu prawnego pomiędzy Polską a Związkiem
Sowieckim sprzed agresji z 17 września 1939 r. „Mając do czynienia z kontrahentem o wiadomej
złej woli – mówił endecki minister – należy z góry utrudnić jakiekolwiek wykręty. Zasady powinny być bezwarunkowo obecnie ustalone, tak by ambasadorowie zajmowali się już wyłącznie
szczegółami wykonywania porozumienia”. Minister domagał się również już teraz wyraźnego
określenia odszkodowania za szkody, jakie Polska poniosła w wyniku agresji sowieckiej; wyraził
też swoje obawy związane z ewentualnym formowaniem na terytorium Związku Sowieckiego
armii polskiej (oddanie jej pod zwierzchnictwo sowieckiego dowództwa wojskowego i wpływ
wywierany na nią przez propagandę komunistyczną). Seyda przestrzegał również przed ciągłym
i niepotrzebnym angażowaniem osobistego autorytetu premiera do rozmów z Sowietami, sugerując powierzenie ich któremuś z ministrów lub ambasadorów. Skrytykował wreszcie dotychczasową politykę informacyjną rządu – w tym osobiście ministra informacji i dokumentacji
Stanisława Strońskiego – odnośnie tych rokowań.17
15 lipca na kolejnym, ostatnim – jak się miało wkrótce okazać – posiedzeniu Rady Narodowej odbyła się dyskusja nad przemówieniem premiera, wygłoszonym trzy dni wcześniej. Niestety, gen. Sikorski, mimo wcześniejszych ustaleń, nie wziął w nim udziału. W swoim
wystąpieniu Bielecki, zaskoczony nieobecnością premiera, przedstawił w imieniu Stronnictwa
Narodowego dwa zasadnicze warunki unormowania stosunków ze Związkiem Sowieckim.
Po pierwsze, należało zażądać „wyraźnego i niedwuznacznego uznania granicy ryskiej”. Prezes SN za niewystarczające uznawał jedynie przekreślenie układów sowiecko-niemieckich
z sierpnia i września 1939 r. „Traktaty te zostały już właściwie przekreślone przez sam fakt
wojny rosyjsko-niemieckiej. Oczywiście – mówił Bielecki – nie będę protestował, jeżeli Rosja
jeszcze raz oficjalnie stwierdzi, że je przekreśla”. Uważał jednak, że samo przekreślenie tych
chwili mieć za sobą pełne poparcie Wielkiej Brytanii, lepiej będzie pomijać niepopularny na tamtejszym gruncie termin
»traktat ryski«, a natomiast twardo domagać się przekreślenia oficjalnego przez Sowiety umów sowiecko-niemieckich
z sierpnia i września 1939 r. Tym samym runie cała konstrukcja pseudoprawna pretensji sowieckich do ziem okupowanych przez Sowiety na zasadzie tych umów. Pochód wojsk niemieckich zlikwidował zresztą już de facto tę okupację”.
Z kolei, mając na względzie „poparcie ze strony opinii amerykańskiej [na którym] ogromnie nam zależy”, gen. Sikorski
zalecał, iż „propaganda nasza winna podkreślać, że Polska stale się opierała propozycjom Hitlera wspólnej krucjaty
przeciw Rosji oraz wszelkim prometejskim koncepcjom rozbijania Rosji”. Zob.: Protokoły posiedzeń Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej, (oprac.) W. Rojek (dalej: Protokoły posiedzeń Rady Ministrów), t. 3: czerwiec 1941 – grudzień
1941 (Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, 1996): s. 65.
Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 3, s. 67-68.
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układów nie zagwarantuje nienaruszalności wschodniej granicy Polski i będzie oznaczało postawienie nad nią „co najmniej znaku zapytania przez nas samych”, i to w sytuacji, gdy rząd sowiecki otwarcie kwestionuje tę granicę, proponując kryterium etnograficzne. Był stanowczo
przeciwny odkładaniu rozstrzygnięcia kwestii granicy wschodniej na przyszłość, mając świadomość – mimo dostrzegania istniejących trudności w rokowaniach – że z uwagi na ówczesną niezwykle ciężką sytuację militarną Związku Sowieckiego, pojawiła się niepowtarzalna szansa
„wytargowania jak najwięcej”, gdyż „później będzie jeszcze trudniej aniżeli dziś”. Uznanie przez
Związek Sowiecki granicy ryskiej było – zdaniem Bieleckiego – również „konieczne z punku
widzenia moralnej i prawnej zasady nieuznawania grabieży. Konieczne dla zabezpieczenia przeciw nawrotowi imperializmu rosyjskiego i potrzebne dla utrącenia pomysłów à la linia Curzona,
które wśród naszych aliantów nawet mają jeszcze zwolenników. Postawienie przez nas samych
znaku zapytania nad tą granicą wschodnią będzie ułatwieniem dla zwolenników podobnych pomysłów”. Prezes SN uważał natomiast za nierealne, przy formułowanych jednocześnie postulatach terytorialnych kosztem Niemiec na zachodzie, aby na przyszłej konferencji pokojowej
wysuwać – sugerowane przez gen. Sikorskiego – żądanie zwrotu przez Związek Sowiecki ziem
położonych na wschód od granicy ryskiej, które przed rozbiorami należały do Rzeczypospolitej.
Drugim warunkiem sine qua non normalizacji stosunków z Moskwą i dowodem, że „Sowiety
przerywają biologiczne niszczenie narodu polskiego” miało być uwolnienie wszystkich polskich
jeńców, więźniów i deportowanych. Bielecki rozważał również ewentualność wyrównania szkód
materialnych spowodowanych agresją i okupacją sowiecką, przede wszystkim zwrotu zagrabionych dóbr i sprzętu wojskowego, ale postulatu tego nie formułował tak kategorycznie, jak dwóch
wcześniejszych. Prezes SN nie był również entuzjastą projektu formowania na terytorium
Związku Sowieckiego armii polskiej. Uważał bowiem, że byłaby ona tylko pozornie polska, a faktycznie całkowicie zależna od dowództwa sowieckiego i infiltrowana przez „jaczejki komunistyczne”.18
Wydaje się, że w tym momencie Bielecki, jakkolwiek dobitnie określił warunki bez zagwarantowania których nie wyobrażał sobie porozumienia ze Związkiem Sowieckim, to nie wykluczał jeszcze możliwości poparcia układu, którego ostateczną wersję premier jeszcze negocjował.
Po posiedzeniu Rady Narodowej 15 lipca we wspomnianej wcześniej rozmowie z Romerem miał
bowiem oświadczyć, że „przemyśli jeszcze swoje stanowisko w kierunku przyjęcia formuły granicy polsko-rosyjskiej” proponowanej przez gen. Sikorskiego.19 Jeśli faktycznie prezes SN złożył
taką deklarację, to zapewne liczył jeszcze na możliwość jakiejś modyfikacji tej „formuły” w postulowanym przez siebie kierunku oraz zgodę premiera na rekonstrukcję rządu.
Akceptacji układu opartego na wymienionych przez premiera czterech warunkach, pomimo
poważnych zastrzeżeń, nie wykluczał również minister Seyda. Na posiedzeniu Rady Ministrów
21 lipca – gdy gen. Sikorski, informując o „niemożliwości wprowadzenia zasadniczych zmian”
do projektu układu polsko-sowieckiego i biorąc za niego „pełnię odpowiedzialności”, wyraził
jednak nadzieję na „uzyskanie zgody rządu brytyjskiego na przeforsowanie poprawki w punkcie
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AIPMS, Zespół: Rada Narodowa, sygn. A.5.1/42, Protokół z posiedzenia Rady Narodowej 15 VII 1941 r., k. 2-5.

Tamże, Zespół: PRM, sygn. 61/41, Notatka dla gen. Sikorskiego na temat dyskusji w Radzie Narodowej
w sprawie rokowań polsko-sowieckich, k. 50. Relacjonując wystąpienia poszczególnych członków Rady Romer pisał
m.in., że Bielecki domagał się „wyraźnego uznania przez Sowiety traktatu ryskiego oraz „tworzenia z jeńców wojska
poza Rosją”, dowodząc, że „samo wyparcie się przez Sowiety umów rozbiorczych z 1939 r. nam nic nie daje”. Po posiedzeniu Rady Romer odbył z Bieleckim „dłuższą” rozmową. Najprawdopodobniej była to ta sama rozmową, której
przebieg Romer zrelacjonował Sikorskiemu w cytowanej wcześniej notatce z 15 lipca, nie poruszając w niej w ogóle
kwestii układu polsko-sowieckiego.

1 projektowanej umowy”, stwierdzającej, że rząd sowiecki anuluje „wszystkie traktaty dotyczące
rozbiory Polski”, jakie zawarł od sierpnia 1939 r. (a więc również traktat sowiecko-litewski z 10
października przekazujący Wilno Litwie), a nie tylko umowy sowiecko-niemieckie20 – minister
Seyda głosował (jak zresztą wszyscy członkowie rządu, gdyż zarządzona przez premiera formuła
głosowania wykluczała możliwość wstrzymania się od głosu) za przyjęciem wynegocjowanego
traktatu z tą poprawką. Nie krył jednak uczucia zawodu, wynikającego z przesadnego – jego
zdaniem – optymizmu premiera odnośnie do warunków układu. Sam w ocenie korzyści traktatu,
„mając do czynienia z zawodowymi oszustami, jakimi byli bolszewicy”, pozostawał pesymistą.
Kończąc swoją wypowiedź, Seyda prosił jeszcze, aby umowa wojskowa przewidziana w tekście
układu „umożliwiła ewentualną ewakuację wojska polskiego z Rosji w celu użycia jego na innym
froncie”. Jeszcze przed przegłosowaniem poprawionego projektu układu gen. Sikorski złożył
zapewnienie, że „nieprzyjęcie tych poprawek przez rząd stanowiłoby nową sytuację”, o której
nie omieszka on poinformować Rady Ministrów.21
Bielecki tymczasem, w ciągu niespełna tygodnia, który upłynął od ostatniego posiedzenia
Rady Narodowej i rozmowy z Romerem, usztywnił swoje stanowisko. Z jednej strony niezwoływanie kolejnego posiedzenia Rady – wyraźnie świadczące o obawach premiera przed dalszą
dyskusją nad warunkami układu polsko-sowieckiego – z drugiej zaś relacja, jaką zapewne przekazał mu Seyda z obrad rządu 21 lipca, utwierdziły go w przekonaniu, że wprowadzenie zasadniczych poprawek do projektu układu, tak aby jednoznacznie gwarantował on granicę ryską,
jest już niemożliwe. Prezes SN stracił też chyba nadzieję na przyjęcie przez premiera postulowanych przez siebie propozycji rekonstrukcji rządu. Odrzucając możliwość rozwiązań kompromisowych, postanowił więc zagrać va banque doprowadzając do przesilenia rządowego. Miała go
wywołać dymisja ministra Seydy.
Swój plan Bielecki przedstawił na posiedzeniu Komitetu Politycznego SN 24 lipca.22 Seyda
był w o tyle trudnej sytuacji, że przed trzema dniami zaakceptował przecież projekt układu,
uwzględniający m.in. omówioną poprawkę artykułu pierwszego, natomiast prezes SN był już
zdecydowany odrzucić każdą wersję układu, niegwarantującą wprost uznania przez Związek
Sowiecki granicy ryskiej. Na początku posiedzenia Bielecki wystąpił z „postulatem stanowczym,
że należy na gen. Sikorskim wymusić reorganizację rządu, powiększenie w nim wpływów SN,
zmianę systemu rządzenia, zmianę stanowiska w sprawie żydowskiej”. Najprostszą i najskuteczniejszą do tego drogą miało być wywołanie nagłego i głośnego przesilenia rządowego przez
podanie się do dymisji Seydy. Oczywiście głównym powodem tej dymisji miał być sprzeciw
wobec wynegocjowanych przez Sikorskiego warunków układu ze Związkiem Sowieckim. „Rzecz
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Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 3, s. 70-78.

Tamże, s. 89-90. W trakcie swego wystąpienia Seyda oświadczył, że decyzję odnośnie wynegocjowanych
warunków układu podejmie „wyłącznie według własnego sumienia, nie dając się przez nikogo, nawet własne stronnictwo, wymanewrować z takiego stanowiska. Taką zasadą kierował się całe życie”. A zresztą, jak dodał, „jest tylko członkiem, a nie oficjalnym jego przedstawicielem w Rządzie”. Ta ostatnia deklaracja zaskoczyła pozostałych ministrów,
a sam premier uznał, że wymaga ona „zasadniczego wyjaśnienia”. Zob. również: AIPMS, Zespół: PRN, sygn. 60c/41,
List M. Seydy do gen. W. Sikorskiego z 18 VIII 1941 r., k. 3-6.
Jego przebieg możemy odtworzyć na podstawie dwóch relacji. Pierwsza to list Seydy do Macieja Loreta,
polskiego dyplomaty w Rzymie z 16 września 1941 r., a więc z okresu, kiedy Seyda pozostawał jeszcze członkiem SN,
a jego drogi polityczne nie rozeszły się definitywnie z drogami Bieleckiego. Drugą jest list Seydy, dr. Stanisława Celichowskiego i prof. Wacława Komarnickiego do członków Zarządu Głównego SN w kraju. Został on napisany na początku lutego 1943 r., a więc rok po rozłamie w SN, gdy wszyscy autorzy tego listu nie byli już członkami SN, gdyż
z powodu nieaprobowanej przez Bieleckiego i Komitet Polityczny SN decyzji o wejściu do rządu gen. Sikorskiego lub
II Rady Narodowej, zostali wykluczeni z jego szeregów. Obie relacje są w zasadzie zbieżne, choć druga – co wydaje
się zrozumiałe, zważywszy na czas jej powstania – jest bardziej krytyczna wobec Bieleckiego.
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była postawiona pod względem retorycznym w sposób dość bezwzględny, w atmosferze raczej
wiecowej i widoczne było od początku, że sprawa była przygotowana za kulisami – wspominał
Seyda. Jedni członkowie Komitetu Politycznego przemawiali w tym samym duchu i w podobnym tonie, inni moralnie sterroryzowani, nie śmieli się wnioskowi przeciwstawić, choć go po
zebraniu krytykowali”. Na dodatek w posiedzeniu Komitetu nie uczestniczył prof. Bohdan Winiarski, który w tym dniu był chory, oraz Zofia Zaleska, która zdaniem Seydy była „bojkotowana
przez Bieleckiego i nie zapraszana na Komitet”.
Sam minister sprawiedliwości, aczkolwiek podzielał większość zarzutów Bieleckiego wobec
rządu gen. Sikorskiego, był zdecydowanie przeciwny prowokowaniu przesilenia rządowego. W zasadzie tylko odnośnie „formuły w sprawie żydowskiej” miał odmienne zdanie od prezesa SN. Zaznaczył jednak, że została ona uzgodniona wcześniej z prof. Folkierskim i uznana przez niego za
„zręczną” (chodziło o deklarację gen. Sikorskiego złożoną delegacji Światowego Kongresu Żydów
podczas jego ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych, iż w przyszłej Polsce „obowiązywać będzie wobec wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, bez względu na narodowość, rasę i wyznanie,
zasada »równe obowiązki-równe prawa«”23), przypominając, że podczas I wojny światowej Komitet
Narodowy Polski zmuszony był przyjąć mniej korzystną formułę, mówiącą wprawdzie o równych
prawach ludności żydowskiej, ale bez podkreślania jej równych obowiązków wobec państwa polskiego. Seyda nie kwestionował, że „rząd potrzebuje wzmocnienia, a system rządzenia – naprawy”.
Podobnie jak Bielecki uważał, iż „wpływy SN są istotnie stanowczo za małe, a skład rządu jest
bardzo słaby”, że powinno ono być reprezentowane przez dwóch ministrów, gdyż jeden – a mówił
to z własnego doświadczenia – nie jest w stanie „dopilnować spraw wszystkich resortów”. Stwierdził nawet, że „nie jest to w istocie rzeczy prawdziwy rząd, lecz raczej rada przyboczna gen. Sikorskiego, dowiadująca się o sprawach często ex post”.24 To jego zdaniem należało koniecznie
zmienić, ale „na drodze normalnych rokowań nie tylko o rekonstrukcję personalną rządu, lecz
również o zmianę sposobu rządzenia, by stronnictwa ponoszące wobec Kraju i przyszłości odpowiedzialność za rząd miały też rzeczywisty wpływ na rządzenie”. Natomiast stanowczo przeciwny
był, aby „na tutejszym, zagranicznym terenie, w ciężkim położeniu sprawy polskiej, bez konieczności i bez wszystkim zrozumiałej przyczyny, wszczynać publiczną awanturę”. Takie postawienie
sprawy – „wywoływanie przesilenia dla przesilenia”, Seyda uznał za nieodpowiedzialne i szkodliwe
dla sprawy polskiej i dlatego odmówił złożenia dymisji. To burzliwe posiedzenie Komitetu Politycznego trwało do późnych godzin wieczornych. Zakończył je Bielecki, zapowiadając, że nazajutrz, 25 lipca o godzinie szesnastej, „omówi z Seydą załatwienie sprawy”.25
Tego dnia, kwadrans po jedenastej, rozpoczęło się tymczasem posiedzenie Rady Ministrów. Generał Sikorski poinformował członków swojego gabinetu, że rząd sowiecki odrzucił

23
Gen. Sikorski mówił o tym na forum Rady Narodowej 4 VI 1941 r. składając sprawozdanie z wizyty w Kanadzie
i USA. Zob.: AIMPS, Zespół Rada Narodowa, sygn. A.5.1/36, Protokół z posiedzenia Rady Narodowej z 4 VI 1941 r., k. 11.
Podobną ocenę metod kierowania rządem i jego pracy, wyrażoną przez Sedyę w sierpniu 1941 r. odnotował
w swoim dzienniku jego przedwojenny znajomy, poznański narodowiec, były dziennikarz Kuriera Poznańskiego Witold
Leitgeber, który od początku 1941 r. był kierownikiem referatu prasowego w Sztabie Naczelnego Wodza (późniejszej
Kwatery Prasowej Polskich Sił Zbrojnych): „Rządził właściwie sam Sikorski, sam podejmował inicjatywy i w jego rękach
skupiały się wszelkie wiadomości polityczne. Nieraz adiutanci wiedzieli więcej przed ministrami”. Zob.: W. Leitgeber,
W kwaterze prasowej. Dziennik z lat wojny 1939-1945. Od Coëtquidan do „Rubensa” (Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, 1972): s. 139.
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AIPMS, Kol. 38/13 (Wacława Komarnickiego), List M. Seydy do M. Loreta z 16 IX 1941 r., bez paginacji; Studium Polski Podziemnej (dalej: SPP), Zespół: MSW, teczka 10, Depesze wysłane z Centrali do Delegata, List M. Seydy
do Prezydenta RP z 11 III 1943 r. wraz z dołączonym doń listem M. Seydy, W. Komarnickiego i S. Celichowskiego do
Zarządu Głównego SN w Kraju z 5 II 1943 r., bez paginacji. Sam Bielecki w zarejestrowanych w 1978 r. na taśmie magnetofonowej wspomnieniach nieco inaczej przedstawiał to posiedzenie, datując je mylnie na 15 lipca. Jego krytyczne
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jednak zaproponowane i przegłosowane na poprzednim posiedzeniu poprawki do układu
polsko-sowieckiego. „Nie ma i być nie może żadnej nadziei uzyskania dziś czy jutro zgody
Sowietów na zmianę tekstu w sensie dla nas korzystniejszym. Nie ma żadnej nadziei zachowania poparcia brytyjskiego w tej sprawie w razie odrzucenia układu” – powiedział premier i na zakończenie swego wystąpienia prosił ministrów „o jasne i zdecydowane
wypowiedzenie się za lub przeciw układowi, licząc się ze wszelkimi konsekwencjami dla
Polski, dla Rządu i dla siebie”. Seyda, który jako pierwszy z ministrów zabrał głos, odrzucenie polskich poprawek uznał za „wyraz najgorszej woli Sowietów” i oświadczył, że w takiej
sytuacji „zmuszony jest głosować przeciw układowi, zgodnie ze stanowiskiem, jakie zajął
na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów”. Dodał przy tym, mając zapewne na myśli posiedzenie Komitetu Politycznego SN z poprzedniego dnia, że „już miał zbyt wiele trudności
w tej sprawie i dalej iść nie może”.26 Konsekwencją takiego stanowiska ministra Seydy było
złożenie dymisji. Podobnie postąpił gen. Kazimierz Sosnkowski i minister spraw zagranicznych August Zaleski. Cała trójka nie zjawiła się już na wznowionej po przerwie dalszej części posiedzenia rządu, na której pozostali ministrowie wypowiedzieli się jednomyślnie za
podpisaniem układu.27
Gdyby strona sowiecka zgodziła się na wersję układu z poprawkami, przegłosowaną jednogłośnie przez Radę Ministrów 21 lipca, minister Seyda – mimo nacisków Bieleckiego – najprawdopodobniej nie podałby się do dymisji cztery dni później. To odrzucenie tych poprawek,
a nie zarządzona przez premiera formuła głosowania, wykluczająca możliwość wstrzymania się
od głosu, czy presja prezesa SN, skłoniło Seydę do głosowania przeciw układowi i złożenia dymisji.28 Nie mógł on po prostu poprzeć układu, wobec którego zgłaszał poważne zastrzeżenia,
i który – jego zdaniem – w sposób niewystarczający zabezpieczał interesy Polski. Miał przy tym
pełną świadomość, że doprowadza tym samym do kryzysu rządowego, którego – w przeciwieństwie do Bieleckiego – nie chciał wywoływać.
Już nazajutrz, 26 lipca doszło do spotkania gen. Sikorskiego z Bieleckim. Premier nadal próbował pozyskać poparcie prezesa SN dla układu polsko-sowieckiego oraz nakłonić go do zaakceptowania – opracowanej z inicjatywy Stanisława Mikołajczyka – Deklaracji Zasad Jedności
Narodowej. Bielecki – według relacji gen. Sikorskiego – odmówił jednak zdecydowanie brania
przez Stronnictwo Narodowe odpowiedzialności za układ oraz „uchylił się od solidarności z po-

wobec warunków układu polsko-sowieckiego stanowisko miało zyskać niemal jednogłośne poparcie. Jedynie prof. Winiarski i minister Seyda mieli zgłosić votum separatum. Ten ostatni, jakkolwiek nie krył wątpliwości wobec pierwszego
punku traktatu, miał nie poprzeć wniosku o odrzucenie w całości projektu układu, argumentując, że porozumienie ze
Związkiem Sowieckim otwiera drogę powrotu polskim jeńcom wojennym i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom sojuszników. Zob.: S. Kilian, Myśl społeczno-polityczna…, s. 58.
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Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 3, 96-99.
Tamże, s. 100, 103-104.

126

Wydaje się więc, że należy zweryfikować zarówno sugestię Magdaleny Hułas, iż Seyda, pomimo presji Bieleckiego, wstrzymałby się od głosowania, gdyby procedura głosowania dopuszczała taką możliwość, jak również opinię
Stanisława Kiliana przypisującego decyzję Seydy przede wszystkim naciskom prezesa SN. Naciski te mogły, co najwyżej, stanowić tylko dodatkową okoliczność tej decyzji. Trzy tygodnie później Seyda, wobec pojawiających się pod
jego adresem zarzutów, iż „stanął w opozycji do umowy – polsko w opozycji”, raz jeszcze wyjaśnił w liście do premiera
motywy swojej dymisji, zaznaczając wyraźnie, że oznaczała ona „nie zwalczanie dążenia do zawarcia układu Polski
z Sowietami, lecz sprzeciw wobec odnośnych sformułowań umowy”. Podobnie, w tym samym czasie, tłumaczył swój
stosunek do układu i powody dymisji w cytowanej już rozmowie z Wiktorem Leitgeberem. Zob.: AIPMS, Zespół: PRN,
sygn. 60c/41, List M. Seydy do gen. W. Sikorskiego z 18 VIII 1941 r., k. 3-6; M. Hułas, Goście czy intruzi? Rząd polski
na uchodźstwie wrzesień 1939-lipiec 1943 (Warszawa: Instytut Historii PAN, 1996): s. 99; S. Kilian, Myśl społeczno-polityczna…, s. 58-59; W. Letigeber, W kwaterze prasowej…, s. 138-139.
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zostałymi stronnictwami, stawiając zasadę jednomyślności stronnictw na miejscu ich jedności
programowej”.29
27 lipca Bielecki i prof. Folkierski w liście do gen. Sikorskiego przedstawili oficjalne stanowisko SN w sprawie układu polsko-sowieckiego. „Nie uległo ono żadnej zmianie – pisali – i zostało ostatecznie podkreślone przez fakt dymisji p. ministra Mariana Seydy, członka Stronnictwa
Narodowego zasiadającego w Rządzie, którą Stronnictwo nasze całkowicie aprobuje”. Obaj liderzy SN stwierdzali, że „zawarcie układu polsko-sowieckiego, które nie tylko nie precyzuje uznania naszej granicy wschodniej, ale ją stawia pod znakiem zapytania, uznane być musi za akt
wysoce niebezpieczny dla Polski”. Zwracali również uwagę, iż „ustępliwość wobec rządu sowieckiego kosztem naszych najżywotniejszych interesów przyniosłoby szkodę nie tylko dla Polski,
ale i dla naszego sojusznika Wielkiej Brytanii, a to dlatego, że ułatwiłoby propagandę niemiecką,
korzystającą dziś ze wszystkiego, co może być uważane za rezygnację wobec komunizmu. Jesteśmy przekonani, zawarcie takiego układu z Sowietami nie wzmocniłoby ich sytuacji militarnej,
a osłabiłoby moralną postawę antyniemieckiego frontu, walczącego z metodą niesprowokowanej
agresji i grabieży”. Przestrzegając premiera przed podpisywaniem – w proponowanym kształcie
– układu ze Związkiem Sowieckim, Bielecki i Folkierski przedkładali mu jednocześnie deklarację
określającą ewentualny powrót SN do koalicji rządowej: „Należy wzmocnić pozycję Rządu przez
jego rekonstrukcję i doprowadzić do stworzenia rządu istotnie koalicyjnego, złożonego z upełnomocnionych przedstawicieli głównych ruchów politycznych. Oświadczamy, że jesteśmy gotowi
podjąć rozmowy na ten temat. Jedynie rząd prawdziwej jedności narodowej może sprostać obowiązkom, które w obecnej trudnej dobie na rząd polski spadają”.30
Stanowisko Stronnictwa Narodowego wobec przyjętej przez rząd wersji układu polsko-sowieckiego oraz wywołanego dymisją trzech ministrów kryzysu gabinetowego Bielecki przedstawił również prezydentowi, z którym rozmawiał 26 i 27 lipca.31
W dniu następnym prezes SN nie wziął udziału w posiedzeniu kadłubowej Rady Ministrów,
na które premier zaprosił również przewodniczących „stronnictw Jedności Narodowej”, raz
jeszcze dając wyraz swej dezaprobacie do wynegocjowanej treści układu. Jakkolwiek gen. Sikorski nie miał już chyba nadziei na zmianę stanowiska Bieleckiego, to ciągle jeszcze liczył na
cofnięcie dymisji przez Seydę (chyba już wówczas zakładając rozłam w SN, do którego ostatecznie dojdzie pół roku później).32 Na kolejnym posiedzeniu rządu, 29 lipca, gen. Sikorski

29
Bielecki do przedstawionego mu tekstu Deklaracji Zasad Jedności Narodowej w ogóle się nie ustosunkował,
a właściwie go zignorował. Znany jednak był – chociażby z wystąpień w Radzie Narodowej w 1940 r. – jego pogląd, iż
o sprawach wewnętrznych i ustrojowych rozstrzygać powinien wyłącznie kraj. Decydowanie o tych kwestiach (np. o postulowanej w Deklaracji czteroprzymiotnikowej ordynacji wyborczej) już teraz, w sytuacji gdy nie wiadomo nawet jakie
będą granice przyszłego państwa polskiego, Bielecki porównał do „wstawiania gratów do domu, którego ściany nie
zostały jeszcze wzniesione”. Zob.: Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 3, s. 105; M. Dymarski, Stosunki wewnętrzne
wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego w Wielkiej Brytanii 1939-1945 (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999): s. 58-59; R. Buczek, Stronnictwo Ludowe w latach 1939-1945 (Londyn: Jutro Polski
Ltd, 1975): s. 481-482 (niedatowany teks tej Deklaracji); „Zagadnienie Rządu…”.
30
AIPMS, Zespół: Prezydium Rady Ministrów, sygn. 60 D/41, Pismo T. Bieleckiego i W. Folkierskiego do premiera W. Sikorskiego, Londyn 27 VII 1941 r., k. 1-3.
31
Raczkiewicz rozważał wówczas możliwość ustąpienia z urzędu prezydenta. Odradzał mu tu gen. Sosnkowski, który jako jeden z wariantów wyjścia z kryzysu sugerował zdymisjonowanie gen. Sikorskiego i powierzenie misji
tworzenia nowego rządu prezesowi SN. Dziennik czynności Prezydenta RP, s. 403, 404; W. Babiński, Przyczynki historyczne do okresu 1939-1945 (Londyn: B. Świderski, 1967): s. 592-594.
Sikorski informując ministrów o swoich rozmowach z prezydentem, powiedział, iż obecność w rządzie przedstawiciela SN „jest nadal ze wszech miar pożądana”, ale „nie musi to być jednak człowiek desygnowany przez p. Bieleckiego. Zob.: Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 3, s. 106, 108.
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zmuszony był jednak oświadczyć, że minister Seyda „wyłamał się” z solidarności z rządem.33
Dzień później premier, ufny w poparcie Brytyjczyków – wbrew woli prezydenta i nie otrzymawszy od niego formalnych pełnomocnictw – podpisał układ ze Związkiem Sowieckim.
Stronnictwu Narodowemu nie udało się więc doprowadzić ani do tego, by w tekście wynegocjowanego przez gen. Sikorskiego układu znalazł się zapis wyraźnie gwarantujący uznanie
granicy ryskiej, ani przekonać premiera, by traktatu w tej wersji nie podpisywał. Najbliższe tygodnie przynieść miały odpowiedź na pytanie, czy Bieleckiemu uda się doprowadzić do postulowanej przez siebie rekonstrukcji rządu i powrotu SN do koalicji rządowej.
***

The Sikorski-Mayski Agreement: The Polish Nationalist Party Vis-à-Vis
the Polish Government-in-Exile (July 1941 – February 1942), Part 1
The following article constitutes the first part of a study describing the Polish Nationalist
Party’s (SN) attitude towards the cabinet of Gen. Władysław Sikorski from July 1941 to February 1942. The author delves into the party’s position in relation to the Polish-Soviet talks,
which commenced in London in early July 1941 and culminated on 30 July in the signing of an
agreement between Prime Minister Sikorski and the Soviet ambassador, Ivan Mayski.
The SN – a traditionally anti-German political camp – supported normalized relations with
the Soviet Union, but only under one indispensable condition. Namely, the Soviets would have
to recognize the territorial integrity and sovereignty of the Polish state. Hence, both SN Chairman Tadeusz Bielecki and party leader Marian Seyda demanded the inclusion of a Soviet recognition of Poland’s prewar frontiers (i.e. the Riga Frontier negotiated during the 1921 Riga
peace talks concluding the Polish-Bolshevik War). The former lobbied on behalf of such a clause
on the floor of the National Council, whilst the latter did so within the cabinet as a government
minister. For the SN, the Soviet recognition of the Riga Frontier was a condition sine qua non of
any Polish-Soviet agreement. Because the Soviets refused, the party opposed the version eventually negotiated by PM Sikorski. On 25 July, Seyda, along with two other cabinet ministers,
resigned. Thus a cabinet crisis occurred, which Chairman Bielecki hoped to utilize to restructure the government by converting it from Gen. Sikorski’s custom cabinet into an authentic
Government of National Unity.

Tamże, s. 111.
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Próby odbudowy
Stronnictwa Narodowego
w Radomiu w okresie powojennym
Zarys działalności
RobeRt Piwko
Stronnictwo Narodowe w Radomiu w schyłkowym okresie II Rzeczypospolitej było jedną z silniejszych partii, odgrywającą znaczącą rolę w życiu politycznym miasta. Wpływy Narodowej Demokracji w Radomiu i okolicach sięgały przełomu XIX i XX w. i ówczesnej konspiracyjnej Ligi
Narodowej. W 1905 r. rozpoczęło działalność Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe (SDN) oraz
szereg organizacji społecznych, oświatowych, kulturalnych i zawodowych, stanowiących kadrowe
i finansowe zaplecze Narodowej Demokracji. W regionie radomskim, podobnie jak w innych częściach Kongresówki, hasła narodowodemokratyczne zyskały dużą popularność w społeczeństwie.
SDN liczyło około 300 osób, a jego struktury młodzieżowe – 120. Wraz z aktywnością polityczną
rozwijała się działalność stowarzyszeń i organizacji endeckich o profilu gospodarczym, zawodowym
i społecznym, wśród których odnotować należy Towarzystwo Dobroczynności w Radomiu, Kasę
Przemysłowców Radomskich czy Towarzystwo Lekarskie. W rewolucyjnej zawierusze lat 19051907 szczególnego znaczenia nabrał Narodowy Związek Robotniczy, który stworzył własne grupy
bojowe (dzięki czemu mógł czynnie przeciwstawić się terrorowi socjalistów), podobnie Organizacja Samoobrony Włościan Polskich czy wreszcie najbardziej znana – Polska Macierz Szkolna
(PMS). Warto zatrzymać się nad fenomenem Macierzy. W guberni radomskiej w końcu 1907 r. liczyła ponad 8 tysięcy członków, skupionych w 55 kołach; ponad połowę z nich stanowili chłopi
zorganizowani w 48 kołach wiejskich. Do głównych zadań PMS należało prowadzenie szkół, ochronek dla dzieci, bibliotek oraz innych działań o charakterze edukacyjnym i naukowym.
Widoczny spadek wpływów organizacji narodowodemokratycznych zaznaczył się po 1907 r.
wraz z ustaniem wrzenia rewolucyjnego. Do wybuchu I wojny światowej obóz narodowy stopniowo tracił wpływy w społeczeństwie, do czego przyczyniło się m.in. odejście struktur robotniczych NZR i części inteligencji.1 Mimo pewnego kryzysu sytuacja nie była dla endecji
dramatyczna, co pokazały późniejsze wyniki wyborów w 1919 i 1922 r., które wygrali kandydaci
tego obozu. Wykazały one także fakt, że ruch narodowy posiadał znaczne wpływy wśród radomskiej inteligencji, w kręgach kupieckich i mieszczańskich, oraz ziemiańskich i włościańskich.

P. A. Tusiński, „Narodowa Demokracja w guberni radomskiej w latach 1893-1907” [w:] Dziedzictwo rewolucji
1905-1907, (red.) A. Żarnowska, A. Kołodziejczyk, A. Stawarz, P. A. Tusiński (Warszawa–Radom: b.w., 2007): s. 313-327.

1

Wybitną indywidualnością radomskiej endecji był Stefan Sołtyk, pedagog, wieloletni dyrektor jednego z żeńskich gimnazjów, prezes Zarządu Okręgu Związku Ludowo-Narodowego,
Obozu Wielkiej Polski oraz Stronnictwa Narodowego, a także poseł z ramienia ZLN oraz senator
SN. Działalność polityczną rozpoczął od obecności w kołach samokształceniowych, zakładanych
w radomskich gimnazjach w latach 1885-1904.2 Warto wspomnieć, iż – mimo socjalistycznego
charakteru – koła gromadziły dużą liczbę późniejszych, podobnych Sołtykowi, sympatyków idei
narodowodemokratycznych. On sam, co najmniej od 1900 r., wchodził już w skład kierownictwa
Ligi Narodowej w Radomiu.3 Wyraźniej zaznaczył swój udział w ruchu narodowym podczas wydarzeń 1905-1907, wspierając m.in. działalność endeckiego Związku Unarodowienia Szkół.4 Za
udział w wydarzeniach lat 1905-1907 Sołtyk ukarany został relegowaniem z uczelni i wcieleniem
do 25. pułku piechoty w Kozienicach. Okres poprzedzający wybuch I wojny światowej spędził
w Radomiu, jako nauczyciel matematyki. W 1915 r. został zmobilizowany do Armii Rosyjskiej,
później wszedł w skład Polskiego Głównego Wojskowego Komitetu Wykonawczego, pracował
też jako sekretarz gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego.
Po odzyskaniu niepodległości wrócił do Radomia, gdzie kontynuował działalność polityczną
w ruchu narodowym: piastował mandat posła na Sejm, działał w szeregach Obozu Wielkiej Polski, w latach 30. z ramienia Stronnictwa Narodowego zasiadał w Senacie, ponadto kierował radomskim oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych.5 Stefan Sołtyk został
aresztowany przez Niemców na początku okupacji, przez kolejne lata przeszedł przez obozy
Sachsenhausen i Buchenwald. Zmarł z wycieńczenia w Dachau 6 maja 1945 r., po wyzwoleniu
przez wojska amerykańskie.
W latach 30. XX w. Radom był siedzibą władz okręgu Stronnictwa Narodowego, w którym
funkcję prezesa sprawował Stefan Sołtyk. Okręg Radomski obejmował struktury SN w całej
północnej części ówczesnego województwa kieleckiego.6 Trudności pojawiają się z określeniem liczebności członków partii w latach 1935-1939. Jerzy Janusz Terej podaje, że okręgi
radomski i częstochowski, liczące ogółem około 30 tysięcy członków, skupiały na swoich terenach około 90 proc. wszystkich członków SN w całym województwie kieleckim.7 Dużo niższe liczby znalazły się w dokumentach wytworzonych przez organa bezpieczeństwa PRL,
według których partia w Okręgu Radomskim w latach 1937-1938 liczyła 4.810 osób, zorganizowanych w 177 kołach.8 Mimo tych rozbieżności, należy stwierdzić, że Ziemia Radomska,
J. Pająk, Konspiracyjne życie polityczne w Staropolskim Okręgu Przemysłowym 1882-1904 (Kielce: Wyższa
Szkoła Pedagogiczna, 1994): s. 78.

2

3
4
5

Tamże, s. 135. Patrz przypis 1.
P. A. Tusiński, „Narodowa Demokracja ….”, s. 316.

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, (red.) J. M. Majchrowski (Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza
„BGW”, 1994): s. 549; T. i W. Rzepeccy, Sejm i Senat 1922-1927 (Poznań: Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola
Rzepeckiego, 1923): s. 196.

6
S. Piątkowski, „Stronnictwo Narodowe w regionie radomskim. Struktura organizacyjna i działalność w latach
1935-1939”, Studia i Materiały do Dziejów Kielecczyzny, t. 1 (1998): s. 171-187. W Radomiu znajdowały się m.in.: siedziba
władz Zarządów Okręgowych Związku Ludowo-Narodowego oraz Stronnictwa Narodowego, redakcje gazet z czołowym
dziennikiem Słowo Radomskie, czy też satelickie organizacje społeczno-kulturalne. Więcej o radomskim ruchu wydawniczym, w tym o prasie Stronnictwa Narodowego zob.: J. Dzieniakowska, Prasa radomska w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939) (Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1995): s. 41-56.
7
J. J. Terej, Rzeczywistość i polityka. Ze studiów na dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji (Warszawa:
Książka i Wiedza, 1979): s. 87-88. Autor podaje tu dane dotyczące przełomu 1936 i 1937.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), 0397/12, t. 1, Materiały zebrane do analizy, Informacje dotyczące przeprowadzonych badań ankietowych byłego kierownictwa Stronnictwa Narodowego, działającego do 1939 r. na terenie woj. kieleckiego, k. 212.
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jako jeden z czterech okręgów partii w województwie kieleckim, była jego jednym z najsilniejszych ogniw, zarówno pod względem liczby członków, jak i poziomu organizacyjnego władz
terenowych.
Wybuch II wojny światowej nie zakończył działalności Stronnictwa Narodowego. Stał się
jedynie katalizatorem zmian, do jakich doszło w ostatnich latach II Rzeczypospolitej. Chodzi
szczególnie o zapoczątkowane w okresie międzywojennym procesy odśrodkowe, które podczas
okupacji doprowadziły do powstania konkurujących ze sobą ośrodków władzy w stronnictwie9
oraz powiązanych z nimi konspiracyjnych organizacji wojskowych. Działające na Ziemi Radomskiej struktury Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych, w skład których
weszli członkowie partii narodowych oraz sympatycy tego obozu politycznego, były stosunkowo
liczne i dobrze zorganizowane.
Tyle tytułem wstępu; w dalszej części artykułu chciałbym skoncentrować się na dość wąskim
wycinku dziejów obozu narodowego w Radomiu obejmującym lata 1946-1947. Głównym powodem tego stanu rzeczy było faktyczne ograniczenie działalności organizacyjnej członków odradzającego się stronnictwa do największego miasta regionu. Z kolei okres, w jakim te działania
podejmowano przypadał na luty-grudzień 1946 r. W pierwszych miesiącach 1947 r. Zarząd
Okręgu SN w Radomiu został zlikwidowany w wyniku działań, podjętych przez funkcjonariuszy
UB oraz wspomagających ich prokuratorów i sędziów Wojskowych Sądów Rejonowych.

Początki
Niewątpliwą trudnością, na jaką napotykają historycy zajmujący się dziejami obozu narodowego jest precyzyjne ustalenie czasu i okoliczności powstania lub reaktywacji cywilnych struktur
partyjnych Stronnictwa Narodowego. Tak jest w przypadku działań podejmowanych pod kierunkiem Stanisława Egiejmana na gruncie radomskim.
Wydaje się zasadnym stwierdzenie, że początki działalności zmierzającej do reaktywacji
struktur SN w Radomiu mogły mieć miejsce co najmniej przed grudniem 1945 r.10 Hipoteza ta
opiera się na ustaleniach Lucyny Kulińskiej, która podaje, że: „[…] do przyjazdu Edwarda Sojki,
czyli do grudnia 1945 roku, działały następujące okręgi: przemyski i krakowski (które posiadały
kontakt z Zarządem Głównym) oraz radomski i lubelski (które tego kontaktu nie posiadały)”.11
W lutym 1946 r. miało dojść do pierwszego, odnotowanego przez organa bezpieczeństwa państwa, zebrania członków radomskiego Stronnictwa Narodowego.12 Podczas tego spotkania przywódca grupy, Stanisław Egiejman, wygłosił referat dotyczący sytuacji politycznej w kraju i na
świecie oraz spraw organizacyjnych stronnictwa. Ostatnim wydarzeniem, o którym warto
wspomnieć w kontekście ustalania początków działalności Stronnictwa Narodowego w Radomiu

9
10

Więcej zob.: J. J. Terej, Rzeczywistość i polityka…

W. Muszyński, „Z dziejów Stronnictwa Narodowego (1928-1947)”, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, nr
8-9 (2009): s. 49. Autor podaje, że „organizacyjnie struktura krajowego SN w 1945 r. została podzielona na cztery dzielnice, którym z kolei podlegały okręgi: dzielnica warszawska – kierownik Szymon Poradowski, dzielnica lubelska – kierownik Zbigniew Nowosad, krakowsko-śląska – kierownik Władysław Kosturek i poznańsko-pomorska – kierownik
Henryk Grabowski”. Z kolei, sam Stanisław Egiejman podczas przesłuchania w MUBP w Radomiu stwierdził, że prezesem organizacji radomskiej SN był od 1944 r. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach (dalej: AIPN Ki),
013/911, t. 1, Tatar Józef, Protokół przesłuchania podejrzanego Stanisława Egiejmana, Radom 2 I 1947 r., k. 25.

11
L. Kulińska, Narodowcy. Z dziejów obozu narodowego w Polsce w latach 1944-1947 (Warszawa–Kraków:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999): s. 45-46.
AIPN Ki, 022/359, Charakterystyka 464, Charakterystyka nr 464 nielegalnej organizacji SN pod dowództwem
Stanisława Egiejmana, k. 1.

12

po zakończeniu II wojny światowej, było piąte zebranie Prezydium Zarządu Głównego SN,
które odbyło się w Poznaniu w dniach 29-30 marca 1946 r. Tam to ówczesny kierownik Wydziału
Organizacyjnego Zarządu Głównego SN – Tadeusz Maciński, wygłosił referat, w którym m.in.
informował o nawiązaniu kontaktów z kolejnymi okręgami, wśród których wymienił również
interesujący nas Okręg Radomski.13
Wydarzenia te wskazują, że pierwsze działania, mające na celu reaktywację struktur partii
w Radomiu podjęto najprawdopodobniej na przełomie 1945 i 1946 r. Ich efekt stanowiło zwołanie zebrania oraz nawiązanie kontaktu z władzami stronnictwa. Trudno określić jak wyglądała
(jeżeli była) działalność w okresie wcześniejszym. Stanisław Egiejman wspominał, że funkcję
Prezesa Okręgu Radomskiego SN pełnił od 1944 r.14 Nie przybliżył jednak żadnych szczegółów
dotyczących działalności organizacji w tym okresie. Warto również wspomnieć w tym miejscu
o spotkaniu Józefa Lachorskiego – jednego ze współpracowników Egiejmana, ze Stanisławem
Rymarem w grudniu 1945 r. w Krakowie. Być może tego typu pojedyncze inicjatywy zostały,
nieco na wyrost, określone mianem „działalności okręgu radomskiego”.

Działalność
Zebrania organizacyjne, w trakcie których wygłaszano referaty oraz prowadzono dyskusje
na tematy polityczne stanowiły jeden z przejawów działalności nielicznej grupki narodowców
skupionych wokół Stanisława Egiejmana.15 Powojenny prezes Okręgu Radomskiego SN16 urodził
się 10 listopada 1881 r. w Radomiu. Był absolwentem Uniwersytetu Prawnego w Moskwie, z zawodu nauczycielem, pełniącym również funkcję dyrektora Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Jak sam stwierdził, w okresie międzywojnia był szeregowym członkiem
SN17, znającym ówczesnego prezesa Okręgu Radomskiego SN – Stefana Sołtyka. W okresie
okupacji pełnił funkcję prezesa Komitetu Opiekuńczego w Radomiu. Po wojnie, oprócz pracy
w szkolnictwie we wspomnianym gimnazjum, Egiejman również prezesował miejscowemu To-

L. Kulińska, Narodowcy…, s. 35-36. Oprócz wymienionych w referacie okręgów Maciński wymienił także:
okręg Warszawa-wieś, Przemyśl, Rzeszów, Sandomierz i Lublin oraz niestanowiący okręgu Komitet Ziem Wschodnich.

13

AIPN Ki, 8/300, Akta sprawy karnej przeciwko Józefowi Lachorskiemu i innym, Protokół przesłuchania podejrzanego Stanisława Egiejmana, Radom 2 I 1947 r., k. 13.

14

15
Biogram Stanisława Egiejmana autorstwa Władysława Macherzyńskiego w: Okręgowa Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie (dalej: OKŚZpNP Lu), S 61/02/Zk, t. 1-2 S, Akta główne prokuratora
w sprawie pozbawienia życia Stanisława Egiejmana w styczniu 1947 r., Biogram Stanisława Egiejmana, k. 44.
AIPN, 1570/432, Prezydium Zarządu Głównego. Kierownik Organizacyjny. Depozyt Leona Dziubeckiego.
Korespondencja z Zarządem Okręgu Radomskiego, List do Kolegi Radomskiego z dnia 19 V 1946, k. 22. Przewodniczący Wydziału Organizacyjnego Prezydium Zarządu Głównego SN, Tadeusz Maciński, pisał m.in.: „Życzeniem Prezydium ZG jest, aby koledzy dokonując kooptacji nie rozdzielali na razie mandatów (wyjątek stanowią już obsadzone,
w ich liczbie mandat Kolegi Prezesa Okręgu)”.

16

132

17
Egiejman twierdził, że do SN [można domniemywać, iż chodziło tu raczej o Ligę Narodową, gdyż SN wówczas nie istniało – RP] został wciągnięty już w 1912 r. przez późniejszego przywódcę radomskich narodowców – Stefana
Sołtyka. Warto w tym miejscu zasygnalizować pewną nieścisłość związaną z początkami politycznej działalności Stefana
Sołtyka. Według autora biogramu w: Polski Słownik Biograficzny, t. XL/3, z. 166 (Warszawa–Kraków: Polska Akademia
Nauk i Polska Akademia Umiejętności, 2001): s. 432-435, Stefan Sołtyk wstąpił do Ligi Narodowej około 1915 r., wcześniej sympatyzując z ruchem socjalistyczno-niepodległościowym. Również P. A. Tusiński („Narodowa Demokracja…”,
s. 308) datuje wstąpienie Sołtyka do LN dopiero w 1916 r. Z kolei, J. Pająk (Konspiracyjne życie polityczne…, s. 135)
wymienia go, jako jednego z pierwszych członków kierownictwa LN w Radomiu z przełomu XIX i XX w. Wersję tę potwierdza także wypowiedź Stanisława Egiejmana. Biogramy dotyczące Stefana Sołtyka również w m.in.: Kto był kim, s.
549; D. Mycielska, J. M. Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej (Warszawa:
Kancelaria Sejmu, 2009): s. 248.
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warzystwu Kredytowemu.18 Stanisława Egiejmana, słusznie uważanego przez komunistów za
przywódcę organizacji w Radomiu, wspierała niewielka grupka zaufanych osób.
Józef Tatar (ur. 10 stycznia 1890 r. w Biórkowie Wielkim – obecnie gm. Koniusza, pow. proszowicki, woj. małopolskie) był nauczycielem w Państwowej Szkole Przemysłowej w Radomiu.
Podobnie jak Egiejman, z ruchem narodowym związał się przed wybuchem wojny. Jak sam zeznawał: „[…] W 1937 roku jesienią wstąpiłem do Stronnictwa Narodowego w Radomiu zetknąwszy się z prezesem tego Stronnictwa posłem Sołtykiem (obecnie nie żyje), który namówił mnie,
abym został prelegentem sekcji młodzieży i robotniczej, która nazywała się »Praca Polska«. Przez
cały czas pełnienia tego stanowiska wygłosiłem dwie prelekcje. Następnie zgodziłem się wygłosić
jedna prelekcję w 1938 roku do członków SN na temat społeczny, lecz zebranie to do skutków
nie doszło, dlatego, że jakaś bojówka rozbiła to zebranie”.19 Warto w tym miejscu wspomnieć, iż
Józef Tatar będąc nauczycielem w PSP w Radomiu był podwładnym Bolesława Egiejmana20 – dyrektora placówki, a jednocześnie brata prezesa odradzającego się SN w Radomiu.
Józef Lachorski (ur. 19 listopada 1884 r. w Krakowie) był radomskim sędzią hipotecznym,
który swój zawód wykonywał również podczas okupacji niemieckiej. W czasie przesłuchania
przed oficerem śledczym MUBP w Radomiu odpowiadał, iż w czasie wojny i okupacji, oprócz
wykonywania obowiązków zawodowych, nie angażował się w życie polityczne.21 W tym miejscu
warto zwrócić uwagę na postaci Tatara i Lachorskiego, gdyż jest bardzo prawdopodobne, iż ci
dwaj pełnili w kadłubowej strukturze powojennego SN role quasi-zastępców prezesa. Poddając
analizie cytowany już dokument proweniencji esbeckiej, zatytułowany Charakterystyka nr
46422, w krótkich notatkach opisujący miejsce oraz wykonywane czynności w strukturze partii,
tylko przy powyższych nazwiskach, oprócz przynależności do „nielegalnej organizacji SN”, znajdują się dodatkowe informacje. I tak chociażby Józef Lachorski – jak czytamy w dokumencie
– miał spotkać się kilkakrotnie z członkami SN w Warszawie oraz przyjmować i rozpowszechniać
nielegalną prasę narodową. Także Józef Tatar miał pobierać, przekazywać pozostałym oraz ukrywać nielegalną prasę.23 O roli Józefa Lachorskiego świadczyć może także odpowiedź, jakiej podczas przesłuchania udzielił sam Stanisław Egiejman. Na pytanie sierż. Wacława Szewczyka
– oficera śledczego MUBP w Radomiu, o nazwę powiatów, w których istniała organizacja SN,
Egiejman odpowiedział: „W rozmowie z Lachorskim Józefem poleciłem jemu organizowanie
w powiatach, ponieważ on jest młodszy i zna lepiej teren”.24 Jednocześnie na kolejne pytanie
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19
20

AIPN Ki, 013/911, t. 1, Protokół przesłuchania podejrzanego Stanisława Egiejmana, Radom 2 I 1947 r., k. 24-25.

21
22

Tamże, Protokół przesłuchania podejrzanego Józefa Lachorskiego, Radom 20 I 1947 r., k. 22.

Tamże, Protokół przesłuchania podejrzanego Józefa Tatara, Radom 2 I 1947 r., k. 42-43.

Jak wynika z dokumentów Bolesław Egiejman nie włączył się w próby reaktywacji radomskiego SN. Był on
jednak osobą znaną funkcjonariuszom UB choćby poprzez doniesienia charakteryzujące życie szkoły. Bardzo ciekawe
jest doniesienie złożone przez osobę o ps. „Technik”, w którym Bolesław Egiejman opisany został jako skrajny reakcjonista, dający opiekę swoim zwolennikom, w tym przedstawionemu wyżej Józefowi Tatarowi. Zob.: AIPN Ki, 013/911,
t. 1, Doniesienie [informatora ps. „Technik”], Radom 1946 r., k. 21.
AIPN Ki, 022/359, Kwestionariusz osobowy: Egiejman Stanisław, Bolesta Wanda, Lachorski Józef, Lerczyński
Jan, Pracki Henryk, Stępniewski Stefan, Tatar Józef, k. 8-14.

W przypadku Lachorskiego i Tatara ich rola w rozpowszechnianiu prasy znalazła odbicie także w wyroku
Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z 25 V 1947 r. Odpowiadali oni, oprócz przynależności do nielegalnej organizacji mającej na celu przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego – art. 86 § 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego,
również za rozpowszechnianie nielegalnej prasy w swej treści skierowanej przeciwko sojusznikowi Państwa Polskiego
– Związkowi Sowieckiemu – art. 102 § 2 KKWP. AIPN Ki, 8/300, Wyrok WSR w Kielcach, Kielce 25 IV 1947 r., k. 3-6.
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24
Autor, podchodząc z dużą rezerwą do dokumentów wytworzonych przez komunistyczne organa Bezpieczeństwa Publicznego (a szczególnie do protokołów przesłuchań), w niektórych przypadkach celowo konfrontował

o miejsce w zarządzie SN Józefa Tatara i Jana Lerczyńskiego, przesłuchiwany odpowiedział, iż
obaj nie pełnili żadnych w nim funkcji.25
Jan Lerczyński (ur. 1 stycznia 1890 r. w Nietulisku, obecnie w bliskiej odległości znajdują się:
Nietulisko Małe i Duże oba w gm. Kunów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie), Henryk Pracki
(ur. 30 czerwca 1890 r. w Rykałach, obecnie gm. Promna, pow. białobrzeski, woj. mazowieckie),
Stefan Stępniewski (28 lipca 1883 r. w Przytyku)26 oraz Wanda Bolesta (ur. 26 listopada 1898 r.
w Radomiu) zostali uznani przez władze komunistyczne za pozostałych członków powojennego
SN w Radomiu, których rola ograniczała się do obecności na zebraniach.27 Powyższa grupka podjęła
nieudaną próbę odbudowy SN na terenie Ziemi Radomskiej, przede wszystkim poprzez organizację zebrań i podtrzymywanie kontaktów z Zarządem Głównym SN w Warszawie.
Pierwsze zebranie, o którym już wspomniano, odbyło się w lutym 1946 r. Oprócz Stanisława
Egiejmana uczestniczyli w nim m.in.: Józef Lachorski, Henryk Pracki, Wanda Bolesta i Stanisław Stępniewski.28 Odbyło się ono w godzinach wieczornych, w „lokalu rzemieślniczym”, znajdującym się przy ulicy Kilińskiego 15.29 Głównym organizatorem oraz przewodniczącym był
najprawdopodobniej Stanisław Egiejman.30 Świadczy o tym nie tylko jego wystąpienie podczas
zebrania oraz wcześniejsze ustalenia z członkiem Zarządu Głównego SN na ten temat, ale także
działania mające doprowadzić do zgromadzenia pewnej ilości osób. Wiadomości o spotkaniu,
jak wynika z dokumentów sądowych, docierały do wybranych osób w dwojaki sposób. Pierwszy
z nich stanowiły pisemne zawiadomienia; otrzymaniem takiego właśnie swoją obecność na spotkaniu tłumaczyła Wanda Bolesta.31 Drugim sposobem było ustne zaproszenie na spotkanie, jak
w przypadku Henryka Prackiego oraz Stefana Stępniewskiego.32
swoje ustalenia, bądź hipotezy z tego typu dokumentami, oczekując albo wytknięcia błędów, albo poparcia swojego
stanowiska przez innych historyków regionu bądź tych, zajmujących się obozem narodowym.

25
26

AIPN Ki, 013/911, t. 1, Protokół przesłuchania podejrzanego Stanisława Egiejmana, Radom 2 I 1947 r., k. 25.

Sądzę, iż z wymienionej grupy – współpracowników Egiejmana należy wyłączyć Stefana Stępniewskiego. Powodem pierwszym była jego jednorazowa obecność na spotkaniu w Resursie Rzemieślniczej w lutym 1946 r., na którym
– jak sam twierdził – znalazł się przypadkowo. Zeznawał: „[…] Będąc w lokalu związku cechów powiatowych powiadomiono mnie przez kogo nie pamiętam, że się odbędzie zebranie w sprawie wiadomości aktualnych”. Nie mniej ważnym
powodem były jego poglądy polityczne. Podczas zeznań przyznawał się do swojej przedwojennej przynależności do
PPS i jak sam mówił więcej w zebraniach SN nie uczestniczył, gdyż były one wbrew jego przekonaniom. AIPN Ki, 8/300,
Protokół przesłuchania podejrzanego Stefana Stępniewskiego, Radom 13 I 1947 r., k. 104.
Również Henryk Pracki, obecny jedynie podczas lutowego spotkania, nie powinien być, w moim przekonaniu, uważany
za współpracownika Egiejmana. Obu mężczyzn uważać należy za osoby, które zamierzano wciągnąć do prac organizacyjnych, jednak bez rezultatów.

27
AIPN Ki, 022/359, Kwestionariusze osobowe: Bolesta Wanda, Lerczyński Jan, Pracki Henryk, Stępniewski
Stefan, k. 9, 11-13.
Obecni byli: Stanisław Egiejman, Józef Lachorski, Wanda Bolesta, Henryk Pracki z żoną, Stefan Stępniewski,
Oirowski/Ojrowski Stanisław, Zawisza (brak imienia) oraz kilka nieznanych osób. Ustalenia na podstawie protokołów
przesłuchań: AIPN Ki, 8/300, Protokoły przesłuchań podejrzanych: Józefa Lachorskiego, Henryka Prackiego, Wandy
Bolesty i Stefana Stępniewskiego, k. 31, 73, 87, 106.

28

Henryk Pracki zeznawał, że przybył do wyznaczonego lokalu o godzinie 18.30; spotkanie trwało około godziny. AIPN Ki, 8/300, Protokół przesłuchania podejrzanego Henryka Prackiego, Radom 12 I 1947 r., k. 73.
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30
31

AIPN Ki, 8/300, Protokół przesłuchania podejrzanego Józefa Lachorskiego, Radom 12 III 1947 r., 36.

Tamże, Protokół przesłuchania podejrzanej Wandy Bolesty, Radom 22 I 1947 r., k. 90. Zawiadomienie według
słów przesłuchiwanej zostało pozostawione w jej warsztacie: „[…] dostałam krótką [notatkę – RP] pisaną na maszynie,
którą nie wiem kto mi doręczył, gdyż kartka ta leżała na warsztacie i było na niej pisane żebym ja wstawiła się do
Związku Cechów w Radomiu na zebranie”.
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32
Tamże, Protokół przesłuchania podejrzanego Henryka Prackiego, Radom 12 I 1947 r., k. 76. Pracki twierdził,
że na spotkanie zaprosił go Stanisław Egiejman w czasie wizyty w jego sklepie w dniu spotkania: tamże, Protokół przesłuchania podejrzanego Stefana Stępniewskiego, Radom 13 I 1947 r., k. 104. Stępniewski wspominał, że będąc już
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Tematami poruszanymi przez Stanisława Egiejmana i Józefa Lachorskiego były zagadnienia
zbliżającego się referendum ludowego w dniu 30 czerwca 1946 r. oraz kwestie dotyczące sytuacji
Stronnictwa Narodowego w kraju. Na podstawie zachowanych dokumentów wnioskować można,
że głównym tematem dyskusji stała się sytuacja partii. Punkt wyjścia stanowiło przypomnienie
zebranym o przedwojennych tradycjach stronnictwa. W dalszej kolejności omawiano aktualną
sytuację partii, jednocześnie podkreślając jej tymczasowość oraz okupacyjny charakter władzy
komunistycznej w kraju. Jednym z ważniejszych wątków, o którym wspominała większość obecnych była sprawa zalegalizowania stronnictwa. Wydaje się, że podczas spotkania zasygnalizowano
jedynie istnienie takiej możliwości, informując jednocześnie o konieczności prowadzenia działalności o charakterze konspiracyjnym. Działalność podziemna miała koncentrować się na akcji
pozyskiwania kolejnych członków. Miało to zaprocentować podczas przyszłych wyborów do
Sejmu.33 Najprawdopodobniej, zgodnie z wcześniejszymi słowami o tymczasowości władzy „ludowej”, liczono, że przyszłe wybory doprowadzą do zmian na scenie politycznej w kraju.
W kontekście omawiania kwestii legalizacji Stronnictwa Narodowego podczas lutowego
spotkania, warto wspomnieć o sygnalizowanych już kontaktach Józefa Lachorskiego ze Stanisławem Rymarem. Był on czołowym przedwojennym politykiem stronnictwa i z jego ramienia
posłem na Sejm II RP. Od połowy 1945 r. należał do Komitetu Legalizacyjnego Stronnictwa
Narodowego. Odgrywał w nim znaczną rolę, o czym świadczy m.in. wybór jego osoby do składu
delegacji Komitetu, mającej przedstawić Bolesławowi Bierutowi memoriał z wnioskiem o umożliwienie podjęcia legalnej działalności.34 Lachorski przyznawał się do co najmniej trzech spotkań
z Rymarem w Krakowie: jednego w końcu 1945 r., dwóch kolejnych w połowie roku 1946. Jak
sam wspominał, podczas spotkań z Rymarem: „[…] mówił [Stanisław Rymar – przyp. R.P.], że
jest zwolennikiem ujawnienia i zalegalizowania Stronnictwa Narodowego o co są prowadzone
rozmowy z Rządem”.35 Trudno określić, jaki wpływ na Lachorskiego miały spotkania oraz rozmowy prowadzone z Rymarem. Skłaniam się ku tezie, iż – przynajmniej w początkowym okresie
działalności – stanowisko środowiska Komitetu, w skład którego wchodził Stanisław Rymar,
mogło ukierunkowywać również działaczy radomskich.
W zachowanych dokumentach jedynie zasygnalizowanym wątkiem było omówienie kwestii
zbliżającego się czerwcowego referendum. Głos zabrał Józef Lachorski, przedstawiając zebranym swoje stanowisko. Stwierdził on, iż na pierwsze pytanie dotyczące potrzeby zniesienia Senatu odpowiedzieć należy według własnego sumienia, na dwa pozostałe pytania namawiał do
odpowiedzi – „tak”.36
Zebranie w lutym 1946 r. zakończone zostało, jak wspominała Wanda Bolesta, zapowiedzią
powstania Stronnictwa Narodowego oraz pytaniem do zgromadzonych o chęć wstąpienia w jego
szeregi.37
w lokalu przy ul. Kilińskiego 15 został powiadomiony o mającym się odbyć zebraniu w sprawie „wiadomości aktualnych”.
Usprawiedliwiając się brakiem pamięci nie potrafił (bądź nie chciał) wskazać, kto powiadomił go o spotkaniu.

33
34

Tamże, k. 77.

35
36

AIPN Ki, 8/300, Protokół przesłuchania podejrzanego Józefa Lachorskiego, Radom 10 I 1947 r., k. 27.

J. Mysiakowska, „Komitet Legalizacyjny Stronnictwa Narodowego”, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej,
nr 8-9 (2007): s. 76-81. Więcej o nieudanych próbach zalegalizowania SN: L. Kulińska, Narodowcy…, s. 21-28.
Tamże, Protokół przesłuchania podejrzanego Józefa Lachorskiego, Radom 20 I 1947 r., k. 30. Oficjalnie stanowisko SN wobec odwiedzi na pytania postawione w referendum z 30 VI 1946 r., ustalono podczas szóstego zebrania
Prezydium ZG SN odbywającego się Krakowie w dniach 30 IV-1 V 1946 r. Postanowiono wówczas: „[…] członkowie
SN mają odpowiedzieć »nie« na dwa pierwsze pytania”. L. Kulińska, Narodowcy…, s. 36.

37
Tamże, Protokół przesłuchania podejrzanej Wandy Bolesty, Radom 24 I 1947 r., k. 95-96. Według podejrzanej,
pytanie to miał zadać Józef Lachorski.

W celu uporządkowania informacji dotyczących powyższego zebrania, należy stwierdzić, iż
spotkanie to zorganizowane zostało najprawdopodobniej przez Stanisława Egiejmana przy
współpracy i wykorzystaniu znajomości Józefa Lachorskiego. Poprzez swoje wystąpienia zasygnalizowali zebranym możliwość wspólnego tworzenia, początkowo zakonspirowanej, a następnie
legalnej, partii politycznej o przedwojennych tradycjach. Zwracano uwagę na tymczasowość
władzy komunistycznej oraz jej okupacyjny charakter, czym tłumaczono konieczność działania
w konspiracji. Nakazywano, by przyszłych członków pozyskiwać wśród znajomych i zaufanych
osób. Wiele wskazuje, iż omawiane spotkanie w budynku przy ul. Kilińskiego 15 miało na celu
właśnie przyciągnięcie pierwszych członków do odbudowywanej partii. Wymowne w tej kwestii
było pytanie Lachorskiego zadane na zakończenie tegoż zebrania.
Trudno określić czy organizację lutowego zgromadzenia łączyć należy z nawiązaniem kontaktów z Zarządem Głównym SN. Jak wynika z ustaleń Lucyny Kulińskiej, doszło do tego przed
marcem 1946 r.38 Skłaniam się raczej ku tezie, iż rozpoczęcie prac na gruncie radomskim wynikało z nawiązania kontaktu ze Stanisławem Rymarem. Być może informacje o podjęciu działań
przez Komitet Legalizacyjny SN, zmierzających do zalegalizowania partii, stały się głównym
powodem rozpoczęcia prac organizacyjnych w Radomiu. Stanisław Rymar oraz idee Komitetu
Legalizacyjnego SN mogły przyspieszyć decyzję o reaktywacji partii w Radomiu. Jednak kolejne
działania konsultowano już z władzami konspiracyjnego Zarządu Głównego SN.
Oprócz powyższego zebrania, Egiejmanowi i jego współpracownikom udało się zorganizować
również spotkanie o nieco innym charakterze w czerwcu 1946 r. Poprzedziły je kontakty z władzami centralnymi stronnictwa, które reprezentował najprawdopodobniej Tadeusz Maciński
(kwestia ustalenia tożsamości omówiona została w części poświęconej kontaktom z Zarządem
Głównym SN). Spotkanie to, określane jako „konferencja członków zarządu okręgowego”, odbyło
się w mieszkaniu Stanisława Egiejmana w Radomiu przy ul. Pierackiego 25. Wśród zaproszonych
znaleźli się: Józef Lachorski, Jan Lerczyński oraz Józef Tatar, „reprezentujący” władze radomskie
oraz wspomniany Tadeusz Maciński „Tadeusz”, przedstawiciel Zarządu Głównego SN.
Tematami dyskusji podczas tej konferencji były: „[…] 1. możliwości [wybuchu – R.P.] trzeciej wojny światowej, 2. rola Mikołajczyka w Polsce, 3. możliwości zalegalizowania Stronnictwa
Narodowego, 4. stosunek Anglii i Ameryki do Niemców”.39
Głównym tematem, jak wynika z relacji obecnych osób, stało się pierwsze z wymienionych
zagadnień. Omówieniem kwestii możliwości wybuchu III wojny światowej zajął się Maciński.
Wspomnieć należy, że mimo obecności zaufanych osób40, żadna z nich nie znała (tak twierdzili
w czasie przesłuchań w MUBP w Radomiu oraz WUBP w Kielcach) prawdziwej tożsamości
przybyłego referenta. Według słów Macińskiego, kolejny powszechny konflikt zbrojny miał rozegrać się pomiędzy USA i ich sojusznikami oraz ZSRS. Jak przewidywał, wojna doprowadziłaby
do upadku Związku Sowieckiego, dzięki czemu Polska odzyskałaby niepodległość. Konflikt ten,

38
Do pierwszego spotkania z „Tadeuszem” doszło w kwietniu 1946 r., poprzedziło je otrzymanie listu z zaproszeniem do Warszawy. Egiejman stwierdzał, że list taki otrzymał na dwa tygodnie przed wyjazdem do Warszawy. Nie
wyklucza to więc ustaleń Lucyny Kulińskiej. AIPN Ki, 8/300, Protokół przesłuchania podejrzanego Stanisława Egiejmana,
Radom 2 I 1947 r., k. 13-14.
39
AIPN Ki, 8/300, Protokół przesłuchania podejrzanego Jana Lerczyńskiego, Kielce 7 IV 1947 r., k. 66-67.
Nieco inny zakres tematów poruszanych podczas omawianego spotkania przytaczał Józef Lachorski. Według niego
Stanisław Egiejman mówił o sytuacji Rządu Jedności Narodowej, ogólnej sytuacji międzynarodowej, sytuacji Polski
w polityce światowej. O nieuchronności wybuchu kolejnego konfliktu wygłosić referat miał „Tadeusz”. Tamże, Protokół
przesłuchania podejrzanego Józefa Lachorskiego, Radom 20 I 1947 r., k. 29-31.
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40
Egiejman, według relacji Józefa Tatara, miał przedstawić radomian „Tadeuszowi” właśnie taką formułą: „[…] są
to moi znajomi, ludzie zaufani”. AIPN Ki, 8/300, Protokół przesłuchania podejrzanego Józefa Tatara, Kielce 7 IV 1947 r., k. 43.
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oprócz znaczenia militarnego, miał także znacznie polityczne. Według słów Egiejmana, „Tadeusz” zwracał uwagę słuchaczy na zachowanie konspiracji oraz ostrożności przez członków Stronnictwa Narodowego. Po zwycięskim zakończeniu wojny przez demokracje zachodnie to właśnie
ta grupa miała objąć władzę w kraju uwolnionym od wpływów sowieckich.41
Według słów Józefa Tatara, rozważania te spotkały się z protestem zgromadzonych radomian.
Oprócz samego sprzeciwu przedstawiono również kontrargumenty, z których wynikało, iż wybuch kolejnego konfliktu o światowym zasięgu nie leżał w interesie Polski. Głównym powodem
była obawa radomian przed „wyniszczeniem” kraju, gdyż – jak twierdzono – Polska i Turcja
w przyszłym konflikcie musiałyby „dać żołnierza”. Oprócz obawy o biologiczne zniszczenie narodu, dochodziły do tego kwestie niekorzystnych zmian geopolitycznych. Przewidywano, że
potencjalny kolejny konflikt mógłby doprowadzić do odebrania tzw. Ziem Zachodnich przez
Niemcy za cenę ich przystąpienia do wojny po stronie demokracji zachodnich. Na zakończenie
tej wypowiedzi, z której wynikało, iż stroną przegraną byłby ZSRS padło dość odważne zdanie.
Twierdzono, że jednym z efektów przegranej Rosji sowieckiej w tej wojnie miało być zawarcie
ponownej ugody z Niemcami, co doprowadziłoby do zagłady Polski.42
Trudno jednoznacznie określić, czy powyższa wypowiedź Józefa Tatara w takiej formie została zaprezentowana również Tadeuszowi Macińskiemu. Jeżeli tak było, jego stanowisko, poparte przez pozostałych radomian, stanowiło wyraźny sprzeciw wobec linii politycznej
konspiracyjnego Zarządu Głównego SN w tej kwestii. Trzeba wspomnieć, iż nieuchronność kolejnej wojny, w której naprzeciw siebie stanęłyby USA z sojusznikami oraz ZSRS była jednym
z elementów ówczesnej bieżącej polityki stronnictwa.43 Dla sterników partii przyjęcie doktryny
o nieuchronności nadejścia kolejnego konfliktu zbrojnego usprawiedliwiało pozostawanie Stronnictwa Narodowego w formie organizacji zakonspirowanej, przygotowującej się do działań w kolejnych warunkach nadzwyczajnych.
Oprócz rozmów na temat konfliktu zbrojnego, podczas omawianego zebrania poruszano
także kwestie dotyczące sytuacji politycznej w kraju. Protokoły przesłuchań, prowadzonych
przez funkcjonariuszy UB oraz prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Kielcach, pozwalają jedynie wymienić te tematy, bez możliwości ich głębszej analizy. Do ciekawych wątków,
podejmowanych w dyskusji, należała sytuacja Polskiego Stronnictwa Ludowego i jego prezesa
Stanisława Mikołajczyka.44 Z pewnością był to jeden z ważniejszych tematów, szczególnie
w kontekście zbliżającego się referendum ludowego. Brak szczegółów uniemożliwia jednak
choćby zarysowanie stanowiska radomian, także w tej kwestii.
Stan badań nie pozwala na wysuwanie zbyt daleko idących wniosków, co do przebiegu rozmów na powyższy temat, stąd wolałbym w tym miejscu ograniczyć się do pytań badawczych,
niż udzielać odpowiedzi, opierając się wyłącznie na niemożliwych dzisiaj do udowodnienia przypuszczeniach. Podobnie jak w przypadku zebrania w lutym 1946 r., dostępność wiarygodnych
materiałów pozwala na przedstawienie jedynie podstawowych faktów dotyczących „konferencji”
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AIPN Ki, 8/300, Protokół przesłuchania podejrzanego Stanisława Egiejmana, Radom 2 I 1947 r., k. 13.
Tamże, Protokół przesłuchania podejrzanego Józefa Tatara, Radom 2 I 1947 r., k. 42-43.

R. Wnuk, „Polityczne i ideowe oblicze podziemia antykomunistycznego w Polsce” [w:] Aparat represji a opór
społeczeństwa wobec systemu komunistycznego w Polsce i na Litwie w latach 1944-1956, (red.) P. Niwiński (Warszawa:
2005): s. 27.

44
Jan Lerczyński potwierdzał prowadzenie rozmów na temat PSL: „Na zebraniu tym, obecnie sobie nie mogę
przypomnieć kto i co mówił, lecz ogólnie jak pamiętam mówione było coś o PSL-u, jaką drogę wybrało PSL i gdzie
zdąża. […] Było mówione też o roli PSL i jego prezesie Mikołajczyku by jakoś pogodzić obozy dzisiaj ścierające się ze
sobą”. AIPN Ki, 8/300, Protokół przesłuchania podejrzanego Jana Lerczyńskiego, Radom 5 I 1947 r., k. 57.

z udziałem Tadeusza Macińskiego, a więc: czasu, miejsca, obecnych uczestników, a także tematyki wówczas poruszanej.
W moim przekonaniu, spotkanie w czerwcu 1946 r. stanowiło jedno z istotniejszych wydarzeń w krótkiej historii Zarządu Okręgowego SN. O jego znaczeniu może świadczyć sama obecność członka Zarządu Głównego SN. Także mała liczba zaproszonych gości potwierdzałaby tezę
o konspiracyjnym charakterze zebrania. Ograniczenie obecnych do osób zaufanych wskazuje
na chęć utrzymania w tajemnicy kwestii poruszanych w trakcie dyskusji. Podkreślane wielokrotnie, banalizowanie tego spotkania przez Tatara, Lachorskiego i Lerczyńskiego wynikało
w dużej mierze z okoliczności, w jakich musieli opowiadać o tym wydarzeniu.45
Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z Zarządem Głównym SN stanowiło kolejny przejaw
działalności Stanisława Egiejmana oraz jego współpracowników. Na podstawie zachowanych
dokumentów można pokusić się o tezę, iż osobą odpowiedzialną za kontakty z placówką w Radomiu ze strony władz centralnych był wspominany już Maciński.46 Lucyna Kulińska, podejmując próbę odtworzenia struktury organizacyjnej władz centralnych partii w kraju, ustaliła, iż
od października 1945 do lipca 1946 r. pełnił on funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego w Prezydium Zarządu Głównego SN.47 Od lipca 1946 r. w wyniku reorganizacji stracił
miejsce w Prezydium Zarządu Głównego SN. Został kierownikiem wydziału terenowego, nad
którym nadzór sprawował członek Prezydium – Leon Dziubecki.
Proces ograniczania znaczenia Tadeusza Macińskiego w Prezydium Zarządu Głównego SN
widoczny jest także w zachowanych fragmentach korespondencji, krążącej pomiędzy Zarządem
Okręgowym SN w Radomiu, a władzami centralnymi stronnictwa. Analizując podpisy w listach
dostarczanych do Radomia do października 1946 r., autor listów bądź osoba aprobująca treść
takowych podpisywała się formułą Kierownik Organizacyjny Prezydium.48 Od października
1946 r. zmieniła się formuła w podpisach na kierownik organizacyjny Zarządu Głównego, co należy łączyć z zaaprobowaniem wspomnianej reorganizacji w Zarządzie Głównym SN przez prezesa SN – Tadeusza Bieleckiego.49
Oprócz podpisów pod listami, które odzwierciedlają funkcje pełnione przez Macińskiego
w Zarządzie Głównym SN, ważnym jest także pojawiający się pseudonim „Tadeusz”. W czasie
zeznań Stanisław Egiejman, nawiązując do swoich kontaktów z władzami centralnymi, wskazywał na osobę posługującą się wymienionym pseudonimem.50 „Tadeusz”, jak podaje Mirosław
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Podobny wydźwięk mogła mieć także odpowiedź na pytanie „Tadeusza”, dotycząca potrzeby zawiązania
zakonspirowanego Stronnictwa Narodowego. Jak stwierdził Tatar podczas przesłuchania, projekt ten również został
odrzucony przez zgromadzonych. Dalsza działalność potwierdza jednak, że działalność o charakterze konspiracyjnym
prowadzona była w dalszym ciągu, w kolejnych miesiącach 1946 r. Świadczy o tym, choćby krążąca korespondencja
pomiędzy Warszawą a Radomiem, zawierająca wymianę informacji oraz pytania dotyczące spraw organizacyjnych.
Biogram Tadeusza Macińskiego zob.: M. Orłowski, Prasa konspiracyjna Stronnictwa Narodowego w latach
1939-1947 (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006): s. 281-286.
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Więcej o strukturze organizacyjnej władz centralnych SN w kraju: L. Kulińska, Narodowcy…, s. 31-43.
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L. Kulińska, Narodowcy…, s. 39.

W oryginałach występują różne formy zapisu, np. w listy z maja 1946 r. podpisano (–) Kierownik Org. Prezydium, w kolejnych listach: (–) Kier. Org. Prez., jeden list z września 1946 r. podpisano: kier.org. Prez. Zob.: AIPN,
1570/432, Listy do Zarządu Okręgu Radomskiego, k. 3-5, 16-18, 21-25.
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AIPN Ki 8/300, Protokół przesłuchania podejrzanego Stanisława Egiejmana, Radom 2 I 1947 r., k. 13. Przesłuchującemu o „Tadeuszu” powiedział jedynie: „[…] Nazwisko »Tadeusza« nie jest mi znane, wygląda na lat około 50
pochodzi ze sfer inteligencji” oraz określił jego stanowisko mianem: szefa głównego sztabu SN. Także kolejni przesłuchiwani twierdzili, że osoba o pseudonimie „Tadeusz” nie była im znana oraz równie często stwierdzali, że widzieli ją
po raz pierwszy.
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Orłowski, był jednym z konspiracyjnych „wcieleń” Tadeusza Macińskiego; oprócz niego używał
również pseudonimów: „Prus”, „3097”, „097”, „3704”, „Dunin” oraz „Czesław”.51 Kwestia pseudonimu „Czesław” znalazła się również w treści jednego z listów kierowanych do Radomia:
„Dla [podkreślenie w oryginale – R.P.] Komunikuję, że od następnego listu począwszy, używać
będę w korespondencji z Kolegami pseudonimu »Czesław«. 18 X [19]46 kierownik org. Z.G.
[podpis nieczytelny – R.P.]”.52 Analiza zaprezentowanych dokumentów oraz ustalenia Lucyny
Kulińskiej i Mirosława Orłowskiego wskazują, iż osobą odpowiedzialną za kontakt z Zarządem
Okręgowym w Radomiu mógł być z dużym prawdopodobieństwem Tadeusz Maciński – początkowo Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, a następnie kierownik wydziału terenowego Stronnictwa Narodowego.53
Pierwsze fragmenty korespondencji, jaka krążyła pomiędzy Radomiem a Warszawą pochodzą
z maja 1946 r. Mają one charakter typowo informacyjny. Pierwszy list, datowany na 19 maja
1946 r., dotyczył kwestii przebiegu granicy wschodniej. Przesyłka ta zawierała także ciekawe
załączniki: tekst postulatów granicznych oraz mapkę z zaznaczonymi czterema wariantami przebiegu powyższej granicy.54 Kolejny list z 22 maja 1946 r. zawierał również załącznik, tym razem
był to tekst listu Tadeusza Bieleckiego do Prezydium Zarządu Głównego SN z listopada 1945
r.55 Przesyłanie materiałów, dzięki którym adresaci mogli zapoznać się z aktualnymi wytycznymi
partii w sprawach bieżącej polityki było kontynuowane także w kolejnych miesiącach. Tak było
z listem z 12 czerwca 1946 r., do którego dołączono m.in.: biuletyn Centralnego Wydziału Propagandy oraz ulotki dotyczące referendum ludowego.56
W tydzień później, w liście zaadresowanym do „Kol. Radomskiego”, członkowie Zarządu
Okręgu oraz prezesi powiatowi otrzymali kolejne „materiały informacyjne”. Były to tym razem:
„Stosunek Sowietów do Anglosasów”, „Sowietyzacja Polski”, „System Rządów w Polsce” oraz
siedem innych (brak tytułów) załączników. Oprócz śladów po nadsyłanych materiałach znajdujących się w listach, także w zachowanych protokołach przesłuchań znaleźć można informacje
dotyczące nadsyłania materiałów informacyjnych. Stanisław Egiejman, odpowiadając na pytania
funkcjonariusza MUBP w Radomiu dotyczące pochodzenia prasy, którą następnie sam przekazał
Tatarowi57 oraz Lachorskiemu58, stwierdził: „[…] Przywiózł to do mnie łącznik od »Tadeusza«,

Egiejman stwierdzał, iż kontakt z osobą o pseudonimie „Tadeusz”, którą tytułował mianem Szefa Sztabu
Głównego SN nawiązał w kwietniu 1946 r. AIPN Ki, 8/300 , Protokół przesłuchania podejrzanego Stanisława Egiejmana,
Radom 2 I 1947 r., k. 13
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AIPN, 1570/432, List – krótka notka informacyjna, dn. 18 X 46 kierownik org. ZG, k. 7.

Problem tożsamości osoby o pseudonimie „Tadeusz” był również poruszany podczas przesłuchiwania członków Częstochowskiego Zarządu Okręgowego SN. I tak np., 29 I 1947 r. Podprokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej, por. Andrzej Wilkszyński, zapytywał Lucjana Kwaśniewskiego ps. „Józef”: „[…] Co oznaczały numery 8048, 8051,
8046, 3704, 8045, 1106, 1361?”. Kwaśniewski odpowiadał: „Numery te oznaczały pseudonimy dodatkowe, kto miał
numer 8048 nie wiem tego, 8051 o ile się nie mylę było dodatkowe ps. Rybickiego Stefana, 8046 ja miałem to jest
Kwaśniewski Lucjan ps. „Józef”. 3704 prawdopodobnie był „Tadeusz”, którego nazwiska nie znam [podkr. – R.P.]”.
AIPN Ki, 8/295, Akta sprawy karnej przeciwko Klemensowi Kanczewskiemu i innym, Protokół przesłuchania podejrzanego Kwaśniewskiego Lucjana, Częstochowa 29 I 1947 r., k. 580.
AIPN, 1570/432, Do Okręgu R., k. 4-5. Jak pisał autor w treści listu na powyższej mapce zaznaczono przebieg m.in.: linii Dmowskiego oraz aktualne propozycje władz partii dotyczące granicy wschodniej.
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Tamże, List – Zarząd Okręgu R., k. 17.

Ulotki dotyczące referendum ludowego autorstwa Bronisława Ekierta, w treści zgodne z zaleceniami Prezydium partii, wskazywały, aby członkowie partii na dwa pierwsze pytania odpowiadali „nie”, natomiast „tak” na pytanie
trzecie. Zob.: L. Kulińska, Narodowcy…, s. 97.

57
Józef Tatar opisywał otrzymany latem 1946 r. biuletyn, jako zamiennie gazetkę, ulotkę bądź broszurkę drukowaną na maszynie, a następnie powieloną liczącą do kilkunastu stron, zawierającą wiadomości radiowe. Dodatkową

przywiózł 3 komplety pod trzema różnymi tytułami. Jeden z nich był dotyczący przemówienia
poselskiego w parlamencie angielskim w sprawach polskich”.59
Zarys treści broszur opisała Wanda Bolesta, która otrzymała je od Józefa Lachorskiego we
wrześniu 1946 r.60 Pierwsza z nich, jak wspominała, zawierała sprawozdanie z brytyjskiej Izby
Gmin, w którym stwierdzano, że Polska to kraj umęczony, a Polacy są prześladowani. Druga,
zatytułowana „Głosy Polaków z Ameryki”, zawierała krytykę rządu komunistycznego w Polsce
oraz osoby ówczesnego ambasadora w USA – Oskara Langego. Oprócz treści broszur, Wanda
Bolesta pamiętała także o pewnym szczególe dotyczącym formy fizycznej materiałów: „Na każdej broszurze był fałszywy autor i fałszywy tytuł, gdyż treści wewnętrzne broszurki nie odpowiadały stronie zatytułowanej”.61 Metoda taka nie gwarantowała bezpieczeństwa w czasie
dokładnej rewizji osoby posiadającej broszurę, jednakże z całą pewnością zmniejszała ryzyko
w czasie pobieżnych kontroli.
Oprócz wykorzystywania kontaktu do dostarczania materiałów informacyjnych, większość
krążących listów dotyczyła kwestii organizacyjnych. Jak wynika z zachowanych dokumentów,
stanowiących zapis (być może niepełny) dialogu, jaki prowadzili Maciński i Egiejman, głównymi
problemami, o których dyskutowano były: stopień nawiązania kontaktów z sympatykami SN
znajdującymi na terenach powiatów Okręgu Radomskiego SN, kwestie kształtu terytorialnego
okręgu oraz prowadzenie bieżących działań w ramach stronnictwa. W przypadku pytań dotyczących rozwoju Stronnictwa Narodowego w sąsiednich powiatach, pierwszy tego typu zachowany i dostępny dla autora list pochodzi z 12 czerwca 1946 r. Także w kolejnym z 19 czerwca
1946 r. podejmowano tę kwestię słowami: „[…] jak najszybsze nawiązanie kontaktów do Powiatów i wyznaczenie, jeśli nie prezesów Powiatów, to co najmniej mężów zaufania po jednym
na Powiat, którzy mogliby przystąpić do tworzenia zespołów kierowniczych dla Powiatów. Przypominam, że w grę wchodzą Powiaty: Radom-miasto, Radom-wieś, Kozienice, Iłża, Końskie
i Opoczno. Prezesi (mężowie zaufania) są pożądani w miastach powiatowych, względnie w największych miastach powiatów”.62
Jesienią 1946 r., jak wynika z treści poszczególnych listów, nawiązanie kontaktów z „mężami zaufania” w powiatach nabrało znaczenia strategicznego. Jak pisano w liście z 8 października, rozbudowa struktur terenowych stanowiła zadanie podstawowe, wszystkie inne
miały wobec niej charakter wtórny.63 Jedynym odnalezionym listem pochodzącym od działaczy z Radomia, informującym o postępach prac w terenie jest notatka z 10 października.
Egiejman przekazywał w nim bardzo optymistyczne wiadomości. Pisał m.in.: „[…] z naszego
informacją był podany tytuł tejże: „Biuletyn Informacyjny”. Tytuł ten faktycznie występował jako jedno z wydawnictw
obozu narodowego, lecz – jak ustalił Mirosław Orłowski – ograniczony był do okręgu lubelskiego i wydawany w 1940 r.
M. Orłowski, Prasa konspiracyjna Stronnictwa Narodowego…, s. 163.
Józef Lachorski stwierdzał podczas przesłuchania, że w okresie po 1944 r. otrzymał dwa razy „nielegalną
prasę” po trzy-cztery egzemplarze w komplecie, które następnie przekazał Wandzie Boleście. AIPN Ki, 8/300, Protokół
przesłuchania podejrzanego Józefa Lachorskiego, Radom 5 I 1947 r., k. 24-26. Podczas ostatniego przesłuchania 13
III 1947 r. Lachorski stwierdził, że przekazanie materiałów Boleście nie uważał za przestępstwo, gdyż ich treść zawierała
„informacje radiowe wygłaszane codziennie przez radio”.
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AIPN Ki, 8/300, Protokół przesłuchania podejrzanego Stanisława Egiejmana, Radom 2 I 1947 r., k. 15.
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AIPN, 1570/432, List – Kol. Radomski, 19 VI 46 r., k. 22.

Tamże, Protokół przesłuchania podejrzanej Wandy Bolesty, Radom 5 I 1947 r., k. 86-87.

Materiały informacyjne pochodzenia endeckiego oprawione na sposób, jaki zapamiętała Wanda Bolesta
znajdują się w zbiorach archiwalnych Delegatury IPN-KŚZpNP w Kielcach, stanowią materiały rzeczowe włączone do
akt spraw sądowych AIPN Ki, 8/295 (akta sprawy karnej przeciwko Klemensowi Kanczewskiemu i innym).
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Tamże, List – Kolega Radomski, 8 X 46, k. 12.
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dawnego terenu odnaleziono ludzi odpowiednich prawie wszędzie (praca w toku), trudności
są z nowymi terenami, ale i tam poczyniono starania, które powinny wkrótce dać pozytywny
rezultat”.64 Niestety, wiadomości podane w przytoczonym dokumencie są zbyt ogólnikowe.
Uniemożliwiają dzisiaj jednoznaczne określenie, których powiatów oraz jakich ludzi dotyczyła
ta informacja. Dokumenty zawierające konkretne informacje o próbach pozyskiwania nowych
członków, dotyczą pojedynczych tego typu akcji, odnoszących się do osób znajomych z terenu
Radomia.65
Kolejnymi problemami poruszanymi przez korespondujących były granice terytorialne
okręgu oraz bieżąca organizacja pracy. W liście z 7 lipca 1946 r. adresowanym do Zarządu Okręgu
Radomskiego Maciński, w imieniu kierownictwa Wydziału Organizacyjnego Prezydium Zarządu
Głównego SN, informował radomian o ustanowieniu granic ich okręgu. W jego skład wchodzić
miało dziesięć powiatów: Radom-miasto, Radom-wieś, Kozienice, Iłża, Końskie, Opoczno,
Kielce-miasto, Kielce-wieś, Opatów i Jędrzejów. Jak podawano dalej, okręg radomski liczyć miał
14.172 km2, zamieszkałych przez 1.356.000 osób.66 Przyznanie tak rozległych terenów wynikało
przede wszystkim z braku organizacji partyjnej na obszarze przedwojennej stolicy województwa
– Kielc. Z tego też powodu ościenne wobec Kielc powiaty (jędrzejowski i opatowski) zostały
włączone do okręgu radomskiego.67
List z wytycznymi w sprawie granic okręgu był ostatnim z zachowanych, traktującym
o sprawach terytorialnych. Kończył wcześniejszą krótką wymianę zdań władz okręgowych
z Wydziałem Organizacyjnym na temat miejsca Opatowa w strukturach powojennego Stronnictwa Narodowego. Władze centralne, reprezentowane przez Macińskiego, opowiadały się
za pozostawieniem wspomnianego w Okręgu Kieleckim; Egiejman sugerował natomiast włączenie go do Okręgu Radomskiego. Ciekawy szczegół w tej dyskusji stanowił argument użyty
przez Egiejmana, mający przekonać o konieczności przyłączenia Opatowa do Okręgu Radomskiego SN. Mówił on, że już sama obecność w granicach Okręgu Radomskiego SN SkarżyskaKamiennej – „ważnego punktu węzłowego” – determinuje włączenie Opatowa do
powyższego. W tym samym liście pojawiło się również enigmatyczne stwierdzenie, iż w razie
przydzielenia Opatowa do Kielc będzie „trzeba mieć w Skarżysku podwójny organ”. Być może
Egiejman w przyszłości, planując rozwój okręgu, widział w Skarżysku-Kamiennej (regionalny
węzeł komunikacyjny) lokalizację punktu związanego z utrzymywaniem łączności. Co ważne,

Tamże, List – Szanowny Panie Kolego, 10 X 1946 Radomski, k. 14. Stanisław Egiejman wspominał podczas
swojego przesłuchania 2 I 1946 r., iż podjecie działań zmierzających do nawiązania kontaktu z osobami zaufanymi miało
miejsce w listopadzie 1946 r. O realizację tego zadania poproszony został Józef Lachorski, który – według słów Egiejmana
– wyraził na to zgodę. AIPN Ki, 8/300, Protokół przesłuchania podejrzanego Stanisława Egiejmana, Radom 2 I 1947 r.,
k. 14-15. Sam Lachorski stanowczo zaprzeczał, by podejmował tego typu zobowiązanie, np. „[…] Ja we własnej osobie
nie starałem się w celu nawiązania dalszych kontaktów i organizowania na dalszych terenach Polski Stronnictwa Narodowego”. Tamże, Protokół przesłuchania podejrzanego Józefa Lachorskiego, Radom 20 I 1947 r., k. 31.
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M.in. Egiejman wspominał, że próbował wciągnąć do organizacji dwie osoby z Radomia o nazwiskach: Oirowski/Ojrowski (w dokumentach pojawiała się jeszcze inna pisownia tego nazwiska – Orjowski) i Czechowicz. Osoby
te jednak odmówiły mu, pierwsza z powodu sympatii do Stronnictwa Pracy, druga z chęci zachowania apolityczności.
AIPN Ki, 8/300, Protokół przesłuchania podejrzanego Stanisława Egiejmana, Radom 2 I 1947 r., k. 13-14. Innym przykładem były słowa Wandy Bolesty, która za wstąpienie do SN odpowiedzialnym czyniła Józefa Lachorskiego: „[…] Do
SN należę od czerwca 1946 r.; wciągnął mnie do organizacji Józef Lachorski”. Tamże, Protokół przesłuchania podejrzanego Wandy Bolesty, Radom 5 I 1947 r., k. 86.
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AIPN, 1570/432, List – Zarząd Okręgu R, dn. 19 VI 46, k. 18.

Z powodu braku prac organizacyjnych w Kielcach, także inne powiaty „projektowanego Okręgu Kieleckiego”
zostały włączone do sąsiednich Okręgów. Do Okręgu Rzeszowskiego: Tarnobrzeski i Sandomierski, do Tarnowskiego:
Stopnicki i Pińczowski oraz do Okręgu Częstochowskiego powiat włoszczowski.

uznawał on konieczność budowy i powołania drugiego tego typu punktu w razie przyłączenia
Opatowa do Kielc.68
Organizacja pracy Zarządu Okręgu Radomskiego stanowiła kolejne zagadnienie, poruszane
w listach nadsyłanych do Radomia. Pierwsze wskazówki dotyczące organizacji pracy w okręgu
znalazły się w czerwcowych listach i dotyczyły „terminarza zebrań i łączności organizacyjnej”.
Za tym zapisem kryło się ustalenie comiesięcznego harmonogramu spotkań oraz odbierania
i wysyłania wiadomości. W przypadku Okręgu Radomskiego, zebrania zarządu miały odbywać
się w dniach 11-13 każdego miesiąca, z kolei w dniach 8-10 miała być odbierana i wysyłana poczta do Prezydium.69
Tak ustalony harmonogram gwarantował, że na kolejnym zebraniu jednym z punktów było
zapoznanie się oraz omówienie wiadomości przysłanych z centrali. Jednocześnie zarząd miał
czas na przygotowanie wiadomości wychodzących przez kolejny miesiąc, dokładnie do każdego
8 (po korekcie do 6 dnia) następnego miesiąca. 20 października 1946 r. nadesłana została do
Zarządu Okręgu Radomskiego bardziej szczegółowa „instrukcja”, mająca ujednolicić oraz uregulować mechanizmy łączności Zarządów Okręgu z Zarządem Głównym.70 Potwierdzono w niej
wcześniejsze terminy organizacji zebrań oraz odbioru i wysyłania poczty, zawiadomiono o nadaniu Okręgowi Radomskiemu konspiracyjnej nazwy „3-R”, informowano o wprowadzeniu dość
rozbudowanego systemu wymiany informacji. Jak pisano w końcowej części dokumentu, prezesi
poszczególnych okręgów mieli m.in. wyszukać i zorganizować „punkty wlotowe” dla poczty
z Zarządu Głównego oraz przygotować i przeszkolić obsługę tych punktów. Nakazywano wyznaczenie dwóch osób (w fazie początkowej organizowania łączności wyrażono zgodę na jedną
osobę), mających zajmować się w przyszłości obsługą tzw. punktu meldunkowego, wyznaczonego przez Wydział Organizacyjny Prezydium Zarządu Głównego SN. Ostatnim zadaniem było
omówienie szczegółów dotyczących, z jednej strony, zasad otrzymywania wiadomości z Zarządu
Głównego do tzw. punktów wlotowych; z drugiej zaś, wysyłanie za pomocą własnych łączników
wiadomości do wspomnianego już wyżej „punktu meldunkowego ZG”.
Wydaje się, że tak zorganizowana łączność, wymagająca zaplecza w ilości członków oraz zaufanych lokalizacji w mieście, nie odpowiadała stopniowi zorganizowania Okręgu Radomskiego.
Podobnie jak w przypadku przyznania rozległych terenów podległych władzy Egiejmana, także
teraz realizacja tych zamierzeń stanowiła projekt na przyszłość, która nie była dana członkom
omawianego zarządu.

Aresztowanie
Do aresztowań z powodu przynależności do Stronnictwa Narodowego doszło w Radomiu
w pierwszych dniach stycznia 1947 r. Jak wynika z fragmentów sprawozdania WUBP w Kielcach,
działania wobec członków stronnictwa rozpoczęto na podstawie materiałów „przesłanych przez

68
AIPN, 1570/432, List – rozpoczynający się od słów Powiat Opatowski, 22 VI 1946 r., k. 15. O roli SkarżyskaKamiennej jako ważnego dla komunistów węzła komunikacyjnego regionu świadczyć mogą słowa zawarte w jednej
z charakterystyk: „Dogodna łączność z innymi ośrodkami w kraju i województwie sprawiły, że na terenie Skarżyska odbywały i odbywają się kontakty b. przywódców band Win-owsko NSZ-towskich, którzy w poprzednim okresie podejmowali decyzje zbrojnej walki przeciwko władzy ludowej”. AIPN Ki, 015/798, Sprawa zagadnieniowa na podziemie
i bandytyzm polityczny, Kontrwywiadowcza charakterystyka, Skarżysko-Kamienna 26 VI 1959 r., k. 28.
AIPN, 1570/432, List – Kolega Radomski, 12 VI 46, k. 24. W jednym z późniejszych listów powyższe ustalenia
poddano lekkiej korekcie, mianowicie dla zebrań zarezerwowano cztery dni 10-14 każdego miesiąca, dla poczty natomiast 6-9.
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Tamże, List – Prezes i Zarząd Okręgu Radomskiego, 20 X 1946, k. 8-11.
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Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie”.71 Znamienne jest, że w tym samym
czasie (2 stycznia 1947 r.) doszło również do aresztowania Prezesa Zarządu Okręgowego SN
w Częstochowie – Klemensa Kanczewskiego.72 Zdaniem autora, działania UB wobec obu prezesów zarządów Stronnictwa Narodowego w Radomiu i Częstochowie stanowiły następstwo
aresztowania Tadeusza Macińskiego 23 grudnia 1946 r. w Poddębinie (obecnie część Tuszyna,
woj. łódzkie) przez funkcjonariuszy UB. Oprócz samego kierownika Wydziału Organizacyjnego,
w ręce policji politycznej wpadło wówczas także prowadzone przez niego archiwum stronnictwa,
zawierające wiele danych i w istocie dekonspirujących członków organizacji.73
Według dokumentów bezpieki, Stanisław Egiejman został zatrzymany 2 stycznia 1947 r.
o godzinie 20.00.74 Inny czas aresztowania pamiętali najbliżsi członkowie jego rodziny. Według
córki Egiejmana miało to miejsce w nocy z 1 na 2 stycznia 1947 r.75 Egiejman formalnie był podejrzewany o przynależność do nielegalnej organizacji Stronnictwa Narodowego. Jeszcze
2 stycznia został przesłuchany przez sierż. Wacława Szewczyka, funkcjonariusza MUBP w Radomiu.
Pozostałych zatrzymano w dniach 4-5 stycznia (wyjątkiem był Józef Tatar, podobnie jak
Egiejman zatrzymany 2 stycznia). Według relacji córki Stanisława Egiejmana – Zofii Hebdzyńskiej, po aresztowaniu ojca w ich domu przy ul. Pierackiego funkcjonariusze „bezpieki” zorganizowali do 10 stycznia tzw. kocioł. Fakt ten potwierdzałyby także dokumenty o proweniencji
„ubeckiej”. W piśmie do MBP (brak nadawcy) pisano: „Na terenie Radomia w dn. 2 I 1947 r.
aresztowany został Prezes Okręgu nielegalnej organizacji SN Egiejman Stanisław Dyr. Gimnazjum w Radomiu. Następnie na pozostawionej zasadzce u Stanisława Egiejmana zatrzymani zostali: Tatar Józef, Egiejman Bolesław, Lachorski Józef, Lerczyński Jan”.76
Kontynuując relację, Zofia Hebdzyńska wspominała, że w tym czasie doszło w Radomiu do
aresztowania także innych osób, z których zapamiętała jedynie nazwisko Lachorskiego.77 Świad-

OKŚZpNP Lu S 61/02/Zk t. 1-2, Akta główne prokuratora w sprawie pozbawienia życia Stanisława Egiejmana
w styczniu 1947 r., Pismo Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskimu
w Lublinie do Pani Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie, k. 156157. W cytowanym już dokumencie: AIPN Ki 022/359, Charakterystyka 464, k. 1-5, odnaleźć można sformułowanie sugerujące, iż aresztowania nie były efektem otrzymania „materiałów z zewnątrz”. Pisano, iż radomskie UB na podstawie
informacji z lutego 1946 r. od TW „Mech” (dotyczyły m.in. nastrojów w szkole, w której uczył Tadeusz Tatar), wszczęło
rozpracowanie operacyjne krypt. „Wisła”. Zaś aresztowania z początków 1947 r. stanowić miały zakończenie „realizacji
sprawy”. Jednoznaczna odpowiedź wymaga przeprowadzenia gruntowej kwerendy w zakresie inwigilacji środowiska
członków i sympatyków SN w Radomiu, czy szerzej w przedwojennym województwie kieleckim. Niniejszy szkic, dotyczący działalności partii, kwestię tę jedynie sygnalizuje, nie podejmując się jej wyjaśnienia.
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Tamże, Pismo UBP w Kielcach do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Kielce 31 I 1947 r., k. 204.
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AIPN Ki, 8/300, Do Szefa WUBP w Kielcach. Raport, Radom 4 I 1947 r., k. 23.
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Tamże, Pismo MBP w Warszawie Departament III, Wydział I, Telefonogram nr 377, k. 213.

M. Orłowski, „Tadeusz Maciński (1905-1999) – publicysta i ideolog, działacz Narodowego Podziemia” [w:]
Obóz Narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów, (red.) R. Sierchuła (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2010): s.
186. Ciekawym szczegółem dotyczącym kwestii archiwum było pytanie zadane Józefowi Lachorskiemu przez oficera
śledczego WUBP w Kielcach – Włodzimierza Poselskiego. Pytał on: „[…] Dlaczego wobec powyższego (wcześniejsze
pytanie dotyczyło prób nawiązania kontaktów w powiatach) figuruje wasze nazwisko w archiwum i podana jest funkcja
wiceprezesa Powiatowego Zarządu SN”. AIPN Ki, 8/300, Protokół przesłuchania podejrzanego Józefa Lachorskiego,
Kielce 12 III 1947 r., k. 37.
OKŚZpNP Lu S 61/02/Zk, t. 1-2, Protokół przesłuchania świadka: Janina Kamińska-Rozmiarek z d. Egiejman,
Warszawa 8 X 1991 r., k. 17-18. W piśmie do Wydziału I Departamentu III MBP, adresat informowany był o aresztowaniu
2 I 1947 r. Stanisława Egiejmana. Informowano także o „pozostawieniu zasadzki u Stanisława Egiejmana” i dalszych
aresztowaniach Józefa Tatara, Józefa Lachorskiego oraz Jana Lerczyńskiego.
Tamże, Protokół przesłuchania świadka: Zofia Hebdzyńska zd. Egiejman, Warszawa 8 X 1991 r., k. 15-16.

kiem radomskich aresztowań członków i sympatyków Stronnictwa Narodowego był przebywający
w domu Józefa Tatara znajomy jego córki – Henryk Kordus. Ten wówczas 23-letni chłopak zamieszkały Chylicach mówił oficerowi śledczemu MUBP w Radomiu o celu przyjazdu do Tatara:
„Przyjechałem do córki Józefa Tatara w celu uczenia się botaniki i fizyki, ponieważ ona posiada
te książki i lepiej zna te przedmioty ode mnie, ponieważ ona była w uniwersytecie w Poznaniu.
Z Warszawy wyjechałem dnia 29 grudnia 1946 i od tegoż dnia wieczorem zamieszkiwałem u Tatarów, a dnia 2 stycznia 1947 r. zostałem zatrzymany w domu Tatarów”.78 O zwolnienie chłopaka
upominał się w liście do PUBP w Radomiu jego brat Michał Kordus – członek PPR, który aresztowanie uważał za pomyłkę. Najprawdopodobniej Henryk Kordus został zwolniony po 10 stycznia
1947 r. Tego dnia był jeszcze przesłuchiwany przez funkcjonariusza radomskiego MUBP.79
W okresie pierwszych przesłuchań oraz dokonywania kolejnych aresztowań miało miejsce
tragiczne wydarzenie. Jak podawały władze aparatu bezpieczeństwa, Stanisław Egiejman
7 stycznia 1947 r. w czasie pobytu w areszcie MUBP w Radomiu targnął się na swoje życie,
wcześniej kreśląc list pożegnalny do swoich najbliższych.80
Z kwestią wyjaśnienia okoliczności śmierci Stanisława Egiejmana mierzyły się już zarówno
instytucje państwowe, jak i osoby prywatne.81 Z analizy dokumentów prokuratorskich oraz wniosków Arkadiusza Kutkowskiego wynika, że od 1947 r., oprócz oficjalnej wersji podawanej przez
UB i współpracujących z nią instytucji, istniała także wersja nieoficjalna, według której to właśnie funkcjonariusze „bezpieczeństwa” byli sprawcami śmierci aresztowanego. Prowadzone przez
prokuratorów IPN-OKŚZpNP w Lublinie śledztwo w związku z podejrzeniem popełnienia
zbrodni komunistycznej zostało umorzone 20 stycznia 2005 r. z powodu „braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie”.
Śmierć Egiejmana była najtragiczniejszym wydarzeniem w krótkiej historii powojennego
Stronnictwa Narodowego. Jak odnotował Kutkowski: „[…] wstrząsnęła społecznością Radomia.
Zmarły był przecież znanym społecznikiem, założycielem i byłym dyrektorem gimnazjum im.
Jana Kochanowskiego, jedną z najbardziej szanowanych osób. […] Rodzina, przyjaciele i znajomi, a także liczne grono wychowanków gimnazjum łączyli tragedię raczej z bezwzględnością
funkcjonariuszy UB”.82
Mimo śmierci przywódcy grupy radomskich endeków, pozostali zatrzymani przebywali
w dalszym ciągu w radomskim areszcie. Wszystkich poddano serii przesłuchań, początkowo
przez funkcjonariuszy MUBP w Radomiu, a następnie Wojskowego Prokuratora Rejonowego
w Kielcach oraz przez oficerów śledczych WUBP w Kielcach. Na przełomie stycznia i lutego
1947 r. zostali przeniesieni do aresztu śledczego WUBP w Kielcach. Stosowne pismo złożono
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AIPN Ki, 013/911, t. 1, Protokół przesłuchania podejrzanego Henryka Kordusa, Radom 10 I 1947 r., k. 224.

Wspomniał wówczas, że podczas kolacji 31 XII 1946 r. Józef Tatar mówił o wartości dzieł Romana Dmowskiego w poznaniu całokształtu zagadnień ówczesnej Polski.
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List ten stanowi integralną część akt sądowych: AIPN Ki, 8/300, Akta sprawy karnej przeciwko Józefowi Lachorskiemu i innym. Treść listu dostępna np. w elektronicznej formie artykułu A. Kutkowskiego, patrz: przypis 77.
81
Świadkowie (zeznającymi byli żyjący członkowie rodziny Egiejmana) byli przesłuchiwani przez prokuratorów
Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej oraz Okręgowych Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu i Lublinie. Także dziennikarz Arkadiusz Kutkowski
(obecnie pracownik naukowy Delegatury IPN-KŚZpNP w Radomiu) opublikował tekst dotyczący okoliczności śmierci
Egiejmana. Zob.: A. Kutkowski, „Tajemnica śmierci Stanisława Egiejmana – II”, Miesięcznik Prowincjonalny, nr 6 (2007).
A. Kutkowski, „Tajemnica śmierci Stanisława Egiejmana – II”, Miesięcznik Prowincjonalny, nr 6 (2007): [dostęp:
26 czerwca 2011], <http://www.miesiecznikprowincjonalny.yoyo.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=88>.
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OKŚZpNP Lu S 61/02/Zk, t. 1-2, Fragment sprawozdania dekadowego dotyczącego pracy Wydziału Śledczego WUBP w Kielcach za okres od 1-10 III 1947 r., k. 156-157.
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25 stycznia; zawierało ono żądanie przeniesienia do Kielc nie tylko dokumentów sprawy, ale
także zatrzymanych. Zachowało się także rozlokowanie poszczególnych w celach tegoż aresztu.
Jan Lerczyński przebywał w celi nr 4, Józef Tatar – nr 5, Józef Lachorski – nr 6, Henryk Pracki
– nr 7, Stefan Stępniewski – nr 10.83
Wanda Bolesta, z powodu zdiagnozowanej gruźlicy, 13 lutego 1947 r. została przekazana pod
dozór „Komendy Miasta MO w Radomiu z obowiązkiem meldowania się raz w tygodniu”.84 Jak
się wydaje, zły stan zdrowia spowodował także oddzielne rozpatrzenie jej sprawy na posiedzeniu
niejawnym Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach. 28 kwietnia 1947 r. o godz. 9.00 WSR
w Kielcach w składzie: przewodniczący mjr Stanisław Baraniuk, członkowie Sądu: kpt. Józef
Badecki i por. Oswald Sznepf oraz sekretarz Wanda Borzemska, z udziałem prokuratora mjr.
Kazimierza Golczewskiego umorzyli wobec podejrzanej postępowanie na mocy ustawy amnestyjnej z 22 lutego 1947 r.85
W sprawie pięciu pozostałych zatrzymanych, oskarżonych z art. 86 § 2 i art. 102 § 2 Kodeksu
Karnego Wojska Polskiego86, rozprawa została wyznaczona na dzień 25 kwietnia 1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach w składzie mjr Stanisław Baraniuk – przewodniczący, ppor.
Michał Kulec – ławnik, ppor. Jan Kaczmarczyk – ławnik, w obecności protokolantki Wandy Borzemskiej oraz obrońców adw. Józefa Okińczyca oraz Zenona Wiatra, wydał relatywnie łagodny
wyrok w stosunku do zasądzanych w tym okresie kar za konspiracyjną działalność w Stronnictwie Narodowym (z karą śmierci włącznie). Józef Lachorski oraz Józef Tatar skazani zostali
z art. 86 § 2 KKWP na pięć lat więzienia oraz z art. 102 § 2 KKWP na dwa lata więzienia, Jan
Lerczyński otrzymał wyrok pięciu lat więzienia, z art. 86 § KKWP.87 Mimo uznania winnymi
Józefa Lachorskiego, Józefa Tatara oraz Jana Lerczyńskiego na mocy ustawy amnestyjnej z 22
lutego 1947 r., karę darowano im w całości. W stosunku do Henryka Prackiego oraz Stefana
Stępniewskiego wydano wyrok uniewinniający

Podsumowanie
Wyrok wydany na członków i sympatyków radomskiego Stronnictwa Narodowego był
z pewnością jednym z najłagodniejszych, jakie zapadały w sprawach związanych z osądzeniem
członków Stronnictwa Narodowego. Powodów takiego zakończenia śledztwa oraz procesu jest
co najmniej kilka. Pierwszym była słabość radomskiej struktury, w skład której wchodziło formalnie siedem osób, a faktycznie poza Stanisławem Egiejmanem do jego bliższych współpracowników zaliczyć by należało jednie Józefa Lachorskiego, Józefa Tatara oraz Jana
Lerczyńskiego. Trudno bowiem uznać Henryka Prackiego oraz Stefana Stępniewskiego za
członków, bądź sympatyków partii na podstawie jednej ich obecności na zebraniu o charakterze
otwartym (luty 1947 r.).
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AIPN Ki, 8/300, Postanowienie o zmianie środka zapobiegawczego tymczasowego aresztu, Kielce 13 II
1947 r., k. 98.
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Tamże, Protokół posiedzenia niejawnego, Kielce 28 IV 1947 r., k. 154.

Art. 86 § 2 KKWP dotyczył „usiłowania zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego poprzez przynależność
do nielegalnej organizacji”, w tym przypadku Stronnictwa Narodowego. Art. 102 § 2 KKWP dotyczył posiadania, przechowywania oraz rozpowszechniania nielegalnej prasy. Józef Lachorski oraz Józef Tatar oskarżeni byli popełnienie
przestępstwa z obu wymienionych artykułów. Jan Lerczyński, Henryk Pracki oraz Stefan Stępniewski „jedynie” o przestępstwo z art. 86 § 2 KKWP.

87
AIPN Ki, 8/300, Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego, Kielce 25 IV 1947 r., k. 3-6. Józef Lachorski i Józef
Tatar skazani zostali z art. 86 § 2 KKWP na 5 lat więzienia oraz z art. 102 § 2 KKWP na 2 lata więzienia. Jan Lerczyński
skazany został z art. 86 § KKWP na 5 lat więzienia.

W moim przekonaniu kadłubowy charakter radomskiego Stronnictwa Narodowego dobrze
oddaje przebieg spotkania z Tadeuszem Macińskim w czerwcu 1946 r. Według słów Józefa Tatara, Egiejman miał określić zebranych słowami: „[…] to są moi znajomi, ludzie zaufani”.88
W oparciu o powyższy cytat jestem skłonny widzieć siłę sprawczą radomskiego Stronnictwa
Narodowego jedynie w osobach wyżej wymienionych.
Kolejną okoliczność łagodzącą stanowił przypuszczalnie wiek oskarżonych (średnia wieku
zatrzymanych w 1947 r. wynosiła ponad 60 lat). Przykład Wandy Bolesty, chorej na gruźlicę, dodatkowo mógł wzmacniać odczucie, iż grupy starszych, schorowanych osób nie sposób traktować
na równi z sądzonymi wówczas młodszymi członkami rozmaitych zbrojnych organizacji niepodległościowych. Także stan „permanentnego pozostawania radomskiego SN” w początkowym
etapie rozwoju89, dopełniał powyższe okoliczności, które sprawiły, że sąd nie wydał wyższych
wyroków.
Nie udało się rozwinąć struktur powiatowych. Także organizacja w samym Radomiu przez
około rok funkcjonowania nie powiększyła swych szeregów. Dodatkowo, dość wąski wachlarz
działań podejmowanych przez członków zarządu powodować mógł to, iż nie zostali uznawani
przez komunistyczny aparat represji za groźnego przeciwnika, szczególnie w okresie wzmożonej
walki z oddziałami partyzantki niepodległościowej.
Wyrok sądu miał znaczenie bardziej symboliczne. Widoczne jest to szczególnie w jadowitym
akcie oskarżenia. Radomskich członków i sympatyków SN określono mianem „hamulca postępu
i przemian społecznych”, demoralizujących młodzież poprzez głoszenie antykomunistycznych
haseł. Polityczną działalność uznawano jedynie za etap w budowie struktur, mających za zadanie
w przyszłości obalić przemocą ustrój komunistycznej Polski. Ich samych uznawano za moralnie
odpowiedzialnych za wystąpienia młodzieży przeciw władzy komunistycznej, w tym także za
udział w zbrojnych oddziałach walczących z okupacją sowiecką. Już samo wysłuchanie tego typu
określeń dla ludzi, którzy nie tylko przetrwali okupację niemiecką, ale także podczas niej włączali się w działalność niepodległościową mogło stanowić dość bolesny policzek. Moim zdaniem
taki był główny cel tego procesu: grupę oskarżonych przedstawić jako wyalienowaną część społeczeństwa, sprzeciwiającą się odbudowie kraju, a wręcz działającą na jego niekorzyść.
***

Attemtps to Rebuild the Nationalist Party in Radom in the Wake of the Second World War:
An Outline
The following article addresses the recreation of the civilian structures of the Nationalist
Party in Radom directly following the Second World War. The attempt to reactivate the organization was undertaken by a small group centered around Stanisław Egiejman, the director of
the Jan Kochanowski Gymansium in Radom. The group’s activities were generally limited to
1946. One of the main achievements of Egiejman and his trusted associates was the maintenance of organizational contacts with Tadeusz Maciński nom de guerre “Prus”: a member of the
central leadership of the underground Nationalist Party (SN), and, as of July 1946, the head
of the territorial department (wydział terenowy). In addition, the author strove to present other
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Tamże, Protokół przesłuchania podejrzanego Józefa Tatara, Radom 2 I 1947 r., k. 42-43.
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„Jak ustalono działalność nielegalnego SN była stosunkowo ograniczona, skupiała się wokół kilku osób na
terenie Radomia głoszona wrogość do Polski Ludowej, stawianie przez byłych endeków na zmianę ustroju przez wybuch
trzeciej wojny, nie znalazło wśród społeczeństwa zwolenników”. Za: AIPN Ki, 022/359, IV spotkanie, k. 1-5.

PRÓBY ODBUDOWY STRONNICTWA NARODOWEGO W RADOMIU...

activities undertaken by the group. It is worthwhile to mention: the organizing of a meeting in
February 1946; the distribution of informational materials; and attempts to recruit more individuals to work for the SN. The activities of the Radom SN were ended abruptly in January
1947 with the arrest of the party’s activists by the secret police (UB). The trials, accusations,
and interrogations culminated in the verdict of the Military Regional Court in Kielce. In January
1947, Stanisław Egiejman, the head of the Radom District of the SN, died in the local secret
police prison in circumstances that have remained unexplained to this very day.

Artykuły

Państwo

jako podmiot siły w rozważaniach
Leopolda von Ranke
AdAm dAnek
Pochodzący z Turyngii historyk i historiozof Leopold von Ranke (Wiehe, 21 XII 1795 – Berlin, 23 V 1886) już za życia należał do najbardziej wpływowych niemieckich dziejopisów oraz
najważniejszych uczestników wielkiej dziewiętnastowiecznej debaty o znaczeniu nauki historii,
jej celu i metodach. Wyartykułowane przezeń poglądy były żywo dyskutowane przez niemal
półtora stulecia. Przedmiot długotrwałej dyskusji stanowiły nie tylko jego oceny historyczne
czy teorie metodologiczne, ale i wnioski, do jakich doszedł na płaszczyźnie – burzliwie się wówczas kształtujących – nauk o polityce. Stojąc, we własnym założeniu, na gruncie nauki historii,
Ranke dokonał niezwykle silnego dowartościowania państwa. Postrzegał je przy tym nie jako
rzeczywistość społeczną – wytwór ludzkich działań, lecz jako krystalizujący się stopniowo
w dziejach, poniekąd samoczynnie, podmiot siły. To przekonanie (wywiedzione z badania dziejów, a nie z abstrakcyjnych założeń filozoficznych), iż obserwowane w dłuższych okresach czasu
państwo okazuje się kierować czymś innym i trwalszym, niż same tylko dążenia poszczególnych
sił społecznych czy obozów politycznych, połączone z naciskiem na kategorię siły w jego działaniu, stawia myśl Rankego blisko sposobu, w jaki geopolityka posługuje się pojęciem ośrodka
siły.1 Niniejszy artykuł ma na celu krótkie przypomnienie jego refleksji nad państwem w stosunkach dziejowych.
Ranke przyszedł na świat i wychował się w rodzinie luterańskiej, z której pochodziło wielu
pastorów; do końca życia był człowiekiem religijnym, co nie pozostało bez wpływu na jego poglądy historiozoficzne. W latach 1814-1818 studiował filologię klasyczną i teologię na uniwersytecie w Lipsku. Po ukończeniu studiów pracował przez szereg lat (1818-1825) jako nauczyciel
gimnazjalny we Frankfurcie nad Odrą. Prowadząc samodzielne badania historyczne, przygotowywał swoją pierwszą większą pracę – Historię narodów germańskich i romańskich od 1494 do 1535
(1825), po wydaniu której otrzymał profesurę nadzwyczajną i katedrę historii na Uniwersytecie
Berlińskim. Wkrótce opublikował następną pracę, zatytułowaną Władcy i narody Europy Południowej w XVI i XVII wieku (1827), poświęconą dziejom Hiszpanii i Turcji. Kolejne dzieło, Papieże
rzymscy, ich Kościół i państwo w XVI i XVII wieku (1834-1836, 2 tomy), zapewniło mu już jako hisZob.: L. Sykulski, Geopolityka. Słownik terminologiczny (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009): s. 69-70
(hasło „ośrodek siły”).
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torykowi niekwestionowaną sławę. Jednocześnie przez kilka lat (1831-1836) Ranke zajmował
stanowisko wydawcy Czasopisma Historyczno-Politycznego – popieranego przez pruski rząd periodyku zwalczającego radykalne i liberalne kierunki polityczne, rozbudzone w Niemczech pod
wpływem rewolucji we Francji oraz Belgii (1830). W wydawanym przez siebie czasopiśmie dawał
wyraz poglądom wyraziście konserwatywnym i monarchistycznym. Dalsze lata życia niemiecki
historyk poświęcił pracy nad kolejnymi, monumentalnymi dziełami, takimi jak m.in.: Historia
Niemiec w epoce reformacji (1839-1847, 6 tomów), Historia Francji, szczególnie w XVI i XVII wieku
(1852-1861, 5 tomów), Historia Anglii, szczególnie w XVII wieku (1859-1868, 7 tomów) oraz wydana
już częściowo pośmiertnie Historia powszechna2 (1880-1898, 9 tomów). Przygotował również rozszerzoną wersję swoich dziejów papiestwa pt. Papieże rzymscy w czterech ostatnich stuleciach (3
tomy), wysoko cenioną w środowiskach katolickich, mimo że napisaną przez protestanta.
W 1865 r. Ranke, z pochodzenia mieszczanin, uzyskał za swoje dokonania na polu intelektualnym tytuł szlachecki.3
Autor Papieży rzymskich…, w 1841 r. podniesiony do rangi urzędowego historiografa królestwa Prus, uchodzi za inspiratora tzw. pruskiej szkoły historycznej (albo „szkoły boruskiej”).4
Historycy zaliczani do tego nurtu spoglądali na dzieje Europy przez pryzmat dążeń państwa
pruskiego do uzyskania niezależności i suwerenności w relacjach międzynarodowych, a następnie statusu europejskiego mocarstwa. Historię traktowali jako naukę par excellence polityczną, która powinna służyć polityce państwa, analizując doświadczenie przeszłości, oraz
oddziaływać na naród i elity polityczne, stawiając im przed oczyma odpowiednie przykłady
historyczne. Ponadto, „szkoła boruska” często poddawała krytyce postulat obiektywizmu
w dziejopisarstwie, jako nierealizowalny i wykazywała skłonność do relatywizacji pojęcia
prawdy historycznej. Choć zyskała wielu przeciwników, wywarła znaczny wpływ na naukę historii w niemieckim kręgu kulturowym. Prezentowane przez nią poglądy, jakkolwiek inspirowane ustaleniami Rankego, nie pokrywały się z poglądami sławnego historyka (darzył on nawet
niechęcią niektórych jej adeptów).5
O doniosłości wpływu właściwej myśli historycznej oficjalnego pruskiego dziejopisa świadczy
z kolei fakt, iż wpływ ten nie ograniczył się do obszaru niemieckiego, ale potrafił odcisnąć się
nawet na tak zaciekłym przeciwniku politycznym Prus i II Rzeszy, jakim był francuski nacjonalista Jacques Bainville (1879-1936), myśliciel polityczny i geopolityczny, historyk, ekonomista
oraz analityk spraw międzynarodowych. Bainville, choć podczas I wojny światowej oskarżał
„pruską szkołę historyczną” en bloc o wczytanie w dzieje Niemiec „nacjonalistycznego, imperialistycznego i pangermańskiego sensu” i tym samym obarczał ją co najmniej pośrednią współodpowiedzialnością za wywołanie ogólnoeuropejskiej wojny6, sam właśnie dzięki lekturze prac
Rankego i jego uczniów zrozumiał znaczenie, jakie dla potęgi politycznej państwa ma ciągłość
silnej władzy zwierzchniej w postaci dziedzicznej monarchii, stojącej ponad niestabilnym,
chwiejnym systemem parlamentarnym.7

2
3

Weltgeschichte (niem.) – dosł. „historia świata”.

M. H. Serejski, „Wstęp do wydania polskiego” [w:] L. Ranke, Dzieje papiestwa w XVI-XIX wieku, (przeł.) J. Zarański, Z.
Żabicki (Warszawa: PIW, 1974): s. 6-14; A. F. Grabski, Dzieje historiografii (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006): s. 467-471.

4
Jej najwybitniejsi przedstawiciele to Johann Gustav Droysen (1808-1884), Max Wolfgang Duncker (1811-1886), Heinrich
von Sybel (1817-1895) i Heinrich von Treitschke (1834-1896).
5
6

A. F. Grabski, Dzieje…, s. 487-500.
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Tamże, s. 23, 25.

G. Kucharczyk, Niemcy i racja stanu. Myśl polityczna Jacques’a Bainville’a (Warszawa: Neriton, Instytut Historii PAN,
2005): s. 140.

W swojej myśli historycznej Ranke wychodził od krytyki historiozofii Georga Wilhelma Friedricha
Hegla. Odrzucał heglowski panlogizm, każący postrzegać dzieje jako realizację dialektycznego rozwoju myśli według triady teza – antyteza – synteza, proces aktualizacji wolności ducha, dający się
wizualizować w postaci krzywej wznoszącej się, zaś aktorów historii jako narzędzia poruszane przez
„chytry rozum” dziejów, nieświadomych dla siebie realizatorów jego zamierzeń. W ujęciu Rankego
historia nie rozwija się według apriorycznych schematów filozoficznych, lecz stanowi przestrzeń
ludzkiej wolności. Dzieje to proces występowania, przenikania się i wzajemnego oddziaływania nieskończenie wielu różnorodnych zjawisk. Ów niekończący się ciąg wydarzeń nie przypomina przy
tym jednorodnego strumienia. Można w jego obrębie wyróżnić pewne zjawiska o charakterze rozstrzygającym. Są to wydarzenia, gdzie ludzkie wolne działanie wyraża się w decyzjach, które wywierają trwały wpływ na cały dalszy proces dziejowy – tworzą historię. Tylko te należy uznać za
prawdziwe wydarzenia historyczne. Chwile, w których ludzka wolna wola dokonuje rozstrzygnięć
nazywa Ranke momentami „dziejotwórczymi” albo „kryzysami”, zaś osoby będące podmiotami tych
rozstrzygnięć – „postaciami historycznymi” (określenie zaczerpnięte od Hegla). Do rangi postaci
historycznych urastają wyłącznie osoby, które wywarły przesądzający wpływ na bieg dziejów. W pewnym sensie są to zatem najsilniejsi z ludzi, „duchy oryginalne, samodzielnie włączające się w walkę
idei i światowych sił, skupiają najpotężniejszych z tych, na których opiera się przyszłość”.8 Za aktorów
historii uznawał Ranke nie abstrakcyjne pojęcia (jak Hegel), lecz wyłącznie „indywidualności”
– konkretne osoby, instytucje, narody czy kultury. Historia w jego ujęciu różni się zasadniczo od natury tym, że jej podmioty-indywidualności działają w sposób swobodny, toteż – wbrew szkole heglowskiej – jej rozwój nie podlega i nie może podlegać prawom przyczynowym.9
Wydarzenia historyczne wywierają trwały wpływ na dalszy bieg dziejów. (Nie determinują
go jednak – nie jest to wpływ absolutny.). W ten sposób wytwarza się ciągłość procesu historycznego, wiązanego w całość przez kolejno po sobie następujące wydarzenia historyczne, z których każde ma swoją częściową przyczynę w poprzednim: „Zgoda, że dzieje nie mogą mieć
charakteru jedności jakiegoś systemu filozoficznego, jednakże cechuje je wewnętrzna ciągłość.
Widzimy przed sobą ciąg zdarzeń następujących po sobie i wzajemnie się warunkujących. Kiedy
mówię »warunkować«, to oczywiście nie oznacza to: z absolutną koniecznością”.10
Ciągłość historii jako procesu nie polega na tym – wbrew Heglowi – że jedno wydarzenie historyczne determinuje kolejne, prowadzi do niego automatycznie, z góry programuje przebieg dalszych
dziejów. Wydarzenie historyczne w pewnym stopniu określa jednak warunki, w jakich przyjdzie
działać ludziom w przyszłości. Kształtuje scenę dziejów, na której następnie działać muszą wolni
aktorzy historii, i do której muszą odnosić swe działania jako do zespołu zastanych już na świecie
okoliczności. Wydarzenie historyczne nie określa zatem dokładnie następującego po nim przebiegu
dziejów, lecz częściowo go kierunkuje, zawężając liczbę wariantów ich rozwoju. Wpływu tego, co
już się w przeszłości wydarzyło na działania podmiotów historii nie da się bowiem w żaden sposób
wyeliminować – i na tym też zasadza się wzajemny związek poszczególnych wydarzeń historycznych:
Doniosłość tego związku polega raczej na tym, że wszędzie jest angażowana ludzka wolność: historia kroczy śladem scen wolności; stanowi to
jej największy urok. […] w każdym momencie może się rozpocząć coś no-

H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, (przeł.) B. Baran (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2007): s. 288-289.

8

A. F. Grabski, Dzieje…, s. 473.
H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 289.
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wego, co się wywodzi tylko z pierwszego wspólnego źródła wszelkiego
ludzkiego działania; nic nie jest całkowicie ze względu na coś innego; nic
nie zanurza się całkowicie w realności innego. Ale przy tym zachodzi przecież i głęboki wewnętrzny związek, od którego nikt nie jest całkowicie
niezależny i który przenika wszystko. U boku wolności stoi konieczność.
Tkwi ona w tym, co już ukształtowane i już nie do unicestwienia, a co jest
podstawą wszelkiej nowo rozkwitającej działalności. Coś zaistniałego tworzy związek z tym, co się staje.11

Skoro związek pomiędzy następującymi po sobie wydarzeniami historycznymi nie jest zaprogramowany z góry, apriorycznie, może zostać prześledzony przez historyka jedynie ex post.
Historyk, aby móc zbadać każdy taki związek pomiędzy dwoma czy wieloma wydarzeniami i na
tej podstawie stwierdzić istnienie ciągłości dziejowej, zawsze spogląda w przeszłość; nie może
natomiast na podstawie wydarzeń, które już nastąpiły, przewidzieć kolejnych, które dopiero
nastąpią. Tu też ujawnia się różnica pomiędzy reprezentowanym przez Rankego „historyzmem”
a heglowskim „historycyzmem”.12 Dłuższa sekwencja powiązanych w ten sposób wydarzeń tworzy jednostkę zwaną przez Rankego „epoką”.13 „Każda epoka pochodzi bezpośrednio od Boga”,
wykazuje sobie tylko właściwe dążenia i cechy, nieporównywalne z innymi epokami dziejów.
Nie sposób stwierdzić wyższości dążeń jednej epoki nad inną, toteż nie da się przedstawić dziejów jako postępu, jak to czyniła spekulacja heglowska.14
Zadanie historyka nie ogranicza się wszelako do gromadzenia faktów, badania ich związków
i systematyzacji uzyskanego w ten sposób materiału. Miast poprzestawać na opisie zewnętrznej

11
12

Tamże.

Historyk filozofii, Piotr Bartula, następująco objaśnia różnicę między oboma kierunkami: „Historycyzm to teoria dziejów.
Jej naukowe przewidywania muszą być oparte na prawach podobnych do praw fizyki. Prawa te są powszechnie obowiązujące.
Stosują się do całych dziejów ludzkości, obejmują wszystkie jej okresy. Są to prawa rozwoju historycznego, wyznaczające przejście
od jednego okresu do drugiego. Historycyzm głosi tezę, iż można przewidzieć przyszły bieg historii ludzkości […]. Historyzm to
przeciwieństwo historycyzmu. Rości sobie pretensję tylko do retrospektywnego rozważania dokonanych dziejów. Rysem charakterystycznym historyzmu jest szacunek dla tego, co już powstało i istnieje, lub co powstaje. Wszystko jest wynikiem konkretnych
warunków historycznych i narodowych, a nie uniwersalnych prawideł obowiązujących w każdym miejscu i czasie. Niekiedy historyzm
przekształcał się w mistykę ducha narodu jako źródła zjawisk społeczno-kulturowych, oddającym prym nieświadomym, żywiołowym
procesom w kształtowaniu tych zjawisk nad aktami świadomości […]”. P. Bartula, Jako w niebie tak i na ziemi. August Cieszkowski
redivivus (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2006): s. 13 (przyp. 1). Z kolei historyk niemieckiego konserwatyzmu Marek Cichocki
tak charakteryzuje historyzm, wymieniając Rankego jako jednego z twórców tego nurtu: „[…] historyzm wymierzony był w oświeceniowy ideał uniwersalnej ludzkości i człowieczeństwa, w wiarę, że rozum może poznać lub stworzyć obowiązujące niezależnie
od miejsca i czasu reguły porządkujące świat raz na zawsze. Ten oświeceniowy ideał łączył się z wcześniejszą tradycją prawa naturalnego, którą odnajdujemy w chrześcijaństwie. Oba nurty, prawno-naturalny i oświeceniowy, opierały się na przekonaniu, że
istnieje jednorodna i stała natura ludzka, oraz że światem rządzą stałe reguły, które nieodwołalnie zostały ustalone przez Boga lub
czysty rozum. Historyczny punkt widzenia kwestionował te przekonania. Zwolennicy historyzmu skłonni byli uznać, że w świecie
mamy do czynienia z wieloma indywidualnymi tradycjami, procesami rozwoju, które, co najważniejsze, same wytwarzają reguły
własnego wzrostu, nie podlegają więc zasadom uniwersalnym i powszechnym. Tak jest z państwem, narodem, kulturą. Stale napotykamy bowiem w świecie nowe zjawiska, które jednak, co nie jest przypadkiem, nie są też kolejnym wymysłem rozrzutnego rozumu, lecz efektem częstokroć trwającego przez wieki rozwoju w obrębie jednej formy. Paradoksalnie zwolennicy szkoły historycznej
walcząc z oświeceniowym uniwersalizmem sami pragnęli opisywać dynamiczną i zróżnicowaną zmienność historyczną w kategoriach obiektywnych. Wychodzili z założenia, że istnieją obiektywne kryteria historycznej wiedzy, które pozwalają dokładnie obejrzeć
przeszłość, zrozumieć ją i uczynić przedmiotem historycznej nauki. Co ciekawe, ten naukowy obiektywizm historycznej wiedzy
Rankego i Niebuhra szedł w parze z wiarą w naród, jego specyficzną i niepowtarzalną tradycję, w konieczność zjednoczenia
Niemiec w jedno państwo i jeden narodowy organizm”. M. Cichocki, Ciągłość i zmiana. Czy konserwatyzm może nie być rewolucyjny? (Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 1999): s. 79-80.
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strony faktów, musi on starać się wniknąć do ich wnętrza i uchwycić obecność w dziejowym
konkrecie tego, co ogólne – wykryć wpływ świata idealnego na świat realny. W przekonaniu
Rankego jednym z czynników napędowych dziejów pozostaje wpływ pierwiastka duchowego,
zwany przezeń „energią moralną”.15 Idee mają więc (dziejowe) konsekwencje, ale i rzeczywistość empiryczna wpływa zwrotnie na idee:
Jest rzeczą zgoła niewątpliwą, że tym, co do głębi porusza świat, są zawsze siły żywych idei. Dojrzewając w minionych stuleciach, rozkwitły we
właściwym sobie czasie, wydobywane na wierzch z niezbadanych głębi
człowieczeństwa przez natury silne wewnętrznie. Istotą ich jest dążenie
do przyciągania ku sobie świata i usiłowanie opanowania go. Im bardziej
im się to jednak udaje, im szerszy jest krąg, który ogarniają, tym mocniej
ścierają się z rzeczywistym, niezależnym życiem, którego nie potrafią całkowicie pokonać i wchłonąć. Dlatego następuje ich wewnętrzne przeobrażenie, wynikające stąd, że idee te podlegają procesowi nieustannego
stawania się. Wchłaniając element sobie obcy, przyjmują już przez to część
jego istoty; rozwijają się w nich różne kierunki, elementy ich istoty, które
nierzadko pozostają w sprzeczności z samą ideą.16

Ostatecznym przedmiotem badań historyka pozostaje „ludzki duch, unikalny element osobowości, który nadaje indywidualnościom ich charakter”.17 Wbrew Heglowi, historii nie da się
jednak wyjaśnić działaniem jednego, absolutnego czynnika. Jej badacz nie może zresztą nigdy
w pełni przeniknąć sensu dziejów – powinien jedynie na miarę swych możliwości starać się
zbliżyć do jego zrozumienia, mając świadomość własnych poznawczych ograniczeń.18
Dokonywanie rozstrzygnięć, które wywierają trwały wpływ na bieg historii wymaga siły zdolnej mierzyć się z tym, co zastane – i jest jej manifestacją. Dzieje nie rozwijają się dowolnie, ponieważ na swobodę ludzkiego działania każdorazowo nakłada się ograniczający ją układ sił,
istniejący w danym momencie historycznym: „Do wolności dołącza jednak siła, i to siła pierwotna; bez niej wolność przepada zarówno wśród wydarzeń świata, jak wśród idei”.19 Tylko podmioty dysponujące odpowiednią siłą biorą udział w kształtowaniu historii. W ujęciu Rankego
historia to ciągła, niezdeterminowana gra sił.
Wszelka wyraźna indywidualność historyczna, która zaznacza się w dziejach, ujawnia więc
siłę; siła to warunek wystąpienia takiej indywidualności. Dotyczy to również (czy może:
przede wszystkim) podmiotów historii, jakimi są państwa. Każde państwo stanowi niepowtarzalny twór historii. Jego powstania i istnienia nie da się wywieść ani ze „względów życia prywatnego”, jak chcą teorie liberalne, ani z żadnych ogólnych, abstrakcyjnych zasad, np. zasad
prawa, jak chce szkoła heglowska.20 Państwa nie są budowane jako rezultat zamierzonych
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PAŃSTWO JAKO PODMIOT SIŁY W ROZWAŻANIACH LEOPOLDA VON RANKE

ludzkich działań, świadomie urzeczywistnianych przez ludzi projektów i planów, lecz rodzą
się i trwają mocą własnej siły życiowej, na podobieństwo żywych istot. Z tego powodu Ranke
nazywa je „realnymi istotami duchowymi” czy wręcz „ideami Boga”.21 (To również element
szerszego poglądu Rankego, głoszącego, iż w działalności politycznej manifestuje się
Stwórca.)22.
Państwo powstaje każdorazowo w wyniku nagromadzenia i połączenia sił w danym momencie historycznym, uzależnionego od „natury rzeczy i okazji, geniuszu i szczęścia”, zatem w wyniku splotu dziejowych okoliczności niezamierzonego i niekontrolowanego przez człowieka.23
Nie jest dobrowolnym związkiem obywateli, ale raczej „skupieniem władzy”.24 Jako podmiot
historii przewyższa ono poszczególne jednostki, w stosunku do których jest zjawiskiem „pierwotnym”.25 Posiada „duchowy fundament”.26
Organizacja państwowa jawi się Rankemu jako manifestacja „energii moralnej” danego narodu i zarazem jest najważniejszą „modyfikacją bytu narodowego”. Znajdują w niej wyraz „duchowe, twórcze siły niosące życie”27, zatem potęga państwa nie opiera się wyłącznie na
podstawach materialnych. Niemiecki historyk ociera się o spirytualizację, czy wręcz deifikację
państwa, nazywając je „duchowym sednem oryginalnym tworem umysłu ludzkiego – można powiedzieć myślą Boga”.28 W państwie, choć nie powstaje ono nigdy jako w pełni zamierzony rezultat ludzkiej woli, wolne działanie osiąga szczyt spełnienia. Aby naprawdę zrozumieć działania
podmiotu historycznego, badacz dziejów musi nauczyć się na nie spoglądać z punktu widzenia
jego samego. Dotyczy to wszelkich indywidualności, zatem i państw. Historyk powinien umieć
stać się organem badanej przez siebie indywidualności.29 Kiedy bada dzieje państwa – powinien
przeistoczyć się w jego czujący organ, wstawić się w jego miejsce w procesie historycznym i postrzegać składające się na ten proces zjawiska jego oczyma.
Według Rankego historia w ogóle to w przeważającej mierze dzieje centrów siły, jakimi są
państwa, zaś historia powszechna, lub historia świata (Weltgeschichte), to głównie dzieje najpotężniejszych pośród państw – „wielkich mocarstw”, i ich wzajemnej rywalizacji.30 Z poglądu
tego wyprowadzał on swoje przekonanie o „prymacie polityki zagranicznej” w funkcjonowaniu
państwa.31 To polityce zagranicznej, będącej sferą walki z konkurencyjnymi ośrodkami państwowymi o rozszerzenie własnego panowania, podporządkowuje państwo wszystkie swoje funkcje
wewnętrzne. Niemiecki historyk wydaje się tedy polemizować z liberalnymi i demokratycznymi
ujęciami w historiografii czy filozofii polityki, wedle których państwo istnieje, aby zaspokajać
potrzeby społeczeństwa lub zabezpieczać jego dobrobyt; wskazuje, że egzystencjalne cele bytu
państwowego leżą gdzie indziej.
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Podstawowym celem polityki zagranicznej każdego państwa jest utrzymanie i obrona własnej
niezależności od innych ośrodków państwowych, ponieważ „stopień niezawisłości stanowi
o miejscu państwa w świecie; nakłada na nie równocześnie konieczność takiego zorganizowania
wszystkich stosunków wewnętrznych, by służyły one utrzymaniu jego istnienia”.32 Istnienie
państwa rozpoczyna się od „momentu, w którym wywalczyło sobie i przywłaszczyło zewnętrzną
niezawisłość”33, opiera się więc na jego sile. Każde państwo powinno zatem być rozpatrywane
przede wszystkim jako podmiot siły. W dziele, które uczyniło go sławnym, niemiecki historyk
dowiódł w tej kwestii swego nowatorstwa, po raz pierwszy podejmując próbę nieuprzedzonego
opisania historii papiestwa nie w kategoriach eklezjalnych czy wyznaniowych, lecz jako podmiotu siły w jego dążeniu do potęgi i władzy nad światem.34 To wyeksponowanie czynnika siły
w życiu państwa dało zresztą innym myślicielom konserwatywnym powód do oskarżania Rankego o uznanie międzynarodowej pozycji państwa i jego chwały za najwyższą wartość, a także
o utożsamienie wolności z posłuszeństwem państwu.35
Nieustanna walka wielkich mocarstw o hegemonię, a poszczególnych państw o zwiększenie
obszaru swej władzy nie ma wszelako charakteru niszczycielskiego. W głębszym sensie jest ona
bowiem „rywalizacją energii moralnych”, która nie rozbija wyższej wspólnoty uczestniczących
w niej narodów i państw Zachodu. Przeciwnie, według Rankego to właśnie ona czyni Europę
dynamicznym układem wielu narodowych indywidualności, utrzymujących swe istnienie własną
mocą36 – a tym samym ubogaca ją wewnętrznie i kreuje jej niepowtarzalny w skali światowej
status. Racja stanu pozostaje główną determinantą polityki zagranicznej państwa, lecz nakazuje
ona jej kierownikom uwzględniać w swoich kalkulacjach także interesy innych państw i nie naruszać zasadniczo systemu równowagi politycznej w Europie. Optymalnym układem sił ukazuje
się w ten sposób „koncert mocarstw” oparty o pięć głównych ośrodków państwowych, czyli ład
międzynarodowy wypracowany na kongresie wiedeńskim.37
Leopold von Ranke był jednym z pierwszych nowoczesnych historyków, którzy przedmiotem swych badań i refleksji uczynili państwo jako „ośrodek siły”, rozumiany w sposób bliski
temu, w jaki pojmuje się go w geopolityce. Dorobek intelektualny tego niemieckiego dziejopisa
nie ogranicza się przy tym do myśli historycznej. Są w nim obecne elementy historiozofii (być
może wbrew intencjom samego autora), jak również filozofii politycznej czy wręcz, na poziomie
największej konkretyzacji, teorii polityki (zagranicznej); ma on więc charakter wielopoziomowy,
lecz na wszystkich poziomach prezentuje pewien spójny sposób postrzegania i oceny rzeczywistości. Nie przez przypadek Ranke uchodził za intelektualnego współtwórcę potęgi Prus,
a następnie zjednoczonych Niemiec. Wydaje się, iż w Polsce po dziś dzień nie pojawiła się tego
rodzaju spójna refleksja, jednocześnie historyczna, filozoficzna i (meta)polityczna, która uczyłaby państwowe centra dyspozycji i elity polityczne spoglądać na zmienne dziejowe realia stale
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z punktu widzenia państwa jako takiego (racji stanu) – kładłaby głębsze podstawy pod politykę
zagraniczną tegoż państwa i zarazem waloryzowała jego siłę jako wartość (także moralną),
o którą warto zabiegać. Wypracowanie takiej refleksji pozostaje więc wciąż aktualnym zadaniem
dla polskich uczonych, analityków i myślicieli.
***

The State as an Actor in the Thinking of Leopold von Ranke
The views of Leopold von Ranke (1795-1886), a German historian and philosopher of history, exerted a significant impact on the shaping of modern historiography and political philosophy. Ranke constructed his theories as a critique of the historiosophy of G.W.F. von Hegel.
In his writings he focused on the role of the state as a historic actor. He believed that the process of the foundation and development of the state was independent of the decisions of separate individuals participating in historical events. Whilst adopting the assumptions of
positivism from historiography, he simultaneously argued that the state is an independent subject aiming to maintain or increase its independence from other entities, i.e. tending towards
a constant augmentation of its power. According to Ranke, it was possible to prove empirically
that individual states throughout history functioned as intermediaries for the manifestation of
ideal reality, thereby dubbing them “the thoughts of God” in his famous formula.

W cieniu Grudnia
Gdańska PZPR
na przełomie 1970 i 1971 r.
Piotr Brzeziński
Bieg tragicznych wydarzeń spowodował, że nasz dobry aktyw czuje się za szczupły, jest pełen rozterki, zniechęcenia. Wielu
dobrych ludzi zagubiło się w okresie wydarzeń [grudniowych] i my, jako partia, [jako] aktyw partyjny, musimy tym członkom
partii podać rękę, wesprzeć ich, dodać im ducha.1
Edward Babiuch, 21 stycznia 1971 r.
Musimy pamiętać, że proces uzdrawiania sytuacji w partii i wprowadzania w życie słusznych postanowień nie przebiegał, i nie
będzie w przyszłości przebiegał, samoczynnie. Nie starczą tu ani dobre wnioski, ani najbardziej ożywione dyskusje. […] Nie
możemy dopuścić do sytuacji, w której ludzie nie wierzą w słowa obietnic, w realność zmian, bo za słowami nie idą odpowiednie
czyny. Za naszymi słowami muszą iść czyny.2
Henryk Tkaczyk, 14 września 1971 r.

Prolog
Drugiego lipca 1970 r. w gdańskim Ratuszu Staromiejskim miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Zjechała tu niemal setka członków i zastępców członków Komitetu Wojewódzkiego
PZPR. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło też przedstawicieli Komitetu Centralnego: Zenona Kliszki, Edwarda Babiucha, Jana Korczaka i Alojzego Karkoszki. Rozpoczęły się plenarne
obrady KW PZPR w Gdańsku.3
Już na wstępie Kliszko poinformował zebranych, że Biuro Polityczne KC PZPR „skierowało
tow. Stanisława Kociołka na stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów, a Sejm PRL decyzję tę
zatwierdził”.4 Zmiany w składzie rządu – dodawał Kliszko – są „niezbędne […] w związku z zadaniami, jakie partia i rząd podjęły, i jakie nas czekają w nadchodzącej pięciolatce”.5 Tym

Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG), Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku (dalej: KW PZPR), 2384/363,
Protokół nr 4/71 z posiedzenia egzekutywy KW PZPR w Gdańsku, 21 I 1971 r., k. 49.

1

APG, KW PZPR, 2384/104, Referat wygłoszony przez sekretarza KW PZPR w Gdańsku Henryka Tkaczyka podczas
plenarnego posiedzenia Komitetu Wojewódzkiego, 14 IX 1971 r., k. 189-190.
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samym, dotychczasowy pierwszy sekretarz gdańskiego KW awansował na stanowisko wicepremiera. Funkcje te były nie do pogodzenia, toteż uczestnicy plenum stanęli przed wyborem najważniejszej osoby w województwie.
Słowo „wybór” nie całkiem tutaj pasuje. Kliszko zwrócił się wprawdzie do zebranych z wnioskiem o natychmiastowe odwołanie Stanisława Kociołka z funkcji pierwszego sekretarza, lecz
przy okazji „rekomendując na nie – w imieniu Biura Politycznego KC i egzekutywy KW – tow.
Alojzego Karkoszkę”, czyli dotychczasowego zastępcę członka Komitetu Centralnego i sekretarza Komitetu Warszawskiego PZPR.6 Słowa wysokiego rangą przedstawiciela Biura Politycznego były dla uczestników plenum świętością, więc w protokole próżno szukać śladów
jakiejkolwiek dyskusji nad kandydaturą – wyciągniętego niczym królik z kapelusza – Karkoszki.
Warto zauważyć, że nawet doskonale znający warszawskie układy wewnątrzpartyjne Mieczysław
Rakowski skwitował tę nominację lakonicznym stwierdzeniem: „Nic o nim nie wiem”.7 Zgodnie
z sugestią „góry” – i w myśl obowiązującego w partii dogmatu o tzw. centralizmie demokratycznym – uczestnicy plenum jednomyślnie uchwalili (a raczej zaakceptowali) zmianę pierwszego
sekretarza. Po raz kolejny gdański przywódca partyjny został przywieziony w teczce.
Był to ogromny sukces trzydziestosiedmioletniego Stanisława Kociołka, który został jednym
z najmłodszych członków piątego rządu Józefa Cyrankiewicza, a wkrótce także sekretarzem
Komitetu Centralnego PZPR. Dowodziło to zarazem dużego zaufania, jakim Kociołek cieszył
się w oczach „towarzysza Wiesława”. W partyjnych kuluarach upatrywano w nim nawet jednego
z potencjalnych kandydatów do objęcia schedy po Władysławie Gomułce.8 Kociołek należał do
nowej partyjnej generacji, określanej dziś przez historyków mianem „pokolenia zetempowskiego”. Było to pierwsze pokolenie polskich komunistów w pełni ukształtowane w Polsce „ludowej”. Prawdziwe „dzieci Peerelu”, wykształcone na „socjalistycznych” uniwersytetach
i wychowane w partyjnych organizacjach młodzieżowych. Począwszy od lat 60. przedstawiciele
tej generacji coraz częściej dochodzili do wysokich stanowisk, wypierając działaczy z przedwojennym i okupacyjnym stażem.9
Kociołek urodził się w Warszawie 3 maja 1933 r. w – jak podawał Głos Wybrzeża – „rodzinie
kolejarskiej”.10 W aktach partyjnych jego pochodzenie określono jednak mniej nośnym propagandowo terminem: „inteligencja pracująca”.11 Jako chłopak należał do ZHP, później do ZMP
i ZMS. W zetemesowskiej hierarchii doszedł aż do funkcji sekretarza Komitetu Centralnego
(1960-1963). W wyuczonym zawodzie nauczycielskim pracował krótko, jako kierownik szkoły
podstawowej w Piotrkowie koło Iławy (1951-1952). Następnie, studiował socjologię na Wydziale
Filozoficznym UW (1952-1957). Tam wstąpił do partii (1954), z czasem awansując na stanowisko I sekretarza Komitetu Uczelnianego PZPR (1956). W 1963 r. został I sekretarzem Komitetu Dzielnicowego PZPR Warszawa-Śródmieście, a rok później – I sekretarzem Komitetu
Warszawskiego i członkiem Komitetu Centralnego. Od 1965 r. był też posłem na Sejm PRL.12

5
6
7
8
9
10
11

Tamże.

12

AAN, KC PZPR, 1739, Wyciąg z akt osobowych Stanisława Kociołka, 27 XI 1967 r., k. 94.

Tamże, k. 3-4.
M. F. Rakowski, Dzienniki Polityczne 1969-1971 (Warszawa: Iskry, 2001): s. 227.
J. Eisler, Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje (Warszawa: Sensacje XX wieku, 2000), s. 20-21.
A. Dudek, „Mechanizmy rekrutacji elity oraz kadr PZPR”, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=103, 12 XI 2010 r.
Głos Wybrzeża, 1 VII 1970 r., s. 1.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Komitet Centralny PZPR (dalej: KC PZPR), 1739, Wniosek o zatwierdzenie Stanisława Kociołka na stanowisko I sekretarza KW PZPR w Gdańsku, 27 XII 1967 r., k. 93.

Ostatni bal sylwestrowy I sekretarza
KC PZPR Władysława Gomułki.
(zbiory Archiwum IPN w Gdańsku)

W końcu grudnia 1967 r. Kociołek opuścił Warszawę i udał się na Wybrzeże, aby objąć stanowisko I sekretarza KW PZPR w Gdańsku. Jego poprzednik, Jan Ptasiński, został właśnie mianowany ambasadorem w ZSRS.13 Zdaniem Marka Andrzejewskiego: „Był to swoisty »prezent«
pod choinkę od Władysława Gomułki dla mieszkańców województwa gdańskiego, oczywiście
niekonsultowany z nimi”.14 We wniosku personalnym sporządzonym w KC czytamy:
„Tow[arzysz] Kociołek posiada doświadczenie polityczne i umiejętność kierowania działalnością
wojewódzkiej organizacji [partyjnej], które znacznie pogłębił w okresie pracy na stanowisku
I sekretarza Komitetu W[arsza]wskiego”.15
Trudno dziś orzec czy przeniesienie Kociołka z Warszawy do Gdańska było dlań czymś w rodzaju chwilowej degradacji, czy też próbą „sprawdzenia” go w nowym, nieznanym mu środowisku.
Po latach sam przyznał, że: „Okres gdański był w moim ówczesnym życiorysie najlepszym i najbardziej twórczym okresem. Pasjonujący region, pasjonujący ludzie i sprawy. […] czas pobytu na
Wybrzeżu był dla mnie rodzajem wielkiej szkoły w życiu”.16 Owa „szkoła” trwała dwa i pół roku.
Jako pierwszy gratulacje nowemu wicepremierowi złożył Tadeusz Fiszbach, wówczas I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Tczewie.
Pod waszym kierownictwem – mówił Fiszbach na temat gdańskiej organizacji partyjnej – pogłębiła ona swój duży autorytet i zyskała najlepszą

13
Głos Wybrzeża, 22 XII 1967 r., s. 2; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według
stanu na dzień 28 II 1991 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991): s. 374.
14
15

M. Andrzejewski, Marzec 1968 w Trójmieście (Warszawa, Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej, 2008): s. 60.

AAN, KC PZPR, 1739, Wniosek o zatwierdzenie Stanisława Kociołka na stanowisko I sekretarza KW PZPR w Gdańsku,
27 XII 1967 r., k. 93.
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„Polityka i człowiek. Ze Stanisławem Kociołkiem – I sekretarzem Komitetu Warszawskiego PZPR rozmawiają Marzena
i Tadeusz Woźniakowie”, Czas, nr 49 (1980): s. 17.

W CIENIU GRUDNIA. GDAŃSKA PZPR NA PRZEŁOMIE 1970 I 1971 R.

ocenę w oczach i sercach klasy robotniczej, u wszystkich uczciwych ludzi
pracy woj[ewództwa] gdańskiego, jak też szacunek i uznanie centralnych
władz partyjnych i państwowych. Dziękujemy Wam, drogi towarzyszu, za
wasz codzienny, owocny trud. […] Za pryncypialność w walce ze złem
i nieprawidłowościami, za życzliwość a jednocześnie umiejętność stawiania dużych wymogów sobie i całemu aktywowi, za odwagę, energię, hart
i nieustępliwość w podejmowaniu i realizowaniu, jakże często trudnych
i odpowiedzialnych, zadań.17

Fiszbach zakończył swoje wystąpienie podniosłym, lecz z perspektywy czasu brzmiącym
wręcz jak chichot historii, stwierdzeniem: „Waszym poczynaniom przyświecała zawsze nieustanna troska o człowieka pracy”.18 Stanisław Kociołek, chwaląc „dobrą atmosferę pracy”, „jednolitość” i „zdyscyplinowanie” gdańskiej PZPR, podziękował swym dotychczasowym
współpracownikom i – nie kryjąc wzruszenia – oświadczył: „Będzie jeszcze wiele okazji do ponownego naszego kontaktu. Będę wykonywał inną pracę, ale pod wieloma względami będzie
ona dotyczyła spraw, które nam razem przyjdzie rozwiązywać”.19
Jego słowa okazały się iście prorocze. Zaledwie pół roku później niefortunne przemówienie
Kociołka doprowadziło do masakry gdyńskich robotników. Tragedia z 17 grudnia 1970 r. sprawiła, że w obiegowej opinii mieszkańców Wybrzeża Stanisław Kociołek zapisał się nie, jako
jeden z wielu partyjnych aparatczyków, lecz jako „kat Trójmiasta”.20

*
Nim przystąpię do omawiania zasadniczego tematu wypada mi podzielić się z Czytelnikiem
kilkoma uwagami, które – choć pozornie oczywiste – są niezbędne dla dalszego kontynuowania
narracji. Uwagi te dotyczą źródeł, na których opieram swoje rozważania.
Lektura akt proweniencji partyjnej nastręcza historykowi niemało trudności. Podstawową
jest fakt, że posiedzenia kluczowych organów decyzyjnych były zazwyczaj protokołowane. Stąd
też, jak zauważył Andrzej Paczkowski, „Właściwie każdy cytat z tych protokołów powinien być
opatrzony uwagą: »jak zanotował(a) protokolant(ka)«, gdyż nie sporządzano wówczas stenogramów – a w każdym razie nie są znane – zapis oddaje zatem tylko częściowo rzeczywiste
wypowiedzi”.21 W rezultacie powyższej praktyki kancelaryjnej, o wielu wątkach poruszanych
na partyjnych posiedzeniach możemy dziś jedynie spekulować.
Akta partyjne z grudnia 1970 r. są wyjątkowo enigmatyczne. Mam tu na myśli zarówno
dokumentację Komitetu Centralnego, jak i Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Jerzy
Eisler ocenia wręcz: „Im bardziej dramatyczne stawały się wydarzenia, tym mniej dziś mamy

17
18
19
20

APG, KW PZPR, 2384/103, Protokół nr 3/70 z plenarnego posiedzenia KW PZPR w Gdańsku, 2 VII 1970 r., k. 4-5.
Tamże, k. 5.
Tamże.

Ponurą sławę „krwawego Kociołka” opiewa popularna „Ballada o Janku Wiśniewskim”. Jej najnowsza, wykonywana
przez Kazika Staszewskiego, wersja znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu „Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł”, w reżyserii
Antoniego Krauze. Film wszedł na ekrany kin 25 lutego 2011 r. Więcej na temat samej ballady zob.: P. Brzeziński, „Ballada o Janku
Wiśniewskim”, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, nr 12 (2010): s. 75-79.

21
A. Paczkowski, Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy. Lipiec 1980-styczeń 1982 (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002): s. 23.

pewności, jaki był ich przebieg”.22 Nie jest to przypadek. Nie mniej istotnym problemem od
autocenzury protokolantów i samych mówców było bowiem niszczenie dokumentacji przez
partyjnych archiwistów. Bezprawne brakowanie akt na wielką skalę miało miejsce na przełomie 1989 i 1990 r. Nie był to wszakże przypadek odosobniony. Henryk Kula pisze na ten
temat: „W archiwum KW PZPR w Gdańsku w styczniu 1971 r. grupa przybyłych z Warszawy
oficerów MSW dokonała selekcji resztek dokumentów, pozostawiając jedynie szczątkowe,
mało istotne”.23
To swoisty paradoks: w Archiwum Akt Nowych i Archiwum Państwowym w Gdańsku zachowało się mnóstwo dokumentacji partyjnej, gdy jednak przyjrzymy się materiałom na temat
Grudnia’70 – widać, jak są one ułomne i niekompletne. W oparciu o nie nie sposób odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: kto kazał strzelać? Historycy są wciąż bezradni. Milczenie źródeł w tej kwestii nie zwalnia jednak badacza od ich lektury.
Celem niniejszego artykułu nie jest odpowiedź na powyższe, wciąż otwarte, pytanie. Nie
będę także opisywał, dość dobrze znanego, przebiegu gdańskiego Grudnia’70.24 Moim celem
jest natomiast opis nastroju panującego w szeregach partii w krytycznym, także dla niej, okresie
przełomu 1970 i 1971 r. Z uwagi na wyjątkową pozycję PZPR w systemie ustrojowym Polski
„ludowej” kwestia ta wydaje się bowiem istotna. I co więcej – patrząc na imponującą bibliografię
poświęconą grudniowej rewolcie – nieco przez historyków zaniedbana.25
To zrozumiałe, że „Grudniowa Apokalipsa” zepchnęła w cień pozostałe, mniej dramatyczne,
kwestie. Pamiętając, że Grudzień ’70 to jeden z najtragiczniejszych epizodów w powojennej historii Polski, nie sposób jednak nie dostrzec, że był to także ważny moment w historii partii komunistycznej. Moment ten – na przykładzie KW PZPR w Gdańsku – postanowiłem opisać.
W swoich badaniach oparłem się na dokumentacji partyjnej, przechowywanej w Archiwum
Państwowym w Gdańsku. Uzupełniająco sięgałem także po wybrane materiały z Archiwum Akt
Nowych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku i po lokalną prasę. Korzystając
z okazji pragnę podziękować, za pomoc okazaną mi podczas kwerendy, archiwistom z gdańskiego
Oddziału IPN – Robertowi Chrzanowskiemu i Annie Nadarzyńskiej-Piszczewiat.

PZPR w przededniu rewolty
Potocznie uważane za okres marazmu gospodarczego i narastającej frustracji społecznej lata
60. XX w. były także, paradoksalnie, okresem dynamicznego rozrostu partii komunistycznej.26
W ciągu tej jednej dekady szeregi PZPR podwoiły się, osiągając w końcu 1970 r. liczbę 2.319.963
członków i kandydatów.27 Oznaczało to, że statystycznie – wraz z dziećmi i niemowlętami

J. Eisler, „Rok 1970” [w:] Centrum władzy w Polsce 1948-1970, (red.) A. Paczkowski (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2003): s. 264.
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H. M. Kula, Dwa oblicza Grudnia ’70. Oficjalne – rzeczywiste (Gdańsk: Wydawnictwo DJ, 2000): s. 8.

Najnowszą książką na ten temat jest album Sławomira Cenckiewicza, Gdański Grudzień ’70. Rekonstrukcja, dokumentacja, walka z pamięcią (Gdańsk, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2009).
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Tylko na temat gdyńskiego Grudnia’70 ukazało się dotychczas około 300 różnorodnych publikacji. Jerzy Eisler szacuje
liczbę poświęconych Grudniowi publikacji zwartych na ponad 50. Wciąż jednak powstają nowe. K. Chalimoniuk, „Bibliografia Grudnia
’70”, Rocznik Gdyński, nr 22 (2010): s. 85-112; J. Eisler, „Grudzień 1970”, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, nr 12 (2010): s. 2.
Zob.: M. Zaremba, „Społeczeństwo polskie lat sześćdziesiątych – między »małą stabilizacją« a »małą destabilizacją«”
[w:] Oblicza Marca 1968, (red.) K. Rokicki, S. Stępień (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2004): s. 24-27.
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APG, KW PZPR, 2384/2519, Stanisław Jojczyk, „Stan ideologiczny gdańskiej wojewódzkiej organizacji partyjnej w latach
sześćdziesiątych”, [1982?], mps, k. 36.
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Stanisław Kociołek, lata 60. XX w.

– członkami partii komunistycznej było przeszło 7 proc. obywateli PRL!28 Analogiczne zjawisko
występowało w organizacjach wojewódzkich. Według danych KW PZPR w Gdańsku, tylko w latach 1969-1970 przyjęto 13.776 nowych „towarzyszy”. Dwie trzecie z nich stanowili ludzie
młodzi.29 W grudniu 1970 r. gdańska PZPR osiągnęła – rekordową jak dotychczas – liczbę
102.679 członków i kandydatów. W skali kraju była jednak dopiero dwunastą, co do wielkości,
wojewódzką organizacją partyjną.30
Czy masowe wstępowanie Polaków do partii świadczyło o ich wierze w komunistyczną ideologię? Wątpliwe. Śmiem przypuszczać, że gros z nich liczyło po prostu na profity, wynikające
z przynależności do „partii władzy”. Byli realistami – by nie powiedzieć konformistami – zdającymi sobie sprawę, że przyszło im żyć w takich, a nie innych warunkach społeczno-politycznych. Wielu z nich wciąż ulegało partyjnej propagandzie. Jeszcze inni korzystali z dobrodziejstw
awansu społecznego. Pamiętajmy też, że kontakty z Zachodem były wówczas, dla zwykłych
obywateli, mocno ograniczone. Wielu z nich – niczym dzisiejsi mieszkańcy Korei Północnej
– nie zdawało sobie sprawy z poziomu zapóźnienia ekonomicznego PRL.
PZPR przypominała wielki czerwony balon, którego rozrastanie zdawało się nie mieć końca.
Liczba nowo przyjętych członków stała się podstawowym kryterium oceny działalności poszczególnych komitetów. Miało to jednak swoje określone konsekwencje. Partia nie mogła być
i masowa, i dogmatyczna jednocześnie. Jej ideologiczne ostrze stępiło się. Zdaniem pezetpeerowskiego historyka – „Po przewrocie dokonanym w 1956 r. w partii rozwinęły się silne tendencje antydogmatyczne. Odbijały się one na szkoleniu partyjnym. Odłożono na półki dzieła
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W końcu 1970 r. populacja Polski szacowana była na 32 mln 700 tys. Głos Wybrzeża, 31 XII 1970-1 I 1971 r., s. 1.
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APG, KW PZPR, 2384/2519, Edward Jarecki, „Stan wojewódzkiej organizacji partyjnej w latach 1970-1971”, [1982?],

APG, KW PZPR, 2384/16, Materiały XII Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KW PZPR w Gdańsku,
19-20 IV 1971 r., k. 52.
mps, k. 3.

klasyków marksizmu-leninizmu. Sądzono, że odwoływanie się do nich, studiowanie ich, jest
wyrazem dogmatycznego skostnienia”.31
Wraz ze wzrostem liczby członków, zmieniał się także skład socjalny PZPR. Partia przywiązywała dużą wagę do przyjmowania w swoje szeregi jak największej liczby robotników. Lecz
trudno było wymagać od nich dogłębnej znajomości dzieł „klasyków marksizmu-leninizmu”.
Masowy werbunek robotników przynosił widoczne efekty. O ile w 1961 r. tzw. pracownicy umysłowi stanowili w strukturze gdańskiej PZPR najliczniejszą grupę społeczną32, o tyle w 1970 r.
przewagę osiągnęli robotnicy. Stosunek liczby robotników do „pracowników umysłowych” wyrażał się w proporcji 47:40. Liczba chłopów oscylowała w granicach 7-8 proc.33 W mniemaniu
partyjnych decydentów proporcje te potwierdzały „robotniczy” charakter partii, legitymizując
jej dominującą pozycję w państwie, jako tzw. awangardy klasy robotniczej.
Czy tak było rzeczywiście? Nie do końca. Gdy bowiem z bliska przyjrzymy się składowi socjalnemu gdańskiego KW PZPR dostrzeżemy, że z prawdziwą „klasą robotniczą” gremium to
miało – poza oficjalną nazwą – niewiele wspólnego. W składzie komitetu wybranego w 1969 r.
znalazło się 81 członków, lecz robotnicy stanowili pośród nich zaledwie 22.2 proc. W Komitecie
Wojewódzkim było natomiast trzykrotnie więcej „pracowników umysłowych” (64.2 proc.),
z których połowę stanowili etatowi pracownicy partii. Chłopów było 9.9 proc. Oznaczało to, że
łączna liczba robotników i chłopów (18 osób) była równa liczbie zawodowych pracowników partii.34 W końcu lat 60. gdański Komitet Wojewódzki PZPR był więc bardziej ekspozyturą lokalnej
„nomenklatury” partyjnej, niż reprezentacją „klasy robotniczej”. To najzupełniej logiczne, że
we władzach każdej partii z reguły przeważają „białe kołnierzyki”. Lecz w przypadku partii komunistycznej obalona została tym samym chwytliwa teza Włodzimierza Lenina, mówiąca, że
w komunizmie państwem kierować będzie mogła nawet kucharka. Nie po raz pierwszy życie
zadało kłam „mądrościom” komunistycznych klasyków.
Więź partii ze społeczeństwem wydawała się sztuczna. Jej członkowie obracali się w zaklętym kręgu statystyk i niekończących się narad „aktywu”. Pomimo pogarszającej się sytuacji rynkowej i narastającego niezadowolenia społecznego tematami ich dyskusji były głównie kwestie
„wewnątrzpartyjne”. W pierwszych dniach grudnia 1970 r. egzekutywa i sekretariat Komitetu
Wojewódzkiego oceniały działalność trójmiejskich uczelni35 i pracę Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych.36 W tym samym czasie, ściśle podległe najwyższemu kierownictwu partyjnemu, struktury MSW i MON intensyfikowały już wspólne przygotowania, mające na celu
„zabezpieczenie” przebiegu tzw. operacji cenowej.37
Podwyżkę cen żywności ogłoszono w sobotni wieczór 12 grudnia 1970 r. Parę godzin wcześniej poinformowano o niej członków partii. Atmosfera zebrań, na których odczytywano omawiający jej zasady list Biura Politycznego była napięta. Uczestniczący w zebraniu POP w Stoczni
Gdańskiej Stanisław Kociołek stwierdził: „Generalnie rzecz biorąc, podstawowe organizacje

31
32

APG, KW PZPR, 2384/2519, Stanisław Jojczyk, „Stan ideologiczny…”, k. 64.

Wg danych z 1961 r. gdańska organizacja partyjna liczyła 55.216 członków i kandydatów, w tym 43.4 proc. stanowili
robotnicy; 7.6 proc. – chłopi zaś 44.5 proc. – „pracownicy umysłowi”. Tamże, k. 35.
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W 1970 r. robotnicy stanowili 46.9 proc. składu wojewódzkiej organizacji partyjnej; chłopi – 7.3 proc.; a „pracownicy
umysłowi” – 40.1 proc. Tamże, k. 35.
Wyliczenia własne wg: APG, KW PZPR, 2384/14, Sprawozdanie statystyczne na temat członków KW PZPR w Gdańsku
wybranych na XI Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej, 17-18 I 1969 r., k. 277-278.
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partyjne odrzucają list Biura Politycznego”.38 Mimo to, ani w Komitecie Wojewódzkim, ani
w Komitecie Miejskim PZPR w Gdyni nie podjęto żadnej dyskusji na temat zasadności podwyżki! W tej – jakże ważnej dla zwykłych obywateli – kwestii „przewodnia siła narodu” zdawała
się w ogóle nie interesować zdaniem narodu.
Exemplum. 14 grudnia 1970 r., gdy na ulice Gdańska wyszli już pierwsi manifestanci, I sekretarz KM PZPR w Gdyni Hugon Malinowski nawoływał „aktyw” do „pełnej mobilizacji i wytężonej pracy” na rzecz propagowania idei podwyżki cen żywności, „szczególnie w środowiskach
robotniczych”.39 Czasem łatwiej jest rozkazywać niż dawać osobisty przykład. Nazajutrz – widząc zmierzający pod swój komitet pochód wzburzonych robotników – sekretarz Malinowski
nie próbował już przekonywać ich do zasadności podwyżek. Chyłkiem opuścił gabinet i uciekł
do… Sztabu Marynarki Wojennej.40
Zrewoltowany nastrój mieszkańców Wybrzeża celnie oddał anonimowy poeta: „W końcu
miara się przebrała, nie pomogła/drętwa mowa/w dzień grudniowy, po podwyżce, wystąpiła brać
stoczniowa...”.41 Znamienne też było, że robotniczy protest rozpoczął się – w noszącej od niedawna imię Włodzimierza Lenina – Stoczni Gdańskiej.

Stawianie partii na nogi
Parafrazując tytuł głośnej książki Johna Reeda tydzień pomiędzy 14 a 21 grudnia 1970 r.
śmiało określić można jako siedem dni, które wstrząsnęły partią. Walki uliczne i spalenie gmachu KW PZPR w Gdańsku, masakra w Gdyni, krwawe zamieszki w Szczecinie i Elblągu, demonstracje w głębi kraju, list „towarzyszy sowieckich” i – wymuszona nim – zmiana
kierownictwa partyjnego. Oto bilans tamtego pamiętnego tygodnia.
Co teraz? – zachodził w głowę niejeden członek partii. W nocy z 20 na 21 grudnia 1970 r.
zebrało się specjalne – poświęcone „aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej” – plenum
Komitetu Wojewódzkiego. Jest to o tyle ciekawe, że zaledwie poprzedniej nocy, na ten sam
temat – i dochodząc do niemal identycznych wniosków – obradowała już egzekutywa Komitetu
Wojewódzkiego.42 Dlaczego zatem, w pewnym sensie, powtórzono obrady?
Wydaje się to wynikać z sytuacji panującej wówczas w Komitecie Centralnym. Zaledwie
kilka godzin przed rozpoczęciem plenarnego posiedzenia Komitetu Wojewódzkiego zakończyło
bowiem obrady nadzwyczajne VII Plenum KC PZPR. Plenum to odwołało Władysława Gomułkę
ze stanowiska I sekretarza Komitetu Centralnego i powołało na jego miejsce Edwarda Gierka.43
Oficjalnie uzasadniono to „ciężką chorobą” Gomułki.44 Jak łatwo się domyślić, rzeczywistym
powodem zwołania gdańskiego plenum była nie tyle analiza przyczyn i skutków robotniczej rewolty, której dokonała już egzekutywa KW, lecz chęć wyrażenia poparcia dla nowego kierownictwa Komitetu Centralnego.
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Zgodnie z nowymi trendami, panującymi w partii po odsunięciu od władzy „towarzysza Wiesława” Alojzy Karkoszka stwierdził, że:
[…] mieliśmy do czynienia z autentycznym wystąpieniem klasy robotniczej. Przyczyną było niezadowolenie z położenia ekonomicznego klasy robotniczej. Na tym tle wystąpił konflikt pomiędzy partią a jej klasą i między
aktywem a partią. U podłoża tego konfliktu leży nie zawsze najsłuszniejsza
polityka ekonomiczna. U podłoża leżą styl i metody działania partii.
A przede wszystkim niewystarczająca więź partii z ludźmi pracy. Nierealność ocen nastrojów, stąd decyzje spotykające się ze sprzeciwem. Przy okazji
wystąpienia klasy robotniczej doszły do głosu elementy wrogie partii, wrogie
ustrojowi. Sytuację tę wykorzystały elementy chuligańskie i bandyckie.45

Pomimo uznania protestu za „autentyczny”, Karkoszka nie omieszkał usprawiedliwić użycia
broni wobec robotników. „Nie było jednak innego wyjścia – stwierdził. – Bez zdecydowanego
wkroczenia mielibyśmy rozlew krwi, pożogę. Atak na partię, na państwo, został odparty przy
pomocy milicji i wojska, które spełniły swój patriotyczny obowiązek”.46 Pierwszy sekretarz złożył
też podziękowania komendantowi wojewódzkiemu MO płk. Romanowi Kolczyńskiemu i dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. Józefowi Kamińskiemu. „Atak został odparty, ale
konflikt pozostał […] – ciągnął Karkoszka. – Ostatnie wydarzenia nie przysporzyły nam kapitału
zaufania społeczeństwa. Jakkolwiek zdajemy sobie sprawę, że innego wyjścia nie było, to jednak
straciliśmy zaufanie w społeczeństwie”.47 Trudno się z tą ostatnią oceną nie zgodzić.
Posiedzenie przebiegało w posępnej atmosferze. Jego uczestnicy mieli bowiem pełną świadomość, że w każdej chwili może dojść do wybuchu kolejnych strajków i nowych zamieszek.
Zdaniem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Zenona Jundziłła: „Społeczeństwo i aktyw przeżywa jeszcze szok po wypadkach. Wydarzenia te przygniotły nas swoją tragedią. Atmosfera wokół
partii jest w tej chwili nacechowana wrogością. [...] Jest w tej chwili cisza, ale napięta, groźna”.48
„Musimy krytycznie i samokrytycznie podejść do sprawy. Prawda jest taka, że istnieje nienawiść
do partii i do milicji”49 – dodał Stanisław Goszczurny.
Owa „nienawiść” społeczeństwa do władzy przejawiała się w wypisywaniu ulotek oraz „szkalujących” MO i PZPR napisów na murach. Bujnie rozwinął się żart polityczny. Jeden z popularnych dowcipów mówił, że ostatni spis ludności wykazał, iż PRL zamieszkuje: 1 proc.
prawowiernych, 9 proc. gierko-katolików i 90 proc. protestantów.50 Powszechnie kpiono z partyjnych dygnitarzy. Pamiętająca dobrze tamte czasy Halina Młyńczak wspomina nawet, że wielu
ludzi odbywało swoiste „pielgrzymki” do Gdańska, aby na własne oczy zobaczyć spalony, nazywany odtąd „Reichstagiem”, gmach KW PZPR.51

45
46
47
48

APG, KW PZPR, 2384/103, Protokół nr 6/70 z plenarnego posiedzenia KW PZPR w Gdańsku, 20 XII 1970 r., k. 205.

49
50

Tamże, k. 207.

51

Relacja Haliny Młyńczak, udzielona Piotrowi Brzezińskiemu, 16 I 2011 r. (nagranie audio).

Tamże.
Tamże.

APG, KW PZPR w Gdańsku, 2384/103, Protokół nr 6/70 z plenarnego posiedzenia KW PZPR w Gdańsku, 20 XII
1970 r., k. 206.

166

P. Brzeziński, „Krajobraz po bitwie i przetasowania wewnątrz partii” [w:] P. Brzeziński, R. Chrzanowski, A. Nadarzyńska-Piszczewiat, Zbrodnia bez kary…, s. 215.

W CIENIU GRUDNIA. GDAŃSKA PZPR NA PRZEŁOMIE 1970 I 1971 R.

Płonie siedziba Komitetu Wojewódzkiego PZPR, grudzień 1970 r.

Gdy na ulicach opadł już bitewny pył, partia przystąpiła do usuwania skutków grudniowego
pożaru. W sensie dosłownym – rozpoczęto remont gmachu KW PZPR. W znaczeniu przenośnym
– przystąpiono do „odbudowy autorytetu” partii. To drugie okazało się jednak dużo trudniejsze.
Jak zauważył Jerzy Pieńkowski, I sekretarz KZ PZPR w Stoczni im. Lenina: „Straty materialne
będzie można odrobić szybko, ale zmian w sercach i umysłach nie da się tak szybko usunąć”.52
Masakra na Wybrzeżu wstrząsnęła partią. Jej kierownictwo straciło zaufanie nie tylko społeczeństwa, ale i wielu swoich członków. Pomiędzy 14 a 21 grudnia 1970 r. legitymacje partyjne
oddały 272 osoby. Byli to głównie młodzi robotnicy. Jeszcze wczoraj, chluba partii.
Argumentacja była różna – czytamy w jednym z raportów – utrata zaufania do partii, protest przeciwko użyciu broni, niemożliwość opłacania
składek wobec podwyżki cen na artykuły spożywcze, niewłaściwa polityka
ekonomiczna partii, itp. W niektórych przypadkach forma składania legitymacji była zdecydowanie wroga i demonstracyjna. Wielu członków partii
wykazywało objawy dużego rozgoryczenia, a nawet załamania nerwowego.53

Zdaniem analityków z gdańskiego Komitetu Wojewodzkiego część członków PZPR zaczęła
nawet występować przeciwko partii. Jeszcze inni – w popadli w apatię. „Można powiedzieć, że
stoją na uboczu”.54 Sytuacja w Trójmieście zaniepokoiła Komitet Centralny.
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Zaakcentować należy, że przedłużający się nienormalny stan w organizacji gdańskiej powoduje poważne niebezpieczeństwo rozlewania się tej
trudnej atmosfery na kraj – pouczał współtowarzyszy Edward Babiuch.
– […] Jest rzeczą bardzo istotną, żeby udało wam się odbudować aktyw
partyjny, odbudować partię, postawić partię na nogi. Dotyczy to przede
wszystkim Trójmiasta […] Tutaj przeżyliśmy wydarzenia z największym
nasileniem, najbardziej tragicznie, i tutaj organizacja partyjna wyszła
z tego okresu poważnie rozbita. […] Kierownictwo partii ma jak najlepsze
chęci, ale równocześnie oczekuje pełnej pomocy. My jesteśmy od tego,
żeby pomagać wam, a wy musicie równocześnie pomóc nam. Bo tylko we
wspólnym działaniu możemy opanować sytuację.55

Wspomniane przez Babiucha, stawianie „na nogi” PZPR stało się głównym tematem partyjnych dyskusji z początku 1971 r.
Na posiedzeniach rozległa się głośna samokrytyka. „Kogo chcemy obwiniać za zaistniałą sytuację?
– pytał retorycznie sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Feliks Pieczewski. – Wszyscy jesteśmy po
trochu winni. Byliśmy zbyt posłuszni i układni. Niektóre sprawy wygładzaliśmy, mimo iż wiedzieliśmy, jaki jest stan faktyczny”.56 W krytyce celowali zwłaszcza reprezentanci tzw. aktywu dołowego,
czyli komitetów zakładowych i podstawowych organizacji partyjnych. Zdaniem Stanisława Bejgera,
krytyka stała się wręcz modna, a niektórzy aktywiści „uważają, że muszą krytykować, bo inaczej
będą źle widziani”.57 Nic dziwnego, że podczas zakładowych masówek często padały gorzkie słowa.
„Kociołka postawić pod sąd i na placu ludowym w Gdańsku powiesić – grzmieli gdyńscy
portowcy. – Tłumaczy się, że tow. Wiesław oślepł i nie widział wyjścia z sytuacji, to dlaczego
kazano mu podpisać układ z Niemcami? Podpisując, mógł sprzedać Polskę, bo nie widział”58
– dodawali w oburzeniu. Oberwało się też Alojzemu Karkoszce: „Kiedy nastąpiła zmiana I sekretarza KW, Kliszko przywiózł go w teczce i na plenum stawiał, a ten człowiek nie zna spraw
stoczni ani portów”.59 „Jaka jest zasada demokracji skoro, tow. Kociołek i tow. Karkoszka, zostali
do naszego województwa przysłani. Dlaczego na sekretarza nie wybierze się kogoś z naszego
województwa?”60 – pytali stoczniowcy z Gdyni.
Nie lepiej było podczas posiedzeń Komitetu Wojewódzkiego. Zdaniem Wincentego Majki,
I sekretarza Komitetu Zakładowego PZPR w „Dalmorze”:
Od dłuższego czasu obserwowaliśmy bezwzględność i znieczulicę ze
strony towarzyszy z instancji wojewódzkiej. [...] Nie rozliczaliśmy konsekwentnie ludzi odpowiedzialnych za indolencję. Trzeba bezwzględnie
odbiurokratyzować pracę partyjną. Ciągle piszemy, analizujemy, zastanawiamy się nad stylem a nie nad treścią [naszej – P.B.] pracy. My, sekretarze
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KZ, nie mamy czasu wyjść do członków partii z uwagi na nawał biurokracji,
jaka w naszej pracy się zakorzeniła. Doszło już do tego, że ja, jako sekretarz
KZ, przez cztery dni domagałem się przyjęcia przez sekretarza Komitetu
Miejskiego w Gdyni. Towarzysze z KM nie mają czasu na pracę z sekretarzami KZ, na rozmowy z nimi.61

Partia nie potrafiła – lub nie chciała – znaleźć wspólnego języka z robotnikami.
Edward Babiuch zaapelował do członków Komitetu Wojewódzkiego o to, aby w rozmowach
z robotnikami podkreślali „niezaprzeczalne osiągnięcia” Polski „ludowej”, i aby nie spoglądali
„na całe 26 lat przez pryzmat ostatnich tygodni”. Poinformował też, że Komitet Centralny podjął jakże łaskawą dla „klasy robotniczej” decyzję o obniżeniu, o pięć tygodni wcześniej, sezonowej ceny na… jajka.62 Czyż nie był to jednak najlepszy przykład fiaska owych 26 lat
komunistycznych rządów?
Trudno się dziwić, że wielu partyjnych aktywistów wolało po prostu zamilknąć. Po co się
ośmieszać? W dodatku Alojzy Karkoszka groźnie ostrzegał: „Członek partii, jeśli już nie ma argumentów, nie umie sobie zdobyć posłuchu, to przynajmniej niech nie śmie przyznawać racji
atakującym na partię, a takie zjawiska też są spotykane”.63 W styczniu 1971 r. zaczęto powoli
wyciszać wewnątrzpartyjną krytykę. Piotr Stolarek przestrzegał jednak przed nazbyt pospiesznym tłumieniem krytyki: „kiedy przeżyliśmy już falę absolutnego milczenia i znajdujemy się
w kotle krytyki, nie możemy zbytnio przyspieszać procesu stabilizacji, by nie osiągnąć wręcz
przeciwnego skutku”.64 Partyjny weteran zapewne dobrze wiedział, co mówi.
Niezadowolenie „dołów” przerodziło się niebawem w żądania zmian personalnych.
„Zmiany, jakie zaszły w KC winny być dokonane na niższych szczeblach również”65 – mówił
stoczniowiec Zdzisław Targoński. Alojzy Karkoszka poparł ideę zmian w składzie Komitetu
Wojewódzkiego, „celem jego wzmocnienia i wprowadzenia do jego składu przedstawicieli robotników”.66 W materiałach sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego określono to nawet oryginalnym mianem „urobotniczenia składów instancji partyjnych”.67 Robotnicza partia
postanowiła się „urobotniczyć”.
Puszczono w ruch karuzelę stanowisk. Tylko w lutym 1971 r. gdańska egzekutywa Komitetu
Wojewódzkiego zatwierdziła około 50 zmian kadrowych. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj
czystka, jakiej dokonano w pionie propagandy. Zdjęto jednocześnie sekretarza KW ds. propagandy Jerzego Hajera oraz kierownika Wydziału Propagandy i Agitacji KW Stanisława Hinza.68
O mały włos nie zdymisjonowano także członka egzekutywy i redaktora naczelnego Głosu Wybrzeża Stanisława Celichowskiego. Powodem odwołania Hajera i Hinza były ich „niedociągnięcia” i brak „koncentracji” podczas grudniowego kryzysu.
Celichowskiemu dostało się natomiast za artykuł pt. „Obraz wydarzeń”, który dość tendencyjnie – ale jednak – opisywał wydarzenia rozgrywające się w Trójmieście pomiędzy 14 i 20
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grudnia 1970 r.69 Pomimo całej swej ułomności stanowił on wówczas dla wielu ludzi jedyne
źródło informacji na temat grudniowej tragedii.70 Władze puściły tekst w lokalnej gazecie partyjnej, aby uspokoić napiętą atmosferę w Trójmieście. W końcu niepodobna było zupełnie przemilczeć temat, gdy naokoło mieszkały tysiące naocznych świadków grudniowej rewolty.
Charakterystyczne też było, że cenzura nie pozwoliła na przedruki tekstu w prasie centralnej.71
Spowodowało to, że numer Głosu Wybrzeża z 28 grudnia 1970 r. stał się prawdziwym „białym
krukiem”, a wielu ludzi poznało treść „kontrowersyjnego” artykułu dopiero za pośrednictwem
Radia Wolna Europa.72 Nie uszło to uwadze Komitetu Centralnego:
Ale czy tego typu publikacja przyniosła wam uspokojenie? – pytał
gdańskich współtowarzyszy Edward Babiuch. – Czy odpowiadała właściwemu wówczas kierunkowi propagandy? Chyba nie. Bowiem, wkrótce po
tych publikacjach zaczęła się nowa eskalacja. Czy wam to nie daje nic do
myślenia? Toż „Wolna Europa” nie musiała nic dodawać, a na żywca czytała
całe fragmenty tego kalendarium na całą Polskę. Być może, że publikacja
ta uśmierzyła umysły niektórych, ale podnieciła innych, bo odpowiadała
temu nadana jej forma. Możliwości czytania jej w kraju były ograniczone,
chociaż cena wolnorynkowa tego numeru „Głosu Wybrzeża” osiągnęła bardzo wysoką cenę w złotówkach, a nawet w dewizach.73

Babiuch, w imieniu Biura Prasy KC PZPR, zażądał odwołania redaktora naczelnego, dodając:
„musimy w pionie propagandy dobrać nową ekipę, łącznie z sekretarzem propagandy i naczelnym redaktorem, która oderwie się od emocjonalnego zaangażowania się w przeszłość, od rozpamiętywania tych wydarzeń”.74
W kierownictwie gdańskiej PZPR zdania na ten temat były jednak podzielone. Za odwołaniem
optowali Barbara Krupa-Wojciechowska, Włodzimierz Stażewski i – początkowo – Alojzy Karkoszka.
W obronie szefa partyjnej gazety stanął natomiast Feliks Pieczewski, stwierdzając, że ma on „odwagę i chęć do pracy, a ogólnie biorąc mało mamy ludzi odważnych, a za dużo posłusznych”.75 Stanisław Bejger zauważył, że nie ma obecnie lepszego kandydata na to stanowisko. A Zenon Jundziłł
dodał, że zmiana dokonana „w okresie, kiedy atakowana jest prasa, byłaby niesłuszna”.76 To przekonało pozostałych. Pomimo wyraźnych sugestii ze strony KC gdańscy towarzysze stanęli w obronie
swojego kolegi. „Będę robił jak najlepiej – obiecywał skruszony Celichowski – i zobowiązuję się
przewodzić zespołowi redakcyjnemu w interesie partii. Jeżeli natomiast towarzysze dojdą do
wniosku, że się nie nadaję, bądź okaże się, że nie daję sobie rady – w każdej chwili zrezygnuję”.77
„Gazeta partyjna jest od robienia dobrej propagandy i musi być podporządkowana aktualnej linii
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partii”78 – podsumował dyskusję Alojzy Karkoszka. Zgodnie z tym poleceniem już wkrótce dziennikarze Głosu Wybrzeża, zamiast „rozpamiętywać” grudniową tragedię, zajęli się opisywaniem „czynów społecznych”, rzekomo spontanicznie podejmowanych przez robotników niedawno
spacyfikowanych zakładów.
Tymczasem do partyjnych egzekutyw niemal na siłę wciągano robotników. Warto też zwrócić
uwagę na zmiany w składzie socjalnym Komitetu Wojewódzkiego, wybranego w kwietniu 1971 r.
W nowym KW było 87 członków.79 W stosunku do składu z 1969 r. liczba robotników wzrosła dwukrotnie. O dziewięć osób zmniejszyła się natomiast liczba „pracowników umysłowych”. W rezultacie, proporcje wśród członków komitetu ułożyły się następująco: robotnicy – 40.2 proc., chłopi
– 8 proc., „umysłowi” – 49.4 proc.80 Tak więc, pomimo intensywnego „urobotniczania” Komitetu
Wojewódzkiego, „pracownicy umysłowi” wciąż stanowili większość jego członków.

Pomożecie?
Mimo krwawej pacyfikacji, Wybrzeże wciąż przypominało tykającą bombę. Nie wiadomo
było tylko, kiedy nastąpi kolejny wybuch społecznego niezadowolenia. Janusz Marszalec określił
ten stan mianem „przyciszonego wewnętrznego buntu”.81 Już w końcu grudnia 1970 r. nastroje
robotników zaczęły radykalizować się. Domagali się nie tylko poprawy warunków socjalnych,
podniesienia płac i cofnięcia podwyżki cen, lecz także: ukarania osób odpowiedzialnych za masakrę, usunięcia z władz Stanisława Kociołka, Józefa Cyrankiewicza i Mieczysława Moczara, powołania niezależnych od partii związków zawodowych, zniesienia cenzury, a nawet…
zwiększenia roli Kościoła katolickiego w życiu społecznym.82
W zakładach wrzało. W styczniu 1971 r. w Zarządzie Portu Gdynia, Gdyńskiej Stoczni Remontowej i Stoczni im. Komuny Paryskiej doszło do szeregu krótkotrwałych strajków.83 Strajkowały
także liczne zakłady Gdańska. W samej Stoczni im. Lenina odnotowano aż pięć strajków, w których uczestniczyło niemal 13 tysięcy robotników. Trzykrotnie pracę przerwała załoga Zakładów
Naprawczych Taboru Kolejowego, a dwukrotnie zastrajkowali pracownicy Stoczni Północnej.84
Analogiczna sytuacja miała miejsce w Elblągu.85 W końcu stycznia stanęły praktycznie wszystkie
ważniejsze zakłady Szczecina.86
Kierownictwo partyjne wpadło w panikę. Alojzy Karkoszka ostrzegał członków gdańskiej egzekutywy, że „mamy do czynienia ze zorganizowanym kierownictwem tej akcji. Mamy do czynie-
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nia z tendencją do parcia do strajku powszechnego”.87 Jako główne „źródło niepokoju” pierwszy
sekretarz wymienił Stocznię im. Lenina.88 Choć protesty nie miały żadnego „zorganizowanego
kierownictwa” to wiele wskazywało na to, że tragiczny grudniowy scenariusz może się powtórzyć.
Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, Edward Gierek zagrał va banque. 24 stycznia 1971 r. poleciał do Szczecina, aby osobiście porozmawiać ze strajkującą załogą Stoczni im. Adolfa Warskiego.
Była to zupełnie nowa jakość w relacjach partii z robotnikami. Zdaniem Eryka Krasuckiego: „Jeszcze żaden tak wysoko postawiony przedstawiciel aparatu władzy w całym bloku państw tzw. demokracji ludowych nie zdecydował się na wizytę w zrewoltowanym zakładzie. Nigdy przedtem
i nigdy potem!”.89 Negocjacje przeciągnęły się do drugiej nad ranem, lecz Gierek odniósł spektakularny sukces. Szczecinianie wrócili do pracy. Pierwszy sekretarz postanowił więc pójść za ciosem.
Po tamtej nocy, choć wyczerpany i skrajnie znużony, postanowiłem
rano natychmiast lecieć do Gdańska. Franciszek Kaim, ówczesny minister
przemysłu ciężkiego, na moją prośbę zadzwonił do dyrektora Stoczni imienia Lenina z informacją, że niebawem przybywamy do nich ze Szczecina.
Poprosił też, aby w rozmowach, które zamierzałem prowadzić, uczestniczyli także stoczniowcy ze Stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni”90
– wspominał w Przerwanej dekadzie.

Według relacji Franciszka Szlachcica, „Gierek uparł się, że spotkanie musi odbyć się w Gdańsku. Gdańsk nie może być gorzej potraktowany niż Szczecin”.91
Gdańska wizyta miała jednak zupełnie inny charakter niż wyjazd do Szczecina, bo w owym
czasie akurat nikt tutaj nie strajkował. Pozwoliło to więc władzom na drobiazgowe wyreżyserowanie spotkania, któremu miejscowa Służba Bezpieczeństwa nadała kryptonim „Przyjazd 25”.
Dzięki zachowanej dokumentacji możemy dziś uchylić rąbka tajemnicy spowijającej tamto
– obrosłe już legendą – wydarzenie.
Nie było mowy o jakiejkolwiek spontaniczności. W aktach SB zapisano wprost:
W dniu 25 stycznia 1971 r. spodziewane jest spotkanie delegacji większych zakładów pracy Gdańska i Gdyni z przedstawicielami Sekretariatu
KC PZPR. Spotkanie odbędzie się o godzinie 11.00 w okrągłej sali Prezydium WRN. Zakłada się, że około godz. 10.00 na salę zostanie wprowadzona grupa aktywu partyjnego w liczbie około 100 osób. Grupę
wprowadzi jeden z sekretarzy KW PZPR w Gdańsku. Grupa ta zobowiązana jest do zajęcia pierwszych rzędów krzeseł przy scenie. Pozostali delegaci zostaną podwiezieni pięcioma autokarami po godz. 10.00,
najpóźniej do 10.30.92
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Nowy przywódca PZPR
Edward Gierek,
w otoczeniu gdańskiego
„aktywu partyjnego”.
Styczeń 1971 r.

Najlepsze miejsca zajęli więc „sami swoi”, tzn. partyjni aktywiści. Z oczywistych względów
nie pozostało to bez wpływu na cały przebieg spotkania. Krytyczne głosy dobiegały z końca sali.
Co więcej, reprezentanci robotników zostali odpowiednio dobrani. Bezpieka otrzymała polecenie przeprowadzenia swoistego castingu, polegającego na „dokonaniu analizy agentury […]
pod kątem wytypowania odpowiednich kandydatów” na delegatów.93 Kandydaci mieli być następnie oficjalnie zgłaszani „przez inną agenturę, kierownictwo [zakładów pracy – P.B.] i własne,
stawiane kandydatury”.94 Ich zadaniem było manipulowanie reakcjami pozostałych, autentycznych delegatów. Polecono im „wysuwanie realnych, korzystnych politycznie i ekonomicznie postulatów” oraz „spontaniczne reagowanie na odpowiednie elementy ze spotkania
z kierownictwem [partyjnym – P.B.], które mogą mieć wpływ na rozładowanie atmosfery, spokojną pracę i podejmowanie zobowiązań produkcyjnych”.95 Wszystkie role zostały dokładnie
rozpisane. Na 181 robotniczych delegatów, co szósty okazał się współpracownikiem SB.96 Oczywiście, na sali znaleźli się również autentyczni delegaci. W tym sześciu aktualnie inwigilowanych przez bezpiekę i trzynastu zidentyfikowanych przez nią, jako „aktywni uczestnicy”
grudniowej rewolty. Wśród nich znaleźli się np. Henryk Lenarciak i Anna Walentynowicz.97
Chodziło bowiem o nadanie spotkaniu pozorów spontaniczności.
Na wszelki wypadek w każdym z pięciu wiozących robotników autokarów ulokowany został
– udający pilota – pracownik SB, który – zamiast pilotować przejazd – śledził zachowanie pasażerów.98
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Robotnicy byli zresztą przekonani, że spotkanie odbędzie się w… Warszawie.99
Trzema autobusami mieliśmy – […] wspominała Anna Walentynowicz
– pojechać do Warszawy. Na drogę dostaliśmy „suchy prowiant”: po dwa
jabłka i wodę mineralną. Podróż trwała krótko – skończyła się przed gmachem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Tam czekali
na nas nowi przywódcy narodu. To oni pofatygowali się do Gdańska. Czy
nie chcieli nas w Warszawie, czy tak bardzo zależało im na czasie? A może
chcieli zaoszczędzić nam trudów długiej podróży? Nie wiem, ale ten
– może mało istotny – fałsz był już przykrym zgrzytem.100

Walentynowicz wspominała także, że delegaci chcieli zawiadomić o zmianie miejsca spotkania swoich kolegów ze Stoczni Lenina. Nie zrobili tego jednak, ulegając „prośbie Gierka, by
nie wprowadzać dodatkowego zamieszania”.101 Dlaczego w ostatniej chwili zmieniono miejsce
spotkania? I skąd aż taka dyskrecja?
Władzom chodziło zapewne o zaskoczenie delegatów; o zdobycie nad nimi przewagi psychologicznej. Jak wiemy – z cytowanych już dokumentów SB i wspomnień polityków – od samego początku planowano spotkanie w Gdańsku. Na wieść o zmianie miejsca negocjacji wśród
robotników zawrzało. Jedni obawiali się, że delegaci po prostu rozminą się I sekretarzem. Inni
zaś – poczuli się oszukani. Szpiegujący pracowników Stoczni Gdańskiej, funkcjonariusze SB
donosili: „Wśród stoczniowców są prowadzone rozmowy, w których mówi się, że gdyby o pobycie
tow. Gierka wiedzieli oni wcześniej, [to wówczas – P.B.] nie doszłoby do wyboru delegatów,
a żądano by spotkania z całą załogą stoczni”.102 I oto cała zagadka. Po co dyskutować ze wszystkimi? Przecież dużo łatwiej jest rozmawiać z grupą zaskoczonych – i naszpikowanych agentami
– delegatów.
Już wewnątrz Prezydium WRN w tłum delegatów wmieszało się 25 funkcjonariuszy SB. Ich
zadaniem było obserwowanie zachowania robotników, a także „czynna interwencja w przypadku
sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu”.103 Służba Bezpieczeństwa nie omieszkała opracować
dwóch awaryjnych wariantów ewakuacji gierkowskiej świty oraz planu „działań rozpraszających”,
w razie nieprzewidzianych manifestacji ulicznych.104 W ten sposób bezpieka stworzyła odpowiedni grunt pod „konstruktywny” i „rzeczowy” przebieg rozmów.
Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o 11.00. Trwało prawie osiem godzin. Oprócz Gierka,
przyjechali Edward Babiuch, Piotr Jaroszewicz i Franciszek Szlachcic. Lokalne władze reprezentowali Alojzy Karkoszka i Tadeusz Bejm. Gierek wspominał później, że robotnicy „byli
otwarci na wszelkie rzeczowe argumenty, skłonni do poświęceń, nie chcieli tylko być traktowani
nonszalancko, bez cienia partnerstwa”.105 Mimo zakulisowych przygotowań poczynionych przez
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SB, atmosfera była daleka od spokoju. Wspominał o tym mimochodem Piotr Jaroszewicz: „Tego
samego dnia [tj. 25 stycznia 1971 r. – P.B.] przed południem podobne spotkanie, ale już w nieco
innej, bardziej – powiedziałbym – odświętnej atmosferze, choć pełne ostrych wypowiedzi, odbyliśmy ze stoczniowcami Gdańska, którzy odpowiedzieli nam słynnym »pomożemy«”.106
Nawet staranne przygotowania nie uchroniły przedstawicieli KC przed niewygodnymi pytaniami. „Dlaczego Kociołek nawoływał do pracy, a tymczasem wojsko zajęło stocznię?”107 – pytał
delegat z SKP. „Dlaczego każdą zmianę muszą robotnicy przypłacić krwią? – wtórował mu pracownik Stoczni Północnej. – Dlaczego taka obłuda w prasie? Dlaczego zapomniano o swoim narodzie?”.108 „Dlaczego robotnicy musieli iść do partii, a nie partia do robotników?”109 – pytał
przedstawiciel „Elmoru”. „Kto wydał rozkaz? Dlaczego jest taka anarchia gospodarcza?” – pytał
stoczniowiec z Gdyni, dodając – „Towarzyszu Gierek, Wy musicie zwołać sobór, jak Jan XXIII
i przeprowadzić generalną odnowę!”.110 Robotnicy zarzucili Gierka gradem postulatów, wśród
których znalazły się m.in. żądania: ukarania winnych grudniowej masakry, uniezależnienia od
partii związków zawodowych, złagodzenia cenzury i zaprzestania praktyki przysyłania do lokalnych władz „ludzi z Warszawy”.111
Chcąc rozładować buzujące emocje, Jaroszewicz poinformował zebranych, że rząd sprowadził
ze Związku Sowieckiego olej do produkcji margaryny, z Czechosłowacji smalec, a z Zachodu
mięso. Obiecywał obniżenie cen ryb.112 Co ciekawe, cenzura otrzymała jednoczesny zakaz puszczania tej informacji w głębi kraju113, aby nie frustrować tamtejszych mieszkańców faktem, że
obniżka obejmowała tylko Wybrzeże. Pytany o cel niedawnej podróży do ZSRS, Gierek sumitował się, że poleciał do Moskwy, „by ich prosić o dostawę cementu”.114 A tłumaczący się z użycia broni przez milicję Szlachcic – rozpłakał się.115 Widok szlochającego ministra spraw
wewnętrznych był dla władz na tyle niewygodny, że w Książce zapisów i zaleceń cenzorskich zanotowano wówczas: „Nie należy zezwalać na publikowanie w prasie i TV zdjęcia tow. Szlachcica
z jego pobytu i wystąpień w czasie spotkania z załogami stoczni w Szczecinie i Gdańsku”.116
Partyjna „odnowa” miała jednak swoje granice. Zamykając spotkanie Gierek powiedział:
Chciałbym zakończyć apelem o zaufanie, wiarę i pomoc, o coraz lepszą
pracę. Możecie być przekonani, że wszyscy jesteśmy ulepieni z tej samej
gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który tu deklarowaliśmy. Jeśli nam
pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. No, więc
jak – pomożecie?117
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APG, Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku (dalej: WUKPPiW), 1214/320, Książka zapisów
i zaleceń cenzorskich z lat 1970-1971, k. 101.
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Głos Wybrzeża, 27 I 1971 r., s. 2.

W relacjonującym tamto spotkanie Głosie Wybrzeża czytamy: „Odpowiedzią na te słowa były
burzliwe oklaski zebranych”.118 Ani słowa zaś na temat, wspominanego przez Jaroszewicza, „pomożemy”. Oddajmy głos Jerzemu Eislerowi:
Powszechnie uważa się (tak myśli nawet wielu uczestników spotkania
z Gierkiem), że odpowiedziało mu chóralne „Pomożemy!”. O tym, że
w rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca, można się przekonać oglądając archiwalny film ze stoczni [a raczej Prezydium WRN – P.B.] i słuchając nagrania magnetofonowego. Rozległy się tylko umiarkowane
oklaski, ale środki masowego przekazu niemal od razu starały się zdyskontować propagandowo podróż na Wybrzeże.119

Z czasem hasło „pomożemy” stało się czołowym sloganem propagandy lat 70. Nic więc
dziwnego, że zapadało głęboko w pamięć, deformując rzeczywisty przebieg wydarzeń.
Po latach tę „oficjalną” wersję potwierdziły relacje tak odległych od siebie osób jak
Anna Walentynowicz120 i Franciszek Szlachcic.121 „Jak nas przyciśnięto: – No pomożecie
chyba, nie? No, chyba pomożecie! – wtedy odpowiedzieliśmy: – Pomożemy”122 – wspomina
w Drodze nadziei Lech Wałęsa. Zważywszy jednak na fakt, że w owym czasie Wałęsa był
zarejestrowany, jako tajny współpracownik SB123 trudno orzec na ile jego relacja odzwierciedla reakcję całej sali, na ile zaś jedynie zachowanie „wytypowanych” przez bezpiekę
delegatów.

Grudniowe echa
Jak donosili agenci SB, wizyta Edwarda Gierka uspokoiła nastroje społeczne w Trójmieście,
lecz dopiero oficjalne anulowanie przez premiera Piotra Jaroszewicza grudniowej podwyżki cen
sprawiło, że sytuacja na Wybrzeżu uległa oczekiwanej przez władze „normalizacji”.124 Echa grudniowej masakry nadal jednak pobrzmiewały na partyjnych zebraniach. W lutym 1971 r. odbyło się
specjalne, poświęcone tzw. wydarzeniom grudniowym, VIII Plenum KC PZPR. Dyskusje trwały
także na Wybrzeżu. Dobrym tego przykładem była gdańska konferencja sprawozdawczo-wyborcza
z kwietnia 1971 r. Nad Motławę ponownie przyjechali wówczas Edward Gierek i Franciszek Szlachcic. Pomimo prezentowanego przez nich oficjalnego optymizmu nie obyło się bez zgrzytów. Najodważniej zabierali głos robotnicy i przedstawiciele komitetów zakładowych. Można nawet pokusić
się o stwierdzenie, że wyrażając odczucia społeczeństwa, stali się swego rodzaju sumieniem partii.
Po tragicznych wydarzeniach grudniowych praca partyjna w zakładzie,
i nie tylko w zakładzie, ale na terenie całej Gdyni jest bardzo utrudniona
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– stwierdził Wincenty Majka. – Na spotkaniach, na zebraniach i w dyskusji
z robotnikami wraca jak bumerang problem tragicznych zajść w Gdyni.
[…] Niewyjaśnienie do końca sprawy Gdyni jest przez wielu członków
partii i bezpartyjnych określane, jako chowanie przez partię „głowy w piasek” i nieszczerość. Aktyw chce znać przykrą prawdę, ale prawdę.125

Majka zwrócił też uwagę na paraliżujący działalność agitacyjną brak informacji. Znamienne,
że o obradach lutowego VIII Plenum KC PZPR ludzie dowiedzieli się najpierw z… Radia Wolna
Europa, a dopiero potem z partyjnej prasy.126 Materiały z tego, jakże ważnego, posiedzenia opublikowano – w ocenzurowanej wersji – w Nowych Drogach dopiero w połowie roku.127
Jak wyjaśnić, dlaczego do dnia dzisiejszego nie ukazały się „Nowe Drogi”
z dyskusją na VIII Plenum? – pytał Majka. – Ile było już terminów? Koledze
bym wyjaśnił: „Po co ci teraz materiały VIII Plenum, kiedy było już IX
i trzeba te materiały studiować”. Ale tak powiedzieć [robotnikowi – P.B.]
nie mogę, bo mi powie, że teraz jest odnowa. […] Tę odnowę wielu członków partii, jak i bezpartyjnych, traktuje w sposób różny. […] Doszło do tego,
że kiedy brygadzista zażądał od robotnika dobrej pracy i rozliczał go, to on
mu odpowiadał: „Nie wolno nas straszyć, dość przez 25 lat nas straszono,
a obecnie tow. Gierek powiedział, że robotnika nie wolno straszyć”. Ze słowem „odnowa” mamy „na dole” wiele kłopotu128 – oceniał Majka.
Siedziba KW PZPR po remoncie
– płaski dach miał umożliwiać
ewakuację działaczy śmigłowcami.

APG, KW PZPR, 2384/15, Protokół z posiedzenia XII Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KW PZPR
w Gdańsku, 19-20 IV 1971 r., k. 34.
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APG, KW PZPR, 2384/15, Protokół z posiedzenia XII Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KW PZPR
w Gdańsku, 19-20 IV 1971 r., k. 35.

Przedstawiciel „Dalmoru” dał wyraz powszechnemu niezadowoleniu robotników – jak i zwykłych członków partii – z faktu miękkiego lądowania skompromitowanych działaczy na nowych,
ciepłych posadach:
Od paru dni robotnicy z oburzeniem dyskutują i pokazują niektóre
nazwiska ludzi odwołanych ze stanowisk centralnych i wojewódzkich,
których to mianowało się ambasadorami i wysłało za granicę. […] To
nie jest, towarzysze, dobre. Od nas „na dole” robotnicy domagają się
odpowiedzi, jakie zostaną wyciągnięte wnioski w stosunku do winnych,
bo „na dole” za mniejsze winy bardzo ostro się karze. Co my mamy odpowiadać w takich wypadkach?129

Członkowie Komitetu Centralnego z pokorą słuchali robotniczych żalów. Reprezentujący
organizację ZMS w Stoczni im. Komuny Paryskiej Władysław Jasiński mówił, nawiązując do
niedawnego przemówienia pierwszego sekretarza:
Awanse te ranią uczucia – uczciwych ludzi pracy. Czy nie można im
dać renty przysługującej zgodnie z prawem pracy? Jesteśmy przecież z tej
samej gliny. Jeżeli zawiedli nas i szafowali naszymi uczuciami – uczuciami
ludzi pracy, przez tyle lat – to dziś im nie wolno nas Polaków reprezentować lub występować w naszym imieniu poza granicami naszej ojczyzny.130

Edward Gierek usiłował uciąć krytyczne głosy. Nie miał ochoty na długie dyskusje. Chwaląc
szczerość robotników, którzy „swoimi wystąpieniami na konferencjach wnieśli autentyczny nastrój mas ludowych”, podkreślił zarazem, że „Partia nasza potrafiła wyciągnąć wnioski z własnych słabości, potrafiła je przezwyciężać. Jest to dowodem jej siły, którą stale należy
umacniać”.131 Na temat Gdyni powiedział krótko: „Wielki jest tragizm tego, co się tam stało.
[…] Byłoby jednak sprzeczne z interesami kraju, gdybyśmy przy rozpatrywaniu tych bolesnych
spraw dali się ponieść emocjom i rozdrapywali rany, zamiast je goić”.132 Nowa ekipa rządząca
okrzepła i wyraźnie straciła ochotę na „rozdrapywanie ran” i rozpamiętywanie drażliwych tematów.
W partii przystąpiono do szeroko zakrojonej akcji tzw. rozmów partyjnych, których celem
było przywrócenie do pionu, naruszonego w wyniku gorących pogrudniowych dyskusji, „centralizmu demokratycznego”. O znaczeniu, jakie kierownictwo PZPR przywiązywało do owych
„rozmów” najlepiej świadczy fakt, że w samym tylko województwie gdańskim objęto nimi
– każdego z osobna – 63 tysiące członków partii! W to ogromne przedsięwzięcie zaangażowano
siły 15 tysięcy partyjnych aktywistów.133
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Oceniający rezultaty owej kampanii sekretarz KW Henryk Tkaczyk stwierdził:
Rozmowy dowiodły, że część naszych towarzyszy jeszcze do dziś nie
uporała się z dręczącymi ich problemami i wątpliwościami. Tym członkom
potrzebna jest mądra i cierpliwa pomoc. Innej natomiast oceny i innego
potraktowania wymagają przypadki ataku na partię, kwestionowania kierowniczej roli partii, szkalowania socjalizmu. Z ludźmi, którzy uprawiali
taką politykę, w zasadzie pożegnaliśmy się.134

Namacalnym efektem „rozmów” było usunięcie z gdańskiej PZPR blisko 3 tysiące członków
i kandydatów. Byli to głównie robotnicy i chłopi. Niemal połowa skreślonych odchodziła na
własną prośbę135, co najwymowniej potwierdzało spadek popularności partii wśród przedstawicieli „sojuszu robotniczo-chłopskiego”.136 Według oficjalnych danych, z szeregów całej partii
wystąpiło po Grudniu’70 około 40 tysięcy robotników. PZPR potrzebowała aż pięciu kolejnych
lat, aby wrócić do poziomu ich „upartyjnienia” sprzed „wydarzeń grudniowych”.137
Przechodząc do porządku dziennego nad pogrudniowymi „stratami w ludziach” Henryk
Tkaczyk stwierdził z pewnym optymizmem: „W toku rozmów członkowie [partii – P.B.] mieli
sposobność wyrażania własnych poglądów i własnego zdania na tematy, które ich nurtują. Dziś
lepiej wiemy, co ludzi boli, co ich cieszy i z czym wiążą swoje nadzieje”.138 Wielu narzekało, że
zebrania partyjne są pozbawionymi treści „aktami czysto formalnymi”, zaś sam Tkaczyk zgodził
się z „żądaniami, aby każde zebranie partyjne wysłuchiwało informacji o realizacji wniosków
z poprzedniego zebrania”.139 Jak widać, ta – z pozoru oczywista – praktyka nie była w partii powszechnie stosowana, skoro członkowie PZPR musieli się jej domagać. Z perspektywy czasu
można jednak powiedzieć, że na owych „rozmowach” i wyżaleniu się rozmówców sprawę zakończono. Już wkrótce polityka nowego kierownictwa partyjnego wpadła bowiem w stare – naznaczone „centralizmem demokratycznym” – koleiny.
Po krótkim okresie wewnątrzpartyjnej smuty Komitet Centralny zaczął na nowo dyrygować
podległymi sobie instancjami. Jesienią 1971 r. – gdy partia pełną parą szykowała się do uroczystego
VI Zjazdu – Feliks Pieczewski poinformował współtowarzyszy, że zgodnie z instrukcją KC z góry
ustalono liczbę delegatów, reprezentujących na zjeździe województwo gdańskie. Do Warszawy
pojechać miało: 34 robotników, 8 chłopów i 32 „pracowników umysłowych”.140 Jak gdyby nigdy
nic dodał też, że wśród delegatów znajdą się: Stanisław Kania, Włodzimierz Lejczak, Tadeusz
Wrębiak, Stanisław Bohdanowicz i Tadeusz Pawlak. Spośród wymienionej piątki, jedynie Wrębiak
– jako były sekretarz Komitetu Wojewódzkiegi – związany był w jakiś sposób z Gdańskiem.
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Wg danych z 31 XII 1971 r. gdańska PZPR liczyła w sumie 99.083 członków i kandydatów. W tym: 44.728 robotników,
6.642 chłopów, 41.855 „pracowników umysłowych” i 5.865 „pozostałych”. APG, KW PZPR, 2384/17087, Dane statystyczne na rok
1971, [b.d.], k. 1.
APG, KW PZPR w Gdańsku, 2384/104, Referat wygłoszony przez sekretarza KW PZPR w Gdańsku Henryka Tkaczyka
podczas plenarnego posiedzenia Komitetu Wojewódzkiego, 14 IX 1971 r., k. 181.
APG, KW PZPR, 2384/105, Informacja o przebiegu przedzjazdowych konferencji partyjnych wygłoszona przez Feliksa
Pieczewskiego podczas plenarnego posiedzenia KW PZPR w Gdańsku, 5 XI 1971 r., k. 144.

Być może, że nie wszystkim towarzyszom znane są dobrze te osoby
i ich zaangażowanie w nasze sprawy – tłumaczył Pieczewski. – Dlatego
też chcemy poinformować towarzyszy o ich działalności dla naszego województwa i jednocześnie prosić, by traktować tych towarzyszy, jako autentycznych naszych delegatów.141

Partyjny „centralizm” znowu brał górę nad „demokracją”.
W grudniu 1971 r., na wniosek Komitetu Centralnego, plenum gdańskiego Komitetu Wojewódzkiego „wybrało” kolejnego pierwszego sekretarza. Awansowanego na stanowisko ministra
budownictwa Alojzego Karkoszkę zastąpił „namaszczony” przez KC Tadeusz Bejm, dotychczasowy
przewodniczący PWRN w Gdańsku. Nadzorujący tę wojewódzką „elekcję” Stanisław Kania zauważył z wyraźnym zadowoleniem, że „po raz pierwszy na stanowisko I sekretarza KW proponuje
się kandydata miejscowego, co jest faktem pozytywnym”.142 Był to niezaprzeczalnie jeden z przejawów gierkowskiej „odnowy” partii. Władze spełniły tym samym jeden z pogrudniowych postulatów społecznych. Warto też zauważyć, że aż do lipca 1988 r. funkcje pierwszych sekretarzy KW
PZPR w Gdańsku pełnili miejscowi działacze: Tadeusz Bejm, Tadeusz Fiszbach i Stanisław Bejger.

Wnioski
W okresie Polski „ludowej” partia komunistyczna decydowała o wielu aspektach życia społecznego, lecz – poza wyjątkowymi sytuacjami (vide Grudzień’70) – polskie społeczeństwo nie
miało praktycznie żadnego wpływu na funkcjonowanie partii. Partia tworzyła państwo w państwie.
Widać to doskonale choćby przy okazji kolejnych zmian na stanowiskach pierwszych sekretarzy
komitetu wojewódzkiego, o których mieszkańcy Wybrzeża dowiadywali się dopiero z prasy.
Obserwując gorącą atmosferę panującą wewnątrz gdańskiej organizacji partyjnej w pierwszych miesiącach 1971 r. trudno oprzeć się wrażeniu, że tkwiąca zazwyczaj w bezruchu PZPR
podejmowała ożywioną działalność dopiero w momentach nadzwyczajnych. Widać to podczas
tzw. polskich miesięcy. Cykliczne kryzysy, wstrząsające rządzoną przez komunistów Polską,
zmuszały partyjnych decydentów do większej aktywności. W ślad za Komitetem Centralnym
budziły się Komitety Wojewódzkie i podległe im struktury terenowe. W kryzysowych sytuacjach
partia odrzucała w kąt drętwą nowomowę i przemawiała „ludzkim głosem”. Partyjny monolit
ulegał erozji. Na posiedzeniach dawała się słyszeć głośna krytyka i samokrytyka. Rozpalały się
dyskusje. Odżywały zadawnione antagonizmy.
Obrazowo ujmując: partia opuszczała swoją wieżę z kości słoniowej i przypominała sobie,
że oprócz członków PZPR i ich rodzin kraj zamieszkuje jeszcze co najmniej kilkanaście milionów tzw. bezpartyjnych obywateli. Skoro do tej pory nie udało się z nich uczynić ideowych komunistów, wątpliwe było, aby udało się to kiedykolwiek. Należało więc wypracować modus
vivendi, tj. tak ułożyć relacje na linii partia – społeczeństwo, aby osłabiona kolejnym kryzysem
PZPR, możliwie najmniejszym kosztem, utrzymała się przy władzy.
Nowa ekipa rządząca budziła nadzieje. Z reguły złudne. Pomimo szumnej propagandy gierkowska „odnowa” sprowadzała się głównie do wymiany stanowisk. Istota systemu pozostała
niezmieniona. Po przetasowaniu na szczytach władzy wszystko wracało do status quo ante. Do
momentu, gdy kolejny kryzys ekonomiczny doprowadził do kolejnego wybuchu społecznego
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niezadowolenia. Jednak każdy taki kryzys, w jakimś stopniu, ograniczał omnipotencję władzy.
Totalitarny reżim tracił kły. Ewoluował w – używając określenia Lecha Mażewskiego – „posttotalitarny autorytaryzm”.143 Widać to także na przykładzie Grudnia ’70. Polska „towarzysza
Edwarda” była przecież inna, niż ta z okresu rządów „Wiesława” czy „Tomasza”.
Często mówi się, że grudniowa lekcja wpłynęła na ostrożną taktykę przyjętą przez strajkujących
robotników w sierpniu 1980 r. To prawda. Nie sposób jednak nie zauważyć, że także partia wyciągnęła wnioski z grudniowej rewolty. W 1980 r. Edward Gierek, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, nie odważył się już na posłanie wojska przeciwko robotnikom. Nie dopuszczając do
zdławienia protestów siłą Gierek dotrzymał słowa danego Polakom w 1971 r. Z nutą sarkazmu stwierdzić można, że było to jedno z największych osiągnięć jego dziesięcioletnich rządów. Inna rzecz, że
w pacyfikacji społeczeństwa zastąpił go niebawem – jakże skutecznie – Wojciech Jaruzelski.
***

In December’s Shadow: The Communist Party of Gdańsk at the Turn of 1970/1971
The article describes the regnant situation within the Communist Party in Poland at the
turn of the 1960s and 1970s. The 1960s saw a significant expansion of the Party’s ranks, but
also witnessed a growing social frustration caused by economic stagnation. The Communists’
unfulfilled economic promises constituted the basis of the workers’ revolt of December 1970.
Much like in June 1956, the regime drowned the protests in the blood of the workers. In hindsight, this was a Pyrrhic victory, however. The author describes the ideological crisis within
the Party, exacerbated by the December massacre, and the attempts of the new leadership to
regain the society’s trust. The Party organization in Gdańsk was an excellent example of this.
It was in this major Baltic seaport that the workers revolted against the Party and burned its
headquarters. Following a ten-year illusory truce, the workers rebelled again in August 1980,
founding “Solidarity”, a unique organization in the world at the time.

L. Mażewski, Posttotalitarny autorytaryzm. Polska 1956-1989. Analiza ustrojowopolityczna (Biała Podlaska-Warszawa:
Arte, Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, 2010): s. 7-13.
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„Orzeł” czy „Carlos”?
Skomplikowane relacje
Juana Millera z SB i… CIA
PAtryk Pleskot
Z perspektywy „ludowego” kontrwywiadu cudzoziemcy przebywający w Polsce stanowili jednocześnie bardzo łakomy kąsek dla akcji werbunkowych, jak i potencjalnie bardzo niebezpieczną
pułapkę zastawioną przez obce wywiady. Co najciekawsze, Służba Bezpieczeństwa często nie
potrafiła określić, z którą z możliwości ma akurat do czynienia. Tę skomplikowaną grę pozorów
świetnie ukazuje sprawa obywatela amerykańskiego Juana Millera z przełomu lat 70. i 80.
W literaturze przedmiotu pojawia się coraz więcej prac opisujących działanie polskich służb
wywiadowczych i kontrwywiadowczych z okresu II wojny światowej i Polski „ludowej”. W przypadku tych pierwszych warto zwrócić uwagę chociażby na najnowsze książki Zbigniewa Sięmiątkowskiego1 i Sławomira Cenckiewicza.2 Problematyka kontrwywiadowcza została poruszona
m.in. w badaniach Patryka Pleskota3 czy Władysława Bułhaka.4 Nie ulega jednak wątpliwości,
że jeszcze wielu rzeczy nie wiemy, niekiedy wręcz na poziomie podstawowym. Wiele pytań do
dziś pozostaje bez odpowiedzi.
W październiku 1979 r. Wydział I kontrwywiadowczego Departamentu II MSW, zajmujący
się inwigilowaniem działalności amerykańskich służb specjalnych na terenie Polski, dowiedział
się (niestety nie wiadomo, w jaki sposób), że rezydentura wywiadowcza ambasady USA w Warszawie zamierza zrealizować operację wywiadowczą na terenie Krakowa z udziałem amerykańskiego konsula Corneliusa Walsha.5 Datą akcji miał być 2 listopada 1979 r. Jej celem było

Z. Siemiątkowski, Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL (Warszawa: Aspra-Jr, 2009). Książkę tę wnikliwie zrecenzował Witold Bagieński. Zob.: W. Bagieński, „Wywiad PRL za kuchennymi drzwiami”, Debata, nr 3 (2010): s. 19-23.

1

2

S. Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991 (Poznań: Zysk i S-ka,

2011).

3
P. Pleskot, „Tarcza partii i narodu”. Kontrwywiad Polski Ludowej w latach 1945-1956. Zarys struktur i wybór
źródeł (Warszawa: IPN, 2010).
Zob.: Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, (red.) W. Bułhak (Warszawa: IPN, 2008). Obecnie dr Bułhak pracuje nad monografią Departamentu I MSW w latach 1954-1990.

4
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5
Cornelius C. Walsch był konsulem USA w Krakowie w latach 1977-1980. Zob.: SOR „Abel”, AIPN Kr,
010/12042.
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spotkanie pracowników rezydentury warszawskiej z nieznaną osobą, określaną przez Amerykanów jako „Orzeł”. Spotkanie miało odbyć się albo na „przykrywkowym” przyjęciu w konsulacie,
albo w nieznanym polskim służbom miejscu o godz. 14.00 tego samego dnia. Dodatkowo 30
października Walsh miał spróbować skontaktować się z „Orłem” w celu ustalenia szczegółów
spotkania.6 W razie trudności z koordynacją przewidziano przesunięcie spotkania na 16 listopada.7
W reakcji na te informacje, kontrwywiad natychmiast założył sprawę operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Krakus” i 30 października obmyślił plan działań, realizowany przez warszawski Wydział I Departamentu II oraz krakowski Wydział II KWMO.8 Służby miały określić
ostateczną formę spotkania, a także poddać kontroli operacyjnej (ale bez zastosowania obserwacji towarzyszącej, która groziła dekonspiracją) warszawskich pracowników ambasady w celu
ustalenia, który z nich przyjedzie do Krakowa. Wiedzę tę miały zapewnić środki techniki operacyjnej (od 1 listopada Wydział I Departamentu Techniki zamierzał podjąć stałą kontrolę PT9
ambasady amerykańskiej i mieszkań jej pracowników10), wykorzystanie obserwacyjnych punktów zakrytych (wraz ze zorganizowaniem obserwacyjnych punktów doraźnych na trasie wylotowej Warszawa–Kraków oraz na Dworcu Centralnym), a także tajni współpracownicy oraz tzw.
prace sprawdzeniowe: kontrola list pasażerów na trasie Warszawa–Kraków, opracowanie wykazu
obywateli USA, którzy przybywali do ambasady w celach służbowych do 1 listopada (liczono,
że ktoś spośród nich może być „Orłem”), itp. Równolegle podobne czynności miał wykonać
w Krakowie Wydział II KWMO. Sama akcja miała być – w przypadku wariantu przyjęcia w konsulacie – kontrolowana poprzez PZ, PP11, PT oraz przez tajnych współpracowników, którzy
mogli zostać na nie zaproszeni. W przypadku drugiego wariantu „bezpieka” była zmuszona podjąć ryzykowną tajną obserwację. Podstawowe zadanie w obu wariantach stanowiło ustalenie tożsamości „Orła”.12
W wyniku tych czynności i przygotowań Wydział II KWMO ustalił, że 1 listopada do Krakowa
przyjechał John Siennicki, II sekretarz wydziału administracyjnego ambasady USA w Warszawie
(z żoną i córką), a także Elizabeth Ann Kramer, sekretarka wydziału administracyjnego oraz
Grace Risbeck, urzędniczka tego wydziału. Nie odkryto jednak nic niezwykłego w ich trzydniowym pobycie.13 Podobnie było w przypadku funkcjonariusza CIA Richarda Klingenmaiera, oficera bezpieczeństwa ambasady, który wraz z żoną przebywał w Krakowie w dniach 2-4 listopada.
To głównie jego podejrzewano o chęć spotkania z „Orłem”.14

6
AIPN, 0364/93, Kierunkowy plan działania w sprawie kryptonim „Krakus” sporządzony przez Naczelnika Wydziału I Departamentu II MSW, 30 X 1979 r., k. 5-9.
7
Tamże, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, 29 XI 1979 r., k.
1 (błędna paginacja).
Tamże, Kierunkowy plan działania w sprawie kryptonim „Krakus” sporządzony przez Naczelnika Wydziału
I Departamentu II MSW, 30 X 1979 r., k. 5-9.

8

9
10

PT – podsłuch telefoniczny.

Mimo istniejącej aparatury, z racji ograniczonej liczby funkcjonariuszy, nie prowadzono takich nasłuchów
bez przerwy.
PZ – punkt zakryty (stanowisko obserwacyjne obsługiwane najczęściej przez funkcjonariuszy Biura/Wydziału
„B” MSW). PP – podsłuch pokojowy.

11

12
AIPN, 0364/93, Kierunkowy plan działania w sprawie kryptonim „Krakus” sporządzony przez Naczelnika Wydziału I Departamentu II MSW, 30 X 1979 r., k. 5-9.
13
14

Tamże, Meldunek operacyjny nr 350/79 Wydziału II KWMO w Krakowie, 8 XI 1979 r., k. 24-26.
Tamże, Meldunek operacyjny nr 3549/79 Wydziału II KWMO w Krakowie, 8 XI 1979 r., k. 27-28.

Również 16 listopada nie wykryto nic rzucającego się w oczy. Kontrwywiad nie zamierzał
jednak rezygnować; sam Władysław Pożoga, dyrektor Departamentu II, w piśmie z 22 listopada
do zastępcy komendanta wojewódzkiego KWMO w Krakowie ds. służby bezpieczeństwa, prosił
o przeprowadzenie „wnikliwej analizy” uzyskanych w wyniku podjętych czynności obserwacyjnych informacji w celu wyłowienia z nich tropów, które nie zostały na pierwszy rzut oka dostrzeżone.15 Zaangażowanie urzędnika tak wysokiego szczebla świadczyło o wadze
i wyjątkowości sprawy. Ustalono przy tym, że przejmie ją krakowski kontrwywiad. Już 14 listopada sprawie nadano nowy kryptonim – „Gruda”. Formalny wniosek o jej wszczęcie naczelnik
Wydziału I Departamentu II złożył 29 listopada.16 Powagi sprawy dowodził też fakt, że Pożoga
nakazywał przeprowadzenie analizy zgromadzonych materiałów filmowych, nagrań z PP i PT,
komunikatów z obserwacji zewnętrznej i informacji agenturalnych w tempie ekspresowym, do
5 grudnia.17
Żądaną informację krakowski Wydział II sporządził jednak dopiero na początku stycznia
1980 r., w dodatku nie miał nic nowego do zakomunikowania. Przyznawano, że nie udało się
ustalić czy do spotkania w ogóle doszło. Obiecano jednak rozwijać sprawę przez objęcie rozpracowaniem kontaktów konsulatu krakowskiego z interesującego centralę okresu i próbę identyfikacji osób, które w tym czasie miały z nim styczność.18 Założono, że do spotkania
Klingenmaiera z „Orłem” mogło dojść najprawdopodobniej 2 listopada 1979 r. po południu na
terenie konsulatu, postanowiono więc sprawdzić wszystkich, którzy w tym czasie odwiedzili
placówkę, m.in. stażystów i stypendystów amerykańskich.19 Przystąpiono do żmudnej pracy weryfikacyjnej, obejmującej w sumie ponad dwadzieścia tysięcy paszportów. W lutym, po wstępnej
selekcji, wytypowano kilkaset najbardziej podejrzanych osób.20
Niewdzięczna praca śledcza pochłonęła kolejne tygodnie i miesiące, pełne fałszywych tropów. W „drugiej turze” selekcji wybrano 84 osoby, które mogły być potencjalnymi „Orłami”.
Wszystkie odwiedziły amerykański konsulat 2 listopada.21
Przełom nastąpił 27 czerwca 1980 r., kiedy to Wydział I Departamentu I, w wyniku udanej
akcji penetracyjnej, wszedł w posiadanie trzech tajnych dokumentów CIA (umieszczonych
w jednym z sejfów ambasady amerykańskiej), z których wynikało, że 2 listopada na pewno doszło do spotkania z „Orłem”. Amerykanie mieli uważać go za cennego agenta i ściśle konspirować utrzymywane z nim kontakty.22 Właśnie tego dnia prawdziwy „Orzeł” po raz pierwszy
pojawia się materiałach SB. Na karcie E-15, wysłanej przez Mariana Plezię, zastępcę naczelnika
Tamże, Pismo Władysława Pożogi, dyrektora Departamentu II MSW, do Stanisława Gołębiowskiego, I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Krakowie, 22 XI 1979 r., k. 29.

15

16
Tamże, Notatka Wydziału I Departamentu II MSW dotycząca sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim
„Gruda”, 17 I 1980 r., k. 37-39; tamże, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”,
29 XI 1979 r., k. 1.
Tamże, Pismo Władysława Pożogi, dyrektora Departamentu II MSW, do Stanisława Gołębiowskiego, I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Krakowie, 22 XI 1979 r., k. 29.

17

18
Tamże, Informacja Wydziału II KWMO w Krakowie w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim
„Gruda”, 7 I 1980 r., k. 32-36.
Tamże, Wydział I Departamentu II MSW, Założenia robocze do sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, 18 I 1980 r., k. 37-39.

19

20
Tamże, Raport Wydziału I Departamentu II MSW dotyczący aktualnego stanu zrealizowanych czynności
w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, 12 II 1980 r., k. 46-48.
21
Tamże, Wydział I Departamentu II, Streszczenie sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Gruda”, II
1985 r., k. 251-254.
Tamże.
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Wydziału I Departamentu II, do Departamentu I, oznaczonej adnotacją „bardzo pilne”, widnieje Juan Miller, obywatel amerykański, urodzony 2 października 1950 r. w Buenos Aires; student, uczący się w krakowskiej Akademii Medycznej. To właśnie jego nazwisko odczytano na
zdobytych przez kontrwywiad materiałach CIA pod pseudonimem „Orzeł”.23 Nieco dalej
umieszczono notatkę służbową dotyczącą Millera, która precyzowała dane na jego temat. Podawano w niej jego polski i amerykański adres zamieszkania. Informowano, że Miller studiował
na krakowskiej Akademii od 1973 r.24
W kierunkowym planie działań w sprawie kryptonim „Gruda”, sporządzonym przez Sekcję
I Wydziału II KWMO w Krakowie 7 lipca 1980 r., potwierdzono, że to właśnie Miller jest
„Orłem”. Podawano kolejne dane na jego temat: ze strony matki miał polskie pochodzenie.
W 1974 r. ożenił się z obywatelką amerykańską narodowości polskiej Mirosławą M.25, zameldowaną w USA, ale przebywającą w Polsce jako lektorka języka angielskiego na UJ. Od stycznia
1980 r. M. była kontrolowana w ramach kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Nauczyciel”. Małżeństwo miało pięcioletnią córkę. Mirosława była w drugiej, zaawansowanej ciąży.
Rozwiązanie miało nastąpić na przełomie września i października, w związku z czym planowała
powrót do USA. Miller zamierzał zostać co najmniej do września i dokończyć swe studia medyczne – był właśnie na szóstym roku.26
Według służb peerelowskich, podpierających się przechwyconymi materiałami, Miller miał
wykonywać „ważne zadania wywiadowcze” dla rezydentury CIA w ambasadzie amerykańskiej,
utrzymując kontakty m.in. z oficerem bezpieczeństwa warszawskiej ambasady Richardem Klingenmaierem. Nie znano jednak bliższych szczegółów. Co więcej, okazało się przy tym, że sprawa
miała drugie dno: otóż „Orzeł” był jednocześnie „Carlosem” – tajnym współpracownikiem „bezpieki” wykorzystywanym przez Wydział Paszportów KWMO w Krakowie, a zwerbowanym
w styczniu 1978 r. Kulisy werbunku były dość egzotyczne, choć sama metoda – typowa. Służby
PRL zastosowały bardzo skuteczny instrument szantażu, wykorzystując postępowanie karne,
jakie toczyło się przeciwko Millerowi, oskarżonemu o zażywanie, posiadanie i rozpowszechnianie narkotyków. W efekcie został skazany na 15 tysięcy zł grzywny i rok pozbawienia wolności.
Wtedy właśnie do akcji ruszył kontrwywiad PRL: w zamian za amnestię Miller zobowiązał się
podjąć współpracę z SB. Dopełnienie wszelkich formalności zajęło nieco czasu: dopiero w wigilię 1978 r. „Carlos” został oficjalnie zarejestrowany, a w jego teczce pracy umieszczono podpisane odręcznie zobowiązanie do współpracy. W kolejnych miesiącach „Carlos” odbył
dwadzieścia jeden spotkań z oficerem prowadzącym, podczas których przekazywał pisemne informacje o środowisku cudzoziemców przebywających w Krakowie. Po niecałym roku współpraca
została zawieszona: dotychczasowy oficer prowadzący został oddelegowany do innych zadań,
a Wydział Paszportów zwlekał z wybraniem jego zastępcy.27 Dowodziło to niedowładu w funkcjonowaniu tej jednostki.
Kontrwywiad PRL przypuszczał (choć nie miał na to dowodów), że Miller nawiązał współpracę z SB nie tylko z chęci złagodzenia wyroku. Jak przekonywał kpt. Andrzej Brożek, kierow-

23
Tamże, Karta E-15: Juan Miller, 27 VI 1980 r., k. 81. Materiały dotyczące Juana Millera znajdują się również
w: AIPN, 0608/212/J; AIPN, 1268/17246; AIPN Kr, 009/9706, t. 1-2; AIPN Kr, 010/12132, t. 1-3; AIPN Kr, 092/8, AIPN Kr,
00100/1282/J.
24
25
26

AIPN, 0364/93, Notatka służbowa dotycząca Jeana Millera, 27 [?] VI 1980 r., k. 85.

27

Tamże.

Autor postanowił nie ujawniać nazwiska.

AIPN, 0364/93, Sekcja I Wydziału II KWMO w Krakowie, Kierunkowy plan wstępnych czynności w sprawie
operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, nr rejestracyjny 22563, 7 VII 1980 r., k. 88-97.

nik Sekcji I Wydziału II KWMO w Krakowie, „figurant, wchodząc w kontakt z naszą służbą,
działał z inspiracji wywiadu amerykańskiego w celu nawiązania z nami gry operacyjnej. Nie
można tu wykluczyć, że po pozyskaniu go przez nas, z niewyjaśnionych dotychczas powodów
ujawnił wobec strony amerykańskiej fakt współpracy, co następnie spowodowało zainteresowanie się tym oficera bezpieczeństwa ambasady amerykańskiej”.28 Byłby zatem nie tyle podwójnym agentem, co „wtyczką” – lub też służby amerykańskie mogły zainteresować się
werbunkiem Millera dopiero po tym, jak wyjawił fakt współpracy z SB.
Jak by nie było, kontrwywiad niezmiennie podkreślał rzekome duże znaczenie Millera dla
CIA. Miał być szczególnie chroniony przez rezydenturę tej agencji działającą w ambasadzie
USA w Warszawie. Według kontrwywiadu był wykorzystywany m.in. „do łącznikowania źródeł
osobowych mogących stanowić dla wywiadu amerykańskiego wartościowe jednostki informacyjne”. Przy jego pomocy ambasada miała również typować kandydatów na agentów. Przypuszczano ponadto, że z ramienia CIA – jako agent kontraktowy – Miller zajmował się kontrolą
operacyjną obywateli USA przebywających w Krakowie.29 Nie zdołano jednak tak naprawdę
rozwiązać podstawowej kwestii: czy „Orzeł” podjął współpracę jako „Carlos” na polecenie Amerykanów, czy też zdradził przed nimi fakt werbunku ze strony SB i wtedy został zawerbowany
przez rezydenturę wywiadu USA.30
W związku z tymi nieudowodnionymi przypuszczeniami, SB planowała przystąpić do konkretnych akcji. Celem działań wobec Millera miało być dalsze rozpoznanie i potwierdzenie jego
faktycznej roli w rezydenturze CIA oraz udokumentowanie działalności wywiadowczej dla potrzeb operacyjnych, a w dalszej kolejności – procesowych. Wydaje się, że z racji istnienia „Carlosa” nie brano pod uwagę możliwości prawdziwego przewerbowania agenta (co było
pierwszorzędnym celem kontrwywiadu w tego typu sprawach), choć nie można w pełni wykluczyć tych zamierzeń. W ramach realizacji przyjętych zadań, postanowiono objąć rozpracowaniem
małżeństwo Millerów za pomocą wszelkich dostępnych metod operacyjnych: obserwacji (PZ,
obserwacja zewnętrzna), przeszukań, podsłuchów (PP, PT), perlustracji korespondencji (w celu
wykrycia ewentualnych szyfrogramów), a także wykorzystania tajnych współpracowników mających dostęp do „Orła” (wymieniano cztery osoby: TW „Ketling”, „Nosacz”, „Alex” oraz KO
„M”). Działania te podjęła Sekcja I Wydziału II KWMO w porozumieniu z warszawską centralą
i wojewódzkimi Wydziałami „B” i „T”. Szczególną uwagę miano zwrócić na zbieżność dat wyjazdów Millera i pracowników ambasady USA. Dodatkowo zamierzano objąć rozpracowaniem
krąg znajomych Millerów w celu stwierdzenia wśród nich ewentualnych źródeł informacji dla
CIA czy też jej tajnych współpracowników.31
Zamierzano także wykorzystać epizod Millera jako „Carlosa”: bez informowania go o podjętym rozpracowaniu, postanowiono wznowić z nim kontakt jako TW i wyznaczyć mu takie zadania, które z jednej strony dezinformowałyby CIA, a z drugiej doprowadzały do pożądanych
przez bezpiekę skutków (np. spotkania konspiracyjnego z Klingenmaierem).32 W ten oto sposób
„Carlos” – „Orzeł” prowadził podwójne życie także w dokumentach SB.

28
29
30

Tamże.
Tamże.

Zob.: AIPN, 0364/93, Wydział I Departamentu II, Streszczenie sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim
„Gruda”, II 1985 r., k. 251-254.

31
Tamże, Sekcja I Wydziału II KWMO w Krakowie, Kierunkowy plan wstępnych czynności w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, nr rejestracyjny 22563, 7 VII 1980 r., k. 88-97.
Tamże.
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W kolejnych dniach przystąpiono do realizacji zdefiniowanych zadań. Ustalono m.in. personalia i adresy krewnych Millerów (szczególnie Mirosławy) zamieszkujących w Polsce i za granicą.33 2 lipca kpt. Andrzej Brożek sporządził z kolei notatkę, która uszczegóławiała kwestię
współpracy Millera z SB jako „Carlosa”. Okazało się, że por. Jan Krawczyk, kierownik Sekcji
I Wydziału Paszportów KWMO w Krakowie, nawiązał kontakt z Millerem jeszcze przed wyrokiem – w chwili, kiedy ten ostatni był kolejny raz przesłuchiwany pod wspomanianymi zarzutami. W odstępie kilku tygodni przeprowadzono z nim trzy rozmowy, a 14 marca 1978 r. został
zarejestrowany jako kandydat na TW. 6 czerwca Miller po raz pierwszy podpisał się pseudonimem „Carlos”. Miesiąc później został skazany na rok więzienia, ale niemal natychmiast zwolniono go w ramach amnestii. 10 października 1978 r. dossier „Carlosa” trafiło do rąk ppor.
Kazimierza Kalandyka, nowego kierownika Sekcji I Wydziału Paszportów. Jak wiemy, oficjalne
pozyskanie nastąpiło 24 grudnia w hotelu „Monopol”. Ustalono, że w razie nagłej potrzeby kontakt będzie następował poprzez hasło „pańska sprawa została pozytywnie załatwiona – Kazimierz”, przekazywane w formie kartki pozostawionej na portierni w miejscu zamieszkania
„Carlosa”. Regularne spotkania miały odbywać się co dwa tygodnie. Obiecano pokrywać koszty
związane z wykonywaniem zadań. Jak wspomniano, do końca listopada 1979 r. przeprowadzono
łącznie dwadzieścia jeden spotkań z „Carlosem” (z dłuższą przerwą od czerwca do listopada),
nie licząc rozmów telefonicznych. Rozmowy prowadzono na terenie Wydziału Paszportów oraz
na terenie hoteli „Monopol” i „Pod Złotą Kotwicą”. Bezpiekę interesowało szczególnie środowisko studentów polonijnych i ich kontakty z krakowskich konsulatem, ale także m.in. rozpoznawanie ruchu dysydenckiego.34
Kapitan Brożek zauważał, że „Carlos” bez oporów pisał raporty i obiecywał realizować
wszystkie otrzymywane polecenia, ale nie zawsze zadowalająco wywiązywał się z nałożonych
zadań. Ponadto, trzykrotnie udzielano mu pomocy w sytuacjach krytycznych: po pierwsze, bezpieka pomogła mu wyciszyć sprawę wyroku sądowego; po drugie, udzielono mu bliżej niesprecyzowanej pomocy na uczelni; po trzecie, niezależnie od procesu Millerowi groziło dyscyplarne
wydalenie z uczelni za zażywanie narkotyków, ale po interwencji Wydziału Paszportów i tę
sprawę wyciszono, motywując to potrzebą rozwoju pozytywnych stosunków z USA. Z pewnym
krytycyzmem kpt. Brożek zaznaczał na koniec swego raportu, że „Carlos” był słabo kontrolowany: jedynie sporadycznie jego działania sprawdzano poprzez inwigilację korespondencji oraz
wykorzystanie innych agentów: TW „Count” i KO „Ryszard”.35
2 lipca 1980 r. przedłużono Millerowi wizę pobytową do 30 września (do tej pory była ważna
do 30 czerwca). Uważnie śledzono jego pobyt w Wydziale Paszportów przy okazji załatwiania
tej sprawy. Zauważono, że w rozmowie z urzędnikami „chętnie podejmował dialog, nie wykazując żadnego zdenerwowania”.36 9 lipca kpt. Brożek przedstawił plan przywrócenia kontaktu
z Millerem jako „Carlosem”. Planował zorganizować dwa następujące po sobie spotkania, na
których miały zostać przedstawione nowe zadania dla TW, zbliżone do poprzednich (przede
wszystkim inwigilowanie środowiska zagranicznych studentów). Spodziewano się, że o tym fakcie „Carlos” – jako „Orzeł” – poinformuje rezydenturę CIA. Oczywiście służby PRL zamierzały
AIPN, 0364/93, Wykaz kontaktów rodzinnych Mirosławy M. do sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, 1 VII 1980 r., k. 104-106.
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34
Tamże, Notatka służbowa Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydziału II KWMO w Krakowie, sporządzona
na podstawie przeglądu teczek personalnej i roboczej TW „Carlos”, nr rejestracyjny 20053, 7 VII 1980 r., k. 88-97.
35
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Tamże.

AIPN, 0364/93, Notatka służbowa Bolesława Gromczyńskiego, starszego inspektora Wydziału Paszportów
KWMO, z rozmowy z Juanem Millerem, 2 VII 1980 r., k. 116.

ściśle kontrolować posunięcia Millera, m.in. za pomocą punktów zakrytych: „Malwa” (w miejscu
zamieszkania), „Strych” i „Szklarnia”.37 Tego samego dnia krakowski Wydział II przesłał do
warszawskiej centrali, datowany na 2 lipca, wniosek o założenie PP w mieszkaniu Millera. Wniosek zatwierdzono kilka dni później.38
Tymczasem SB zdobyła informację, że w dniach 18-20 lipca 1980 r. do Krakowa ma przybyć
Klingenmaier. Kontrwywiad postanowił sprawdzić czy oficer bezpieczeństwa ambasady USA
wykorzysta swój pobyt do spotkania z „Orłem”. Stąd też swoje spotkanie z „Carlosem” bezpieka
planowała odbyć bezpośrednio po tej dacie. Rozmyślano też nad przygotowaniem skutecznej
dezinformacji, np. zasugerowaniem „Carlosowi” w ramach wyznaczanych mu zadań, jakimi osobami interesują się służby PRL i kto może z nimi współpracować (zamierzano w ten sposób
„wrobić” wicekonsula w Krakowie Terry’ego Snella). Planowano ponadto tuż przed wyjazdem
Millera do Stanów umówić go z pracownikiem peerelowskiego wywiadu, sugerując potrzebę
dalszej współpracy na terenie USA. Podczas spotkania zamierzano też nieoczekiwanie przeszukać „Carlosa” w celu wykrycia, czy nie ukrywał on aparatury nagrywającej rozmowę.39
Misterny plan został jednak zweryfikowany przez rzeczywistość – niespodziewanie dla SB
Miller wraz z rodziną (w tym z bratem, który go odwiedził w Polsce) wyjechał na wakacje do
Czechosłowacji i Austrii. Czy wyjazd ten pokrzyżował również plany spotkania z Klingenmaierem? Służby PRL podkreślały, że do błyskawicznego spotkania między „Orłem” a amerykańskim
funkcjonariuszem mogło dość 18 lipca na mieście lub 19 lipca rano na trasie z Krakowa na południe. Z obawy przed dekonspiracją nie prowadzono za oboma figurantami w tym czasie obserwacji towarzyszącej, więc nie można było dokładnie stwierdzić, co robili.40 W każdym razie,
19 lipca 1980 r. Miller z całą pewnością przekroczył granicę w Cieszynie.
Gdy tylko z Cieszyna przyszło potwierdzenie przejazdu Millerów, krakowski Wydział „T”
przeprowadził akcję penetracyjną, korzystając z nieobecności figuranta w mieszkaniu. Grupa
penetracyjna wtargnęła do budynku zamieszkałego przez „Orła”/„Carlosa” o północy z 19 na
20 lipca. „Zabezpieczono” budkę portiera, ustawiono „czujki”, zaklejono wizjery sąsiednich
drzwi i spróbowano wtargnąć do mieszkania Millera. Jeden z funkcjonariuszy bez trudu uporał
się z zamkiem typu „Yale”, ale z drugim zamkiem „Alfa”, zainstalowanym przez Millera, męczono się aż do godz. 3.00; trzeba było m.in. pojechać po specjalistyczny sprzęt.
W końcu o 3.20 do mieszkania włamali się starszy inspektor Wydziału I Departamentu II
MSW ppłk Henryk Połeć, kierownik Sekcji Wydziału I kpt. Andrzej Brożek, tow. Jan Krawczyk
z Biura RKW MSW oraz oficer techniki operacyjnej Wydziału „T” por. Władysław Musiał. Natychmiast sprawdzono, czy nikogo nie ma w środku i zarzucono na okna czarne zasłony. W wyniku gorączkowego przeszukania (starano się zdążyć przed świtem) sporządzono sto
kilkadziesiąt fotografii i stwierdzono obecność wysokiej jakości sprzętu: radioodbiornika „Sony”
i „Eizabeth”, nieużywanych radiomagnetofonów japońskich, reklamowego radia z napisem
„Coca-cola” oraz aparatu fotograficznego „Zenit”. Przypuszczano, że aparat „Sony” z urwaną
anteną na zakres fal krótkich i z oznaczonym taśmą przylepną określonym pasmem fal mógł
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Tamże, Projekt zadań dla TW pseudonim „Carlos”, nr rejestracyjny 20053, 9 VII 1980 r., k. 126-128.
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40

Tamże, Założenia taktyczne dotyczące figuranta sprawy kryptonim „Gruda”, 12 VII 1980 r., k. 134-136.

Tamże, Notatka służbowa kpt. Andrzej Brożka, kierownika Sekcji I Wydziału II KWMO w Krakowie, dotycząca
celowości instalacji PP w mieszkaniu figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, 2 VII 1980 r.,
k. 130; tamże, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału I Departamentu II MSW do zastępcy naczelnika Wydziału II SB K/W
MO w Krakowie, 14 VII 1980 r., k. 133.
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Tamże, Informacja Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydział II KWMO w Krakowie, dotycząca sprawy
operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, 10 VIII 1980 r., k. 206-212.
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służyć do kontaktów z rezydenturą wywiadowczą. I chociaż stwierdzono „olbrzymi nieporządek,
niechlujstwo i brud”, to nie znaleziono przedmiotów i dokumentów jednoznacznie wskazujących na działalność szpiegowską Millera, mimo szczegółowej analizy nazwisk i adresów umieszczonych w notatniku podejrzanego. Parę godzin później w mieszkaniu zamontowano PP.41
30 lipca 1980 r. doszło do spotkania „Carlosa” z ppor. Kazimierzem Kalandykiem w hotelu
„Monopol”. Zgodnie z założeniami, Kalandyk przedstawił tajnemu współpracownikowi kpt.
Brożka i poinformował, że teraz to Brożek będzie jego oficerem prowadzącym. Rozmowa miała
charakter zapoznawczy, a Miller miał wykazywać duże zdenerwowanie i cały czas palił papierosy
„Marlboro”.42 4 sierpnia kpt. Brożek po raz drugi spotkał się z „Carlosem”, tym razem w hotelu
„Cracovia”. TW miał zachowywać się bardziej swobodnie. Poinformował, że w ciągu kilku dni
jego żona powinna udać się do USA. On sam planował wyjazd po zakończeniu studiów we wrześniu. Ze swej strony Brożek przedstawił „Carlosowi” analizowane wyżej zadania. Jak zauważył,
w trakcie czytania zadań TW „był mocno zdenerwowany (zaczerwieniły mu się policzki, drżały
mu ręce i w sposób charakterystyczny dla człowieka zdenerwowanego połykał głośno ślinę).
Podpisał jednak czytany dokument pseudonimem »Carlos«”. Brożek delikatnie próbował przy
tym wypytywać Millera o jego kontakty z konsulatem i ambasadą USA. Na koniec ustalono kolejne spotkanie na 9 sierpnia.
Oceniając rozmowę, funkcjonariusz zaznaczał, że Miller był mało odporny psychicznie
i szybko się denerwował, choć nie zgłaszał żadnych uwag do wyznaczonych mu zadań. Wyglądał,
zdaniem Brożka, jak człowiek, który znalazł się między młotem (bezpieką) a kowadłem (placówkami USA) i nie wiedział, jak wyplątać się ze współpracy ze służbami PRL (a może i amerykańskimi). W związku z tym Brożek przypuszczał, że w razie ostrej rozmowy „Carlos” mógł
wyjawić, że jest „Orłem” i określić charakter swych relacji z rezydenturą CIA. Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom kontrwywiadu, funkcjonariusz sugerował też, że jeśli „Orzeł” rzeczywiście współpracował z amerykańskimi służbami, to nie należał do doświadczonych i sprawnych
agentów.43 Dodatkowo fachowa analiza radioodbiornika „Sony” wykazała, że co prawda mógł on
służyć do komunikacji wywiadowczej, ale od dłuższego czasu nie był do tego celu wykorzystywany (z racji urwania anteny).44 Czyżby więc „Carlos” nie był „Orłem”? Może przestał nim być?
Jeśli nawet funkcjonariusze kontrwywiadu zaczynali mieć wątpliwości, to w dużej mierze
rozwiała je informacja naczelnika Wydziału I Departamentu II MSW Zbigniewa Twerda, datowana na 21 sierpnia, w której stwierdził, że w ostatnich dniach rezydentura wywiadowcza
w amerykańskiej ambasadzie poleciła nowemu amerykańskiemu konsulowi w Krakowie, Cezarowi Beltranowi45, nawiązanie kontaktu z Millerem.46 Jak się okaże, nieznana w tym momencie

41
Tamże, Raport Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydział II KWMO w Krakowie, z realizacji tajnego przeszukania w mieszkaniu figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, 23 VII 1980 r., k. 145-149;
tamże, Analiza materiałów operacyjnych uzyskanych z tajnego przeszukania mieszkania figuranta sprawy operacyjnego
rozpracowania kryptonim „Gruda”, 29 VII 1980 r., k. 152-167; tamże, Informacja Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji
I Wydział II KWMO w Krakowie, dotycząca sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, 10 VIII 1980 r., k.
206-212.
42
Tamże, Raport Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydział II KWMO w Krakowie, z przejęcia na kontakt
TW pseudonim „Carlos”, 1 VIII 1980 r., k. 213-217.
Tamże, Raport Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydział II KWMO w Krakowie, ze spotkania z TW pseudonim „Carlos”, 8 VIII 1980 r., k. 169-174.
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Tamże, Pismo naczelnika Wydziału I Biura RKW MSW do zastępcy naczelnika Wydziału I Departamentu II
MSW, 15 VIII 1980 r., k. 176.
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Zob.: AIPN, 01593/966; AIPN Kr, II 3332.
AIPN, 0364/93, Informacja naczelnika Wydziału I Departamentu II MSW, 21 VIII 1980 r., k. 185.

komunistycznym służbom przyczyna tego polecenia mogła mieć zupełnie inny charakter niż
oczekiwałby kontrwywiad. Charakter o wiele bardziej dla niego nieprzyjemny.
Nie jest pewne, czy umówione na 9 sierpnia spotkanie Brożka z „Carlosem” doszło do
skutku. Na pewno w kolejnych tygodniach obaj kilkakrotnie się kontaktowali. Jedna z takich
rozmów odbyła się w hotelu „Cracovia” 15 października 1980 r., już po wybuchu „Solidarności”
i po pierwotnej dacie wyjazdu Millera (w ciągu wakacji postanowił on zostać w Polsce do końca
grudnia i pozdawać wszystkie egzaminy).47 Z raportu z rozmowy, sporządzonego tak jak wcześniej przez kpt. Andrzeja Brożka, można wywnioskować, że w sprawie „Orła”/„Carlosa” nie próżnowały również służby amerykańskie. „Carlos” przyznał, że zaledwie dzień wcześniej, 14
października, spotkał się z Beltranem, który poinformował go, iż Miller widnieje na liście osób,
które mają utrzymywać kontakt z milicją. Czyżby Amerykanie również zauważyli, że „Orzeł”
jest „Carlosem” i dlatego chcieli nawiązać z nim kontakt? W każdym razie Miller zarzekał się,
że tego nie wyjawił (rzekomo przekonywał Beltrana, że kontaktował się ze służbami PRL tylko
w celach paszportowo-wizowych), a ten dalej nie naciskał.
Zmartwiony Brożek próbował ustalić skąd mógł wziąć się przeciek, ale „Carlos” nie umiał
(nie chciał?) pomóc w tej sprawie. Sugerował jednak, że podejrzenia odnośnie do jego osoby
pojawiły się już w 1978 r. po łagodnym zakończeniu się incydentu z narkotykami, co otoczenie
przyjęło podejrzliwie. Miller skarżył się ponadto na kłopoty mieszkaniowe – Brożek zaoferował
pokrywanie przez SB części kosztów wynajmu, ale TW odmówił, twierdząc, że nie chce się już
dalej angażować. Z jego wypowiedzi wynikało również, że wspominane spotkanie z pracownikiem peerelowskiego wywiadu rzeczywiście doszło do skutku, ale „Carlos” nie był skłonny do
współpracy ze służbami PRL w USA. Na koniec rozmowy ustalono datę następnej na 22-23
października 1980 r.
Brożek zdecydowanie nie wierzył zapewnieniom TW, że swoim zachowaniem nie dał on
najmniejszego powodu do podejrzeń o współpracę z SB. Funkcjonariusz przypuszczał, że pod
wpływem narkotyków Miller mógł ulegać gadulstwu. Coraz bardziej skłaniał się też do hipotezy,
że „Carlos” nie był jednak współpracownikiem rezydentury USA w warszawskiej ambasadzie.48
I rzeczywiście, jak wykazały stenogramy z podsłuchów w mieszkaniu Millera, potrafił on
pod wpływem alkoholu mówić o swych relacjach z „UB”, co sugerowali również tajni współpracownicy obracający się w otoczeniu figuranta. Zresztą, jeden z najbliższych znajomych Millera,
zarejestrowany przez krakowski kontrwywiad jako TW „Tomek”, miał się z kolei w czasie alkoholowej libacji sam zdekonspirować przed „Carlosem”.49
W tym samym czasie, kiedy zaplanowano kolejne spotkanie Brożka z Millerem, do Krakowa
przybył oficer bezpieczeństwa ambasady USA, Roy Higgins, w celu kontroli systemów bezpieczeństwa konsulatu. Kontrwywiad już pod koniec września zorientował się, że „Orzeł” miał
odbyć spotkanie z Higginsem. Ponownie wzrosły przygasłe nieco podejrzenia o związkach Millera z CIA. Z bliżej niesprecyzowanych źródeł płynęły informacje, że wicekonsul Beltran wręcz
ponaglał Higginsa do przybycia i spotkania się z Millerem. Dyplomata miał sądzić, że „Orzeł”
jest zaniepokojony wzrastającymi na niego naciskami ze strony SB i pragnął wyjechać z Polski.
Tamże, Informacja Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydział II KWMO w Krakowie, dotycząca sprawy
operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, 10 VIII 1980 r., k. 206-212.
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Tamże, Raport Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydział II KWMO w Krakowie, ze spotkania z TW pseudonim „Carlos”, 16 X 1980 r., k. 187-191.
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Tamże, Stenogram podsłuchu założonego w mieszkaniu figuranta sprawy operacyjnego rozpracownia kryptonim „Gruda”, 2 IX 1980 r., k. 197-202; tamże, Informacja zastępcy naczelnika Wydziału I Departamentu II MSW, 19 XI
1980 r., k. 234-235.
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Amerykanie obawiali się też, że planowana przez Millera zmiana mieszkania utrudni im wzajemne kontakty, choć kontrwywiad PRL nie do końca rozumiał dlaczego tak uważano.50
Ze zdwojoną energią podjęto inwigilację Higginsa i Millera, wykorzystując wszelkie dostępne środki. Ustalono, że „Orzeł” przebywał w konsulacie 23 października od godziny 11.53
do 13.04. Niecałe dwie godziny przed „Orłem” do konsulatu przybył Higgins. Kontrwywiadowi
nie udało się ustalić, co Miller robił przez ten czas; przypuszczano, że rozmawiał z Higginsem
w jednym z „niezabezpieczonych technicznie” pomieszczeń konsulatu. Kilka minut po wyjściu
Millera konsulat opuścił też Higgins. Następnego dnia amerykański oficer wrócił do Warszawy.51
Co charakterystyczne, „Carlos” pod kątem tego spotkania zmodyfikował czas kontaktu
z kpt. Brożkiem: poprosił go 21 października o przesunięcie rozmowy z godziny 11.00 na 10.00
tego samego 23 października. Rozmowa ponownie została poświęcona możliwej dekonspiracji
„Carlosa”, a także ewentualnej współpracy z wywiadem PRL po wyjeździe do USA. Brożek nie
zdradził się z wiedzą o planowanym spotkaniu „Orła” z Higginsem. Nie zdradził się też Miller,
informując tylko enigmatycznie, że po 11.30 będzie zajęty. Tak więc między 10.00 a 11.30 był
„Carlosem”, a od 11.53 – „Orłem”. Czyżby lubił balansować na krawędzi i popadać ze skrajności
w skrajność?
Analizując zachowanie „Carlosa”, Brożek wysnuł dwie możliwe wersje zatajenia przez figuranta faktu spotkania z Higginsem: albo „Carlos” był nieszczery, albo nie przykładał do rozmowy
w konsulacie większej wagi. Brożek, który przecież dość sceptycznie oceniał możliwości współpracy Millera z CIA, skłaniał się wyraźnie ku tej pierwszej możliwości, ale zaznaczał, że spotkanie w konsulacie nie musiało dotyczyć kwestii współpracy, tylko dawnej sprawy z narkotykami
i wynikającymi z niej perypetiami z MO.52 Bał się przy tym dopisać o jeszcze jednej możliwości:
rozmowa mogła przecież dotyczyć szczegółów współpracy Millera z SB. Wydaje się, że obserwowany wzrost intensywności kontaktów Amerykanina z pracownikami konsularnymi i przedstawicielami ambasady wynikał najprawdopodobniej właśnie z jego dekonspiracji jako „Carlosa”.
Nie wiemy, niestety, jak CIA z tej wiedzy skorzystała.
Wątpliwości kpt. Brożka nie zostały rozwiane do czasu następnego spotkania, które nastąpiło
już 30 października w hotelu „Cracovia”. Funkcjonariusz SB oczekiwał, że być może teraz „Carlos” poinformuje go o spotkaniu w konsulacie, ale figurant tego nie uczynił. Nawet na pytanie,
czy nie ma do przekazania czegoś nowego w sprawie podejrzeń Amerykanów o jego współpracę
z milicją, odpowiedział przecząco. Również na pytanie, czy pochwalił się Beltranowi nowonarodzonym synem stwierdził, że tak, ale tylko telefonicznie. Brożek nie chciał wprost pytać
o spotkanie, bo zdradziłby tym samym fakt inwigilowania Millera. Zrozumiał jednak, że jego
rozmówca po prostu zataił fakt spotkania z 23 października.
„Carlos” ponadto definitywnie odmówił współpracy z komunistycznym wywiadem po wyjeździe z Polski; w dodatku uzyskał nowe, nieprzeszukane jeszcze przez służby PRL mieszkanie
i, co więcej, prosił o mniejszą częstotliwość spotkań. Kapitan Brożek musiał przyjmować porażkę
za porażką. Co ciekawe, w swym raporcie funkcjonariusz wyrażał obawę i wątpliwości czy mimo
wszystko nie naciskał zbytnio „Carlosa” w sprawie kontaktów z konsulatem i tym samym się
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AIPN, 0364/93, Informacja zastępcy naczelnika Wydziału I Departamentu II MSW, 19 XI 1980 r., k. 234-235.

Tamże, Pismo naczelnika Wydziału II KWMO w Krakowie do naczelnika Wydziału I Departamentu II MSW,
29 X 1980 r., k. 205; tamże, Informacja Ryszarda Podgórskiego, starszego inspektora Sekcji I Wydział II KWMO w Krakowie, dotycząca pobytu w konsulacie USA Roya Higginsa i jego spotkania z figurantem sprawy kryptonim „Gruda”,
28 X 1980 r., k. 218-221.
AIPN, 0364/93, Raport Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydziału II KWMO w Krakowie, ze spotkania
z TW pseudonim „Carlos”, 27 X 1980 r., k. 222-226.
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nie zdradził. Przekonywał, że chyba jednak nie, co dobrze wyglądało w raporcie, ale nie musiało
pokrywać się z rzeczywistością.53 Fakt zawarcia podobnych wątpliwości w urzędowym piśmie
należy i tak uznać za rzadkość.
Niespokojna sytuacja w Polsce nie ułatwiała pracy operacyjnej, dodatkowo utrudnionej zachowaniem Millera. Dopiero 18 grudnia 1980 r. naczelnik Wydziału II KWMO złożył w warszawskiej centrali wniosek o założenie PP w nowym mieszkaniu „Carlosa”.54 Jednocześnie
w analizach kontrwywiadu rodziły się szersze pomysły i przypuszczenia: sam dyrektor Departamentu II MSW, Zdzisław Sarewicz, w piśmie z 19 grudnia do KWMO w Krakowie podkreślał:
„w świetle informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia sprawy kryptonim »Gruda« zachodzi
uzasadnione podejrzenie, iż niektóre z jednostek agenturalnych naszej służby, rekrutujące się
spośród obywateli USA […] mogą współpracować z rezydenturą placówkową CIA. W związku
z powyższym uprzejmie proszę o spowodowanie dokonania wnikliwej oceny tajnych współpracowników tej kategorii, pozostających na łączności Wydziałów Waszej Komendy”.55 Sprawa Millera budziła zatem żywe zainteresowanie kierowniczych kręgów SB, ucieleśniając najgorszą
obawę każdej służby wywiadowczej i kontrwywiadowczej: strach przed dekonspiracją, dezinformacją i „podebraniem” agentów.
Samokrytyka Brożka nie zadowoliła warszawskiej centrali. W sporządzonej 30 marca 1981 r.
notatce służbowej znany nam ppłk Henryk Połeć, jeden z włamywaczy do mieszkania Millera,
wyliczał „podstawowe niewłaściwości” w prowadzeniu sprawy kryptonim „Gruda”: poświęcanie
zbyt małej uwagi podstawowemu celowi – ustaleniu i udokumentowaniu faktycznej roli figuranta w relacjach z rezydenturą CIA; brak okresowych ocen i analiz; brak sprecyzowanej koncepcji wykorzystania Millera jako TW (głównie w kontekście zbudowania wiarygodnego
systemu dezinformacji); brak działań w kierunku uzyskania materiałów kompromitujących Millera; a także niedociągnięcia w konspirowaniu spotkań. W związku z tym postanowiono sporządzić gruntowną analizę operacyjną, która uwzględniłaby sytuację życiową figuranta (zamierzał
teraz pozostać w Polsce jeszcze przez kilkanaście miesięcy, w związku z czym jego żona przewidywała powrót do PRL), a także ocenę dotychczasowych kontaktów, wykorzystywania PP,
roli agentury itp. W pewnej mierze cofano się zatem do punktu wyjścia. Taka analiza miała na
celu ustalenie czy Miller mógł mieć wartość dla CIA, czy otrzymywał zadania (zwłaszcza po
dekonspiracji – np. ujawniania innych współpracowników SB). Zamierzano również poszerzać
wiedzę na temat jego wyjazdów zagranicznych i sieci kontaktów. Podkreślono też konieczność
skuteczniejszej dezinformacji samego „Carlosa”, sugerując, że funkcjonariusze kontrwywiadu
coraz bardziej mu ufali, jak również spróbować uzyskać „komprmateriały”. W sumie zalecenia
te nie wnosiły wiele nowego.56
Rozwój sytuacji w kraju z pewnością wpłynął na tempo i jakość pracy kontrwywiadu. O pewnym marazmie służb świadczy to, że mimo reprymendy ze strony centrali w kolejnych miesiącach nie działo się wiele. Kontrwywiad był coraz bardziej skłonny przypuszczać, że kontakty
Millera z konsulatem i ambasadą nie miały wywiadowczego charakteru. W notatce krakowskiego
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Tamże, Raport Andrzeja Brożka, kierownika Sekcji I Wydziału II KWMO w Krakowie, ze spotkania z TW pseudonim „Carlos”, 3 XI 1980 r., k. 229-231.
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Tamże, Pismo naczelnika Wydziału II KWMO w Krakowie do naczelnika Wydziału I Departamentu II MSW,
18 XII 1980 r., k. 238.
55
Tamże, Pismo dyrektora Departamentu II MSW do I zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. Służby
Bezpieczeństwa w Krakowie, 19 XII 1980 r., k. 241.
Tamże, Notatka służbowa Henryka Połcia, starszego inspektora Wydziału I Departamentu II MSW, dotycząca
sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gruda”, 30 III 1981 r., k. 242-246.
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„ORZEŁ” CZY „CARLOS”? SKOMPLIKOWANE RELACJE...

Wydziału II z 18 sierpnia 1981 r. dość naiwnie sugerowano, że liczba spotkań z wicekonsulem
Beltranem w zasadzie pokrywała się z tym, co „Carlos” mówił na spotkaniach z Brożkiem. Wydział, zapewne w reakcji na pismo z Warszawy, wyraźnie chwalił przy tym sposób prowadzenia
sprawy. Rywalizacja i niesnaski między centralą a terenem, widoczne w tych słownych przepychankach, na pewno nie służyły prowadzeniu rozpracowania. Wydaje się przy tym, że krakowski
KWMO był mniej podejrzliwy niż warszawska centrala. Notatka informowała także o przyczynach zwłoki Millera z wyjazdem: po pierwsze, czekał na egzamin nostryfikacyjny, a po drugie
– wdał się w poważny romans z pewną pracownicą krakowskiej służby zdrowia. Mimo to, we
wrześniu chciał na krótko udać się do USA i omówić z żoną nową sytuację.57
Wbrew zapowiedziom, okazało się, że Miller wyjechał 9 września 1981 r. do USA na stałe.
Czyżby wprowadził peerelowskie służby w błąd i wyolbrzymił swe uczucie do kochanki? Może
o tym świadczyć fakt wydania przyjęcia pożegnalnego (na które przybył Beltran), o którym
„Carlos” nie poinformował kpt. Brożka.58 Czyżby przekazał już CIA całą swą wiedzę o SB i otrzymał zgodę na wyjazd?
Kontrwywiad wciąż chyba jednak liczył, że „Orzeł” powróci. Dopiero w lutym 1985 r. Departament II MSW zaproponował zaniechanie sprawy (do czasu ewentualnego przyjazdu Millera
do Polski, gdzie przebywali krewni jego i żony) i złożenie materiałów do archiwum, ale z zastrzeżeniem ich wykorzystania przez inne jednostki MSW.59 W związku z tym, 17 lutego krakowski Wydział II wystąpił do kierownictwa departamentu z formalnym wnioskiem
o zaniechanie sprawy.60 Wniosek przyjęto.
*
Kim tak naprawdę był Juan Miller? Przebiegłym „Orłem”? Wystraszonym „Carlosem”? Zwykłym studentem, który próbował „dryfować” i nie narazić się nikomu? Podwójnym agentem?
Ofiarą podejrzliwości kontrwywiadu?
Warianty wyjaśnienia podwójnego życia Juana Millera mogą być różne. Można byłoby powiedzieć, że:
– był i „Orłem” i „Carlosem” (podwójny agent),
– nie był „Orłem” (nie współpracował z Amerykanami),
– nie był prawdziwym „Carlosem” (podjął współpracę z kontrwywiadem PRL w ramach
zadań przydzielonych przez CIA),
– Amerykanie wiedzieli o jego współpracy z SB lub nie wiedzieli,
– Miller dezinformował stronę peerelowską, amerykańską – lub obie.
Ciekawe w sprawie Millera jest to, że w całkiem prawdopodobnym wariancie obie strony
– amerykańska i peerelowska – zdawały sobie sprawę, że Amerykanin współpracował z tą drugą.
Podwójna tożsamość „Orła”/„Carlosa” była najpewniej znana i jednym, i drugim. Jeśli więc mówi
się o istnieniu „podwójnych agentów”, w tym przypadku mielibyśmy do czynienia z podwójną
dekonspiracją. Co znamienne, być może Miller w pełni nie zdawał sobie nawet z tego sprawy.
A może doskonale rozumiał swą sytuację i uprawiał skuteczną dezinformację komunistycznych
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Tamże, Informacja Marka Pawlusa, starszego inspektora zastępcy Sekcji I Wydziału I KWMO w Krakowie,
18 VIII 1981 r., k. 248-250.
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Tamże, Wydział I Departamentu II, Streszczenie sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Gruda”, II
1985 r., k. 251-254.
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Tamże.
AIPN, 0364/93, Wniosek o zaniechanie sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Gruda”, 17 II 1985 r., k. 2.

służb PRL? Jest jeszcze możliwe, że miał dość obu stron i zawiłej gry wywiadów, pragnąc jedynie
wyjechać wreszcie z niegościnnej Polski, co przecież sugerowały raporty SB. Bez weryfikacji
materiałów amerykańskich nie rozstrzygniemy w pełni tego sporu. A zdobycie tych materiałów
na razie nie jest możliwe.
***

“Eagle” or “Carlos”? Juan Miller’s Complicated Relations with the SB and … the CIA
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The case of Juan Miller, an American suspected by communist counterintelligence in Poland
of spying for the United States, demonstrates the sometimes surprisingly limited knowledge
of the secret police (SB) about foreigners in the People’s Republic of Poland. Whilst monitoring
Miller’s activities during his studies in Poland at the turn of the 1970s/1980s, the “bezpieka’s”
functionaries proved unable to ascertain for certain whether he was an important CIA agent
codenamed “Orzeł (Eagle)” or only a volatile secret collaborator of the Passport Department
of the Provincial Command of the Civic Militia (KW MO) in Kraków codenamed “Carlos”.
Most interestingly, both sides were aware that it was quite likely that Miller might have been
working for the other side.

Zagrożenie 01032:
Antysystemowe formy oporu
w II LO im. Stefana Batorego w Warszawie
w okresie stanu wojennego w Polsce (1981-1983)
Bartłomiej Noszczak
Karnawał i… po karnawale
Symptomatyczna dla tzw. karnawału „Solidarności” (sierpień 1980 – grudzień 1981 r.) kontestacja systemu polityczno-społecznego PRL nie ominęła warszawskich szkół ponadpodstawowych. W kwietniu 1982 r. w stołecznych Komisji Oświaty i Wychowania KW PZPR oraz w Wydziale
Oświaty i Wychowania KW PZPR pisano nie bez racji, że w tamtym czasie wśród części młodzieży
„hasła i propaganda uprawiana przez polityków »Solidarności« i różnych ugrupowań opozycyjnych
trafiała na podatny grunt”.1 Partyjni analitycy zauważyli, że uczniowie stali się uczestnikami sporów
i rozgrywek politycznych, co w ich środowisku przejawiało się wzrostem zainteresowania problemami samorządności, funkcjonowania oświaty, a także sprawami kraju – systemem sprawowania
władzy, rolą partii, międzynarodowymi sojuszami Polski, zasadami współpracy gospodarczej w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej itd. Sytuacja w warszawskiej oświacie była pod tym
względem wycinkiem, a ściślej rzecz ujmując rezultatem sytuacji ogólnospołecznej.2
Korzystając z powstałej po Sierpniu 1980 r. luki dla działań o charakterze antysystemowym
w stołecznych szkołach średnich kolportowano różnego rodzaju nielegalne wydawnictwa, druki
ulotne, plakaty, odezwy, znaczki, koszulki z prowokacyjnymi wobec aparatu władzy nadrukami,
zdarzały się także wystąpienia antysowieckie. Liczba młodzieży zaangażowanej w tę działalność
była zróżnicowana w zależności od szkoły. Zwykle było to po kilku najbardziej aktywnych
uczniów, którzy oddziaływali w tym duchu na rówieśników.3 Dochodziło także do samoorgani-

Archiwum m.st. Warszawy. Filia w Otwocku (dalej: AmstW.FO), KW PZPR – Egzekutywa, 959, Opracowany przez Komisję
Oświaty i Wychowania Komitetu Warszawskiego PZPR oraz Wydział Oświaty i Wychowania Komitetu Warszawskiego PZPR raport „Sytuacja społeczno-polityczna w oświacie. Kierunki podejmowanych działań partii i administracji oświatowej”, [Warszawa, IV 1982 r.], k. 74.
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Szerzej o postawach młodzieży szkolnej w latach osiemdziesiątych zob.: K. Kosiński, Nastolatki ‘81: świadomość młodzieży
w epoce „Solidarności” (Warszawa: „Trio”, 2002); tegoż, Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL (Warszawa: Rosner &
Wspólnicy, 2006); P. Malendowicz, Polityczny wymiar kontestacji młodzieżowej w Polsce od lat siedemdziesiątych XX wieku (Piła:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2008); W. Oschlies, “Verlorene Generation”: Polens Jugend im
“Kriegszustand” 1981-1983 (Köln: Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1983); M. Wierzbicki, Młodzież
w PRL (Warszawa: IPN, 2009).

zowania się młodzieży, np. w ramach Międzyszkolnego Komitetu Odnowy, Uczniowskiego
Ruchu Odnowy czy Federacji Młodzieży Szkolnej.
Wprowadzenie w Polsce stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.) tylko na krótko ograniczyło,
oczywiście toute proportion gardée, zaangażowanie uczniów w bieżącą politykę. Z czasem, po
wznowieniu nauki w szkołach (4 stycznia 1982 r.), młodzież warszawskich liceów ogólnokształcących (LO) zaczęła manifestować swój sprzeciw wobec bezprawnego ograniczenia praw i wolności obywatelskich, protestując niejako przy okazji przeciwko całemu opresyjnemu systemowi
polityczno-społecznemu Polski „ludowej”.
Zjawisko to przybierało różnorodne formy: dochodziło do prób samoorganizowania się młodych ludzi, wydawano nielegalne pisemka szkolne, drukowano i kolportowano drugoobiegową
literaturę, czasopisma, ulotki i znaczki (były m.in. wymierzone w Wojskową Radę Ocalenia Narodowego i zawierały groźby odwetu, nawoływały do zespolenia narodu „w walce o sprawiedliwą
Polskę”, wzywały do uczczenia kolejnych „miesięcznic” wprowadzenia stanu wojennego czy
pamięci po zamordowanych 16 grudnia 1981 r. przez ZOMO dziewięciu górnikach z katowickiej
kopalni „Wujek”), malowano antypaństwowe hasła (np. „Solidarność tak – hunta nie”, „Solidarność zwycięży”, „Chcemy wolności”, „KPN walczy”, „Aby Polska była Polską”), noszono koszulki z prowokacyjnymi nadrukami, bojkotowano studniówki, zbierano pieniądze na rzecz
internowanych, protestowano przeciwko zatrzymaniom nauczycieli. Młodzież manifestowała
także swoje polityczne przekonania czarnym ubiorem, nosiła symbole żałoby (np. ciemne okulary lub czarne opaski), uczestniczyła w tzw. milczących przerwach (inaczej nazywano je „akcjami ciszy” albo „przerwami ciszy”)4, zbierała pieniądze na rzecz internowanych. Młodzi ludzie
nosili pierścionki z oporników, a także, wzorując się na Lechu Wałęsie, wpiętą w klapę marynarki
podobiznę Matki Boskiej. W kilku szkołach doszło do incydentów: przecięcia kabli telefonicznych, kradzieży maszyny do pisania, próby dostania się do pomieszczeń pracowni kserograficznej. Dane państwowe z kwietnia 1982 r. mówią o jedenastu liceach, w których odnotowano
opisane wyżej zjawiska.5 Rzeczywista ich skala musiała być jednak większa. Problem ten wymaga
dalszych badań, podobnie zresztą jak historia warszawskich szkół średnich w okresie tzw. karnawału „Solidarności”.
W stołecznym środowisku uczniowskim dochodziło też po 13 grudnia 1981 r. do bardziej
spektakularnych protestów antysystemowych. Najlepszym przykładem tego było podpalenie
10 lutego 1982 r. pomnika Feliksa Dzierżyńskiego, który znajdował się w centrum stolicy, kilkaset metrów od Komendy Stołecznej MO (KSMO).6 Licealiści organizowali także własne
struktury konspiracyjne.7

Tzw. milczące przerwy polegały zwykle na zachowaniu przez biorących w nich udział uczniów absolutnej ciszy podczas
pauz między lekcjami. W ten specyficzny dla warszawskich placówek nauczania sposób protestowano nie tylko w okresie stanu
wojennego (1981-1983), ale także później na przestrzeni lat 80. aż do przełomu 1989 r. Do pierwszych tego typu form protestu dochodziło w liceach im. Klementa Gottwalda (dziś Stanisława Staszica), Marii Konopnickiej, Joachima Lelewela. W tej ostatniej szkole
akcje te odbywały się cyklicznie – początkowo 13 i 16 dnia każdego miesiąca (w miesięcznice wprowadzenia stanu wojennego
i masakry w „Wujku”), a później 13 i w inne ważniejsze rocznice – głównie istotnych wydarzeń historycznych. Por.: „Co się dzieje
w szkołach polskich...”, Szkoła Polska, nr 3 (V 1983); T. Ruzikowski, Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 19811983 (Warszawa: IPN, 2009): s. 314.
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Zjawisko to zostało opisane szerzej przez autora tego artykułu w monografii poświęconej antykomunistycznej konspiracji
młodzieży szkolnej w Warszawie w latach 1944-1989. Książka ukaże się drukiem w roku 2012.

ZAGROŻENIE 01032: ANTYSYSTEMOWE FORMY OPORU W II LO IM. STEFANA BATOREGO ...

Podobnie jak ogół społeczeństwa, także warszawscy uczniowie szkół ponadpodstawowych
doświadczyli wielu bolączek i opresji stanu wojennego. Nie ominęły ich skrajne represje
– 3 lub 4 czerwca 1982 r. został zamordowany uczeń Reja Emil Barchański, a 12 maja 1983 r.
maturzysta Modrzewskiego Grzegorz Przemyk. Niepokorni uczniowie doświadczyli też brutalnych przesłuchań połączonych z torturami – to przypadki Marka Marciniaka i Tomasza Sokolewicza. W stosunku do uczniów naruszających przepisy o stanie wojennym prowadzono
„pracę wychowawczą i regulaminową”. W kilku przypadkach dochodzenie prowadził aparat
policyjny.8
Władze oświatowe nie bez racji doszukiwały się źródeł i przyczyn kontestacji politycznej
młodzieży warszawskiej po 13 grudnia 1981 r. w inspiracji ze strony „ośrodka dyspozycyjnego
spoza oświaty” – działalności środowisk opozycyjnych, niewystarczającym oddziaływaniu
ideowo-wychowawczym nauczycieli, atmosferze kontestacji politycznej panującej w rodzinach,
trudnościach społeczno-politycznych i gospodarczych kraju, wreszcie – last but not least – w „przekorze młodzieńczego wieku”.9
Antysystemowe formy oporu młodzieży szkolnej w okresie stanu wojennego wystąpiły także
w jednej z najbardziej znanych (także w skali kraju) i renomowanych warszawskich szkół – II
LO im. Stefana Batorego.10

Przypadek Ewy Bogaczyk i Piotra Cichockiego
Od początku stycznia 1982 r. w liceum przy Myśliwieckiej 6 zaczęły się pojawiać ulotki
o różnych antypaństwowych treściach.11 Były rozlepiane na parapetach, ścianach szkolnych korytarzy, rozkładano je także w szatniach i toaletach. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, dyrekcja
Batorego wprowadziła dyscyplinę poruszania się po szkole i dyżury nauczycieli, systematycznie
apelowała o zaniechanie podobnej działalności.12
Mimo to nieustalone dotąd z imienia i nazwiska osoby rozkleiły 11 lutego 1982 r. na parapetach szkoły ulotki wzywające uczniów Batorego do podjęcia pięć dni później akcji protestacyjnej. Druki te były sygnowane pieczęcią z orłem w koronie i stylizowanym znakiem kotwicy
– symbolem Polskiego Państwa Podziemnego. O faktach tych dyrektorka II LO, Teresa Garncarzyk, powiadomiła nauczycieli zebranych 11 lutego na posiedzeniu rady pedagogicznej (RP)

AmstW. FO, Komitet Warszawski PZPR – Egzekutywa, 959, Opracowany przez Komisję Oświaty i Wychowania Komitetu
Warszawskiego PZPR oraz Wydział Oświaty i Wychowania Komitetu Warszawskiego PZPR raport „Sytuacja społeczno-polityczna
w oświacie. Kierunki podejmowanych działań partii i administracji oświatowej”, [Warszawa, IV 1982 r.], k. 75v.

8

9
10

Tamże.

O historii szkoły zob.: Jesteśmy z Batorego. Wspomnienia absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie – głównie z rocznika maturalnego 1951, (red.) B. Bartnikowski, Z. Boniecki, Z. Sadłowski, b.d.w.; „Pochodem idziemy”. Dzieje
i legenda Szkoły im. Stefana Batorego w Warszawie, t. 1: Dzieje Szkoły w latach 1918-1944, (red.) E. Kujawski, W. Grabski; t. 2:
Dzieje Szkoły w latach 1945-1993, (red.) Cz.P. Uhma (Warszawa: nakładem Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum
im. Stefana Batorego w Warszawie, 1993); „Pochodem idziemy”. Dzieje i legenda Szkoły im. Stefana Batorego w Warszawie. Suplement na osiemdziesięciolecie Szkoły (Warszawa: nakładem Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana
Batorego w Warszawie, 1998).

11
Już od końca 1978 r. młodzież i niektórzy nauczyciele Batorego, aktywni w wydarzeniach z lat stanu wojennego, podejmowali wspólnie działania o charakterze antysystemowym; uczestniczyli np. 11 listopada tego roku w nielegalnych uroczystościach
z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Ludmiła Płochocka pisze wręcz, że „Powstało ciche
porozumienie między młodzieżą a wychowawcami i między poszczególnymi osobami z rady pedagogicznej. Szczególnie ujawniło
się to w przededniu wizyty Papieża w 1979 r.”. Zob.: L. Płochocka, NSZZ „Solidarność” w II LO im. Stefana Batorego..., s. 103.
12
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), 01322/2607, Informacja operacyjna TW „Kuba”, tajne specjalnego
znaczenia, Warszawa, 12 III 1982 r., k. 57.

i poleciła im: wzmóc dyżury, przeprowadzić z młodzieżą rozmowy, które miały jej uświadomić,
że „w szkole należy się przede wszystkim uczyć”.13 „Szkoła nasza – przekonywała – stała się
jak widać punktem zainteresowania różnych ośrodków walki politycznej. Nasze działania mają
zmierzać w takim kierunku, aby w szkole panował spokój i atmosfera nauki”.14
Realizacja tych założeń napotkała na przeszkody. Już 15 lutego uczeń klasy IIIg Piotr Cichocki15, razem z uczennicą klasy II Ewą Bogaczyk, rozkleił w szkole druki, które zachęcały
uczniów oraz nauczycieli II LO, którzy pragnęli zaprotestować przeciwko stanowi wojennemu
i uczcić pamięć pomordowanych górników z „Wujka” do przyłączenia się do zaplanowanej na
16 lutego „akcji ciszy” na dużej przerwie.16
Rankiem w dniu protestu, przed pierwszą lekcją Cichocki kolportował w szkole kolejne nielegalne druki. Został jednak przyłapany przez woźną Honoratę Kotkiewicz17, która doniosła
o tym nauczycielowi dyżurnemu (jego personaliów nie udało się dotąd ustalić), a ten z kolei
dyrektorce II LO.18 Garncarzyk wezwała Cichockiego do swojego pokoju oraz powiadomiła
o incydencie MO. Według jej relacji decyzja odnośnie do dalszego postępowania wobec ucznia
zapadła w gronie jej zastępców Krystyny Gogeli i Kazimierza Witasiaka oraz nauczyciela dyżurnego: „Po dyskusji stwierdziliśmy, że trzeba go [tj. Cichockiego – B.N.] postraszyć i zadzwonić
do dyżurnego Komendy Dzielnicowej MO. Osobiście telefonowałam, mówiąc, że mamy bardzo
niesfornego ucznia, że sprawia nam szereg kłopotów i chodzi o to, aby przemówić mu do rozumu, myśmy już bowiem wyczerpali nasze działania wychowawcze”.19
Opinii o Cichockim jako „niesfornym uczniu” nie potwierdza jego ówczesna wychowawczyni, Barbara Kordas.20 Inna sprawa, że należał on raczej do oryginalnych postaci; bywało np.,
że zamiast nosić przybory szkolne w tornistrze lub plecaku, ciągnął je po korytarzu szkolnym
w plastikowym kontenerze na butelki.21

13
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. Ekspozytura w Milanówku (dalej: APmstW. EM), II LO im. Stefana Batorego w Warszawie, Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej (21 VI 1979 r. - 29 VI 1983 r.), 65, Protokół zebrania Rady Pedagogicznej z 11 II
1982 r., k. 104.
14
15

Tamże, k. 105.

16
17

Tamże, k. 48v-49.

Działalność Cichockiego w Batorym rozpoczęła się w drugiej klasie. Redagował wtedy gazetkę szkolną Wolna Trybuna,
napisał krytyczny artykuł o wyborach do samorządów szkolnych. Inni członkowie redakcji: Andrzej Grzeszczak, Agnieszka Kalbarczyk, Rafał Korsarz, Bohdan Korzeniowski (początkowo był redaktorem naczelnym), Katarzyna Przyborowska, Ewa Sidoczenko
byli w sprawie artykułów wielokrotnie wzywani do dyrektorki szkoły, która w maju 1981 r. przejęła kontrolę nad gazetką. Działalność
Wolnej Trybuny zakończyła się 1 IX 1981 r., kiedy to jej redakcja zdjęła gablotę i afisz z nazwą gazetki. Kolejnym etapem aktywności
Cichockiego był Szkolny Komitet Odnowy Społecznej, będący członkiem zbiorowym Federacji Młodzieży Szkolnej (członkami Federacji byli jeszcze inni uczniowie Batorego: Marcin Czołnik, Paweł Łoziński i Jan Wodiczko). Po wprowadzeniu stanu wojennego
Cichocki dowiedział się o akcjach protestacyjnych – tzw. przerwach ciszy – organizowanych w liceach Konopnickiej i Reytana.
W lutym 1982 r. zeznał, że nie chciał, by o Batorym mówiono, że jego uczniowie „nie potrafią się zorganizować” (w styczniu 1982 r.
nie powiodła się w tej szkole pierwsza próba zorganizowania „strajku milczenia”). Zob.: AIPN, 01322/2607, Zeznanie Piotra Cichockiego, Warszawa, 16 II 1982 r., k. 48v.
Tamże, Treść ulotek rozrzuconych przez Piotra Cichockiego w II LO im. Stefana Batorego w Warszawie, [Warszawa, XII
1982 r.], k. 40v.

Woźna, która przyłapała Cichockiego najpewniej nie była świadoma, że jego czyn nosił znamiona politycznej kontestacji
i zgodnie z rygorami stanu wojennego groził poważnymi konsekwencjami – do kary więzienia włącznie. Zob.: Relacja udzielona
autorowi artykułu przez Wojciecha Bogaczyka (Warszawa, 8 VII 2010 r.).

18

List Teresy Garncarzyk do senatora Edwarda Wendego, mps w posiadaniu autora (korespondencja ta została wykorzystana za zgodą Teresy Garncarzyk).

19

Relacja udzielona autorowi tego artykułu przez Barbarę Kordas (Warszawa, 5 X 2010 r.).
Relacja Sławomira Chmielewskiego udzielona autorowi tego artykułu (Warszawa, 13 I 2011 r.).
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Dwaj funkcjonariusze MO przyjechali do Batorego 15 minut od wezwania i w obecności dyrektorki przeprowadzili rewizję osobistą Cichockiego. Znaleźli przy nim kilka ulotek oraz blankietów z pieczątką szkolnego gabinetu stomatologicznego, na których wypisywano zwolnienia.
Dokonali też wstępnego przesłuchania ucznia, ale bez świadków.22
Później, w trakcie przerwy, w obecności innych uczniów wyprowadzili Cichockiego zakutego
w kajdanki i zawieźli na posterunek Komendy Dzielnicowej (KD) MO Warszawa-Śródmieście.
Na pytanie Garncarzyk, dlaczego tak postąpili wobec ucznia funkcjonariusze mieli odpowiedzieć: „Niech się wstydzi [za to], do czego doprowadził”. Nie chcieli więcej rozmawiać na ten
temat z dyrektorką liceum.23
Mimo aresztowania Cichockiego, w Batorym doszło 16 lutego do protestu uczniowskiego.
Na dużej przerwie, którą władze szkolne II LO skróciły z 20 do 10 minut, ubrani na czarno licealiści zebrali się w milczeniu i usiedli pod gabinetem dyrektorki. Protest zakończyli odśpiewaniem polskiego hymnu państwowego, po czym rozeszli się do swoich klas. Podczas „przerwy
ciszy” zebrano na pomoc dla Cichockiego około 2.5 tys. złotych.24
16 lutego w KDMO Warszawa-Śródmieście Cichocki zeznał, że współdziałała z nim Bogaczyk, która pisała ulotki na maszynie.25 SB zatrzymała ją jeszcze tego samego dnia na szóstej lekcji. Przeszukano także mieszkania obojga uczniów. W domu Bogaczyk znaleziono rękopis innej
ulotki także nawołującej do zachowania w Batorym symbolicznej ciszy 16 lutego na dużej przerwie. W obecności funkcjonariuszy dokonujących rewizji uczennica przyznała się do współautorstwa i współwykonania pierwszej ulotki (tej kolportowanej przez Cichockiego) oraz autorstwa
i wykonawstwa drugiej.26 Nie wydała innych, najpewniej zaangażowanych w sprawę osób – Jacka
Okołotowicza, u którego przepisywała ulotki na maszynie, Tomasza Wejcmana, ucznia II LO
oraz swojej koleżanki, która przechowywała nielegalne druki; jej personaliów nie udało się dotąd
ustalić.27 Ze względu na młody wiek, po przeprowadzeniu „rozmowy ostrzegawczej”, odstąpiono
od zastosowania wobec uczennicy działań represyjnych.28 17 lutego Bogaczyk wróciła do szkoły.
Sprawę Cichockiego przejęła Prokuratura Wojskowa. 18 lutego jego rodzice dowiedzieli się,
że prokurator zażądał zastosowania wobec licealisty najwyższej możliwej kary za nawoływanie
do nielegalnego zgromadzenia – 5 lat więzienia i sąd w trybie doraźnym. Przez dwa dni uczeń
był przetrzymywany na posterunku MO przy ul. Waliców 8, gdzie go przesłuchiwano.
W jego sprawie interweniowała dyrektorka II LO. Po aresztowaniu telefonowała do władz,
w tym do wiceprezydenta m.st. Warszawy Michała Szymborskiego z prośbą o zwolnienie ucznia,
ale bez skutku. W tej sytuacji zdecydowała, że sama pojedzie do KDMO: „przesiedziałam tam
dwa dni sponiewierana, zanim uzyskałam zgodę na wypuszczenie go [tj. Cichockiego – B.N.]
i wyszedł razem ze mną. Ja przyjechałam do szkoły, on zaś do domu. Ogłosiłam natychmiast
przez szkolny radiowęzeł, że Piotr od jutra będzie normalnie chodził do szkoły. Tak też było.
W komendzie napisałam poręczenie za Piotra, obiecano mi, że sprawa została zamknięta”.29

22
23
24

List Teresy Garncarzyk do senatora Edwarda Wendego, mps w posiadaniu autora.
Tamże.

AIPN, 01322/2607, Opracowany przez SB stenogram kazania ks. Władysława Trojanowskiego wygłoszonego 20 II 1982 r.
o godz. 11 w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, [Warszawa, II 1982 r.], k. 43.

25
Tamże, Informacja naczelnika Wydziału III KSMO w Warszawie ppłk. Stanisława Olejnika dotycząca zatrzymania uczniów
II LO im. Stefana Batorego w Warszawie, tajne specjalnego znaczenia, Warszawa, 16 II 1982 r., k. 42.
26
27
28

Tamże.
Relacja udzielona autorowi artykułu przez Wojciecha Bogaczyka (Warszawa, 1 X 2010 r.).

AIPN, 01322/2607, Informacja naczelnika Wydziału III KSMO w Warszawie ppłk. Stanisława Olejnika dotycząca zatrzymania uczniów II LO im. Stefana Batorego w Warszawie, tajne specjalnego znaczenia, Warszawa, 16 II 1982 r., k. 42.

Nastolatek wrócił do szkoły 19 lutego. Garncarzyk miała mu wtedy powiedzieć: „Cichocki,
ja cię z kryminału wyciągnęłam, pamiętaj o tym”.30 Wcześniej apelowała przez radiowęzeł szkolny
do młodzieży, by zaprzestała politykowania, zachowując wobec niej pewną lojalność oznajmiła,
że zobowiązała się na piśmie do tego, że podobnych zachowań nie będzie w szkole tolerowała.31
Sprawa Cichockiego miała jednak swój ciąg dalszy. Uczeń został oskarżony o nawoływanie
do nielegalnych zgromadzeń (sprawa VII K 53/83 o organizowanie albo kierowanie strajkiem
lub akcją protestacyjną, czyn zagrożony art. 282 Kodeksu Karnego PRL) i 24 maja 1982 r. Sąd
Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia skazał go podczas rozprawy odbywającej się przy drzwiach
zamkniętych na pół roku ograniczenia wolności, co w praktyce miało polegać na comiesięcznym
odpracowywaniu nieodpłatnie dwudziestu godzin na rzecz miasta. Prokurator zapowiedział złożenie rewizji w tej sprawie w Sądzie Wojewódzkim m.st. Warszawy.32 Ostatecznie, po ponownym
rozpatrzeniu sprawy przez Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście, Cichocki został uniewinniony,
co zresztą w latach 1981-1983 nie było często spotykane w sądownictwie orzekającym w sprawach politycznych dotyczących przestępstw tzw. wrogiej propagandy.33
Obrońcą Cichockiego był mecenas Edward Wende, znany m.in. z tego, że w latach 70. i 80.
bronił działaczy opozycji w procesach politycznych. Sam, po latach, tak wspominał proces ucznia:
W pierwszej instancji sądził pan sędzia [Piotr] Aleksandrow34, który wyłączył jawność rozprawy. Tylko Piotr Cichocki, pani Garncarzyk i ja. Skazał
go [tj. Cichockiego – B.N.] na sześć miesięcy więzienia. Wyrok został uchylony. Przy ponownym rozpatrywaniu sądziła tę sprawę pani sędzia [Barbara]
Wąsik. Dopuściła całą publiczność na salę. Zarzut brzmiał, że on nawoływał
do nielegalnego zgromadzenia, które było zabronione dekretem o stanie
wojennym. Linia obrony polegała na tym, że szkoła nie może istnieć bez
zgromadzenia uczniów. I nie jest to zgromadzenie nielegalne, tylko zgromadzenie konieczne. A na dużej przerwie uczniowie niezależnie od intencji,
zbierają się dla odpoczynku, tworzą zgromadzenie, ale zgromadzenie dozwolone. Każda lekcja jest też zgromadzeniem uczniów. To były truizmy,
które powtarzałem. Wśród przesłuchiwanych świadków oskarżenia była pani
Garncarzyk. Odpowiadała na pytania sądu, pytania prokuratora. Miałem
przygotowaną listę pytań. Skreślałem te, które już padły, żeby nie przedłużać. Zacząłem pytać, trwało to jakiś czas, może pół godziny. Ona przyzwyczajona do stylu, w jakim sądził Aleksandrow, obruszyła się i powiedziała:

29
30

List Teresy Garncarzyk do senatora Edwarda Wendego, mps w posiadaniu autora.

31
32

Tamże.
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Por.: A. Strzembosz, M. Stanowska, Sędziowie warszawscy w czasie próby 1981-1988 (Warszawa: IPN, 2005): s. 98 i nast.

AIPN, 01322/2607, Opracowany przez SB stenogram kazania ks. Władysława Trojanowskiego wygłoszonego 20 II 1982 r.
w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, [Warszawa, II 1982 r.], k. 44.
Tamże, Notatka służbowa st. kpr. pchor. WSO MSW Aleksandra Mikołajewskiego na temat procesu Piotra Cichockiego,
Warszawa, 25 V 1982 r., k. 77; Tygodnik Mazowsze, nr 17 (9 VI 1982).

200

Maria Stanowska i Adam Strzembosz tak piszą o sędzim Aleksandrowie: „Na 47 osób osądzonych przy udziale sędziego
Aleksandrowa (orzekał także w pojedynczej sprawie w sądzie wojewódzkim w I instancji) 23 skazano, z czego 12 na bezwzględne
kary pozbawienia wolności, w tym 5 – w przedziale od 2 do 4 lat. Sędzia ten »wyróżniał się« naruszaniem procedury, w tym prawa
do obrony. W sprawie toczącej się przed sądem wojewódzkim (IV K 230/85) jako przewodniczący składu orzekającego przerywał
zarówno osobom przesłuchiwanym, jak i zabierającym głos, stosując nawet karę porządkową wobec oskarżonego w trakcie składania przez niego wyjaśnień. Zarządzał przeszukiwanie teczek obrońców podczas wchodzenia na salę rozpraw, utrudniał też podawanie oskarżonym wody do picia”. Zob.: A. Strzembosz, M. Stanowska, Sędziowie warszawscy..., s. 252.
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„Proszę Sądu, czy to jest dopuszczalne, żeby obrońca tak mnie męczył? Jestem już zmęczona. Staję tu tyle czasu, a obrońca mnie pyta i pyta”. Pani sędzia spojrzała na nią i mówi: „Proszę pani, dopóki obrońca zadaje pytania,
a Sąd tych pytań nie uchyla, to jest tak, jakby Sąd zadawał pytania. Jeżeli
pani jest zmęczona, to zarządzimy przerwę i zgłosi się pani jutro
o dziewiątej rano i będzie nadal odpowiadała na pytania obrońcy”. Zapadł
w tej sprawie wyrok uniewinniający. Jedyny, jaki uzyskałem podczas stanu
wojennego. Następnego dnia idę do gabinetu pani Wąsik, żeby jej podziękować. Już jej nie ma. Pan sędzia Pawelec, ówczesny prezes Sądu Wojewódzkiego, natychmiast przeniósł ją dyscyplinarnie na boczny tor do
Wydziału Egzekucyjnego, gdzie się oblicza grzywny, areszty bez prawa orzekania.35

Na przełomie maja i czerwca 1982 r. także Ewa Bogaczyk była sądzona przez Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Proces prowadziła sędzia Elżbieta ElkeKatarzyńska, a obrończynią uczennicy była Ewa Milewska. Sąd zawyrokował półroczny nadzór
rodzicielski nad Bogaczyk. W odbiorze uczestników postępowania sędzia dążyła do tego, by
w sprawie uczennicy zapadł jak najbardziej korzystny dla niej wyrok.36 Warto odnotować, że na
działania SB i aparatu administracyjnego wobec licealistki z Batorego zareagowali internowani
w Darłówku, gdzie m.in. izolowano jej brata, Wojciecha – jednego z liderów NZS, członka Krajowej Komisji Koordynacyjnej Zrzeszenia. Podczas mszy św. odprawianej w tym ośrodku Tadeusz
Mazowiecki poprosił o modlitwę w intencji szykanowanej uczennicy.37

„Wiosna nasza” w Batorym
Zamknięcie sprawy Bogaczyk i Cichockiego nie oznaczało wcale końca antysystemowych
manifestacji w Batorym. W pierwszych dniach marca 1982 r. Wydział III KSMO otrzymał pochodzącą ze źródła agenturalnego informację, że w szkole tej działa zorganizowana grupa młodzieży, która stawia sobie za cel m.in. malowanie napisów antypaństwowych, produkcję
i kolportaż ulotek oraz udzielanie pomocy internowanym (władze PRL izolowały m.in. rodziców
dwojga uczniów II LO – Mariana Waldemara Kuczyńskiego, jednego z założycieli TKN, eksperta
NSZZ, zastępcę redaktora naczelnego Tygodnika Solidarność i Jana Walca, członka KOR, działacza
opozycji solidarnościowej, publicystę).38
W związku z tą niepokojącą resort bezpieczeństwa sytuacją Wydział III KSMO założył
6 marca sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Batory” i przypisał ją do zagrożenia
o nazwie „Nieformalna grupa antysocjalistyczna w środowisku młodzieżowym” (kod informacji:
01032). W ramach tej sprawy planowano: sprawdzenie czy takie zagrożenie faktycznie występowało w Batorym, rozpoznanie czy potencjalna działalność konspiracyjnej struktury młodzieżowej nosiła charakter antyustrojowy, względnie antypaństwowy, ustalenie składu osobowego
i rozpoznanie poszczególnych członków tej grupy w celu podjęcia działań „profilaktyczno-ope-

35
36
37
38

A. Dobosz, „Żal po Edwardzie Wende”, Tygodnik Powszechny, nr 23 (9 VI 2002).
Relacja Wojciecha Bogaczyka udzielona autorowi artykułu (Warszawa, 7 VII 2010 r.).
Tamże.

AIPN, 01322/2607, Meldunek operacyjny Wydziału III KSMO na temat sytuacji w II LO im. Stefana Batorego w Warszawie,
tajne, Warszawa, 6 III 1982 r., k. 4-4v.

racyjnych”, ustalenie ich planów działania i źródeł inspiracji, wreszcie udaremnienie antysystemowej działalności.39
W świetle dokumentacji resortowej pełnomocnik sztabu ds. SB Warszawa-Śródmieście por.
A. Maciejczak otrzymał informację od Garncarzyk, że 9 marca nieznana z imienia i nazwiska
osoba rozrzuciła w szatni II LO ponad trzydzieści antysystemowych ulotek.40 W rozmowie z autorem artykułu była dyrektora Batorego zaprzeczyła, że kontaktowała się w tej sprawie z resortem bezpieczeństwa.41
We wspomnianych wyżej, datowanych na 19 lutego 1982 r., drukach niewymieniona z nazwy
grupa (ulotka kończyła się podpisem „Jedni z Was” i stemplem „Polski Walczącej” z wizerunkiem orła w koronie) wyrażała niezadowolenie z postawy dyrektorki liceum podczas protestu
uczniowskiego z 16 lutego. Informowano, że motywy tej manifestacji były znane Garncarzyk
z wywieszonych w szkole ogłoszeń, które dyrektorka niszczyła. „Czyż nie jest obowiązkiem każdego Polaka by uczcić pamięć Tych, którzy oddali swe życie za wolność naszej Ojczyzny? Czyż
nie jest Pani Polką?” – pytano w druku. I zaraz odpowiadano: „Być może system ten [tj. komunizm – B.N.] zdeformował Pani wyobrażenie o patriotyzmie. Niech więc nie dziwi reakcja młodzieży na Pani śmieszne wystąpienie”.42 Druk odnosił się także krytycznie do wypowiedzi
dyrektorki w szkolnym radiowęźle, uznając ją za kompromitującą: „Najbardziej boli nas fakt,
że okazała się Pani ordynarnym konfidentem”.43 W ulotce zwrócono się do uczniów szkoły, dziękując im za udział w akcji z 16 lutego, która wykazała ich „jedność i siłę”. Liczono na dalsze
poparcie. Na koniec złożono życzenia z okazji Dnia Kobiet.
Wydział III stołecznej SB podjął działania zmierzające do ustalenia autorów tej ulotki. Z informacji uzyskanych 11 marca od zatrudnionego w Batorym Kontaktu Służbowego (KS)44
„KW”45 wynikało, że inspiratorem ich sporządzenia musiał być jeden z członków grona pedagogicznego.46 Wnioskowano tak z dopisku na ulotce „à propos, klej się obraził”. Była to aluzja
do wystąpienia dyrektorki w pokoju nauczycielskim, kiedy stwierdziła, że podczas usuwania
ulotek ze szkoły pobrudziła sobie ręce klejem. Ponadto ustalono, że „napastliwa treść” i sformułowania zawarte w nielegalnym druku były zbieżne z wypowiedziami polonistki z Batorego

39
Tamże, Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Batory”, tajne, Warszawa,
2 IV 1982 r., k. 10.
Tamże, Notatka służbowa pełnomocnika sztabu ds. SB Warszawa-Śródmieście por. A. Maciejczaka z rozmowy z dyrektor
II LO im. Stefana Batorego Teresą Garncarzyk, tajne, Warszawa, 9 III 1982 r., k. 38.

40
41
42

Relacja udzielona autorowi artykułu przez Teresę Garncarzyk (Warszawa, 30 IX 2010 r.).

43
44

Tamże.

AIPN, 01322/2607, Uzupełnienie meldunku operacyjnego nadane przez Wydział III KSMO do Wydziału I Departamentu
III MSW, tajne, Warszawa, 17 III 1982 r., k. 5.
Kontakt Służbowy (KS) był to wprowadzony w 1970 r. niesformalizowany rodzaj współpracy z SB. KS rekrutowano najczęściej wśród członków PZPR sprawujących kierownicze funkcje w organach administracji państwowej i gospodarczej różnych
szczebli. Przekazywali informacje ustne lub pisemne o interesujących resort zjawiskach, byli wyczuleni na rozpoznawanie antypaństwowej działalności. Ich współpraca z SB miała poufny, acz nie bezwarunkowo ściśle tajny charakter. Zob.: G. Karbowiak,
„Kontakt służbowy – zapomniane osobowe źródło informacji” [w:] Osobowe źródła informacji – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, (red.) F. Musiał (Kraków: IPN, 2008): s. 103 i nast.
Informacje zawarte w wykorzystanej w tym artykule dokumentacji aparatu bezpieczeństwa dają pewne podstawy do
sformułowania hipotezy, że za pseudonimem KS „KW” może się kryć wicedyrektor II LO Kazimierz Witasiak. Jednak brak możliwości
skonfrontowania tej wiedzy z innymi – także „pozaresortowymi” źródłami – nie pozwala jak dotąd na kategoryczne i jednoznaczne
stwierdzenie kto w istocie stał za pseudonimem „KW”. Jest możliwe, że kolejne odkrycia archiwalne, względnie relacje świadków
historii, pozwolą tę sprawę ostatecznie wyjaśnić.

45

AIPN, 01322/2607, Notatka służbowa kierownika Sekcji V Wydziału III por. Pawła Dawidowicza na temat sytuacji w LO im.
Stefana Batorego w Warszawie, tajne, Warszawa, 11 III 1982 r., k. 51.
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Ludmiły Płochockiej, współzałożycielki i przewodniczącej NSZZ „Solidarność” przy II LO.47
Dalsze działania w sprawie zmierzały do ustalenia czy ulotki były pisane na maszynie, którą posiadała ta nauczycielka.48
18 marca kierownik Sekcji V Wydziału III KSMO por. Paweł Dawidowicz i Maciejczak przeprowadzili rozmowę z KS „TG”49, który przekazał im fragment tekstu pisanego na maszynie
przez Płochocką. Poinformował też o wypadku woźnej (wypadła z autobusu, kalecząc się), która
zatrzymała Cichockiego na kolportowaniu ulotek.50
Stołeczny Wydział III wysłał próbkę pisma maszynowego Płochockiej do Wydziału Kryminalistyki KSMO w celu przeprowadzenia analizy porównawczej druku występującego na ulotkach kolportowanych w II LO.51 Ustalono, że teksty dowodowe (anonimowe druki) nie zostały
wykonane na tej samej maszynie do pisania, co tekst porównawczy.52
Wydział III uzyskał też informację o powiązaniach pomiędzy uczniami II LO, a Tomaszem
Sokolewiczem, którego SB aresztowała w marcu 1982 r. Licealistę Reja podejrzewano o udział
w próbie zniszczenia pomnika Dzierżyńskiego (faktycznie nastolatek pomagał wykonującym
bezpośrednio tę akcję „Piłsudczykom”) oraz związek ze sprawą śmiertelnego postrzelenia sierż.
MO Zdzisława Karosa (18 lutego 1982 r.). Sokolewicz utrzymywał m.in. kontakty z uczennicą
Batorego Ingą Walc. W resorcie przypuszczano, że mógł także współdziałać z innymi uczniami
tego liceum przy kolportowaniu ulotek.53 Tym bardziej, że był wcześniej aktywny w innych
szkołach warszawskich, redagował drugoobiegowy periodyk młodzieżowy Uczeń Polski
(w okresie tzw. karnawału „Solidarności” pismo to ukazywało się legalnie) oraz był liderem
utworzonej we wrześniu 1981 r. w Gdańsku Federacji Młodzieży Szkolnej (formalnie pełnił
funkcję zastępcy przewodniczącego Federacji, Grzegorza Bieleckiego).54

47
O historii Związku w II LO zob.: L. Płochocka, „NSZZ »Solidarność« w II LO im. Stefana Batorego w Warszawie” [w:] „Pochodem idziemy”..., s. 103 i nast.
AIPN, 01322/2607, Uzupełnienie meldunku operacyjnego nadane przez Wydział III KSMO do Wydziału I Departamentu
III MSW, 20 III 1982 r., k. 7.

48

49
Także w tym przypadku informacje pochodzące z wykorzystanych w tym artykule materiałów źródłowych resortu bezpieczeństwa dają pewne podstawy do postawienia hipotezy, że za pseudonimem KS „TG” może się kryć dyrektorka Batorego Teresa
Garncarzyk. Jednak niewystarczające – przynajmniej względem wymagań warsztatu naukowego historyka – możliwości krytycznego skonfrontowania tej wiedzy z innymi – również „pozaresortowymi” – źródłami nie pozwalają na kategoryczne i jednoznaczne
określenie kto faktycznie krył się za pseudonimem „TG”. Możliwe, że kolejne odkrycia archiwalne, względnie relacje zdobyte od
świadków historii, pozwolą tę sprawę ostatecznie wyjaśnić. W rozmowie z autorem artykułu była dyrektorka liceum Batorego zaprzecza, by zarówno w tej, jak i w jakichkolwiek innych sprawach kontaktowała się z resortem bezpieczeństwa. Zob. Relacja udzielona autorowi artykułu przez Teresę Garncarzyk (Warszawa, 30 IX 2010 r.).
AIPN, 01322/2607, Notatka służbowa kierownika Sekcji V Wydziału III por. Pawła Dawidowicza na temat sytuacji w LO im.
Stefana Batorego w Warszawie, tajne, Warszawa, 18 III 1982 r., k. 52.

50

51
Tamże, Prośba ppłk. Stanisława Olejnika, naczelnika Wydziału Kryminalistyki KSMO o dokonanie analizy porównawczej
pisma maszynowego między materiałem dowodowym a materiałem porównawczym wykonanym na maszynie Ludmiły Płochockiej, tajne, Warszawa, 24 III 1982 r., k. 62.
52
Tamże, Pismo naczelnika Wydziału Kryminalistyki KSMO do naczelnika Wydziału III KSMO, tajne, Warszawa, 10 IV
1982 r., k. 63; tamże, Uzupełnienie meldunku operacyjnego nadane przez Wydział III KSMO do Wydziału I Departamentu III MSW,
tajne, Warszawa, 20 IV 1982 r., k. 14.
Tamże, Notatka służbowa kierownika Sekcji V Wydziału III por. Pawła Dawidowicza na temat sytuacji w LO im. Stefana
Batorego w Warszawie, tajne, Warszawa, 22 III 1982 r., k. 53; tamże, Uzupełnienie meldunku operacyjnego nadane przez Wydział
III KSMO do Wydziału I Departamentu III MSW, tajne, Warszawa, 25 III 1982 r., k. 9.

53

Por.: B. Noszczak, „Wagary z Peerelu”, Tygodnik Powszechny, nr 35 (28 VIII 2011); tegoż, „Bibuła nastolatków. Historia
drugoobiegowego czasopisma »Uczeń Polski« (1979-1989) w świetle relacji jego twórców”, Opozycja i Opór Społeczny w PRL, nr
11 (2011) (w druku); M. Sidor, „Lekcje »Ucznia Polskiego«”, Karta, nr 57 (2008): s. 118-135.
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W ramach przeciwdziałania opozycyjnej aktywności młodzieży Batorego stołeczna SB wytypowała grupę uczniów – głównie z klas III i IV – znanych ze „szczególnie wrogiej postawy wobec
władz i ustroju”; należeli do niej: Katarzyna Adamczyk, Ewa Bogaczyk, Marek Goliński, Andrzej
Gumulak, Anna Hirnle, Natalia Januszkiewicz, Agnieszka Kalbarczyk, Paweł Kamiński, Joanna
Kirian, Bohdan Korzeniowski, Maciej Kuczyński, Krzysztof Lipka, Tomasz Markiewicz, Katarzyna
Matus, Ewa Miasko, Krystyna Stebnicka i Inga Walc.55 Ustalono też cztery osoby spośród grona
pedagogicznego znane z „niewłaściwej postawy i wrogich poglądów mogące negatywnie oddziaływać na młodzież”: Małgorzatę Bart, Bognę Braś, Annę Grajewską i Ludmiłę Płochocką.56
2 kwietnia Wydział III KSMO opracował plan działań w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia „Batory” (jego realizację zatwierdzono 14 kwietnia). Przewidywano w nim rozpoznanie
i zneutralizowanie aktywności grupy uczniów liceum szerzących wśród rówieśników „wrogie
idee” oraz kolportujących ulotki, a także rozpoznanie i zneutralizowanie działalności opozycyjnie nastawionych członków grona pedagogicznego szkoły, w tym zwłaszcza pozbawienie ich
możliwości wpływania na zachowania uczniów.57
W szczegółach plan działań SB zakładał wykorzystanie TW „Kuba” do rozpoznania i sporządzenia charakterystyk wspomnianych wyżej najbardziej aktywnych uczniów II LO „oddziałujących
destruktywnie” na swoich rówieśników.58 Planowano ponadto rozmowy z młodzieżą z równoległych klas, która wykazywała się „pozytywną postawą polityczno-społeczną”. Po uprzednim porozumieniu z rodzicami, zaplanowano też rozmowy z opozycyjnie nastawionymi uczniami Batorego;
miały one dotyczyć atmosfery panującej w II LO oraz osób będących w zainteresowaniu resortu.
SB planowała rozpoznać stopień, w jakim działalność licealistów z Myśliwieckiej 6 była inspirowana przez nauczycieli. W tym celu postanowiono sporządzić analizę materiałów archiwalnych
resortu dotyczących Płochockiej oraz zlecenie TW „Kubie” inwigilację Bart, Braś, Grajewskiej
i Płochockiej oraz sporządzenie ich charakterystyk. Przewidywano ponadto przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej okoliczności wypadku, jakiemu uległa woźna Kotkiewicz oraz tzw. rozmów
ostrzegawczych z uczniami i nauczycielami zaangażowanymi w działalność antypaństwową.
W wypadku potwierdzenia się zarzutów stawianych Płochockiej, planowano dokonanie rewizji
w jej mieszkaniu i po ewentualnym odnalezieniu maszyny do pisania, na której sporządzono ulotki
– skierowanie sprawy na drogę sądową. W wypadku powtórzenia się „akcji ulotkowej” w szkole
resort miał przeszukać mieszkania uczniów znanych z „negatywnej postawy politycznej”. W celu
tzw. zabezpieczenia środowiska nauczycieli i uczniów przewidziano ponadto opracowanie kandydata na TW spośród pracowników Batorego.59 Wszystkie te zadania zlecono do wykonania młodszej inspektor Wydziału III KSMO kpr. Barbarze Kumosińskiej.
Plany powyższe zostały jednak skrytykowane przez zastępcę komendanta stołecznego MO
płk. Tadeusza Szczygła. W jego ocenie sprawa o kryptonimie „Batory” w ogóle nie była nadzoAIPN, 01322/2607, Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Batory”, tajne,
Warszawa, 2 IV 1982 r., k. 11.
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58

Tamże, k. 11v.
Tamże.

Pracujący dla Wydziału II KSMO TW „Kuba” (jak dotąd nie udało się ustalić jego personaliów) przekazał resortowi zaledwie
jedną informację o charakterze ogólnym; scharakteryzował w niej atmosferę panującą w szkole oraz wpływ decyzji władz oświatowych na nastroje grona pedagogicznego. Nie wywiązał się ze zleconych mu zadań, tłumacząc, że zajmowane przez niego stanowisko nie pozwalało mu na szczegółową inwigilację uczniów. Zob.: Tamże, Ocena podjętych i zrealizowanych działań
operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Batory”, tajne specjalnego znaczenia, Warszawa, 26 XI 1982
r., k. 23.
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59
Tamże, Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Batory”, tajne, Warszawa,
2 IV 1982 r., k. 11v-12.
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rowana przez kierownictwo Sekcji V Wydziału III stołecznej SB. W jej ramach wykonano wiele
pracochłonnych czynności, lecz w zasadzie nie miały charakteru operacyjnego i rzadko prowadziły do celu. Szczygieł narzekał, że choć ostatnie zaplanowane przedsięwzięcia przewidziano
na 30 maja 1982 r., to nie oceniono podjętych i zrealizowanych już czynności i nie wyciągnięto
z nich wniosków odnośnie do dalszej pracy. W związku z tym do końca listopada tego roku polecił dokonać analizę sprawy i przedłożyć mu wyniki do wglądu.60
Tymczasem atmosfera w szkole była cały czas napięta i aby ją uspokoić podjęto rozmowy z niepokornymi nauczycielami. 21 kwietnia Garncarzyk przeprowadziła razem z wizytatorem stołecznego
Wydziału Oświaty i Wychowania (WOiW) Strzelcem rozmowę z Płochocką, której zarzucono, że
nosi opornik, a za jej przykładem robi to także młodzież II LO.61 Polonistka stwierdziła, że przypięte
do ubrania urządzenie jest wyrazem jej przekonań i uczuć, i że nie może się pogodzić ze stanem
wojennym oraz więzieniem niewinnych obywateli. Dodała ironicznie, że dziwi się, że „tak mały
przedmiot wprowadza tyle obaw”.62 Protokół z tej rozmowy, razem z protokołami rad pedagogicznych, stał się później podstawą do zawieszenia tej nauczycielki w prawach wykonywania zawodu.63
Tymczasem w Batorym 29 kwietnia ponownie ukazały się ulotki, które były reakcją na zaproszenie młodzieży tej szkoły na pochód 1-majowy. Pisano w nich: „Niech we wronim pochodzie pójdą wrony, ubeki i kolaboranci”. Druga ulotka nawoływała do demonstracji w szkole
13 maja od godz. 12 do 12.15.64
Dyrekcja szkoły postanowiła nie informować o tym zdarzeniu władz zwierzchnich, a mimo
to następnego dnia (tj. 30 kwietnia) zadzwoniono do II LO z Kuratorium Oświaty i Wychowania
(KOiW) z informacją, że fakt pojawiania się ulotek w szkole „jest znany władzom i nie tylko”.65
W związku z demonstracjami, do jakich doszło w Warszawie 3 maja 1982 r.66 (uczestniczyło
w nich także kilku uczniów Batorego), dwa dni później zwołano w tej szkole nadzwyczajne zebranie RP. W jego trakcie Garncarzyk podkreśliła, że PRL
jest państwem socjalistycznym i takim zostanie. W państwie socjalistycznym istnieje socjalistyczna szkoła i obowiązkiem nauczycieli – pracowników państwowych jest wychowanie młodzieży w duchu socjalistycznym.
Niestety, nie prowadzi się odpowiedniej działalności wychowawczej. Dlatego są ludzie, którzy z premedytacją podgrzewają nastroje, manipulują
nieletnimi inspirując ich do niewybrednych poczynań.67

60
61

Tamże, k. 12v.

Tamże, Uzupełnienie meldunku operacyjnego nadane przez Wydział III KSMO do Wydziału I Departamentu III MSW, tajne,
Warszawa, 7 VI 1982 r., k. 16v.

62
Tamże, Protokół z rozmowy przeprowadzonej przez dyrekcję LO im. Stefana Batorego w Warszawie z Ludmiłą Płochocką
(Warszawa, 21 IV 1982 r.), k. 76; tamże, Uzupełnienie meldunku operacyjnego nadane przez Wydział III KSMO do Wydziału I Departamentu III MSW, tajne, Warszawa, 7 VI 1982 r., k. 16.
Tamże, Uzupełnienie meldunku operacyjnego nadane przez Wydział III KSMO do Wydziału I Departamentu III MSW, tajne,
Warszawa, 7 VI 1982 r., k. 16v.
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64
AmstW.EM, II LO im. Stefana Batorego w Warszawie, Protokóły posiedzeń Rad Pedagogicznych (21 VI 1979 r. - 29 VI
1983 r.), 65, Protokół zebrania Rady Pedagogicznej z 5 V 1982 r., k. 115.
65
66

Tamże.

Szerzej o demonstracjach z 3 V 1982 r. zob.: R. Spałek, Warszawska ulica w stanie wojennym. Demonstracje, protesty, zamieszki, pochody w oczach opozycji i władzy 1981-1983 (Warszawa: Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego:
Agencja Wydawnicza i Reklamowa Akces, 2008): s. 39 i nast.

67
AmstW.EM, II LO im. Stefana Batorego w Warszawie, Protokóły posiedzeń Rad Pedagogicznych (21 VI 1979 r. - 29 VI
1983 r.), 65, Protokół nadzwyczajnego zebrania Rady Pedagogicznej z 5 V 1982 r., k. 112.

Dyrektorka oznajmiała, że jeśli któryś z nauczycieli II LO nie będzie realizował „zasad
państwa socjalistycznego” (taki obowiązek nakładała na nich zresztą Karta Nauczyciela), to
odejdzie ze szkoły.68 Garncarzyk poleciła nauczycielom-wychowawcom, by 6 maja – wspomagani przez historyków i polonistów – przeprowadzili we wszystkich klasach pogadanki
z uczniami na temat manifestacji z 3 maja ze zwróceniem szczególnej uwagi na „fakt manipulowania młodymi przez ludzi nieodpowiedzialnych i wrogich naszemu państwu”.69 Dalej akcentowała, że II LO znajdowało się pod presją różnych środowisk: niezadowolonych rodziców,
których dzieci otrzymały oceny niedostateczne, osób rozpowszechniających plotkę, że „Batory
to gniazdo reakcji”, wreszcie tych, którzy chcieliby rozwiązać tę „znaną szkołę” tylko po to,
by wywołać w kraju reperkusje.70
W dalszej części Rady odbyła się dyskusja, która ujawniła podział wśród nauczycieli odnośnie
do kwestii odpowiedzialności młodzieży za manifestację 3 maja.71 Z jednej strony próbowano
dostrzec głębsze przyczyny tych wydarzeń i w tym kontekście oceniać postępowanie uczniów.
Apelowano m.in. o odpowiedzialność za słowo i zniesienie stanu wojennego (Braś, Płochocka72);
wskazywano, że młodzież żyjąc „atmosferą pozaszkolną” reaguje na nią sama, a szkoła nie jest
w stanie wpływać na uczniów (Krystyna Kowalewska); podkreślano, że władze zbyt często stawiają nauczycieli w sytuacji „odgromnika” (Jadwiga Mazurska); wskazywano, że szkoła i dom
nie ogarniały złożoności ówczesnej sytuacji (Władysława Wasilewska).
Druga grupa obecnych na zebraniu RP pracowników II LO – zgodnie zresztą z linią państwowej propagandy – zrzucała na młodzież i bliżej niezdefiniowanych „prowodyrów” odpowiedzialność za zamieszki (Garncarzyk, Witasiak). Inni, kierując się troską o uczniów Batorego,
byli zdecydowani ostrzec ich przed konsekwencjami podobnych incydentów (Gogela, Anna
Grajewska, Grażyna Rakowska).
Odpowiadając na wezwanie ulotek z 29 kwietnia około dwustu licealistów Batorego (szkoła
liczyła w tym okresie 827 uczniów73) przyszło 13 maja do szkoły ubranych odświętnie z wpiętymi w ubrania opornikami.74 Na czwartej przerwie (między 11.55 a 12.05) zebrali się na parterze na korytarzu szkolnym, kilkunastu z nich usiadło. Dyrektorka dwukrotnie poleciła im
wstać i „spędzać przerwę na swoim korytarzu”. Po tym młodzież wstała i w milczeniu przeszła
na korytarz prowadzący do pracowni historycznej.
Około czterdziestu uczniów udało się jednak na pierwsze piętro liceum, gdzie tarasując przejście
stało i milczało do 12.15, mimo że lekcje trwały już od 10 minut. W tej grupie znalazło się najwięcej
uczniów klasy IIIe, którzy mieli przypięte oporniki, wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej oraz
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Tamże, k. 116 i nast.

Wystąpienie tej nauczycielki było szczególnie wyraziste. Polonistka mówiła m.in. o tym, że na jej lekcjach młodzież interpretuje opowiadanie Zofii Nałkowskiej „Przy torze kolejowym” w ten sposób, że to system III Rzeszy paraliżował strachem. „Nie
chodzi jednak o hitleryzm, – mówiła – chodzi o każdy system, który paraliżuje strachem. My się ciągle czegoś boimy. [...] Dyrekcja
boi się władz, nauczyciele boją się dyrekcji, uczniowie boją się nauczycieli. Nie można żyć w strachu, we własnym suwerennym
kraju. Metoda straszenia nie działa na Polaków. Nie wiem [...] czy można pracować w stanie wojennym, czy można w tym stanie
wychowywać młodzież. Najpierw młodzi poddani byli propagandzie sukcesu, później w jednym momencie dowiedzieli się, że jesteśmy nędzarzami, na których robi się zbiórki we wszystkich krajach świata, patrzą na sponiewieranych ludzi w kolejkach i jeszcze
stan wojenny. W tej sytuacji mamy ich kształcić? Pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele powinni w imię dobra młodzieży postulować
wszędzie gdzie tylko można o zniesienie stanu wojennego”. Zob.: Tamże, k. 117- 118.
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niemal wszyscy byli ubrani na czarno. Ich wychowawczynią była Braś, która w tym czasie pełniła
dyżur w pustej szatni; mimo sugestii kierownictwa szkoły, nie reagowała na zachowanie swojej klasy.
W tej sytuacji dyrektorka Batorego zwróciła protestującym licealistom uwagę, że jest już po dzwonku
i powinni iść na lekcje. Ci jednak milczeli spoglądając na zegarki. Po 12.15 dwóch uczniów IIId,
stojąc ze swoimi rówieśnikami z IIIe, powiedziało: „My protestujemy, bo nasi rodzice siedzą w więzieniu”. Garncarzyk spytała, czy to ich rodzice są więzieni. Odpowiedzieli, że nie, że izolowani są
rodzice innych dzieci z Polski. Podczas tych zdarzeń znajdowali się w Batorym funkcjonariusze MO
oraz Topaczewska z KOiW, którzy obserwowali zachowanie młodzieży i kadry pedagogicznej.
Topaczewska poleciła sprawdzić dzienniki lekcyjne w celu zidentyfikowania spóźnień. Te
zaś były odnotowane jedynie w nielicznych klasach, nie wpisano ich m.in. w Ie, IIf, IIId i IIIe.
Dyrekcja odbyła w związku z tym rozmowy z nauczycielami prowadzącymi 5 lekcje oraz
uczniami tych klas. Wezwała też opiekunów IIId z CWKS „Legia” i wspólnie z nimi przeprowadziła rozmowę z ich podopiecznymi.75
Dyrekcja Batorego razem z komisarzem wojskowym płk. Stecem przeprowadziła 14 maja
dwugodzinne rozmowy z młodzieżą IIIe.76 W ich trakcie ujawniły się zróżnicowane postawy licealistów co do zasadności kontestacji ówczesnej rzeczywistości polityczno-społecznej. Dla
przykładu, Bohdan Korzeniowski krzyczał, że nie zdejmie opornika, bo jest wyrazem jego przekonań.77 Z kolei inny uczeń stwierdził, że podobnie jak jego rówieśnicy w Europie chciałby chodzić po ulicach bez obaw, że zostanie pobity. Jako przykład brutalności aparatu policyjnego
licealiści podawali przypadek zamordowania przez MO 3 maja 1982 r. młodej kobiety o nazwisku
Wichniarz, która miała osierocić trzyletnie dziecko (plotka ta była w tamtym czasie stosunkowo
powszechna, w istocie nie doszło do takiego zdarzenia). Z drugiej strony, młodzież miała się
dystansować od demonstracji; istnieją jednak przesłanki, by sądzić, że grupa ta była w mniejszości. Jedna z uczennic IIIe ze łzami miała np. pytać: „Dlaczego do tej pory nikt z nami tak
nie rozmawiał? Na pewno nie protestowalibyśmy, przynajmniej ja”.78
Majowy protest uczniowski wywołał w Batorym poważne reperkusje; władze oświatowe
i aparat policyjny postanowiły szybko i skutecznie zareagować na antysystemowe manifestacje
młodzieży tej szkoły. Jeszcze 13 maja dyrekcja liceum otrzymała z WOiW polecenie przedstawienia pisemnej informacji z uwzględnieniem wniosków na temat przeprowadzonego tego dnia
swoistego strajku młodzieży II LO. W sobotę 15 maja dyrektorka Batorego została wezwana do
Inspektora Szkolnego. Tam, po ostrej w tonie rozmowie ustalono, że nauczyciele, którzy nie
wpisali spóźnień młodzieży oraz wychowawczyni klasy IIIe otrzymają upomnienia za niewywiązywanie się z obowiązków służbowych.79
Dwa dni później przybył do Batorego rzecznik dyscyplinarny KOiW, który przeprowadził
dochodzenie na polecenie zastępcy kuratora Stanisława Zaremby. Przesłuchał dyrektorkę szkoły
oraz nauczycielki: Braś i Annę Pokorę. Z kolei, 18 maja komisja kuratoryjna, złożona z naczelnika
Wydziału Szkolnictwa Ogólnego i dwóch wizytatorów, skontrolowała w liceum protokoły zebrań
RP. Celem tego było sprawdzenie, co zrobiła dyrekcja oraz poszczególni nauczyciele, aby zapo-
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AIPN, 01322/2607, Notatka mł. inspektora Wydziału III KSMO kpr. Barbary Kumosińskiej z dyrektorką II LO im Stefana
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biec demonstracji młodzieży 13 maja. Zwrócono szczególną uwagę na wypowiedzi Braś i Płochockiej podczas posiedzeń RP, szczególnie tego z 5 maja. Naczelnik Wydziału KOiW, Nowak,
wyraził zdziwienie i oburzenie, że po takich publicznie zademonstrowanych poglądach dyrektorka dopuściła je do prowadzenia zajęć z młodzieżą.80
Także 18 maja dyrekcja II LO została wezwana w pełnym składzie do Wydziału Oświaty
(WO), gdzie podano jej do wiadomości, że KOiW, która badała przebieg zajść w Batorym 13
maja wnioskowała o: udzielenie nagany Garncarzyk za opieszałość i zbytnią łagodność w stosunku do nauczycieli i uczniów, zawieszenie w czynnościach Braś i Płochockiej, upomnienie
nauczycieli, którzy nie wpisali spóźnień uczniom na piątej lekcji 13 maja, rozwiązanie klas IIId
i IIIe, wreszcie relegowanie ze szkoły strajkujących uczniów.81
Tego samego dnia (18 maja) kurator Zaremba poinformował kierownika Sekcji V Wydziału
III KSMO, por. Pawła Dawidowicza, o wynikach dochodzenia prowadzonego wobec osób podejrzanych o inspirowanie młodzieży licealnej szkół warszawskich do wystąpień 13 maja (szczegółowego przebiegu tej części rozmowy nie udało się jeszcze ustalić). Mówił też o działaniach
podjętych wobec opozycyjnie nastawionych nauczycieli. W przypadku II LO planowano sporządzenie wniosku o zawieszenie Braś w czynnościach służbowych. Pokora miała zostać upomniana za niewykonanie polecenia służbowego. Nie potwierdzono zarzutów pod adresem innej
nauczycielki z II LO, Grażyny Baranowskiej.82

Usunięcie z II LO Bogny Bart i Ludmiły Płochockiej
Presja władz oświatowych okazała się skuteczna. Dyrekcja Batorego – Garncarzyk, Gogela
i Witasiak oraz Marczuk, sekretarz POP PZPR przy tym liceum wystosowali 19 maja trzy pisma
do Józefa Głowackiego, Inspektora Szkolnego WOiW Urzędu Dzielnicowego Warszawa-Śródmieście. W pierwszym wyrazili swoje zastrzeżenia wobec Płochockiej. Zarzucali jej, że swoim
postępowaniem w szkole starała się udowadniać, że nadal czuje się przewodniczącą tamtejszego
koła „Solidarności”. Nauczycielkę obwiniano, że niemal na każdym zebraniu RP znajdowała
okazję do wystąpień o charakterze deklaracji politycznej skierowanej przeciwko działaniom
władz i partii. Szczególne zarzuty kierowano za wystąpienie polonistki na zebraniu nauczycieli
II LO 5 maja 1982 r. Do pisma dołączono fragment kontrowersyjnej wypowiedzi nauczycielki.
„Ze względu na zachowanie kol[eżanki] Płochockiej, charakteryzujące się szczególnym zacietrzewieniem, wręcz fanatyzmem i demagogią nie wyobrażamy sobie możliwości porozumienia
się i dalszej z nią współpracy. Nie możemy przyjąć odpowiedzialności za jej postawę wobec młodzieży”83 – pisano.
Kolejne, sformułowane w alarmistycznym tonie pismo adresowane do Głowackiego zawierało
prośbę o pomoc i właściwą ocenę działań podejmowanych przez dyrekcję Batorego. Zwracano
w nim uwagę na „ustawiczne szykany”: ulotki skierowane pod adresem dyrektorki Garncarzyk,
anonimowe telefony z pogróżkami od „Polski Niepodległej”, audycje na temat II LO na falach
RWE, wreszcie wymalowanie drzwi dyrektorki szkoły napisem „Kolaborant” i przyklejenie na
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AIPN, 01322/2607, Notatka kierownika Sekcji V Wydziału III KSMO por. Pawła Dawidowicza z rozmowy z kuratorem Zarembą, tajne, Warszawa, 18 V 1982 r., k. 88.
Tamże, Pismo dyrekcji II LO im. Stefana Batorego w Warszawie do inspektora szkolnego WOiW Urzędu Dzielnicowego
Warszawa-Śródmieście Józefa Głowackiego w sprawie Ludmiły Płochockiej, Warszawa, 19 V 1982 r., k. 102.

208

83

ZAGROŻENIE 01032: ANTYSYSTEMOWE FORMY OPORU W II LO IM. STEFANA BATOREGO ...

wszystkich drzwiach, do 11 piętra włącznie, ulotki o treści: „W tym bloku pod nr [–] mieszka
pani Teresa Garncarzyk, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego – kolaborant. Walcząc z kolaboracją – walczysz o »Solidarność«”.84
W ostatniej – trzeciej korespondencji do śródmiejskiego WOiW władze szkolne Batorego
sprzeciwiały się i polemizowały z niektórymi sformułowaniami zawartymi w protokole komisji
powołanej przez KOiW, a dotyczącymi zarzutów pod adresem Braś. Zdaniem autorów pisma zawieszenie tej nauczycielki za to, że 13 maja podczas dyżuru w szatni nie zainteresowała się
tym, co robiła jej klasa podczas przerwy między godzinami 11.55 a 12.05 było „spektakularne
i naciągane”. Nie było też prawdą, – przekonywano – że Braś odmówiła 12 maja dyrektorce
szkoły przeprowadzenia rozmów ze swoimi wychowankami. Sugerowano jednak wyciągnięcie
wniosków z całokształtu działalności nauczycielki. Zarzucano Braś, że jej uczniowie – Korzeniowski oraz Ewa Miasko – przygotowali i za zgodą swojej wychowawczyni wywiesili w styczniu
1982 r. w pracowni historycznej II LO gazetkę z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Nosiła tytuł „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”, tło tworzył duży, czarny krzyż oraz
„tendencyjnie dobrany” tekst odezwy Rządu Tymczasowego. Braś, na zwróconą jej przez dyrektorkę szkoły uwagę odpowiedziała, że ponosi pełną odpowiedzialność za treść tej gazetki.
Wizytator z KOiW Jan Strzelec stwierdził, że była przykładem manipulowania historią i nakazał
ją usunąć. Braś była też odpowiedzialna za przygotowanie części merytorycznej na apel z okazji
Święta Pracy (1 maja 1982 r.). Zleciła to swojej uczennicy Bożenie Fryś i przez nią przesłała
krótki tekst, kończąc historię ruchu robotniczego w Polsce na roku 1890. Braś odmówiła uzupełnienia go. Z kolei, uczniowie przygotowujący część artystyczną na dzień przed apelem
(a pod wpływem ulotek z 29 kwietnia) odmówili w nim udziału. Innym przykładem „nieprawomyślności” Braś było to, że nie dopilnowała swojej klasy – IIIe, która 13 maja wzięła udział
w szkolnym proteście. Z kolei trzy dni później jej wychowankowie – za wyjątkiem kilku osób
– pojawili się w Batorym ubrani w stroje żałobne. Władze LO zarzucały historyczce, że 13 maja
nie odnotowała spóźnień uczniów na piątą lekcję. Dalej informowały inspektora szkolnego
WOiW, że nauczycielka: „Swoimi wypowiedziami na zebraniach rady pedagogicznej stwierdza,
że wszystkiemu winien jest stan wojenny, że w takich warunkach nie można uczyć i wychowywać. Każde jej publiczne wystąpienie ma jednoznaczną wymowę polityczną”.85 W piśmie przywołano budzącą kontrowersje wypowiedź Braś na posiedzeniu RP 5 maja 1982 r.
Reakcja WOiW Urzędu Dzielnicowego Warszawa-Śródmieście była szybka. Już 20 maja Braś
i Płochocką zawieszono w wykonywaniu obowiązków służbowych w trybie natychmiastowym
„w związku z działalnością wyrażającą się szerzeniem niepochlebnych opinii o obecnej rzeczywistości i kształtowaniu przez to niepożądanych postaw obywatelskich wychowanków”.86 Zwolnienie Braś uzasadniano dodatkowo tym, że jej „demonstracyjna postawa polityczna wpływała
demoralizująco na młodzież”.87
Tamże, Pismo dyrekcji II LO im. Stefana Batorego w Warszawie do inspektora szkolnego WOiW Urzędu Dzielnicowego
Warszawa-Śródmieście Józefa Głowackiego z prośbą o pomoc oraz ocenę działań podejmowanych w liceum, Warszawa, 19
V 1982 r., k. 103.
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W świetle dokumentacji resortu bezpieczeństwa dyrektorka Batorego w rozmowie z kierownikiem Sekcji V Wydziału III KSMO, Pawłem Dawidowiczem, (20 maja) zasugerowała internowanie Bart, Braś, Grajewskiej i Płochockiej.88 Garncarzyk powiedziała rzekomo, że oddziaływały
one negatywnie na młodzież i „powodują niepokoje w szkole”.89 W odpowiedzi na to, SB miała
szukać podstaw formalnych do izolacji wspomnianych nauczycielek.90 Garncarzyk stwierdziła po
latach, że nie podejmowała żadnych działań o podobnym charakterze.91
Po decyzji o zawieszeniu Bart i Płochockiej w prawach wykonywania zawodu ukazały się w Batorym ulotki podpisane tak jak poprzednie – „Jedni z Was”. Apelowano w nich: „Nie przeprowadzajmy akcji ulotkowych, bo demaskuje się najlepsze jednostki”.92 Była to aluzja do szykan, jakie
spotkały nauczycielki LO. O kolportażu tych nielegalnych druków dyrektorka Batorego rzekomo
poinformowała 1 czerwca por. Dawidowicza i kpr. Kumosińską. Jednocześnie – w świetle dokumentacji resortu – dowiedziała się od uczniów, że Płochocka kontaktuje się ze swoimi zaufanymi
wychowankami, „zaprasza ich do siebie do domu i nadal stara się nimi sterować. Podobnie zachowuje się Braś”.93 Garncarzyk ponownie miała sugerować możliwość internowania obu tych nauczycielek, w czym widziała szansę na rozładowanie napiętej sytuacji w II LO.94 Miała się ponadto
dowiedzieć od ucznia Dąbrowskiego, że nielegalne druki roznosili w szkole dwaj Batoracy z klasy
IIId.95 Była dyrektorka II LO zaprzecza dziś, że doszło do opisanego wyżej spotkania z funkcjonariuszami SB.96
Służba Bezpieczeństwa ustaliła, że nielegalne druki faktycznie kolportowali uczniowie
IIId: Artur Dobrowolski i Rafał Duda. Obaj zostali objęci szczególnym nadzorem operacyjnym w ramach sprawy „Batory”. Resort zdobył ponadto informację, że uczniowie klas, w których uczyły zawieszone w prawach wykonywania zawodu nauczycielki zamierzali wysłać
petycje do władz oświatowych w ich obronie. Resort powiadomił o tym WOiW KW PZPR
w Warszawie.97
2 czerwca odbyło się kolejne nadzwyczajne zebranie RP Batorego. W jego trakcie nauczyciele
zarzucali nieprecyzyjne zaprotokołowanie ostatniego posiedzenia Rady oraz wnieśli do niego
sprostowania.98 Wiele miejsca poświęcono na omówienie sytuacji w II LO, a zwłaszcza protestu
w tej szkole (13 maja) i związanych z tym reperkusji. Dyskutowano ponadto o problemie zawieszonych w prawach nauczycielskich Braś i Płochockiej.99

Tamże, Notatka służbowa kierownika Sekcji V Wydziału III por. Pawła Dawidowicza na temat sytuacji w LO im. Stefana
Batorego w Warszawie, tajne, Warszawa, 14 V 1982 r., k. 75.
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Dyrekcja Batorego tłumaczyła, że ich przypadek należało przekazać Komisji Dyscyplinarnej
(KD) po to, by rozstrzygnęła o zastosowaniu kary. Uznano jednak za bezzasadne zawieszanie
nauczycielek w trybie natychmiastowym.
Kierownictwo Batorego sprzeciwiało się także karaniu uczniów. W tej sprawie Garncarzyk
interweniowała u kuratora Jaszczaka, który stwierdził, że opozycyjna postawa niektórych nauczycieli i uczniów II LO była rozpatrywana przez władze miasta, a całą sprawą interesował się
minister oświaty i wychowania Bolesław Faron. Jaszczak stwierdził, że nie był w stanie sam podjąć decyzji w tej sprawie.100
Dyrektorka liceum informowała grono pedagogiczne, że na polecenie WO przesłała odpisy
protokołów RP, nie stawiała jednak wniosków o zawieszenie Braś i Płochockiej w trybie natychmiastowym, motywując to m.in. rozpoczynającymi się w szkole ustnymi egzaminami dojrzałości
i zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego. Sugerowała, by przypadek nauczycielek rozstrzygnęła KD.101 Mimo to Garncarzyk zarzuciła Płochockiej negowanie konieczności wprowadzenia stanu wojennego, żądanie od członków partii złożenia petycji w celu jego zniesienia oraz
zabieranie na każdej RP głosu o „jednoznacznej wymowie politycznej”.102 Z kolei, Braś krytykowała za przygotowanie prowokacyjnej gazetki szkolnej z okazji rocznicy powstania styczniowego, apel z okazji 1 Maja oraz wypowiedzi o stanie wojennym.103
Nauczycielek broniły ich koleżanki – Krystyna Kowalewska i Hanna Sierpińska. Ale bez
efektu. „Nie da się kogoś uchronić, jak sam głowę wsadza pod przysłowiowy topór” – konstatowała Garncarzyk.104 Zapewniała jednak, że będzie świadkiem na rozprawie dyscyplinarnej
obu nauczycielek i obiecywała zachować w tej sprawie obiektywizm.
5 czerwca Wydział III KSMO zdecydował o przeprowadzeniu z Braś „rozmowy ostrzegawczej”105; doszło do niej cztery dni później w gmachu stołecznej SB. Dokładny przebieg tego
spotkania pozostaje jak dotąd nieznany.
Atmosfera w Batorym po zawieszeniu Braś i Płochockiej miała się tymczasowo uspokoić.
Do wakacji 1982 r. resort nie zanotował w tej szkole żadnej większej „akcji ulotkowej”. Według relacji TW „Kuba” nastąpiło także uspokojenie wśród nauczycieli, nie stwierdzono przypadków inicjowania dyskusji politycznych, nie dochodziło do spięć na tym tle. Odczuwalny
był ponadto „pozytywny wpływ” decyzji władz oświatowych na postawę młodzieży. Nie zanotowano w szkole żadnego poważniejszego wystąpienia, które miałoby charakter antypaństwowy.106
Mimo to dochodziło do mniejszych incydentów. Wydział III KSMO miał uzyskać informację
od Garncarzyk, że 12 czerwca Bogaczyk rozprowadzała w szkole wśród „zaufanych osób” Tygodnik
Mazowsze z 27 maja 1982 r.107 Była dyrektorka Batorego zaprzeczyła tym informacjom, nie pa-
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(ze zbiorów Jacka Oleckiego).

miętała też uczennicy o nazwisku Bogaczyk.108 W świetle dokumentacji resortu bezpieczeństwa,
za pośrednictwem dyrekcji szkoły podjęto wobec licealistki „działania wychowawcze” i przeprowadzono tzw. rozmowy ostrzegawcze. Bogaczyk przyznała się do rozprowadzania nielegalnej
gazety i zobowiązała się do zaprzestania tego.109
Ten sam wydział stołecznej SB przeprowadził „rozmowę ostrzegawczą” z wychowankiem
Braś – Korzeniowskim, którego oskarżano o to, że organizował w Batorym akcje protestacyjne
uczniów, kolportował ulotki, rozpoczął akcję protestacyjną w obronie zawieszonych w czynnościach nauczycielek, był współautorem gazetki szkolnej przygotowanej na rocznicę powstania
styczniowego z prowokacyjnym zdaniem „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie” oraz ściśle
współpracował z Braś.110
W rozmowie z funkcjonariuszką Wydziału III KSMO Kumosińską (13 lipca) uczeń ten
stwierdził, że nie poczuwa się do odpowiedzialności za sytuację w szkole. Nie przyznał się do
uczestniczenia w demonstracji 13 maja oraz drukowania lub kolportowania ulotek. Stwierdził,
że nie wiedział kto z jego kolegów się tym zajmował. Oznajmił, że jest przeciwny utrzymywaniu
w kraju stanu wojennego. Nie zgadzał się także z oceną planów działania NSZZ „Solidarność”
dokonaną przez aparat władzy PRL. Uważał, że to, co robiła „Solidarność” było słuszną i jedyną
drogą do poprawy sytuacji.111 Chciał, w miarę swoich możliwości, pomagać upowszechnianiu
idei głoszonych przez Związek. Tak też traktował swój udział w redagowaniu szkolnej gazetki
Wolna Trybuna oraz sporządzanie gazetek okolicznościowych. Przyznał, że mogły być odbierane
jako prowokacyjne, niemniej podburzanie kolegów nie było jego intencją. Wyjaśnił, że był oburzony zawieszeniem w prawach wykonywania zawodu jego wychowawczyni Braś, którą cenił.
Nie znał dokładnie powodów, dlaczego tak wobec niej postąpiono, ale uważał, że choć jej przekonania polityczne nie były zbieżne z „oficjalną linią”, to nie zauważył, by próbowała przekonać
do nich młodzież. Uczeń odmówił podania nazwisk kolegów, których poglądy były zbieżne
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z jego poglądami lub były od nich bardziej radykalne. Nie zgodził się też na deklarację na piśmie,
że nie podejmie działalności sprzecznej z prawem. Argumentował, że nie wie czy w przyszłości
nie będzie zmuszony do podjęcia podobnych działań.112
Pomimo tych odważnych przecież deklaracji, które jednoznacznie określały Korzeniowskiego jako opozycjonistę, uczeń został po przesłuchaniu jedynie ostrzeżony przed konsekwencjami działalności niezgodnej z prawem. Przyjął to do wiadomości i zobowiązał się do
zachowania w tajemnicy treści prowadzonej rozmowy.113 W oświadczeniu sporządzonym po
przesłuchaniu napisał:
Ponieważ nie ukrywam swoich poglądów i racji jestem uważany za osobę,
która nawołuje do wystąpień i niepokojów. Jest to nieprawda! Uważam, że
nie robiłem i nie robię nic, co może być uznane za sprzeczne z prawem. Uważam, że gazetka szkolna, na temat powstania styczniowego 1863 r. nie zachęcała do wystąpień i rozruchów. Uważam, że rozmowa z funkcjonariuszem
SB była prowadzona w miłej atmosferze. Nie mam uwag.114

Jak dotąd nie wiadomo, czy Korzeniowskiego inwigilowano po tym przesłuchaniu. W świetle
logiki działania resortu bezpieczeństwa działanie takie było wysoce prawdopodobne.
W toku dalszych działań operacyjnych w środowisku II LO SB przewidywała przeprowadzenie na początku roku szkolnego 1982/1983 tzw. rozmów ostrzegawczych z pozostałymi
osobami angażującymi się w redagowanie Wolnej Trybuny oraz rozprowadzającymi w Batorym
ulotki.115
30 sierpnia na posiedzeniu RP Garncarzyk przestrzegała:
Szkoła nie może być i nie będzie miejscem ekscesów natury politycznej. Nauczyciele, którzy nie podporządkują się wymogom stanu wojennego
będą musieli opuścić szkołę. To samo dotyczy młodzieży szkolnej. Wszelkie
mieszanie się nauczycieli i uczniów w sprawy natury politycznej, występowanie przeciwko zarządzeniom stanu wojennego będzie rozpatrywane
w trybie natychmiastowym.116

Tymczasem postępowanie dyscyplinarne wobec Braś i Płochockiej przedłużało się, bo
trudno było sformułować przeciwko nim przekonujące akty oskarżenia. Życzliwe wobec nauczycielek osoby zasięgały porady prawnej i organizowały ich obronę.117 Także młodzież Batorego,
mimo ostrzeżeń, odwiedzała zawieszone w prawach nauczyciela wychowawczynie i okazywała
im życzliwość.118
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W końcu władze oświatowe – rzekomo wbrew opinii dyrekcji Batorego – zdecydowały, że
Braś i Płochocka nie będą w ogóle uczyły w II LO od roku szkolnego 1983/1984.119 Nauczycielki
stanęły 25 lutego 1983 r. przed KD przy Prezydencie Miasta, która ukarała je naganą z ostrzeżeniem. Resort odnotował, że w ocenie dyrekcji szkoły i tamtejszej organizacji partyjnej kara
ta była „niewspółmiernie niska w stosunku do zebranych dowodów ich winy i szkodliwego oddziaływania na młodzież”.120 W związku z tym, członkowie PZPR rekrutujący się spośród pracowników Batorego chcieli złożyć na znak protestu legitymacje partyjne na ręce sekretarza POP
tej placówki. Jednak po rozmowach z Marczuk postanowili powstrzymać się ze swoją decyzją
do ponownego rozpatrzenia sprawy niepokornych nauczycielek przez KD.121
Braś i Płochocka były personae non gratae dla kierownictwa II LO. Dobrą ilustracją tego stosunku do nauczycielek była rozmowa, jaką 9 marca funkcjonariuszka Wydziału III KSMO st.
sierż. Sikorska przeprowadziła z wicedyrektorem Witasiakiem. Po jej zakończeniu notowała:
„Powrót zawieszonych nauczycielek (polonistki i historyczki) stawia już zupełnie pod znakiem
zapytania sens pracy dyrekcji wLO im. St.[efana] Batorego. Przywrócenie do pracy nauczycielek
będzie fetowane przez młodzież i grono pedagogiczne jako zwycięstwo obu pań – nad dyrekcją
i władzami PRL”.122
Oskarżyciel (kierownictwo szkoły) oraz Braś i Płochocka odwołały się od decyzji KD przy
Prezydencie Miasta do Odwoławczej KD przy Ministerstwie Oświaty i Wychowania, która na
rozprawie 23 kwietnia utrzymała w mocy wydane w ich sprawie orzeczenie. 1 lipca 1983 r. historyczka i polonistka z Batorego otrzymały datowane na 29 czerwca tego roku pisma o przywróceniu ich do czynnej służby nauczycielskiej z dniem 30 czerwca 1983 r. Braś skierowano do
pracy w liceum im. Tadeusza Czackiego, a Płochocką do liceum im. Klementyny Hoffmanowej.
Decyzja ta była bezprawna, bo wyrok nie zawierał decyzji o przeniesieniu, a data doręczenia
pism praktycznie uniemożliwiała możliwość odwołania.123
W związku ze sprawą Braś i Płochockiej dyrekcja Batorego zwolniła też z pracy bibliotekarkę
Władysławę Wasilewską, którą podejrzewano o zachęcanie grona pedagogicznego do prowadzenia akcji w obronie obu nauczycielek. W tym przypadku skorzystano z możliwości nieodnowienia
rocznej, wygasającej umowy o pracę. Ofiarą roszad kadrowych stała się też będąca już na emeryturze, ale ucząca nadal w Batorym Jadwiga Mazurska – polonistka, która nie chciała przyjąć
oferowanych jej przez dyrekcję LO godzin języka polskiego za Płochocką.124 Razem z niepokornymi nauczycielkami odeszli ze szkoły po maturze w 1983 r. uczniowie, którzy znajdowali się
pod ich wpływem i angażowali się w działalność opozycyjną.
W kwietniu 1983 r. resort bezpieczeństwa uzyskał informację, że dawni działacze solidarnościowi z II LO zastraszali nauczycieli zastępujących Braś i Płochocką. Rzekomo w wyniku tej
presji nauczyciel historii, Jerzy Borycki zrezygnował z pracy bez podania powodów, a jego następca
– Kisielewski złożył dyrektorce szkoły pisemną skargę, w której oskarżał polonistkę Annę Gra-
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jewską, że złożyła mu w domu niezapowiedzianą wizytę razem z matką jednej z uczennic. Obie
starały się wywrzeć na niego presję, by zrezygnował z pracy w II LO i zagroziły, że w przeciwnym
razie „załatwią sprawę inaczej”.125 W związku z tą sytuacją SB miała zasugerować Garncarzyk zgłoszenie tego przypadku KOiW.126 Dawna dyrektorka Batorego neguje dziś tę wersję zdarzeń.127 Kuratorium wszczęło przeciwko Grajewskiej postępowanie dyscyplinarne128, ale KD KOiW sprawę
zamknęła ze względu na brak dowodów jej winy.129

Przypadki oporu antysystemowego w Batorym w roku szkolnym 1982/1983
Mimo starań resortu i dyrekcji nastroje antysystemowe utrzymywały się szkole na Myśliwieckiej także w roku szkolnym 1982/1983. Wydział III KSMO otrzymał od KS „TG” informację, że nauczycielka fizyki, Wanda Kamińska-Łucznik odmówiła wyjazdu na wycieczkę
z młodzieżą w dniach 8-12 października 1982 r. W rozmowach prywatnych utrzymywała, że
jej obecność w Warszawie jest w tym czasie konieczna, „bo może wybuchnąć powstanie narodowe”. Nauczycielka oczekiwała podobnych reakcji po wprowadzeniu przez sejm ustawy
o związkach zawodowych (8 października), która – jak się okazało – likwidowała NSZZ „Solidarność”.130
Pod wpływem Kamińskiej-Łucznik także nauczyciel fizyki Witold Kranas odmówił wyjazdu z młodzieżą. Stanowcza postawa dyrekcji zapobiegła temu incydentowi; nauczyciele
zostali zmuszeni wyjechać na wycieczkę.131 KS „TG” poinformował ponadto SB o uczniach II
LO, którzy nosili znaczki z wizerunkiem Matki Boskiej, ale po zwróceniu im uwagi, zaniechali
tego.132
12 października w Batorym pojawiła się kolejna ulotka, która zawierała fragment kazania
Jana Pawła II wygłoszonego dwa dni wcześniej w Rzymie; papież wyrażał w nim dezaprobatę
dla ustawy odbierającej „Solidarności” prawo do legalnego działania. Także 12 października
nauczycielka Anna Pokora przyszła do szkoły ubrana na czarno, protestując w ten sposób przeciwko decyzji legislacyjnej władz PRL uderzającej w związek zawodowy.133
Z inspiracji klas maturalnych 10 listopada zorganizowano w Batorym protest uczniów
w postaci tzw. przerwy ciszy. W demonstracji na głównym korytarzu szkoły uczestniczyło około
trzystu osób.134 Według zdobytych przez resort informacji, akcję tę przygotowała niewielka
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134 Tamże, Notatka kierownika Sekcji V Wydziału III por. Pawła Dawidowicza z rozmowy z KS „TG”, tajne specjalnego znaczenia, Warszawa, 10 XI 1982 r., k. 118.

grupa uczniów klas czwartych, która nie wykorzystała do mobilizacji rówieśników ulotek lub
ogłoszeń na piśmie. Wobec niezdecydowanych rówieśnicy stosowali podobno przymus.135
„Demonstracyjną postawę” wykazały w tym czasie nauczycielki – wychowawczynie klas maturalnych Kamińska-Łucznik i Pokora, które przyszły 10 listopada do szkoły ubrane na czarno. Ta pierwsza miała wpięty w ubranie znaczek z wizerunkiem królika, który w tamtym czasie zastąpił opornik.
KO136 „TG” poinformował 11 listopada kierownika Sekcji V Wydziału III por. Pawła Dawidowicza, że o organizatorach listopadowej akcji protestacyjnej w Batorym dowiedział się
od uczniów i ich rodziców. W związku z tym KO zaplanował „rozmowy wyjaśniające” z protestującą młodzieżą; uważał, że podejmowanie akcji przez aparat policyjny „spowoduje niepotrzebny ferment w szkole i może wpłynąć na wzrost napięcia w środowisku”, obawiał się
zarazem, że będzie ponownie napiętnowany za kontakt z MO.137 Po spotkaniu z KO „TG”
oficer SB zanotował w nieco nieporadnej językowo formie, że „wyraziła żal w stosunku do
władz o brak jakiegokolwiek zdecydowanego stanowiska w sprawach oświaty. Szczególnie drastyczne według niej jest umożliwianie zdecydowanym wrogom naszych zasad ustrojowych
uczenia młodzieży”.138
Stołeczna SB przeprowadziła w listopadzie 1982 r. „rozmowę ostrzegawczą” z podejrzanym
o organizowanie protestów wśród uczniów Batorego Rafałem Dudą139, który wyjaśnił, że przeniósł się z II LO do VII LO im. Juliusza Słowackiego. Powiedział, że kiedy uczęszczał do Batorego kilkakrotnie spotkał się z ulotkami oraz innymi formami protestu. Początkowo był ich
zwolennikiem (jednak nie uczestniczył w organizowaniu akcji lub przygotowywaniu i kolportowaniu ulotek). Po rozmowach z dyrekcją szkoły oraz przedstawicielami „ludowego” WP rzekomo zmienił stosunek do tego typu aktywności. Uważał, że jest niecelowa, a młodzież nie ma
moralnego prawa do wkraczania w politykę. Przyjął do wiadomości ostrzeżenia przed konsekwencjami podejmowania działalności godzącej w porządek prawny PRL.140
Z ustaleń SB datowanych na 26 listopada 1982 r. wynikało, że w II LO nie działała w tym
czasie żadna zorganizowana grupa uczniów, która planowała kolejne wystąpienia o charakterze
politycznym. Przypuszczano, że działania licealistów w postaci kolportażu ulotek, udziału w protestach w roku szkolnym 1981/1982 oraz „przerw ciszy” były wynikiem spontanicznego naśladowania postaw i zachowań nauczycieli, którzy cieszyli się popularnością. Organizatorami tych
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136

Tamże.

Osoba ukryta pod inicjałami „TG” występowała wcześniej w dokumentacji SB jako Kontakt Służbowy. O ile więc zastosowany w odniesieniu do niej zapis KO nie jest błędem wynikającym z pomyłki sporządzającego dokument funkcjonariusza, to
– przynajmniej w świetle znanych jak dotąd źródeł – nie można jeszcze kategorycznie ustalić, czy „TG” występował(a) tu w charakterze Kontaktu Obywatelskiego czy też Kontaktu Operacyjnego. Ten pierwszy był nieformalną i nierejestrowaną kategorią Osobowego Źródła Informacji (OZI) wprowadzoną instrukcją dotyczącą pracy operacyjnej SB z 1960 r. Obejmowała ona osoby
przychylnie nastawione do resortu, które dorywczo, nierzadko z własnej inicjatywy, dostarczały mu stosownych informacji. Z kolei
Kontakt Operacyjny był od 1960 r. oficjalną kategorią OZI SB rejestrowanego w ewidencji i prowadzonego podobnie jak TW (także
zwykle członek PZPR). Mimo to, na zasadzie wyjątku, niektóre Kontakty Operacyjne mogły być nierejestrowane. Zob.: J. Marcinkowski, „Kontakt operacyjny – przepisy i praktyka” [w:] Osobowe źródła informacji..., s. 89 i nast; W. Sawicki, „Osobowe źródła informacji organów bezpieczeństwa Polski Ludowej” [w:] Osobowe źródła informacji..., s. 23.
AIPN, 01322/2607, Notatka kierownika Sekcji V Wydziału III por. Pawła Dawidowicza z rozmowy z KO „TG”, tajne specjalnego znaczenia, Warszawa, 11 XI 1982 r., k. 119.
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Tamże.

Rozmowę z Dudą SB zaplanowała już w lipcu 1982 r. Zob.: Tamże, Wniosek mł. inspektora Wydziału III KSMO kpr. Barbary
Kumosińskiej w sprawie przeprowadzenia „rozmowy ostrzegawczej” z Rafałem Dudą, tajne specjalnego znaczenia, Warszawa,
3 VII 1982 r., k. 108.
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140 Tamże, Notatka mł. insp. Wydziału III KSMO Barbary Kumosińskiej z rozmowy ostrzegawczej przeprowadzonej z Rafałem
Dudą, tajne, Warszawa, 10 XI 1982 r., k. 120.
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akcji byli zaś sami uczniowie, którzy nie tworzyli jednak jakiejś ścisłej grupy.141 Resort notował:
„W wyniku dotychczas przeprowadzonych działań uzyskano pewną poprawę sytuacji w II LO
im. St[efana] Batorego. Niemniej należy w dalszym ciągu kontrolować postawę i działania poszczególnych uczniów i nauczycieli wyróżniających się zdecydowanie negatywną postawą polityczną”.142
W tym celu wprowadzono do środowiska uczniów Batorego KO143 „Nike”. Poszczególne
osoby występujące w materiałach sprawy „Batory” objęto zaś kontrolą agenturalną przez konfidentów „Karola” oraz „Jolę”, którzy mieli dotarcie do uczniów liceum.144 Na marginesie, personalia tego ostatniego TW także jak dotąd pozostają nieznane.
W toku kolejnych działań resort zmierzał do: zneutralizowania politycznego oddziaływania
nauczycieli II LO na młodzież, uzyskania kompromitujących lub obciążających ich materiałów
w celu ich operacyjnego lub procesowego zdyskontowania oraz rozpoznania i ograniczenia aktywności licealistów szerzących wśród rówieśników „wrogie idee”.145 Generalnie, działania SB
zmierzały do poprawy „sytuacji politycznej” w Batorym poprzez kompromitację lub wyeliminowanie osób o zdecydowanie antypaństwowych postawach.146 Miało się to dokonać między
grudniem 1982 r. a marcem 1983 r.
W celu zneutralizowania „negatywnego wpływu nauczycieli na młodzież” planowano poprzez KO „TG” uzyskanie oceny aktualnej oceny postaw nauczycieli oraz – w wypadku uzyskania istotnych powodów – przeprowadzenie przez Kumosińską do końca 1982 r. tzw. rozmów
ostrzegawczych z Kamińską-Łucznik i Pokorą oraz tzw. rozmowy operacyjnej z Kranasem. Poprzez TW „Kuba” planowano ponadto ocenę skutków tych spotkań.147
Podczas rozmów z funkcjonariuszami resortu wspomniani nauczyciele mieli się zobowiązać
do przestrzegania porządku prawnego, zaprzeczyli jakoby ich intencją było podburzanie młodzieży II LO. Pokora miała się ponadto zgodzić na „rozmowy z SB” w sytuacji, gdyby resort interesowała sytuacja w Batorym (informacji tej nie udało się jak dotąd kategorycznie
potwierdzić).148
W celu rozpoznania uczniów wywierających wpływ polityczny na rówieśników KO „Nike”
polecono zbierać na bieżąco informacje o wystąpieniach licealistów z Batorego, które miały charakter manifestacji politycznej. W wypadku ustalenia ich uczestników należało z nimi przeprowadzić „rozmowy ostrzegawcze”. Także za pośrednictwem KO „Nike” oraz TW „Karol” resort
planował rozpoznanie czy uczniowie Batorego utrzymywali kontakty z rówieśnikami z innych
warszawskich liceów znanych z antysystemowej działalności. Celem było też rozpoznanie takich
osób.

141
Tamże, Ocena podjętych i zrealizowanych działań operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie
„Batory”, tajne specjalnego znaczenia, Warszawa, 26 XI 1982 r., k. 24-25.
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143

Tamże, k. 25.

W odniesieniu do tej nierozpoznanej dotąd z imienia i nazwiska osoby pojawia się w dokumentacji SB jedynie zapis „KO”.
Stąd trudno określić czy mamy tu do czynienia z Kontaktem Obywatelskim, czy też z Kontaktem Operacyjnym SB.

144 AIPN, 01322/2607, Ocena podjętych i zrealizowanych działań operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzenia
o kryptonimie „Batory”, tajne specjalnego znaczenia, Warszawa, 26 XI 1982 r., k. 25.
145
146
147

Tamże.
Tamże, k. 26.

Tamże, Ocena podjętych i zrealizowanych działań operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie
„Batory”, tajne specjalnego znaczenia, Warszawa, 26 XI 1982 r., k. 25.
Tamże, Notatka dotycząca tzw. rozmowy ostrzegawczej przeprowadzonej przez kpt. Leszczyńskiego z Anną Pokorą,
tajne, Warszawa, 23 XII 1983 r., k. 149v.
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W przypadku powtórzenia się
w II LO tzw. akcji ulotkowej zdecydowano, że przez KO „Nike”
należy rozpoznać inspiratorów, wykonawców i kolporterów tych druków. Przewidziano zastosowanie
wobec nich rewizji i w zależności
od ich wyników „rozmowy ostrzegawcze” lub skierowanie spraw na
drogę procesową.
Z kolei za pośrednictwem
TW „Jola” SB chciała zebrać informacje o powiązaniach Agnieszki
Kalbarczyk z hufcem ZHP Warszawa-Śródmieście. Ten sam agent
(względnie agentka) miał rozpoznać kontakty Kalbarczyk z byłymi
działaczami Niezależnego Ruchu
Harcerskiego oraz Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja
Małkowskiego (KIHAM).
Wreszcie poprzez KO „TG” resort zaplanował uzyskiwanie bieżących informacji o uczniach
i kadrze pedagogicznej Batorego.
Planowano ponadto wytypowanie
spośród uczniów II LO co najmniej dwóch osób do tzw. rozmów
Ulotka z pieczątką orła kolportowana w II L.O. Egzemplarz ze zbiorów Muzeum
operacyjnych z resortem.149
Szkolnego Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie.
Konfident „Jola” informował
1 grudnia Kumosińską, że w życiu szkolnym „Batorego” pewną rolę odgrywa 23. Warszawska
Drużyna Harcerska „Pomarańczarnia”.150 TW w następujący sposób opisywał jej działalność:
Wiem, że w okresie działania „Solidarności” nosili oni [tj. harcerze
tej drużyny – B.N.] obok krzyża harcerskiego znaczek „Solidarności”. Podczas obozów wodniackich na otokach czapek również umieszczali napis
„Solidarność”. Niemal wszyscy harcerze „Pomarańczarni” wstąpili do
KIHAM. Jest to ponadto drużyna, która najdalej chyba się posunęła
w stronę skautingu. Powiązali ściśle swoją działalność z Kościołem.151

149 Tamże, Ocena podjętych i zrealizowanych działań operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie
„Batory”, tajne specjalnego znaczenia, Warszawa, 26 XI 1982 r., k. 26.
150 Obecnie jest to Szczep 23. Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Pomarańczarnia” im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jest to jedna z najstarszych warszawskich drużyn harcerskich (została utworzona w listopadzie 1920 r.), posiada silne tradycje, zwłaszcza z okresu II wojny światowej, jej trzon tworzą uczniowie i absolwenci II LO oraz uczniowie innych liceów warszawskich.
AIPN, 01322/2607, Informacja operacyjna SB uzyskana od TW „Jola”, tajne specjalnego znaczenia, Warszawa, 1 XII
1982 r., k. 124.
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12 grudnia około godz. 23.00 przy ul. Myśliwieckiej zostali zauważeni przez patrol MO Artur
Dobrowolski (uczeń XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej) i Marek Napiórkowski z Batorego, którzy
mieli przy sobie puszkę z czarną farbą oraz własnoręcznie skonstruowany przyrząd do malowania
napisów na dużych wysokościach. Kumosińska przeprowadziła z nimi 13 grudnia „rozmowy ostrzegawcze”. Uczniowie wyjaśnili, że zamierzali wykonać na frontowej ścianie II LO napis „Solidarność”. Pomysł ten zrodził się mniej więcej w listopadzie 1982 r. podczas dyskusji na temat sytuacji
polityczno-społecznej kraju, jakie wielokrotnie ze sobą prowadzili. Nikt ich do tego nie namawiał,
nikogo też w swoje plany nie wtajemniczyli. Uczniowie stwierdzili, że 12 grudnia wybrali dlatego,
bo chcieli zamanifestować przeciwko stanowi wojennemu i delegalizacji NSZZ.152
Dodali, że przeprowadzane sporadycznie w II LO akcje kolportowania ulotek czy organizowania tzw. przerw ciszy miały charakter spontanicznego sprzeciwu. Działania te wywoływały
nawet drobne zdarzenia, które w innym środowisku przeszłyby niezauważone. „Jest to środowisko młodzieży szczególnie wrażliwej. Składa się na to szereg przyczyn (między innymi fakt,
że w szkole są uczniowie z rodzin internowanych, na terenie szkoły miał miejsce fakt interwencji MO [to uwaga odnośnie do zatrzymania Cichockiego 16 lutego 1982 r. – B.N.], niektórzy
nauczyciele zostali zawieszeni itp.)”153 – komentowano później te wyjaśnienia w resorcie.
Oceniając zeznania obu uczniów pisano: „Napiórkowski składał wyjaśnienia chętnie i obszernie. Stwierdził, iż jest po rozmowie przekonany o szkodliwości zamierzanego [sic!] przez
niego czynu. Zobowiązał się do zaprzestania podobnej działalności na przyszłość. Dobrowolski
– typ bardziej prymitywny, niechętnie udziela odpowiedzi. Przyjął do wiadomości ostrzeżenie
przed konsekwencjami kontynuowania działalności niezgodnej z prawem”.154
Licealiści zostali zwolnieni po przesłuchaniach 14 grudnia. O ich postawie, a także o sytuacji w Batorym resort poinformował na piśmie 29 grudnia wiceprezydenta m.st. Warszawy
Stanisława Bieleckiego, który także nadzorował stołeczny pion oświaty. Jednocześnie SB miała
się przyczynić do wyciągnięcia konsekwencji wychowawczych wobec Dobrowolskiego i Napiórkowskiego, którzy byli dodatkowo inwigilowani przez ulokowane w szkole osobowe źródła
informacji.155
W marcu 1983 r. kolportowano w Batorym nielegalne pismo uczniowskie GNOM – Gazetę
Niezależnej Organizacji Młodzieżowej. Poszczególne numery były rozkładanie na parapetach w toalecie i na korytarzu szkoły, a numer 6 pisma z 25 lutego 1983 r. rozprowadzili po salach lekcyjnych nierozpoznani z imienia i nazwiska uczniowie klas trzecich i czwartych. O tym fakcie
resort miał się dowiedzieć m.in. dzięki „rewolucyjnej czujności” syna st. insp. Wydziału VIII
Departamentu III MSW Aleksandra Minkowicza, który opowiedział o tym zjawisku ojcu, ten
zaś przekazał tę informację swoim zwierzchnikom.156
Służba Bezpieczeństwa podjęła działania zmierzające do ustalenia osób uczestniczących
w kolportażu GNOM-a w Batorym.157 Między innymi w związku z tą sprawą funkcjonariuszka
Tamże, Notatka mł. insp. kpr. Wydziału III KSMO Barbary Kumosińskiej z rozmowy z zatrzymanymi uczniami Arturem Dobrowolskim i Markiem Napiórkowskim, tajne, Warszawa, 13 XII 1982 r., k. 126.
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153 Tamże, Ocena podjętych i zrealizowanych działań operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie
„Batory”, tajne specjalnego znaczenia, Warszawa, 26 XI 1982 r., k. 27v.
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156

Tamże.
Tamże.

Tamże, Notatka służbowa st. insp. Wydziału VIII Departamentu III MSW kpt. Aleksandra Minkowicza dotycząca kolportażu
gazetki „GNOM” w II LO im. Stefana Batorego w Warszawie, tajne, Warszawa, 7 III 1983 r., k. 138.

157 Tamże, Notatka mł. insp. Wydziału III KSMO ppor. Romana Burko sporządzona na podstawie informacji zawartej w „Biuletynie Informacyjnym MSW”, tajne, Warszawa, 9 III 1983 r., k. 133.

Wydziału III KSMO st. sierż. Sikorska spotkała się 9 marca z wicedyrektorem Witasiakiem. Zastępca dyrektorki II LO poinformował ją, że nie zauważył w Batorym kolportażu antysystemowych ulotek, nie znał też GNOM-a.158 Witasiak zauważał znaczny rozdźwięk pomiędzy dyrekcją
a zdecydowaną większością nauczycieli liceum, którzy nawet w sytuacjach konfliktowych nie
zwracali się do niej z prośbą o pomoc lub interwencję. Stosunkowo często dochodziło do tego,
że kierownictwo Batorego dowiadywało się o pewnych zdarzeniach jako ostatnie, a nawet dopiero od funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa.159 „Ob[ywatel] Witasiak – notowała funkcjonariuszka – wiedział, że jedynymi osobami, które udzielają informacji i powiadamiają SB
o wydarzeniach w szkole jest [jej] kierownictwo. Jednak zarówno on, jak i dyr[ektorka] Garncarzyk są zmęczeni atmosferą panującą w liceum i biorą pod uwagę ewentualne odejście z obecnego miejsca pracy – wówczas SB nie będzie miała żadnego dopływu informacji pochodzącego
z grona pedagogicznego”.160
Rzekomo z inspiracji resortu dyrektorka II LO przeprowadziła z uczniami klasy IV rozmowę
na temat GNOM-a. W jej wyniku mieli się oni zobowiązać do „wykrycia i zneutralizowania” kolporterów tego nielegalnego druku.161
W lipcu 1983 r. resort bezpieczeństwa przewidywał, że w roku szkolnym 1983/1984 powinna
nastąpić znaczna poprawa atmosfery w szkole.162 W ocenie SB, w II LO od momentu zwolnienia
nauczycielek Braś i Płochockiej nie działała zorganizowana grupa uczniów, a formy protestu podejmowane przez luźno ze sobą powiązanych Batoraków były wynikiem spontanicznego naśladowania postaw popularnych wśród nich wychowawców. Przeprowadzone przez stołeczny
Wydział III działania doprowadziły do uspokojenia atmosfery w szkole. Najgroźniejszych, jak
oceniano, „nie rokujących nadziei na zmianę” nauczycieli usunięto z tej placówki, a z pozostałymi przeprowadzono tzw. rozmowy profilaktyczno-wychowawcze, których skuteczność SB oceniła za pomocą agentury jako wystarczającą.163
Działania aparatu policyjnego, władz oświatowych i dyrekcji Batorego faktycznie przyniosły
oczekiwany przez nie efekt. Nauczyciele starali się np. unikać podejmowania kwestii politycznych. Jak wspomina Małgorzata Oszmaniec, nauczycielka fizyki i późniejsza dyrektorka II LO:
Historia aresztowania w Szkole ucznia, Piotra Cichockiego, która miała
miejsce półtora roku przed moim przyjściem do Batorego, była powszechnie znana, ale mówiło się o tym tylko prywatnie i po cichu, wyłącznie
z bardzo zaufanymi, dobrze znanymi osobami. Słyszałam również o nauczycielkach, które po wprowadzeniu stanu wojennego musiały odejść ze
Szkoły. Wiem, że je usunięto, ale szczegółów nie znam.164

158 Tamże, Notatka służbowa st. sierż. Wydziału III KSMO I. Sikorskiej z rozmowy z zastępcą dyrektora II LO im. Stefana Batorego w Warszawie Kazimierzem Witasiakiem, tajne, Warszawa, 10 III 1983 r., k. 135.
159
160
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Tamże, k. 135-135v.
Tamże, k. 135v.

Tamże, Notatka kierownika Sekcji V Wydziału III KSMO por. Pawła Dawidowicza o sytuacji w II LO im. Stefana Batorego
w Warszawie, tajne, Warszawa, 6 IV 1983 r., k. 141.
Tamże, Uzupełnienie meldunku operacyjnego nadane przez Wydział III KSMO do Wydziału I Departamentu III MSW, tajne,
Warszawa, 29 VII 1983 r., k. 32.
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Tamże, Meldunek operacyjny sporządzony w Wydziale III SUSW dotyczący sprawy operacyjnego sprawdzenia „Batory”,
tajne, Warszawa, 15 V 1984 r., k. 35v.
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M. Oszmaniec, „Garść wspomnień i aktualności” [w:] „Pochodem idziemy...”..., s. 120.
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ZAGROŻENIE 01032: ANTYSYSTEMOWE FORMY OPORU W II LO IM. STEFANA BATOREGO ...

Służba Bezpieczeństwa zakończyła sprawę operacyjnego sprawdzenia „Batory” 15 maja
1984 r. W tonie samozadowolenia „z dobrze wykonanej pracy” argumentowano, że w II LO nie
występowały już zagrożenia dla państwa. Z uwagi na występujące w przeszłości „fakty niewłaściwych zachowań” uczniów i nauczycieli tego liceum postanowiono jednak objąć kontrolą operacyjną w ramach prowadzonej od 1972 r. przez DUSW Warszawa-Śródmieście sprawy
obiektowej „Przyszłość”165; jej celem była swoiście rozumiana ochrona środowisk naukowych,
twórczych, kulturalno-oświatowych, służby zdrowia i młodzieżowych przed „wrogim oddziaływaniem ośrodków dywersji ideologiczno-politycznej oraz szkodliwymi wpływami ze strony reakcyjnej części kleru, osób i grup reprezentujących poglądy liberalno-burżuazyjne, anarchistyczne
i syjonistyczne, a także lansujących zachodni styl życia i wywierających demoralizujący
wpływ”.166 Sprawą wymagającą dalszych badań jest to, na ile skuteczne okazały się te założenia
w odniesieniu do szkoły przy Myśliwieckiej.
***

Threat No. 01032: Anti-Systemic Forms of Resistance in the Stefan Batory Second High School
in Warsaw during Martial Law in Poland, 1981-1983
Universal opposition to the sociopolitical system of the Polish People’s Republic was a defining feature of the so-called “Solidarity” Carnival (August 1980 – December 1981). This
phenomenon also impacted high schools. The implementation of martial law in Poland, on 13
December 1981, curtailed the anti-regime activism of the youth only briefly. Following the resumption of classes in schools on 4 January 1982, Warsaw high-schoolers expressed their opposition to the lawless curtailing of civic rights, thereby protesting against the entire oppressive
sociopolitical system in place in “People’s Poland”. Various forms of resistance against the regime also occurred at one of the best known and most prestigious Warsaw high schools, the
Stefan Batory Second High School. The youth resistance manifested itself in several ways, including, most commonly, the distribution of leaflets and participation in so-called moments of
silence. Some teachers sympathized with the intransigent students and even supported them.
Nevertheless, the strong pressure exerted by the police apparatus, the educational, and, last
but not least, school authorities, allowed the regime to stifle open forms of resistance at the
school by the end of martial law period.

165 AIPN, 01322/2607, Meldunek operacyjny sporządzony w Wydziale III SUSW dotyczący sprawy operacyjnego sprawdzenia
„Batory”, tajne, Warszawa, 15 V 1984 r., k. 35v.
166 AIPN 0201/398 t. 27, Wniosek naczelnika Wydziału III KWMO mjr. Stanisława Dobrogoszcza o wszczęcie sprawy obiektowej o kryptonimie „Przyszłość”, tajne, Warszawa, 27 IV 1972 r., k. 25.

Archeologia
pamięci

W stanie wojny
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Zostałem zaproszony przez jednego z moich przyjaciół na ślub i wesele. Na wsi, na północ
od Kętrzyna, blisko Węgorzewa. Ładna zima, wesele zapowiadało się bardzo tradycyjnie, wesoło,
z muzyką i śpiewami. Miałem trzydzieści lat, zamiłowanie do wiejskich klimatów, do podróży…
Jednym słowem, miałem bardzo dobry nastrój, mimo że zapowiadała się niemal całonocna podróż: wyjazd z Warszawy – jakoś tak przed północą; mocno śnieżna i mroźna zima. Pociąg osobowy, średnio zatłoczony…
Nad ranem, chyba koło czwartej, pociąg dojechał do Kętrzyna. Pustawo, ale w pobliżu stacji
snuły się jakieś postaci ni to w mundurach (kolejowych?), ni to ubraniach polowych, ocieplanych „panterkach”. Ale to się nie wydawało wtedy szczególnie egzotyczne: cóż – stacja kolejowa.
Dość szybko przy dworcu znalazłem przystanek PKS-u. Bardzo spać się chciało, bo w pociągu
było chyba jednak dosyć ciasno. I kiedy autobus ruszył, zmogło mnie – wpadłem w drzemkę.
I w pewnym momencie przez sen zaczęły dobiegać do mnie jakieś dziwne słowa z radia, niezbyt
głośno nastawionego przez kierowcę. Stan wojenny… Z powodu… Ze względu na zagrożenie…
Jakieś ekscentryczne historie i komentarze. Co jakiś czas otwierały mi się oczy, nawet na parę
minut, ale i tak miałem poczucie, że to sen. Kiedy autobus zbliżał się do Srokowa zaczynało
świtać, a jednocześnie zaczynało świtać w głowie: naprawdę stan wyjątkowy. Ludzie w autobusie
– bez paniki, podobnie jak ja – stan wahający się pomiędzy nocnym kolejowym otępieniem
a umiarkowaną ciekawością: co tu „oni” tym razem wymyślą…
Na wsi – jak to na wsi. Nawet nie za wiele było rozmów o tych tam sensacjach. Był ślub,
wesele, muzyka, serdeczna domowa atmosfera, rozmowy… Sympatyczni państwo młodzi,
pierwsze spotkanie z ich rodzicami – w kwiecie wieku, też sympatyczni; gospodarz – leśniczy,
więc dobre i sympatyczne tematy do pogawędki… Owszem, chwilami, raczej z uśmiechem:
„Panie Jurku, lepiej niech pan poczeka, aż to się skończy, tam pana jeszcze złapią…”. W drugi
i trzeci dzień obchodów weselnych ceremonii ktoś co jakiś czas włączał na chwilę telewizor.
Czarno-biały obraz, wszyscy w mundurach… Spiker Świerczyński, który chodził ze mną w podstawówce do jednej klasy. Miał dość dobrą dykcję, przystojniak ze Śląska (z Sosnowca?). Wysportowany był, a ja – raczej oferma, było nas paru takich chronicznych dezerterów z lekcji
WF-u, a on – Janusz – był sportsmenem i gospodarzem klasy, energiczny…
A teraz, jak refren: „Panie Jurku, złapią tam pana, niech pan zostanie…”. A co ja im na to?
Właściwie nie bardzo pamiętam… Że w domu na pewno denerwują się: mama, narzeczona…
A jeszcze – że jako „funkcyjny” „Solidarności” na uniwersytecie, zgodnie z jakimś zaleceniem
czy okólnikiem, „wyznaczyłem” jakieś osoby na dyżur typu „pogotowie strajkowe”. Nie ma co
– myślałem sobie – poprosiłem o udział w takich „wartach” paru starszych od siebie pracowników uniwersytetu – po prostu „wystawiłem” ich, a sam bawię się w najlepsze. Myśl o tym, że
mogli zostać zatrzymani przez milicję, nie była przyjemna.

W STANIE WOJNY

Po małym Srokowie krążyły już, na ogół w charakterze dowcipów, opowieści o tym, jak kilka
osób znalazło się pod sklepem o siódmej rano, po chleb – i zostały „rozpędzone”, bo nie wolno
urządzać „zgromadzeń”.
Wracałem po trzech dniach do Warszawy. Gościnni gospodarze podarowali słoik miodu, na
drogę jajka na twardo, jakieś kanapki, różnych wędlin po trochu. Wcisnęli mi to niemal siłą do
małego, ale pojemnego chlebaka.
Wreszcie – Dworzec Wschodni. W marzeniach już podjąłem grę w ścigających i ściganego.
Było powiedziane przez megafon, że na tym dworcu pociąg długo postoi. Tym lepiej – pomyślałem; na pewno Centralny szczelnie obstawili, nie przejdzie się bez problemu… Ano, właśnie
– pociąg przyjechał już i tak spóźniony, a tu za chwilę – godzina policyjna (oficjalnie: „milicyjna”). Przesiadłem się na elektryczny i wysiadłem na znajomym Powiślu (na Smolnej chodziłem do szkoły nr 219, najpierw z Januszem Świerczyńskim, potem – z innym spikerem
– Darkiem Szpakowskim). Pełny komfort (jak piszą dziś półinteligenci: „pełen” komfort): podjeżdża puściutkie „155” na Wolę. No, to mi się udało – odetchnąłem z pewną ulgą. Poza mną
były chyba jeszcze ze trzy osoby – na cały przegubowiec. Jedziemy Świętokrzyską – tu już ciekawe pejzaże: sypie gęsty śnieg, puste ulice („Gdzie te czołgi?...”).
Dojeżdżamy do hotelu „Warszawa”. I nagle – na środek ulicy wychodzi trzech żołnierzy.
Autobus hamuje.
– Przepustka na godzinę policyjną?
– Nie mam, byłem poza Warszawą.
– Dowód osobisty.
– Nie, no przecież nie mogłem wiedzieć. Ale mam legitymację pracowniczą, na kolej.
– Wysiadać!
No trudno. Zresztą, bardzo ciekawie nawet. Panowie żołnierze (na początku wszystko było
jeszcze z fasonem, nawet można rzec – z honorami) – bagnety na do połowy zdjętych z ramienia
pepeszach – prowadzą mnie, konwojują jak jakiegoś Bonapartego. Na Królewskiej, w garnizonie,
też ciekawie: „Pod ścianę!”, „Twarzą do ściany!...”, „Ręce w bok!...”, „Nogi w bok!...”. I tak
dalej. W pokoju nas zamknęli – bodajże w piątkę: dwie panie – młoda i starsza, ale chyba tej
samej profesji. Jeden pan – bodajże opiekun którejś z nich. I dziecko – chyba tej młodszej. I ja.
Po godzinie czy dwóch: „Schodzić na dół, milicja po was już przyjechała”. Owszem, na wewnętrznym dziedzińcu stał już Fiat 125p. Z kierowcą i… konwojentem. Nawet jako zatwardziały pieszy – zwątpiłem. „Panie sierżancie – powiadam do konwojenta – coś jakoś nie bardzo…
Powiedzcie, na który posterunek, to ja już jakoś trafię, miasto znam, dojdę sam, słowo daję”.
Milicjant jakby się nieomal usprawiedliwiał. Rozłożył ręce: „Musi pan jakoś się zmieścić. Komuś
na kolana”. No, i o dziwo – usiadłem. Na kolanach tej młodszej czy starszej, bo chyba nie
dziecka – ciemno było...
A potem – Krucza, róg Wilczej. Kolejny sierżant prowadzi rewizję. „Panie władzo – mówię
– niech pan do tej torby rąk nie wkłada, tam są same skorupy od jaj i miód wyciekł…” (razem
z okruszynami, piaskiem i kawałkami gazet). Milicjant, raczej zadowolony, że go ostrzegłem,
mówi: – To ja napiszę: „TORBA Z ZAWARTOŚCIĄ”. I, owszem, tak napisał. – A pieniądze jakieś są? – No cóż, powiadam, to będzie… jakieś… Ale tu sierżant wykazał już większe poczucie
odpowiedzialności: – Muszę dokładnie przeliczyć. I liczył, liczył – dziesiątki maleńkich monet.
Ja tymczasem, dla rozprostowania nóg po męczącej podróży, zrobiłem mały spacer po korytarzu. W jednym miejscu zobaczyłem zdumiewającą scenę: czterech funkcjonariuszy trzymało
jakiegoś nieszczęśnika; każdy za jedną kończynę, a swobodna ręka okładała go pałką.
– Jak się, k…. nazywasz?!... – pytali go.

Nie byłoby może w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że delikwent był już, najwyraźniej, nieprzytomny, jak najdosłowniej; nie mógł więc zaspokoić ich zawodowej ciekawości.
– A ty co?... Co się gapisz? Gdzie łazisz?... U siebie w domu jesteś, czy co?...
– No nie – odpowiadam – u mnie w domu to trochę inaczej jest.
– No, to lepiej uważaj, bo jak tak bardzo chcesz, to i tobie możemy zaraz zrobić ścieżkę
zdrowia.
I w tym momencie zrobiło mi się istotnie już mniej dziarsko.
„Do celi!” – usłyszałem w końcu. Myślałem, że uda się trochę odpocząć (prawie środek
nocy), ale – gdzie tam! Cela wypełniona po brzegi – ze dwadzieścia osób co najmniej. I grupka
jakichś niebieskich ptaków pod humorem zajmowała najwięcej miejsca – rozepchnąwszy na
boki ponurych przedstawicieli półinteligencji, nawet tańczyli polkę, wyśpiewując hałaśliwie
Chłopców radarowców Rosiewicza… Był też blady mężczyzna po trzydziestce, który, zapewne
nie bez wpływu zaznanych tam wrażeń, próbował „porozumieć się” z żoną czy narzeczoną, postukując palcem w murek i jak gdyby prowadząc rozmowę, podobną do telefonicznej: „Basia?...
Jestem w areszcie… Nie wiem, co oni chcą… Nie wiem, czy mnie wypuszczą… Basia, nie
przejmuj się”. Słysząc ten przerażający dialog-monolog nawet podpici kieszonkowcy, którzy
faktycznie czuli się jak „u siebie w domu”, patrzyli na niego ponuro, z przygnębieniem, a któryś
z nich zwrócił się do jednego ze swych kolegów. – Ty, k…, co on tak?... No, niech on, k…, wreszcie przestanie!!
Stary kloszard, ściągnięty z jakiegoś śmietnika, pociągał od czasu do czasu łyk autovidolu.
Po jakimś czasie najwyraźniej puściły mu nerwy – i nie tylko…
– Dziadek, kurna jego mać! Narobiłeś w spodnie! Wypieprzaj stąd!!!!
I to, hm, „wypieprzaj” faktycznie miało w sobie moc. Przetrwania…
***
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Potem – bywało różnie, czasem gorąco i groźnie, najczęściej – groteskowo. Konspira i jej tragikomiczne grymasy. Poeta Zagajewski pisze w stanie Wisconsin erotyki do prezydenta Reagana
(puszczane w „Głosie Ameryki”). Młody adiunkt (dziś – dyplomata), niczym Enjolras z Nędzników Wiktora Hugo, kroczy z entuzjazmem na czele grupki bawiącej się w berka z zomowcami.
Dziewczyna z „Hortexu” na Świętokrzyskiej (tam, gdzie były najlepsze lody) zatrzaskuje im
w popłochu drzwi przed samym nosem...
– Ty szmato reżimowa! – woła patetycznie w jej kierunku dzisiejszy konsul.
Ja z kolei przesadziłem kiedyś z brawurą, odrzucając świecę dymną rzuconą przez zomowców
w tłumek pod Dworcem Śródmieście. Gdyby nie tłum przechodniów, który mnie, uciekającego,
przepuścił, a zomowców przyhamował, gdyby nie jakaś zrównoważona dziewczyna, która mnie
wpuściła do mieszkania na czwartym czy piątym piętrze kamienicy przy Alejach to, owszem,
mogłoby się całkiem smutno skończyć.... Potem – anarchista Włodek Bratkowski, kolega ze studiów; jakaś jego drukarnia w mojej piwnicy na Woli…
Ale te najpierwsze dni były jakoś tam najważniejsze. Pewnie dlatego, że tę wariacką, „wojenną” Warszawę zobaczyłem po przyjeździe z pięknych, półdzikich okolic, nieprzebudzony
jeszcze do końca.
Zresztą, wrażenie snu utrzymywało się prawie do końca stanu wojennego...

Organizacja podziemna

„Solidarność Walcząca”
Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”
Piotr Hlebowicz
Uczestnictwo w sierpniowych przemianach roku 1980 zacząłem w tworzących się małopolskich
strukturach „Solidarności” Rolniczej. Pomagałem ojcu, Jerzemu Hlebowiczowi, który zakładał
w najbliższym terenie wiejskie i gminne koła NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych i znalazł się nawet we władzach wojewódzkich. Nie miałem jeszcze wtedy 18 lat...
31 sierpnia 1982 r. wraz z kolegą, Stasiem Dembowskim, pojechaliśmy do Gdańska, gdzie
wzięliśmy udział w demonstracjach ulicznych, określonych jako największe w stanie wojennym.
Aresztowano wiele osób; my także wpadliśmy w łapy ZOMO. Wożono nas od komendy do komendy, z aresztu do aresztu. Nigdzie nie było miejsc, gdyż wszystkie cele zostały zapełnione
aresztowanymi w tym dniu demonstrantami. Po paru godzinach spędzonych w zatłoczonej „suce”,
bez jedzenia, picia i uwzględnienia potrzeb fizjologicznych (jechaliśmy stojąc „na śledzia”), dowieziono nas do więzienia w Starogardzie Gdańskim, gdzie znaleźliśmy tymczasowy „dom”. Wielogodzinne przesłuchania, „dowody przestępstwa” (najczęściej kamienie i kostka brukowa,
opisane i obmierzone przez esbeków), bicie i poniżanie, wyjście na posiedzenie tzw. kolegium
karnego parami w kajdankach, parodia procesu i wyroki po parę tygodni aresztu z zamianą na
grzywnę. Więc rodziny wykupywały bliskich, gdy tylko dochodziły słuchy o aresztowaniu.
Spędziłem w celi kilka dni. Z początku w dwunastoosobowej celi było nas... ponad trzydzieści osób! Siedzieliśmy z kryminalistami, którzy odnosili się do nas z wielkim szacunkiem jako
do „politycznych”. Wielu z nich miało na koncie zabójstwa, gwałty i kradzieże. Jednak wspominam ich bardzo pozytywnie. Grzywnę (w tym czasie 8 tysięcy zł) wpłacił wujek z Gdańska,
Marian Hlebowicz, po czym wyszedłem z aresztu. Po paru tygodniach wezwano mnie na powtórne kolegium w tej samej sprawie. W Gdańsku zgłosiłem się do księdza Henryka Jankowskiego, który w razie potrzeby obiecał pomóc finansowo oraz prawnie. Jednak „wyrok”
pozostawiono ten sam i następnego dnia byłem już w domu.
Zanim związałem się z „Solidarnością Walczącą” w 1983 r. działałem już w kilku strukturach
podziemnych. Początkiem mojej „prawdziwej” działalności konspiracyjnej było lato 1982 r., kiedy
to do naszego domu w Zagórzanach społeczny pracownik Krakowskiej Kurii Metropolitarnej,
Wiesiek Zabłocki, przywiózł poszukiwanego listem gończym członka bocheńskich władz „Solidarności” – Józka Mroczka. 13 grudnia 1981 r. jego nazwisko znajdowało się na liście osób do internowania, lecz uciekł z zakładu pracy i od tej pory ukrywał się. Tułał się po różnych skrytkach,
dopiero u nas zagrzał dłużej miejsca; w naszym domu spędził ponad rok. Postanowiliśmy coś
wspólnie zrobić. Po nawiązaniu łączności z podziemnymi strukturami Bochni i Krakowa (Józek
dał mi swoje kontakty), od września 1982 r. zaczęliśmy wydawać gazetę Kurierek B (biuletyn
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Terenowej Komisji Wykonawczej w Bochni), którą kolportowano w Bochni, Brzesku, Tarnowie,
a także w Krakowie i Nowej Hucie. Z poznanymi wówczas bocheńskimi działaczami przyjaźnię
się do dziś. Byli to: Józek Mroczek, Jerzy Orzeł, Stanisław Kurnik, Teofil Wojciechowski, Krzysiek
Szwiec, Ewa i Zbyszek Rojkowie... Następnie nawiązaliśmy współpracę z nowohuckim biuletynem Solidarność Zwycięży, organizując jego dodruk na Bochnię, Tarnów i Brzesko. Po pewnym
czasie weszliśmy do redakcji tego biuletynu i wzięliśmy na siebie druk całego nakładu. Trzeba
tu dodać, że Solidarność Zwycięży stała się w końcu biuletynem Krakowskiego Oddziału „Solidarności Walczącej”. Do listopada 1990 r. ukazało się 147 numerów tej podziemnej gazety.
Początkowo drukowaliśmy na ramce; technologia ta była bardzo pracochłonna i mało wydajna. Najpierw na maszynie do pisania perforowało się matryce białkowe, te zakładało się na
specjalną ramkę. Farbę przeciskało się wałkiem i żmudnie – kartka za kartką – zadrukowywało.
Twórcą biuletynu Solidarność Zwycięży był Marian Stachniuk, działacz nowohuckich struktur
podziemnej „Solidarności” oraz jeden z liderów krakowskiej „Solidarności Walczącej”.
Na pierwszy kontakt z „Solidarnością Walczącą” pojechałem do Wrocławia chyba wiosną
1983 r. W konspiracyjnym mieszkaniu (pani Macielińskiej?) czekał na mnie tajemniczy osobnik
w podeszłym wieku. Były umówione hasło i odzew, jednak po ich wypowiedzeniu starszy pan
dalej mi nie dowierzał i pytał o krakowskich działaczy oraz o inne szczegóły, które powinienem
znać. Długo trwały te badania. W końcu zostałem zaakceptowany i od tej pory stałem się przez
długie lata regularnym kontaktem pomiędzy Krakowem a Wrocławiem. Jeździłem do Wrocławia
raz w miesiącu; woziłem informacje i „bibułę” na wymianę, spotykałem się z działaczami wrocławskiej „Solidarności Walczącej”. W tym miejscu muszę zdradzić, iż tym tajemniczym osobnikiem był Stefan Morawiecki (zbieżność nazwisk z Kornelem), żołnierz AK i członek WiN-u,
więzień polityczny lat 50., członek „Solidarności Walczącej”. Z nim, jego żoną – Władzią – oraz
całą ich rodziną: córką Małgosią (Aurelią) i jej mężem Jurkiem Lemańskim oraz synem Jankiem
Morawieckim współdziałałem wiele lat, a przyjaźnimy się do dziś.
Do Gdańska i Sopotu także kursowałem raz w miesiącu. Kontakt ze strukturami Trójmiasta miałem przez rodzinę Markowskich z Sopotu (Irena i syn, Piotr, oraz pan Wojciech Kozłowski, znany
lekarz, AK-owiec, przyjaciel Markowskich). W tym przypadku spotykałem się nie tylko z działaczami
„Solidarności Walczącej”. Oczywiście, wymienialiśmy się prasą podziemną i informacjami.
Do roku 1985 udawało mi się skutecznie unikać czynnej służby wojskowej. Dzięki lipnym
zaświadczeniom lekarskim obniżyłem kategorię, jednak w 1985 r. zostałem przyparty do muru
– chciano wziąć mnie na dwa lata do koszar. Stając wtedy przed komisją WKU powiedziałem
wręcz, że wolę do więzienia niż do takiego wojska. Sądziłem, że posadzą na dwa lata. O dziwo,
nie zareagowali; na wiosnę 1986 r. znów wezwanie i decyzja – dla takich, jak ja zorganizowano
eksperymentalny hufiec pracy (zastępcza służba wojskowa) w Myślenicach. Od poniedziałku
do piątku – praca fizyczna przy drogach, chodnikach i na zaporze wodnej w Dobczycach (ujęcie
wody pitnej dla Krakowa na rzece Rabie); sobota i niedziela – tzw. szkolenia w czarnych mundurach (musztra oraz inne idiotyzmy). Nazywaliśmy siebie „organizacja Todt”. Istotne było to,
że codziennie po pracy przyjeżdżałem do domu i cokolwiek zarabiałem (połowa stawki pracowniczej). Pracowaliśmy z normalnymi brygadami robotników.
Myślałem, że to koniec mojej działalności podziemnej. Okazało się jednak, że byłem w błędzie: dwuletni pobyt w służbie alternatywnej miał okazać się wspaniałą przykrywką dla pracy
konspiracyjnej! Drukowałem jak dawniej; w sytuacjach ekstremalnych brałem wolne z pracy
– dla niektórych majstrów wystarczyła butelka wódki za dwa dni usprawiedliwionej nieobecności w firmie. Co najważniejsze, miałem wojskowe ulgi przy zakupie biletów kolejowych i autobusowych (bodajże 50 proc.), więc moje wyjazdy do Wrocławia i Gdańska stały się o połowę
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tańsze. Czasami bywałem też z misjami w Poznaniu, Koninie, Warszawie, Przeworsku, Jarosławiu, Brzózie Królewskiej.
W latach 1985-1986 nasza krakowsko-nowohucka struktura „Solidarności Walczącej” skrystalizowała się na dobre. Główny trzon organizacji liczył ponad dziesięć osób (zaprzysiężeni
członkowie, jednak do dziś ta liczba nie jest pewna); współpracowników i sympatyków „Solidarności Walczącej” było zapewne paręset osób. Wymienię tylko kilka nazwisk najbardziej aktywnych działaczy z Krakowa: Marian Stachniuk, jeden z „wodzów” naszej struktury, twórca
biuletynu Solidarność Zwycięży. Do zmiany nazwy Solidarność Zwycięży miała winietę jego pomysłu;
Marek Biesiada; Krzysztof Ochel (po dekonspiracji został jawnym przedstawicielem, zmarł
w latach 90.); Piotr Warisch (artysta plastyk, robił większość plakatów; winieta oraz opracowanie
graficzne gazety Solidarność Walcząca Zwycięży to jego dzieło); niezastąpiony Zbyszek „Edziu”
Nowak, drukował ze mną w tajnym zagórzańskim bunkrze parę ładnych lat, był nawet przez
pomyłkę aresztowany, wzięto go raz za znanego podziemnego działacza Edwarda Nowaka; Władek Głowa; Ewa Tarnawska-Wiejacha; Andrzej Tarnawski (brat Ewy), znany krakowski prawnik,
był przygotowany do bronienia nas w razie wpadki i ewentualnych procesów sądowych. Zostawiliśmy u niego czyste kartki ze swoimi podpisami, by w razie aresztowania mógł napisać w naszym imieniu pełnomocnictwa i być od razu formalnie naszym adwokatem.
Współpracował z „Solidarnością Walczącą” i mój ojciec, Jerzy Hlebowicz, oraz szwagier Jan
Bryjak (oprócz tego, że pomagali budować bunkier, wozili papier, maszyny poligraficzne, a także
wydrukowane gazety do Krakowa, Bochni). Moja siostra – Joanna Bryjak – wielokrotnie pomagała drukować na ramce; czasami wysyłaliśmy ją do Krakowa na kontakt, w celu załatwienia
spraw organizacyjnych. W wiejskiej posiadłości Anety i Stasia Pietruszków w Gruszowie odbywały się ważne spotkania konspiracyjne, a zorganizowany tu sylwester roku 1983/1984 zapamiętają działacze Bochni, Krakowa i Nowej Huty chyba na całe życie.
Proboszcz gruszowski, ksiądz Kazimierz Puchała, nie dość, że ukrywał u siebie na plebanii
zagrożonych działaczy (m.in. Józka Mroczka i Stefana Morawieckiego), to jeszcze dzielił się
z nami otrzymywaną z Kurii Metropolitalnej w Krakowie pomocą humanitarną. Setki kilogramów
solonego masła i pomarańczowego sera, oleju sojowego oraz mleka w proszku i innych rarytasów
(a wtedy prawie wszystko było na kartki) rozwoziliśmy do rodzin osób aresztowanych i represjonowanych, do drukarzy i naszych członków, którzy byli w potrzebie. Była też odzież i obuwie.
Na początku drukowaliśmy, gdzie popadło: u przyjaciół w domku letniskowym (Ewa Tarnawska), u emerytowanego pułkownika LWP Raka w Wieliczce (nie pamiętam imienia), czasem
w domu w Zagórzanach. Jednakże w domu bardzo rzadko, tylko w ekstremalnych sytuacjach; należało bardzo uważać, zwłaszcza po rewizjach, które krakowska SB przeprowadziła u nas w 1983
i 1984 r. Na szczęście nic wtedy nie znaleźli, a ukrywający się Józek Mroczek zdołał uciec z domu
(dotarł wtedy na plebanię do Gruszowa, gdzie ukrył go ksiądz Puchała. Po kilku dniach, gdy się
u nas uspokoiło – wrócił). Podczas rewizji, w czasie gdy ojciec zajmował smutnych panów w drugim
pokoju, udało mi się wynieść przez okno do parku wszelkie materiały i maszynę do pisania.
Nasz dom był starym dworkiem z XVIII w. Stanowił kompleks z zapleczem gospodarczym (parę
budynków, w środku ogromne podwórko ze stawem). Pod jednym z budynków („pracownia”) postanowiliśmy wybudować tajną drukarnię w formie bunkra z sekretnym wejściem w progu . Prace
rozpoczęliśmy jeszcze zimą 1982/1983 r. z Józkiem Mroczkiem, a pracami budowlanymi kierował
Witold Bator, inżynier budowlany i pszczelarz zarazem, który hodował pszczoły w naszym sadzie.
Ziemię woziliśmy do parku i rozsypywaliśmy na dużej powierzchni, by nie wzbudzać podejrzeń
sąsiadów. Ostatecznie bunkier miał około 10-12 m2 powierzchni, ponad dwa metry wysokości. Na
jego wykonanie potrzeba było parę ton drutu zbrojeniowego i cementu (w tym czasie na cement
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i materiały budowlane należało mieć przydział z gminy, inaczej nie sposób było kupić – po prostu
kombinowaliśmy różnymi sposobami, takie były czasy) i parę kubików desek na podłogę. Z budową związani byli również mój ojciec Jerzy, Józef Janiszewski i Witold Bator z Krakowa, Marian
Stachniuk i Zbigniew „Edziu” Nowak z Nowej Huty. Marian zdobył potrzebne fundusze,
a „Edziu” zajął się instalacją elektryczną i systemem odprowadzenia z bunkra zbędnej wody
(zwłaszcza po deszczach).
Od 1984 r. w tajnej drukarni „Wilno” im. Gen. Okulickiego „Niedźwiadka” ruszył druk gazet,
biuletynów, ulotek, plakatów, książek i innych rzeczy. W początkowym okresie mieliśmy powielacz na matryce białkowe – ręczny (od Kazimierza Świtonia), a następnie elektryczny; później jednak pojawił się długo oczekiwany offset (jeśli dobrze pamiętam, na początku 1985 r.).
Co prawda stary i wysłużony, do tego pożyczony od struktur nowohuckiej „Solidarności”. Psuł
się czasami, lecz jakoś dawaliśmy sobie z nim radę, choć nie mieliśmy żadnej instrukcji obsługi
ani rysunku technicznego. Nigdy przedtem nie widziałem offsetu na oczy, a tu nagle trzeba
było drukować. Krok po kroku, błąd po błędzie jakoś nauczyliśmy się go obsługiwać i szaleliśmy
dniami i nocami. Blachy robili nam usługowo metodą proszkowego nakładania na starych kserografach. Jakość była niezła, lecz ta metoda miała swoje mankamenty: nie wychodziły zdjęcia
ani duże czarne powierzchnie. Litery nie miały idealnie równych krawędzi, czasami nie wszędzie równo rozłożył się proszek i bywały bledsze miejsca. Ale w porównaniu z powielaczem
białkowym czy ramką, lub sitodrukiem był to przeskok technologiczno-jakościowy o epokę.
Oczywiście, idealną jakość dawały blachy światłoczułe z należytą obróbką fotograficzną (dobrze
zrobione diapozytywy i właściwe naświetlenie na blachę oraz wytrawienie – zasada sodowa
– i utrwalenie – kwas ortofosforowy).
Dopiero po 1987 r. nauczyliśmy się fotograficznej obróbki blach. W tym celu pojechałem
razem z Jadwigą Chmielowską na szkolenie do tajnej drukarni poznańskiego oddziału „Solidarności Walczącej” (Maciej Frankiewicz), gdzie posiedliśmy tę umiejętność. Od tej pory byliśmy
samowystarczalni. Zakupiliśmy fotograficzny aparat skrzynkowy formatu A5 – NRD-owską „Globicę” (harmonijkowy), kliszę fotograficzną ciętą o małej czułości (dającą duży kontrast), lampy
do oświetlenia makiet przy fotografowaniu, halogeny dla naświetlania blach oraz odczynniki fotograficzne i chemiczne, zapas czechosłowackich światłoczułych blach offsetowych. Mieliśmy
więc wszystko na miejscu – w Zagórzanach. Robiliśmy przyzwoite blachy, ze zdjęciami. Makiety
pisaliśmy na dobrym, białym papierze na maszynie elektronicznej „Erica” (także z NRD) przez
taśmę węglową. Była to nowość na rynku, dostaliśmy ją od „Solidarności Walczącej” z Jastrzębia.
Chmielowska załatwiła większy transport z Berlina, w nim posłano kilka nowoczesnych maszyn
do pisania. Drukowaliśmy za to dla Górnego Śląska biuletyn PUNKT, którego redaktorem naczelnym był Krzysztof Łucyk z Bytomia, oraz gazety PIK i BIM. Jak widać, struktury, choć każda
była niezależna i zakonspirowana, jednak ściśle ze sobą współpracowały. Specjalnie dobierani
łącznicy nie byli znani tym, z którymi się kontaktowali. W razie wpadki jedna grupa była całkowicie odcięta od innych. W niektórych strukturach były też przygotowane osoby do zadań specjalnych. To ci ludzie nawiązywali kontakt ze „spalonymi grupami”.
Jakość makiet przygotowywanych na profesjonalnym sprzęcie była idealna. Wcześniej makiety pisaliśmy na normalnych maszynach mechanicznych, poprzez taśmę z tuszem. Mieliśmy
ich kilka, w tym jedną dał nam ksiądz proboszcz Kazimierz Puchała z Gruszowa. Sam zaproponował, choć został bez maszyny w parafialnej kancelarii... To była pierwsza nasza maszyna.
Potem doszła jeszcze jedna, przedwojenna, która pracowała w czasie AK-owskiej konspiracji.
Jadwiga Szaniawska (matka Jadwigi Chmielowskiej) przygotowywała na niej matryce dla biuletynów w Stanisławowie. Tradycje zostały przejęte.

ORGANIZACJA PODZIEMNA „SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA”...

Chcąc drukować, i to bardzo duże ilości gazet, broszur, ulotek i wszelkiej literatury, musieliśmy mieć zapas papieru i farby drukarskiej. O ile w sitodruku można korzystać z farby kombinowanej (kombinacja pasty do prania „Komfort”, sadzy z pieca, odrobiny farby offsetowej
– choć gazety śmierdziały tak, że trudno je było wozić), to w technice offsetowej należało mieć
farbę oryginalną. Papier pochodził z kilku źródeł: z zakupu w sklepach – jednakże nie wolno
było kupować dużych ilości za jednym razem, gdyż to wzbudzało podejrzenia i groziło wpadką.
Tak więc w zakup papieru zaangażowane były całe rodziny, znajomi. Spore ilości papieru trzymali dla nas nieżyjący już księża – proboszcz Adolf Chojnacki z Krakowa-Bieżanowa Starego
oraz proboszcz parafii w Mistrzejowicach (Nowa Huta) Kazimierz Jancarz. Parę razy do Zagórzan z papierem przyjeżdżała Katarzyna Bielańska, współ-sygnatariuszka umów ustrzycko-rzeszowskich („Solidarność” Rolników Indywidualnych i OKOR). Furgonetką „tarpan” papier woził
nam wspomniany już pszczelarz, Witold Bator. Znał skróty do Krakowa, gdzie nie było patroli
milicji (należy zaznaczyć, że na samym początku stanu wojennego rogatki na drogach oraz pozwolenia na przejazd np. z gminy do gminy czy do drugiego województwa były zjawiskiem
powszechnym) i nigdy nie zdarzyło się, by nasz transport został zatrzymany.
Farbę załatwiał nam pracownik krakowskiej drukarni i także działacz podziemia – Maciej
Łazarów (za łapówkę, od magazyniera). Farba była bardzo poszukiwanym towarem w podziemiu;
„płaciło” się nią za papier, blachy i inne materiały potrzebne w poligrafii. Wymiana towarowa
pomiędzy różnymi komórkami podziemia była na porządku dziennym. Papier pełnił także rolę
powszechnej zapłaty za usługi drukarskie. W domu u Fryderyki i Macieja Łazarów w Krakowie
również znajdowała się drukarnia oraz miejsce przechowywania ludzi. Przemieszkiwało tu wielu
ukrywających się działaczy podziemia, zwłaszcza z Wrocławia, w tym członkowie „Solidarności
Walczącej”. Pamiętam, że w piwniczce u Łazarów mieszkali m.in. Piotr Bielawski i Jan Seń,
którzy po ucieczce z więzienia w Rzeszowie-Załężu w lipcu 1982 r. jakiś czas melinowali się
także w domu Ewy Tarnawskiej-Wiejachy w Prokocimiu. Fryderyka jest z wykształcenia plastyczką, wykonała w linoleum wiele plakatów, które drukowała cała rodzina, z dziećmi włącznie.
Myśmy również korzystali z jej linorytów.
W 1985 lub 1986 r. naszą tajną drukarnię odwiedził członek Izby Gmin z Wielkiej Brytanii.
Z naszych ostatnich ustaleń wynika, że nazywał się Colin Bravur. Przywiózł go do Zagórzan samochodem Marian Stachniuk. By nie zapamiętał drogi i żeby ustrzec się ewentualnego „ogona”
bezpieczniaków, jeździli kilka godzin różnymi drogami (z Krakowa do Zagórzan jest 35 km, autobusem około godziny jazdy). Już nie pamiętam czy założyli mu opaskę na oczy i o jakiej porze
dnia przybyli na miejsce. Anglikowi bardzo spodobała się drukarnia; zademonstrowaliśmy mu
cały proces drukowania (akurat mieliśmy coś do zrobienia). Był zachwycony i obiecał nagłośnić
sprawy podziemia w Wielkiej Brytanii, być może zorganizować jakąś pomoc sprzętową.
W lipcu 1986 r. Marian miał lecieć do Anglii. Chciał tam popracować parę miesięcy i spotkać
się z naszym gościem w celu omówienia ewentualnej pomocy dla naszej struktury. Jednak
z tych planów nic nie wyszło; gdy wsiadał wraz z żoną, Martą, do samolotu, na lotnisko podjechała
Służba Bezpieczeństwa i aresztowała go za słynną „sprawę terrorystów”. Stachniuka zadenuncjowali działacze krakowskich struktur LDPN (Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość),
którzy jako pierwsi zostali aresztowani w tej sprawie. Zatrzymano także Krzysztofa Ochela ze
struktury „Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży”. Jak się później okazało, zadenuncjował go człowiek z naszych sieci kolportażowych – Zdzisław (Adam) Hebda. W śledztwie złożył
zeznania obciążające, lecz nie zaszkodził zbytnio głównym oskarżonym. Akta zgromadzone
w Instytucie Pamięci Narodowej wykazały, iż był tajnym współpracownikiem…. WSW (a więc
struktur wywiadu wojskowego) o pseudonimie „Adaś”. Doszło do sytuacji, że po aresztowaniu
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Hebdy przez SB (także „sprawa terrorystów”) wywiad WSW zwrócił się z uprzejmym pytaniem
do krakowskiej SB, czy istnieje ewentualność zwolnienia… ich człowieka z aresztu. Marian Stachniuk oraz Jerzy Orzeł zostali wykreowani na głównych sprawców akcji wykrytej przez SB. Przypisano im przygotowywanie „aktu terrorystycznego” na krakowskim Rynku Głównym (miano
wystrzelić z armatek prochowych ustawionych na dachach kamienic gazy łzawiące oraz setki tysięcy ulotek w czasie oficjalnej demonstracji pierwszomajowej). Do rozprawy jednak nie doszło.
W wyniku tzw. amnestii oskarżonych stopniowo wypuszczono w roku 1987.
Z księdzem Adolfem Chojnackim spotykałem się w tych czasach bardzo często. W 1985 r.
w bieżanowskim kościele, gdzie proboszczem był ksiądz Chojnacki – rozpoczął się strajk głodowy
wielu znanych działaczy solidarnościowych. Głodówkę prowadzono rotacyjnie – jedni przyjeżdżali, drudzy wyjeżdżali. Chciano w ten sposób zwrócić uwagę na represje władz względem społeczeństwa, zniewolenie narodu. Strajk trwał kilka miesięcy, uczestniczyli w nim zazwyczaj
„spaleni” działacze podziemia, mający za sobą aresztowanie i odsiadkę. Z protestujących pamiętam m.in. Annę Walentynowicz; niewykluczone, że byli także Gwiazdowie. Wielu konspiratorów
rwało się do Bieżanowa, chcąc poprzeć strajkujących, lecz obowiązywał kategoryczny zakaz nawet
zbliżania się do kościoła, groziło to bowiem dekonspiracją. Wszędzie kręcili się tajniacy, dniem
i nocą fotografowali wchodzących i wychodzących z pomieszczeń służących za miejsce głodówki.
Ksiądz Chojnacki stał się dla Kurii Metropolitalnej w Krakowie kłopotliwym kapłanem. Naciski władz zrobiły swoje – księdza Adolfa przeniesiono do parafii w Juszczynie koło Makowa
Podhalańskiego, z nadzieją, że straci znaczenie jako kapłan opozycji (do Krakowa było daleko,
tereny raczej rolnicze). Mylono się srodze. Na msze odprawiane przez księdza Chojnackiego
waliły tłumy, nie tylko z Krakowa; ludzie przyjeżdżali z różnych zakątków Polski. Milicja obstawiała drogi i sypała bez powodu mandaty kierowcom samochodów z obcymi rejestracjami,
które przybywały na uroczyste msze. Nie zrażało to jednak przybyszów. W tych okolicach mieszkają twardzi ludzie, górale. Do dziś panuje tu kult sławnego „Ognia”, Józefa Kurasia.
Zdarzały się sytuacje, że Służba Bezpieczeństwa wybierała się kilkakrotnie do Juszczyna, by
wziąć księdza Adolfa na przesłuchanie. Rozpuszczano wtedy wici po całej okolicy i na esbeków
czekała gromada ludzi z siekierami, widłami i kosami. A z góralami tajniacy nie chcieli zadzierać...
Ksiądz Chojnacki mówił mi kilkakrotnie o zamachach na swoje życie. Jeździł wtedy samochodem
„syrena”, często wieczorami. Zdarzały się rzucane w samochód cegły i kamienie, odkręcano koła,
notorycznie przebijano opony. Od oficera (chyba kapitana) bielsko-bialskiego SB – Kazimierza
Sulki, oraz z innych źródeł ksiądz dowiedział się, że istniała specjalna lista przeznaczonych do likwidacji księży niewygodnych dla władzy. Lista miała kryptonim „Kruk”. Ksiądz Chojnacki na niej
figurował. Jeśli mnie pamięć nie myli, otrzymaliśmy od niego wypis listy, który opublikowaliśmy.
Sulka drogo zapłacił za ujawnienie tajemnicy; koledzy zamknęli go w więzieniu, dostał
wyrok. To cud, że nie zlikwidowano go fizycznie – za taką zdradę organa bezpieczeństwa zazwyczaj „usuwały” niewygodnych świadków, nie wybaczano wynoszenia i ujawniania tajemnic
poza resortem. Sulka nie „zniknął” głównie dzięki nagłośnieniu sprawy przez księdza Chojnackiego i organizacje międzynarodowe. Adwokat Sulki z Krakowa (bodajże Andrzej Rozmarynowicz) spotkał się w mieszkaniu sędzi Ewy Gaberle – koordynatora „grupy prawnej” śląskiego
podziemia – z Jadwigą Chmielowską, przewodniczącą Oddziału Katowickiego „Solidarności
Walczącej”. Pokazał jej dostarczone przez Sulkę ulotki szkalujące księdza Chojnackiego,
a produkowane przez SB. Sulce postawiono zarzut kryminalny – „kradzież siatki z kopalni”. Na
apel Chmielowskiej o nagłośnienie sprawy Sulki, odpowiedziało wiele biuletynów podziemnych,
nie tylko związanych z „Solidarnością Walczącą”. Sprawa „akcji Kruk” do dziś nie została wyjaśniona; powinien zająć się tym Instytut Pamięci Narodowej. […]
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Konspiracja
Jeśli chodzi o zasady konspiracji, których staraliśmy się przestrzegać najlepszymi dla nas przykładami do naśladowania były działalność konspiracyjna Józefa Piłsudskiego (jego wskazówki na
ten temat są dostępne w literaturze) oraz Armii Krajowej. Jak pokazało życie, zasady konspiracji
nie zmieniły się w ciągu ostatniego wieku; niezmienione pozostały także metody pracy policji
politycznych. Jedynie technika poczyniła ogromny krok naprzód. W tym czasie żyło jeszcze wiele
osób działających w czasie wojny w AK (a po wojnie w WiN i NSZ); niektórzy z całą energią zaangażowali się w podziemie solidarnościowe, działali w „Solidarności Walczącej”. Służyli radą,
pokazywali jak ustrzegać się inwigilacji, wpajali podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Najbardziej chyba znaną postacią z tego kręgu był Józef Teliga, ukrywający się działacz podziemia. Dwukrotnie aresztowany w stanie wojennym, był najstarszym więźniem politycznym
w PRL-u. W czasie wojny kapitan AK, szef wywiadu i kontrwywiadu w Okręgu Świętokrzyskim.
Nie dojechał na słynne spotkanie przywództwa Polski Podziemnej w Pruszkowie z generałem
sowieckim Pimenowem, i tym samym uniknął losu „szesnastu”. Miałem zaszczyt blisko współpracować z panem Józefem, często bywał w Zagórzanach wraz z panią Antoniną Komorowską.
Dał mi dużo rad, dzięki czemu moje życie konspiracyjne upływało spokojnie i bez wpadek.
Józef Teliga był założycielem podziemnej organizacji OKOR (Ogólnopolski Komitet Oporu
Rolników) i wydawcą biuletynu Żywią i Bronią, który kilka razy drukowaliśmy. Byłem także
członkiem OKOR-u, zaprzysiężonym przez Józefa Teligę, który ściśle współpracował z „Solidarnością Walczącą”, często spotykał się z Kornelem Morawieckim i jego otoczeniem. Z Józefem
Teligą współpracowali blisko: działacz rolniczy OKOR-u, Józef Baran z Krakowa (po aresztowaniu wyemigrował do Norwegii), Antoni Kopaczewski oraz Krystyna i Janusz Szkutniki z Rzeszowa. Z Józkiem kontaktowałem się często przy okazji planów wydawniczych Żywią i Bronią.
Na pana Teligę mówiliśmy zazwyczaj „dziadek Teliga”. W tej strukturze pracowali również:
Lucyna Lubańska, Leszek Batko, Katarzyna Bielańska.
W połowie lat 80. współpracowałem ze środowiskiem prawniczym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na prośbę pani profesor Anny Radzikowskiej przygotowałem i wydałem (na ręcznym
powielaczu Świtonia) dwa numery biuletynu Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający. Oczywiście, materiały do gazety dostarczyli prawnicy uniwersyteccy. Jeśli dobrze pamiętam, Głos Wolny.... po
jakimś czasie przekształcił się w znane w całej Polsce pismo Paragraf. Z pismem związani byli
m.in. Józek Mroczek, Wiesiek Zabłocki, Kaziu Barczyk i Aleksander Hercog.
Od samego początku postanowiliśmy tak zorganizować naszą pracę podziemną, by Służba
Bezpieczeństwa nie mogła nas inwigilować. Stąd też o naszej drukarni wiedziało bardzo wąskie
grono osób; część struktury organizacyjnej „Solidarności Walczącej” w Krakowie nie miało nawet
pojęcia o tym, kto i gdzie zajmuje się drukiem. Oprócz tego, że drukowaliśmy, po części wchodziliśmy w skład redakcji Solidarność Zwycięży, a także braliśmy udział w politycznych pracach
„Solidarności Walczącej”. Wydrukowaną „bibułę” woziło się na określone mieszkania kontaktowe w Krakowie i Nowej Hucie. Nie wolno było kontaktować się z osobami, które brały nakład
do szerokiego kolportażu – najwięcej „bibuły” szło do kombinatu metalurgicznego (wtedy im.
Lenina, dziś Sendzimira). Większość kolporterów nas nie znała.
Mieszkania kontaktowe (tzw. skrzynki) miały różne przeznaczenie. Niektóre służyły do pozostawiania „bibuły” w celu jej dalszej dystrybucji, inne na spotkania kierownictwa „Solidarności
Walczącej” i struktur podziemnych, jeszcze inne jako magazyny papieru, farby, części zamiennych do maszyn drukarskich. W specjalnych „melinach” zbierały się redakcje gazet i biuletynów
pod pozorem imprez; istniały także mieszkania, w których spotykaliśmy się z przedstawicielami
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innych ugrupowań podziemnych. Nie mogli oni znać naszych „skrzynek” operacyjnych. Najważniejszymi „skrzynkami” były mieszkania: Eli Ziemniak, gdzie odbywały się najważniejsze
zebrania krakowskiej „Solidarności Walczącej” i redakcji Solidarność Zwycięży; Joli Kurnik w Bieżanowie (kierunek Bocheński, baza informacyjna redakcji Kurierka B); Janiny Kłak i jej córki,
Anny Mroczek w Bieżanowie Starym; w Prokocimiu domy Ewy Tarnawskiej-Wiejachy i jej brata
– Andrzeja Tarnawskiego, adwokata; mieszkania mojej cioci ś.p. Ireny Strzałkowskiej, oraz brata
mojego dziadka ś.p. Jana Hlebowicza w Podgórzu. Takich adresów było o wiele więcej, lecz pamięć jest zawodna. Na kierunek Bochnia – Brzesko – Tarnów mieliśmy stałego kuriera, emeryta
Zdzisia Wachela z Bochni. Nigdy nie zawiódł, nawet w ekstremalnych sytuacjach. Zdzisiu zmarł
kilka lat temu. Był wzorem konspiratora.
Gospodarze „skrzynek” zazwyczaj nie angażowali się zbytnio w czynne prace podziemne,
by nie „spalić” mieszkania. A jednak byli jednymi z ważniejszych ogniw konspiracji. W większości „skrzynek” kontaktowych mieliśmy umówione sygnały na wypadek najścia SB i zorganizowania przez bezpiekę wielogodzinnych „kotłów” (w tak zastawioną pułapkę był wpuszczany
każdy, lecz już pozostawał w tym mieszkaniu przez wiele godzin). Doniczki, zasłony, różne
przedmioty na oknie, lub ich brak, mówiły nam czy możemy bezpiecznie wejść, czy musimy
natychmiast się ulotnić i zawiadomić innych o grożącym niebezpieczeństwie. Przynajmniej
dwukrotnie uniknąłem „kotła” i dekonspiracji dzięki takim sygnałom.
Idąc na spotkanie musieliśmy mieć oczy szeroko otwarte. Zawsze zwracaliśmy uwagę na podejrzane tablice rejestracyjne (były pewne wyróżniki literowe na rejestracjach służbowych samochodów SB, które mniej więcej znaliśmy); uważaliśmy też na ewentualny „ogon” (śledzenie przez
funkcjonariuszy). W razie zauważenia inwigilacji, należało zrezygnować ze spotkania lub zgubić
„ogon”, co było ryzykowne. Kilka razy, jadąc autobusem z Zagórzan do Krakowa, zauważyłem na
przystanku „dziwną” postać, która chodziła za mną po mieście, czasem przekazywała mnie innemu
esbekowi. To było na tyle dla mnie widoczne, że w takiej sytuacji godzinami bez celu kręciłem się
po mieście, wodząc za sobą nieudolny „ogon”, a następnie wracałem do domu. W takim wypadku
spotkanie było przekładane na późniejszy termin. Dzięki takiemu zachowaniu (wiele razy podobne
sytuacje zdarzały się kolegom z naszego środowiska) mieliśmy do końca czyste konto (bez wpadki).
Sporą wiedzę konspiracyjną uzyskałem także od żołnierzy IV i V Wileńskiej Brygady AK
(„Szczerbca” i „Łupaszki”). Od 1986 r. jeździłem na rocznicowe spotkania z okazji operacji
„Ostra Brama” do Gdańska wraz z profesorem Leszkiem Bednarczukiem.
Bardzo pożyteczną publikacją dla ludzi podziemia okazał się Mały Konspirator. Wydany na
początku stanu wojennego, był swego rodzaju vademecum informacji o zasadach sprawnego i bezpiecznego konspirowania, a także o prawach obywatelskich przysługujących w czasie zatrzymania,
przesłuchania i innych podobnych sytuacji. Okazało się, że nawet w PRL mieliśmy jakieś prawa,
o których nasza „kochana” władza nie raczyła nas powiadomić!!! Tak więc milicja i SB miały
prawo wejść do domu tylko w określonych godzinach, i to z nakazem prokuratora. Kto tego nie
wiedział, wpuszczał hordę o każdej porze dnia i nocy, bez dokumentu, a potem nawet nie skarżył
się, gdyż nie był świadom przysługujących mu praw. W czasie przesłuchania obywatel miał prawo
do odmowy zeznań, jednak wiele osób załamywało się, nie wiedząc o tym. W trakcie rewizji poszkodowany miał prawo do powołania świadków, którzy mogliby esbekom patrzeć na ręce. Zdarzało się bowiem, że funkcjonariusze tajnych służb podrzucali różne „materiały dowodowe”, by
mieć pretekst do zatrzymania itd., itp. Słyszałem, że Małego Konspiratora opracował prawnik oraz
późniejszy premier RP – Jan Olszewski. Broszura ta okazała się nadzwyczaj pouczającą i pożyteczną lekturą. „Solidarność Walcząca” wydała ją po rosyjsku pod tytułem Юный Конспиратор
(Młody Konspirator). Była ona masowo wysyłana na Wschód do działaczy opozycji w ZSRS.
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Miałem kilka pseudonimów, których używałem w kontaktach z pozostałymi członkami „Solidarności Walczącej” oraz w publikacjach: „Hrabia”, „Żmudzin”, „Piotr Wysocki”, „Tarnopolski”.
Dla kontaktów wschodnich posługiwałem się pseudonimem „Paweł Podolski”. Oczywiście, nie
mogliśmy ujawniać swoich prawdziwych nazwisk, gdyż groziło to dekonspiracją i aresztowaniem.
W konspiracji obowiązywało wiele podstawowych zasad, których należało przestrzegać. Staraliśmy się utrzymywać wstrzemięźliwość w spożywaniu alkoholu, gdyż znaliśmy przykłady namierzania przez SB i aresztowania całych redakcji nielegalnych pism i struktur podziemnych
z powodu częstego zaglądania do kieliszka i nadmiernego gadulstwa. Ograniczaliśmy uczestnictwo w demonstracjach i różnego rodzaju imprezach patriotycznych, ponieważ bardzo łatwo
można było tam wpaść w ręce tajnych służb, czasami zupełnie przypadkowo.
Pamiętam przyjazd Papieża w 1983 r. i mszę na krakowskich Błoniach. Poszliśmy wtedy całą
grupą i w czasie mszy rozwinęliśmy duży transparent z „nieodpowiednim” hasłem. Po jakimś
czasie podchodzi do nas paru panów, wyrywają transparent, trzech chwyta mnie za ręce i nogi,
tyleż samo kolegę, i ciągną w nieznane miejsce. Są pewni siebie. Wyrywamy się, lecz jest ich
zbyt wielu. Reszta kolegów zaczyna reagować, szarpią się z esbekami i nawołują tłum do patriotycznej postawy. Nie trzeba długo czekać – parę osób rusza z odsieczą, jakaś starsza kobieta
z okrzykiem „bandyci, mordercy!” okłada po kolei esbeków ciężką torebką, przydatne stają się
parasolki i kijki od transparentów. Stopniowo jesteśmy odpuszczani, tajniacy dostają po łbach
i grzbietach, w końcu salwują się ucieczką. Zwycięstwo. Lecz także sygnał ostrzegawczy, że nie
możemy się afiszować. Głupota. Sporo wpadek zdarzało się przez zapisywanie adresów, telefonów i robienie notatek w kalendarzykach i notatnikach. To był szczyt głupoty. Tak więc wszelkie
dane należało mieć w głowie, a niektóre informacje zapisywane były za pomocą kodów, które
znaliśmy tylko my, a i tak nie przechowywaliśmy ich u siebie w domu; adresy zostawiało się zazwyczaj u kogoś z rodziny, niezwiązanego z ruchem podziemnym.
Niepisana umowa z redakcjami i drukarniami niektórych podziemnych pism (z którymi
współpracowaliśmy) zakładała, że w razie wpadki którejś z nich, pozostali starają się zastąpić
nieszczęśników. A więc redagują w podobnym stylu (redakcje na wszelki wypadek miały zapasowe teksty i materiały na kilka numerów) i drukują gazetę dalej. Aż do skutku, znaczy – kompletnej dezorientacji aparatu bezpieczeństwa. Mieliśmy parę takich przypadków. Pamiętam,
wpadła ekipa nowohuckiego biuletynu Hutnik. Wydaliśmy chyba dwa numery podszywając się
pod nich. SB zgłupiała i szybko ich wypuściła. I Hutnik znów szalał.
Po 1987 r. otrzymaliśmy za pośrednictwem środowiska „Baza” (Warszawa) nowiutki offset AB
DICK. Był najwyższy czas, gdyż pożyczony wcześniej offset pod wpływem szantażu musieliśmy
zwrócić. Maciej Mach z nowohuckich struktur TKRH (Tajna Komisja Robotników i Hutników)
naciskał naszych ludzi, by oddali offset, bo inaczej…. pójdzie na SB i na nas doniesie (!). Potwierdzenie tego szantażu odnaleźliśmy w dokumentach zgromadzonych w IPN. Ludzie z „Bazy” otrzymali offsety ze „zrzutu”. Akurat dostali o jeden za dużo, więc postanowili podzielić się z nami. To
była wspaniała maszyna. Pełna automatyka, niezawodność. Transport prawdopodobnie pochodził
ze Szwecji, od Kalety. Wiedzieliśmy, że niektóre szlaki przerzutowe kontrolują peerelowskie służby
specjalne; szczególnie złą sławą cieszył się szlak z Brukseli (szef brukselskiego biura „Solidarności”
– Jerzy Milewski, jak się potem okazało, był agentem). Niektóre offsety i powielacze miały
„pluskwy” (mininadajniki), dzięki którym SB mogła namierzyć drukarnie. Sprawdziliśmy na
wszelki wypadek nasz nowy nabytek, offset okazał się czysty i służył aż do roku 1993.
W roku 1982, z inicjatywy Mariana Stachniuka (gazeta Solidarność Zwycięży) i Jerzego Karpińczyka (pismo Montinowiec), powstało „Porozumienie Prasowe Solidarność Zwycięży” (PPSZ),
do którego weszły gazety: z Bochni (Kurierek B, redagowany przez Józka Mroczka, Jurka Orła,
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Krzyśka Szwieca, Jolę i Stasia Kurników, Teofila Wojciechowskiego i innych; ja także uczestniczyłem w kolegium redaktorskim); z Tarnowa (Tarnina, Feniks); z Wrocławia (Vade Mecum – ale
to już grubo później; w skład redakcji wchodzili Małgosia i Jurek Lemańscy, Władzia Morawiecka, znany satyryk Stanisław Szelc oraz ja); z Podkarpacia – Żądło (biuletyn redagował
Roman Sroka, bliski współpracownik „Solidarności Walczącej”, aresztowany w 1984 r.); z Krakowa – szkolny Nasz Głos (wydawali go licealiści Paweł Tarnawski, Tomasz Wiejacha i Anna Dresler przy współpracy Andrzeja Garapicha); z Konina – Solidarni Konin (Paweł Kotlarski);
z Poznania Ceglorz (Kuba Pietrzak). Po 1985 r. zaczęły też wychodzić Dodatek Historyczny i Kłos,
które były kolportowane razem z Solidarnością Zwycięży.
Po aresztowaniu Mariana Stachniuka w 1986 r. („sprawa terrorystów”), postanowiliśmy
z czasem zmienić tytuł naszego biuletynu z Solidarność Zwycięży na Solidarność Walcząca Zwycięży,
a następnie na Solidarność Walcząca, by tym samym pokazać naszą identyfikację z organizacją
„Solidarność Walcząca”. Wtedy też przejąłem koordynację nad strukturą krakowskiej „Solidarności Walczącej” i redakcją gazety Solidarność Zwycięży. Przedstawiciele niektórych krakowskich
i nowohuckich środowisk podziemnych zareagowali natychmiast – straciliśmy kilka struktur
kolportażowych i byliśmy czasami określani jako terroryści lub ekstremiści. Jednakże po pewnym czasie przełknęli tę „żabę” i wszystko wróciło na swoje tory.
Przez długi okres wykonywaliśmy dodruk na Małopolskę najpopularniejszego chyba w Polsce
pisma podziemnego i najbardziej znanego – Tygodnika Mazowsze. Nasz kurier (Marek Nobis
„Górnik”) regularnie kursował do Warszawy, skąd przywoził najprzeróżniejszą prasę oraz gotowe
blachy tygodnika. Obiecano nam w Warszawie, że możemy liczyć w przyszłości na offset z transportu zagranicznego (warszawskie środowisko było zawsze pierwsze, jeśli chodzi o kolejkę do
sprzętu; ochłapy oddawali czasem na „prowincję”). Dodruk (spory nakład – kilka tysięcy) robiliśmy za darmo i na swoim papierze; do kolportażu wykorzystywaliśmy swoją siatkę. Wydawcy
tygodnika byli bardzo zadowoleni z naszej aktywności, gdyż kilkakrotnie zdarzyło się, iż Tygodnik
Mazowsze wyszedł wcześniej w Krakowie, niż w Warszawie. Lecz gdy po pewnym czasie przypomnieliśmy o danej obietnicy, odpowiedziano nam negatywnie. Dodruk z naszej strony się
skończył, Tygodnik ukazywał się, co prawda, okazjonalnie w Krakowie, lecz w małym nakładzie
i niskiej jakości (na sicie). Jak już wspomniałem, dopiero środowisko warszawskiego pisma Baza
podzieliło się z nami otrzymanym sprzętem, przekazali nam wspomniany już AB DICK. Niedawno poznałem małżeństwo Marii i Waldemara Pernachów z Warszawy, którzy, jak się okazało,
działali w wydawnictwie „Baza”, i to właśnie oni byli sprawcami tego wspaniałego prezentu.
Pożytecznym ustrojstwem był skaner do podsłuchiwania rozmów na falach eteru. Mieliśmy
jedno takie urządzenie, także przerzucone z zagranicy (o ile sobie dobrze przypominam, produkcji amerykańskiej). Mogliśmy słuchać milicyjnych radiostacji i radiotelefonów w czasie demonstracji i szykujących się akcji represyjnych. Szczególnie pożądaną falą była częstotliwość
Komendy Wojewódzkiej MO w Krakowie. Można było dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy...
Współpracowaliśmy z wieloma nurtami podziemnymi zarówno w Krakowie, jak i w innych regionach kraju. Oczywiście, najważniejszą sprawą pozostawało zachowanie dobrych stosunków z regionalnymi i zakładowymi władzami NSZZ „Solidarność” (oczywiście podziemnymi strukturami),
ale z tym raczej nie było kłopotu. Mieliśmy bardzo dobre kontakty z KPN-em, OKOR-em, NZSem, Federacją Młodzieży Walczącej, Ligą Republikańską, „Solidarnością” Rolniczą, Liberalno-Demokratyczną Partią Niepodległość; często z nimi współpracowaliśmy w różnych dziedzinach.
By dbać o zdrowie i mieć rozeznanie w terenie, parokrotnie organizowaliśmy obozy kondycyjne
w Beskidach. Prowadziła je Jadzia Chmielowska, która już wtedy miała wizję przyszłej Legii Akademickiej w szkołach wyższych. Przy okazji zgrupowań młodzi ludzie z różnych regionów mieli
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okazję spotkać się, wymienić doświadczenia konspiracyjne i wykazać się w trudnej okolicy swoją
tężyzną fizyczną. Pamiętam taki obóz w okolicach Rycerki – Milówki – Węgierskiej Górki. Oczywiście, używaliśmy pseudonimów i nie znaliśmy nazwisk kolegów z innych oddziałów. Bazy wypadowe w Milówce i okolicach przygotowywał nam Janusz Zaczyk z Chorzowa. Mieliśmy gdzie
spać (często w stodołach u zaprzyjaźnionych gospodarzy), Zaczyk dbał też o wyżywienie.
Z ukrywającym się we Wrocławiu Kornelem Morawieckim spotykałem się kilka razy przy
okazji ważnych spraw. Każda wizyta u Kornela była przygotowywana – ze względów bezpieczeństwa – przez cały sztab ludzi. Chodziło o to, by zminimalizować szansę namierzenia go
przez służby specjalne. Był on w tym czasie jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi w Polsce
(oprócz Józefa Teligi, Jadzi Chmielowskiej, Bujaka czy Frasyniuka) i SB stawała na głowie, by
w jakiś sposób trafić na jego ślad. Bezpieczeństwem Kornela zajmowali się ludzie z jego najbliższego otoczenia, m.in. Jan Pawłowski, Maria Koziebrodzka, Hania Łukowska-Karniej, Paweł
Falicki, Cezary Lesisz, Andrzej Zarach i inni. To oni organizowali spotkania i sprawdzali czy
wytyczona trasa, którą pokonywaliśmy jest czysta. Piotr Medoń z Wojtkim Myśleckim wieźli
mnie samochodem (wartburgiem, przeważnie w nocy, gdyż łatwo było stwierdzić obecność inwigilacji lub jej brak) do Kornela, robiąc czasami ogromne objazdy, przejeżdżając przez sprawdzone podwórka. Kornel nie mieszkał długo w jednym miejscu, najwyżej kilka dni. By zmienić
wygląd, zapuścił brodę i poruszał się bardzo ostrożnie. Na spotkania z działaczami „Solidarności
Walczącej” miał kilka mieszkań we Wrocławiu i poza nim, lecz zaraz po spotkaniu opuszczał je.
Jako młody chłopak bardzo lubiłem takie sytuacje, iście z filmu sensacyjnego. Chwile spędzone w podziemiu lat 80. wspominam z rozrzewnieniem i łezką w oku...

Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”
oraz powstanie Centrum Koordynacyjnego „Warszawa ‘90”
Już jako dziecko jeździłem z rodzicami na Kresy. W Grodnie i okolicach pozostało wielu
krewnych ze strony Ojca, więc odwiedzaliśmy się wzajemnie, choć wyrobienie zaproszenia
w czasach Breżniewowskiego ZSRS było skomplikowane i obarczone mnóstwem ograniczeń.
Dziadek pozostawił tam cały majątek i w 1946 r. wyjechał ze swoją rodziną na Warmię. Nic więc
dziwnego, że zawsze ciągnęło mnie na Wschód. Mój dziadek, Franciszek Hlebowicz, zaszczepił
we mnie miłość do utraconych terenów, razem słuchaliśmy „Wolnej Europy”, rozmawialiśmy
o historii, Katyniu. I to po nim odziedziczyłem antykomunizm. Od 1986 r. zacząłem jeździć na
Grodzieńszczyznę samodzielnie. Widziałem tam Polaków, których siłą chciano zrusyfikować,
zabronić dostępu do religii i historii. Miano pewnie nadzieję, że następne pokolenia zatracą
swą polską tożsamość i zapomną o macierzy. Ale nic to nie dało – język i wiara przetrwały. Wybierając się w tamtą stronę, za każdym razem zabierałem ze sobą podręczniki do nauki języka
polskiego, katechizmy i inne książki religijne. Poznawałem polskie środowisko, wyjeżdżałem
poza Grodno w stronę Lidy, Wołkowyska. Zawitałem też do Wilna, gdzie zetknąłem się także
z opozycją litewską. Wtedy zaczęła we mnie kiełkować idea utworzenia przy „Solidarności Walczącej” Wydziału Wschodniego.
Podzieliłem się swoimi spostrzeżeniami z Jadzią Chmielowską, będącą w ścisłym kierownictwie „Solidarności Walczącej”, a od początku 1988 r. przewodniczącą Komitetu Wykonawczego.
Rodzina Jadzi także pochodzi z Kresów, więc nic dziwnego, że poparła tę ideę i gdzieś jesienią
1987 r. doprowadziła do spotkania z Kornelem (na pewno przed jego aresztowaniem w listopadzie
1987 r.) i jeszcze kilkoma osobami zainteresowanymi tematem. „Solidarność Walcząca” od dawna
interesowała się sprawami wschodnimi, czego przejawem były liczne publikacje na łamach biu-
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letynów organizacji. Wiodący motyw stanowiła wojna w Afganistanie; czuliśmy, że to właśnie Afganistan będzie przełomowym momentem rozpadu ZSRS i bloku wschodniego. Sowieci ponosili
tam ciężkie straty i przez wiele lat nie mogli opanować większej części okupowanego kraju. Naturalnie byliśmy po stronie mudżahedinów i życzyliśmy im zwycięstwa. W 1985 r. zginął
w Afganistanie nasz kolega, Lech Zondek, który wyjechał z Polski i nielegalnie dotarł do afgańskich partyzantów. Przyłączył się do walki przeciw Sowietom i zyskał pełne uznanie mudżahedinów. Po śmierci towarzysze broni – muzułmanie – na jego grobie w górach ustawili potężny
krzyż. Zondek był w „Solidarności Walczącej”... Na łamach biuletynów „Solidarności Walczącej”
opisywano także wydarzenia w ZSRS: wiadomości z łagrów, aresztowania obrońców praw człowieka, demonstracje (np. ta z 1986 r. w Kazachstanie), nastroje narodowościowe.
Po naradzie ze swoimi najbliższymi współpracownikami, Kornel zaakceptował projekt, tak
więc w 1988 r. oficjalnie ogłosiliśmy powstanie Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Z Wydziałem Wschodnim współpracowali m.in.: Maciej Ruszczyński, Wojtek Stando, Roman Zaleski, Piotr Pacholski, Selim Chazbijewicz, Lech Jęczmyk, Tadeusz
Markiewicz, dr Janusz Kamocki, Lech Osiak, profesor dr hab. Leszek Bednarczuk, Sebastian
Rybarczyk. Niektórzy nie należeli do „Solidarności Walczącej”. Współpracowaliśmy wtedy bardzo ściśle z LDPN-em i PPN-em oraz innymi organizacjami. Wydział Wschodni miał również
swoich przedstawicieli na Zachodzie: Andrzeja Rozpłochowskiego w USA i Kazimierza Michalczyka w Berlinie Zachodnim (członek PPN i członek redakcji Poglądu).
W pierwszym okresie działania Wydziału Wschodniego, wiadomości o ZSRS czerpaliśmy
z rosyjskich i ukraińskich gazet emigracyjnych (dostawałem od Natalii Gorbaniewskiej z Paryża
Russkuju Mys’l, przychodziła także pocztą gazeta Ukraińskie Słowo), słuchałem również „Radia
Swoboda”, BBC i „Głosu Ameryki” po rosyjsku, ukraińsku i białorusku. Głuszyli straszliwie,
jednakże do nasłuchu „wrogich” radiostacji (także „Wolnej Europy”) udało mi się kupić w sklepie sowiecki odbiornik produkowany na eksport, z falami krótkimi od 13 metrów, gdzie odbiór
był przyzwoity. Zazwyczaj dla bloku wschodniego produkowano radia od 25 metrów wzwyż, by
uniemożliwić słuchanie tych rozgłośni. Od Aleksandra Podrabinka otrzymywałem drogą pocztową niezależną gazetę z Moskwy, Ekspress Chronika. Podrabinek zbierał z całego ZSRS informacje o łamaniu praw człowieka i wydawaną nieoficjalnie gazetę rozsyłał po kraju i za granicę.
To było nieocenione źródło informacji. Co ciekawsze materiały przedrukowywaliśmy w różnych
biuletynach oddziałów „Solidarności Walczącej”. Propagował je również nasz comiesięczny Serwis Agencji Informacyjnej „Solidarności Walczącej”.
Na początku 1989 r. moje wyjazdy na Wschód stały się częstsze i efektywniejsze. Wreszcie
udało się nawiązać prawdziwie partnerskie stosunki z litewskimi organizacjami niepodległościowymi, głównie z Sajūdisem, Ligą Wolności Litwy (Antanas Terleckas, Andrius Tučkus, Leonardas Vilkas, Genutė Šakalienė, Linas Bukauskas, Fausta Bukauskienė, ksiądz Julius
Sasnauskas i jego siostra Eleonora Sasnauskaitė, Algirdas Andriušaitis, Vitalius Zubka) oraz
Młodą Litwą (Stasys Buškevičius, Edvardas Kriščiūnas, Vytas Mikėnas, Darius Gruzdys), Partią
Demokratyczną Litwy – Saulius Pečeliūnas, i innymi działaczami niepodległościowymi, jak np.
Vytautas Milvydas. W 1990 r. prawie co miesiąc jeździłem do Wilna. Na początku sam, potem
z Maćkiem Ruszczyńskim, Jadzią Chmielowską, Wojtkiem Stando, Romkiem Zaleskim. Raz
nawet udało mi się wyciągnąć do Grodna i Wilna Marka Biesiadę, członka krakowskiego oddziału
„Solidarności Walczącej”. W Wilnie spotykałem często Mariusza Romana, działacza gdyńskich
środowisk podziemnych.
Okazało się, że Litwa i pozostałe kraje bałtyckie mają największe aspiracje niepodległościowe ze wszystkich republik sowieckich, co zapoczątkowało powstanie ruchu społecznego
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Sąjūdis. Na jego czele stanął Vytautas Landsbergis, nazywany w ZSRS litewskim Wałęsą. Nic
więc dziwnego, że to właśnie na Litwę ciągnęły pielgrzymki przedstawicieli opozycyjnych organizacji z Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu, Ukrainy, Łotwy, Estonii i innych zakątków ZSRS. I to właśnie Litwa uruchomiła „reakcję łańcuchową” naszych kontaktów na cały
ZSRS. Byli łagiernicy litewscy, których poznaliśmy (m.in. Antanas Terleckas, Vytautas Milvydas)
dawali nam adresy opozycjonistów z innych republik, razem z którymi siedzieli w łagrach
– i mogliśmy tam jechać bez obaw: na miejscu mieliśmy zapewniony kwaterunek, rozpoznanie
sytuacji i pomoc w nawiązywaniu kontaktów z niepodległościowymi ugrupowaniami. Dzięki
takim układom byliśmy wiarygodni, a tym samym dopuszczani do zamkniętego grona działaczy
niepodległościowych. Tak było w Gruzji, na Ukrainie, w Mołdawii, republikach bałtyckich,
w Azji Średniej i w samej Rosji. Wszędzie tam odkryliśmy również skupiska Polaków, zapomnianych przez ojczyznę. Wydział Wschodni zaczął więc działać i w tym kierunku.
4 września 1990 r. odbyła się Konferencja Praw Człowieka Wilno-Leningrad. To właśnie na
nią Jadwiga Chmielowska dostała zaproszenie od Mera Leningradu, Anatolĳa Sobczaka. Nawiasem mówiąc, przyczyniło się to do odwołania 1 sierpnia 1990 r. wystawionego za nią listu
gończego, gdy zaczęła starania o paszport!!!! Dostała go natychmiast. Jej wystąpienie na konferencji tłumaczył „specjalista” z Inturistu; bardzo szybko zrozumiała, że przekład jej wystąpienia
jest na tyle wypaczony przez „tłumacza”, iż postanowiła mówić tak jak tylko potraﬁ, po rosyjsku.
Była to mieszanka polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego. Jadwiga Chmielowska oświadczyła, że
jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do posiadania własnego państwa, tak więc
wszystkie narody ujarzmione w ZSRS winny starać się o utworzenie niepodległych państw. To
wydarzenie zostało odnotowane w książce Gry polityczne – orientacja na dziś (Wydawnictwo „Volumen”, 1991). Jak piszą jej autorki (Małgorzata Dehnel-Szyc i Jadwiga Stachura), było to
pierwsze na terytorium ZSRS publiczne przyznanie praw do samostanowienia narodów i wezwanie do walki o niepodległość.
Jesienią 1990 r. po raz pierwszy odwiedziliśmy z Jadwigą Syberię. Zaprosili nas Polacy
z Tomska, których Jadzia spotkała w Leningradzie na Konferencji Praw Człowieka. Tomsk w tym
czasie był miastem zamkniętym dla cudzoziemców; należało więc wjechać do miasta nielegalnie.
Przylecieliśmy do Nowosybirska, skąd gospodarze wzięli nas samochodem do Tomska (około 300
km). Przebywaliśmy tam kilkanaście dni, rozpoznaliśmy sytuację polskiej diaspory i musieliśmy
niepostrzeżenie zmykać, gdyż niektóre „organa” zauważyły naszą obecność i badały legalność naszego pobytu. Dość powiedzieć, że z Tomskiem związany jestem do dnia dzisiejszego: od 2001 r.
organizujemy dla młodzieży polskiego pochodzenia coroczne szkoły letnie. Trwają one trzy tygodnie. A od 1998 r. jestem przedstawicielem na Polskę Stowarzyszenia „Dom Polski” w Tomsku.
Zanim przyjechaliśmy do Tomska, zrobiliśmy rozpoznanie w Mołdawii, na Ukrainie, w tym
na Krymie. Mieliśmy spotkania z liderami Frontu Narodowego Mołdawii, między innymi z Jurie
Roszka, z mołdawską organizacją młodzieżową, na czele której stali Sorin Bucataru, Sławik Czeremusz i Ludmiła Grabucea, oraz z ukrywającymi się mołdawskimi dezerterami z armii sowieckiej. Mołdawia w owym czasie przeżywała prowokację sowiecką w tzw. Republice
Naddniestrzańskiej. Ten rejon mołdawski zamieszkiwała ludność rosyjskojęzyczna: w czasach
sowieckich przesiedlono tu wiele tysięcy Rosjan z głębi kraju dla budowy dużej elektrowni wodnej. Rosjanie pozostali, pozostał też sowiecki garnizon z 58. armią na czele (słynny gen. Aleksandr Lebied’). Po ogłoszeniu przez Mołdawię niepodległości, „Naddniestrze” ogłosiło secesję
(miasta Tiraspol, Dubossary). Rozpoczęły się walki zbrojne przy poparciu Moskwy.
Sprawy „Naddniestrza” nie uregulowano do dziś, a armia rosyjska nadal tam stacjonuje.
W Mołdawii Kreml szykował kolejną prowokację na tle etnicznym. Jedną z prowincji zamiesz-
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kują turkojęzyczni Gagauzi, których próbowano skłócić z Mołdawianami. Konflikt wisiał na
włosku, jednak strony doszły do porozumienia. Moskwa się przeliczyła. W Kiszyniowie mieszkaliśmy zazwyczaj w mieszkaniu znanego reżysera dokumentalisty Viku Bucataru (ojciec Sorina). Viku często jeździł z kamerą w rejon konfliktu zbrojnego do „Naddniestrza”. Kręcił tam
filmy dokumentalne. W czasie jednej z podróży mało nie zginął od eksplozji rosyjskiego pocisku
z czołgu. Poległ jego asystent (jeśli dobrze pamiętam, kamerzysta).
W Kijowie trafiliśmy na miasteczko namiotowe protestujących przeciwko sowieckiej obecności na Ukrainie, a lider Tatarów Krymskich, Mustafa Dżemilew, obwoził nas po miasteczkach
namiotowych na Krymie, gdzie mieszkali powracający z Uzbekistanu zesłani w 1944 r. Tatarzy
Krymscy. Do tej pory władze sowieckie zabraniały Tatarom nie tylko osiedlać się na Krymie,
lecz nawet tam przyjeżdżać!!! W 1988 r. społeczność tatarska zaczęła masowo powracać, a że
władze Krymu nie dawały powracającym ziemi pod budowę domów – ci zajmowali ją sami, przeważnie grunty kołchozowe i sowchozowe. Władze reagowały represjami: organizowane pogromy
miasteczek namiotowych pozbawiły życia kilkanaście osób, w tym kobiet i dzieci. Równano je
z ziemią, ludzi przepędzano i uważano, że problem przestał istnieć. A Tatarów przybywało,
miasteczka odbudowywały się. Władza zmuszona była do ustępstw, wydzielano tereny pod kompleksową budowę dla całych grup, głównie na peryferiach miast (Symferopol, Bachczysaraj),
w miejscach mało atrakcyjnych.
Pierwszy kontakt z Tatarami Krymskimi nawiązałem w grudniu 1989 r., kiedy to na zaproszenie niezależnych związków studenckich (Ukraińska Studencka Spiłka) przebywałem w Kijowie. Mieszkałem w akademiku, mój pobyt zorganizowali poznani wcześniej w Wilnie studenci
Wołodymyr Sokór i Sierhiej Klujew. Był to gorący czas strajków studenckich, oraz intensywnej
kampanii Ukraińskiego Ruchu na rzecz niepodległości Ukrainy i wyjścia republiki z ZSRS. Wspomagaliśmy te akcje, zwłaszcza informacyjnie i sprzętowo. Działacze Ukraińskiej Partii Republikańskiej (URP), Ukraińskiego „Ruchu”, SNUM-u, UNDL-u oraz studenci przyjeżdżali do Polski
i przechodzili w drukarniach „Solidarności Walczącej” szkolenia poligraficzne, otrzymywali przydatne akcesoria do drukowania. Od początku 1988 r. woziliśmy na Ukrainę wydawnictwa emigracyjne (po ukraińsku) – gazety, książki, ulotki. Dla grekokatolików (unitów) na Zakarpaciu
książeczki religijne po ukraińsku. Pocztą posyłaliśmy negatywy gazet Ukraińskie Słowo i Russkaja
Mys’l. Opozycjoniści ukraińscy robili z nich zdjęcia i kolportowali w sporych ilościach wśród ludzi.
W Kijowie poznałem Stepana Chmarę, braci Choryniów, Olesia Szewczenkę, a na jednym z wieców delegatkę Krymskich Tatarów – Awę Azamatową. Po powrocie do Polski natychmiast skontaktowałem się z Selimem Chazbijewiczem. Z inicjatywy „Solidarności Walczącej” i środowiska
polskich Tatarów wystosowano zaproszenie do lidera Krymskich Tatarów, Mustafy Dżemilewa.
On sam nie mógł przyjechać do Polski, postanowił więc wysłać Awę Azamatową. Skorzystano
z mojej wizyty na Krymie na początku 1990 r. i wraz z Awą pojechaliśmy do Polski przez Litwę.
W Wilnie Awa spotkała się z liderem Tatarów litewskich, Adasem Jakubauskasem, oraz
przedstawicielami opozycji litewskiej. W Warszawie przyjął ją turkolog i współwydawca wydawnictwa „Obóz” – Andrzej Ananicz. Podarował Tatarom kamerę wideo, obiecał poparcie propagandowe. W Gdańsku Awa goszczona była kilkanaście dni przez Selima Chazbijewicza,
odbywały się także spotkania z liderami „Solidarności Walczącej” oraz innych polskich partii
i organizacji. Współpraca, która trwa po dzień dzisiejszy została nawiązana. Od tej pory byliśmy
zapraszani wielokrotnie na wszystkie ważne wydarzenia w życiu Tatarów Krymskich, kulturalne
i polityczne (m.in. na Kurułtaje – zgromadzenia narodowe Tatarów Krymskich, coś w rodzaju
parlamentu). Ruszyła pomoc poligraficzna – do Tatarów zawieźliśmy maszyny poligraficzne,
blachy światłoczułe, farbę. Na miejscu, w Bachczysaraju wraz z Maćkiem Ruszczyńskim wy-
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szkoliliśmy na offsecie przyszłych tatarskich drukarzy. Robili miniaturkę swojej gazety Avdet
(Powrót); ze względów finansowych Avdet w normalnym formacie wychodził w małym nakładzie.
Współpraca z liderami OKND, Medżlisu i tatarskich organizacji młodzieżowych układała
się fantastycznie. Prócz niekwestionowanego przywódcy Krymskich Tatarów – Mustafy Dżemilowa należy tu wymienić: Refata Czubarowa, Sinawera Kadyrowa, Szewketa Kajbullajewa,
Serwera Kerimowa, Awę Azamatową, Refata Adilseitowa, Ilmi Umerowa, Enwera Kurtijewa,
Nadira Bekirowa, Serwera Tuwarczi, Aidera Ismaiłowa, Lufti Osmanowa, Abdureszita Dżepparowa, Ajdera Mużdawę, Reszata Dżemilowa, Aisze Seitmuratową, Abdurrahima Demirayaka
(Aisze i Abdurrahim kierowali emigracją Tatarów Krymskich w USA, w połowie lat 90. Aisze
wróciła na Krym na stałe), Lilę Budżurową (wieloletnią redaktor naczelną Avdeta).
Pod koniec roku 1990 wraz z Jadzią Chmielowską wyjechaliśmy do Stambułu, by nawiązać
kontakty z diasporą Tatarów Krymskich, mieszkającą w Turcji. Selim Chazbijewicz dał nam adres
wspaniałego działacza przedwojennej organizacji „Prometejskiej” – pana Murata Jakupoglu (Jakubowskiego), polskiego Tatara, który po II wojnie światowej znalazł swoje miejsce w Stambule.
Nie mógł pozostać w Polsce – NKWD skrzętnie wyszukiwało i likwidowało wszystkich ludzi,
którzy powiązani byli z tym antykomunistycznym ruchem oporu. Pan Murat zapoznał nas z Tatarami Krymskimi, w większości staruszkami po osiemdziesiątce, którzy uciekli z Krymu do Turcji w roku 1920 wraz z armią generała Wrangla. Entuzjastycznie odnieśli się do propozycji
koordynowania przepływu pomocy finansowej i humanitarnej z Turcji dla swych braci na Krymie.
Od tej pory przedstawiciele tatarskiej diaspory w Turcji pracują na rzecz Tatarów Krymskich.
Pamiętam pana Sabri Arikana, który też nieźle posługiwał się językiem polskim. Przed wojną
studiował w Poznaniu... Parokrotnie widziałem go później na Krymie. W czasie jednego z Kurułtajów pan Sabri tłumaczył toczące się po rosyjsku obrady Kurłtaju na język turecki. Ciekawostką jest to, że w tym przypadku językiem pośrednim był polski – pan Sabri nie znał
rosyjskiego, Jadwiga tłumaczyła więc obrady Tatarów z języka rosyjskiego na polski, a Sabri Tatarom z Turcji – na turecki. […]
Przywieźliśmy ze Stambułu pieniądze na offsety, kupione później w Gliwicach w podziemnym wydawnictwie „Wokół nas” (Rafał Budniok), oraz Koran w kilku walizkach i plecakach
(przerzucany następnie na Krym, do Tatarstanu i Azji Średniej).
Do kazachskiej Polonii dotarłem wczesnym latem 1990 r. Robiliśmy wtedy z Wojtkiem
Stando objazd Kaukazu, Krymu, Ukrainy i Azji Środkowej. Ponad półtora miesiąca w ciągłej drodze. Ciągłe spotkania, gościna i rozmowy w środowiskach niepodległościowych odwiedzanych
republik. Z polecenia Kornela Morawieckiego i Władimira Bukowskiego sondowaliśmy, jakie
organizacje opozycyjne i antykomunistyczne z poszczególnych republik ZSRS zechcą wejść do
organizowanego właśnie Centrum Koordynacyjnego „Warszawa ’90”.
Wiosną 1990 r. zrobiłem z Romkiem Zaleskim podobny objazd republik bałtyckich i Białorusi, byliśmy także w Moskwie. Tam spotkaliśmy się z liderką rosyjskiego DS-u (Demokraticzesskij
Sojuz) Walerią Nowodworską. DS Nowodworskiej także wszedł do Centrum. Inicjatywa Bukowskiego i Morawieckiego otrzymała wszędzie bez wyjątku poparcie liderów organizacji niepodległościowych, z którymi spotykaliśmy się.
Efektem naszych wyjazdów (z Jadzią, Wojtkiem i Romkiem) było zorganizowanie w grudniu
1990 r. konferencji w Warszawie. Na niej właśnie powołano międzynarodową organizację Centrum Koordynacyjne „Warszawa ’90”. Władimir Bukowski wraz z Paruirem Hairikjanem już
wcześniej założyli na emigracji podobną organizację, mającą na celu integrację poczynań niepodległościowych w części republik ZSRS. Organizacja Bukowskiego i Hairikjana nosiła nazwę
Demokratija i Niezavisimos’t’ (Demokracja i Niezawisłość). Jednakże Centrum Koordynacyjne – jak
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się później okazało – skupiło większą liczbę organizacji i partii niepodległościowych, a tym
samym jego działalność była szersza i bardziej efektywna. Bukowski zdobył fundusze na przewóz
sprzętu poligraficznego, organizację konferencji Centrum, których odbyło się kilka w ciągu
ponad dwóch lat pracy. Pamiętam konferencje w Mardu (Estonia), w Bursztynie koło Stanisławowa (Ukraina), w Moskwie, Tbilisi i Mińsku. Miała się odbyć jeszcze jedna konferencja
w Erewanie (Armenia), jednakże już nie pamiętam czy do niej doszło.
Konferencje partii niepodległościowych ze wszystkich republik odbywały się co kilka miesięcy w różnych częściach rozpadającego się imperium. Było to taniej niż w Polsce. Rozwiązywano
na nich m.in. spory etniczne. Wiadomo było powszechnie, że Moskwa prowokuje
i organizuje pogromy i konflikty narodowościowe. Na naszych konferencjach bez problemów
spotykali się Azerowie z Ormianami. Wyjaśniano pogromy w Baku i Sumgaicie, genezę konfliktu
w Karabachu. Omawiano wspólne działania. W tym czasie, dzięki pomocy sprzętowej i finansowej
Ireny Lasoty z IDEE, poszczególne partie były zaopatrywane w sprzęt poligraficzny. Estończycy
dostali „Romajora” od Andrzeja Fedorowicza, wydawcy podziemnego z Warszawy. Kazimierz Michalczyk z Berlina dostawał od Niny Karsov całe ciężarówki wydawnictw zakazanych w ZSRS.
Michalczyk, nasz przedstawiciel w Berlinie, organizował transporty do Polski,a my przerzucaliśmy
je dalej, za wschodnią granicę. Przez Kazimierza Michalczyka przekazywaliśmy dla Niny Karsov
w Londynie listy z wykazami organizacji na Ukrainie i w innych republikach, dla których mieliśmy zamiar dostarczać otrzymywane książki i biuletyny. Wydawnictwa po rosyjsku i ukraińsku
otrzymywaliśmy także od Jozefa Lebenbauma ze Szwecji.
Jesienią 1989 r. pojechałem do Berlina Zachodniego na zaproszenie redakcji Poglądu; gościłem u szefa pisma, Edwarda Klimczaka. Prowadziłem rozmowy o książkach oraz pomocy sprzętowej dla Wschodu. Wszystkie sprawy załatwiłem ekspresowo, gdyż Jadwiga Chmielowska już
wcześniej zasygnalizowała Michalczykowi nasze potrzeby. Omawiałem praktycznie szczegóły,
miałem więc czas na obserwowanie ostatnich chwil dogorywającej NRD. Choć nie było jeszcze
porozumienia o zjednoczeniu Niemiec, przez wybite dziury w słynnym berlińskim murze ludzie
swobodnie przechodzili z sektora komunistycznego do Berlina Zachodniego przy milczącej obojętności strażników na wieżyczkach. Od redakcji Poglądu otrzymaliśmy wtedy sprzęt i materiały
związane z poligrafią oraz książki, i egzemplarze Poglądu. Ledwie z tym wszystkim dowlokłem
się do Krakowa (jechałem pociągiem).
Taras Kuzio z Londynu i Roman Kryk z warszawskiego Ukraińskiego Biura Informacyjnego
organizowali nie tylko książki dla Ukrainy, ale też wspierali pracę zorganizowanego później w lokalu Komitetu Obywatelskiego w Warszawie Ośrodka Informacyjnego (Pałacyk Sobańskich).
Jadwiga Chmielowska wielokrotnie odwiedzała Kaukaz. Przechodziła linie frontów. Umożliwiła spotkanie przedstawiciela opozycji gruzińskiej z liderem Osetii w trakcie tzw. wojny osetyńskiej. Przemyciła go po prostu jako swego tłumacza. Nauka polskiego trwała kilka godzin.
Potem „urwała” się obstawie krasnoarmiejców.
Jedną z ciekawszych akcji Chmielowskiej był skok z autobusu wiozącego dziennikarzy do
Baku. Mieli właśnie dostać się jako korespondenci wojenni do Karabachu, ale komendant wojsk
moskiewskich – Wolski – postanowił inaczej. Zapakował wszystkich dziennikarzy do autobusu
i odesłał do stolicy. Jadwiga i reporter „Echa Moskwy” postanowili jednak zrealizować wcześniej
ustalony plan podróży za linię frontu. Wtajemniczona dziennikarka francuska, krzycząc, że musi
iść do toalety, spowodowała, że kierowca zwolnił. To wystarczyło. Chmielowska i reporter radiowy wyskoczyli, błyskawicznie zatrzymali samochód jadący z przeciwka i ruszyli do Karabachu.
Jadwiga w swoich artykułach opisywała wojnę na Kaukazie; tragedie Ormian, Azerów, Gruzinów, Abchazów, Meschetów, Inguszy w Prigorodnym rejonie Władykaukazu (niegdyś Ordżo-
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nikidze, Północna Osetia). Zaprosiła ją do Paryża diaspora guzińska. Jeden z wieloletnich więźniów łagrów był pracownikiem Radia Swoboda. Pojechała tam autostopem z Tariełem Gwiniaszwili. W gruzińskiej rozgłośni pracowały mówiące biegle po polsku dzieci pułkowników
kontraktowych WP, urodzone przed II wojną światową w Polsce. Ci dystyngowani 80-latkowie
to kwiat inteligencji gruzińskiej. Warto przypomnieć, że po upadku niepodległych państw na
Kaukazie – Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii oraz Republiki Północnego Kaukazu w latach 19201921, Piłsudski zaprosił oficerów z tych kaukaskich republik do Polski. […]
Z Jadzią Chmielowską i Maćkiem Ruszczyńskim zorganizowaliśmy w końcu 1988 lub na
początku 1989 r. w Krakowie (przy ulicy Kazimierza Wielkiego 102) biuro Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Mieściło się ono w wynajętych pomieszczeniach prywatnej posesji i dopiero po Okrągłym Stole nadaliśmy tej instytucji pełną jawność. Do tego momentu
właściciel sądził, że zajmujemy się pomocą Polakom na Wschodzie (co częściowo było prawdą).
Biuro było wyposażone m.in. w łóżka do spania – o każdej porze dnia i nocy nasi goście ze
Wschodu mogli liczyć na nocleg i gościnę. Mieliśmy tu także stary offset, więc oprócz druku bieżącego, opozycjoniści z Ukrainy, Litwy i innych zakątków ZSRS odbywali szkolenia poligraficzne.
Jeśli my z Jadzią byliśmy na Wschodzie, tym wszystkim zajmował się sam Maciej Ruszczyński.
I choć na początku przysięgał, że jego noga nigdy nie stanie w ZSRS, to już w roku 1990 i on
został zarażony bakcylem misyjnym; zaczął bardzo dużo jeździć po terytorium sowieckim
– z nami, a także samotnie. W biurze na Kazimierza Wielkiego mieliśmy dyżury nocne, gdyż bardzo często ktoś do nas dzwonił z zagranicy. Część pomieszczeń zapełniona była całymi stertami
książek – z Zachodu otrzymywaliśmy literaturę emigracyjną po rosyjsku i ukraińsku (także po
angielsku pozycje o ZSRS), Wiele pozycji stanowiły książki religijne i podręczniki do nauki języka
polskiego. Woziliśmy to wszystko dla opozycjonistów i Polaków w różne zakątki ZSRS.
Z krakowskiego biura Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej” przygotowywaliśmy
z Jadzią, Maćkiem Ruszczyńskim i Leonardasem Vilkasem oficjalne wizyty w Polsce przedstawicieli Kongresów Estonii (Trivimi Velliste, Kalle Jürgenson, Walery Kałabugin, Andres Ammas)
i Łotwy (Guntis Vilcāns, Ivars Nececkis). Nasi goście przyjechali do Warszawy na zaproszenie
przywódców „Solidarności Walczącej” przed samymi wyborami parlamentarnymi w 1990 r. (tzw.
pierwsze wolne wybory). Odwiedzaliśmy wtedy komitety wyborcze i polityków, z którymi Estończycy i Łotysze rozmawiali o przyszłych, już międzypaństwowych stosunkach (a wtedy jeszcze
Łotwa, jak i Estonia wchodziły w skład ZSRS!!!). Trivimi Velliste i Kalle Jürgenson jechali wtedy
do Paryża na obrady KBWE. Nie chcieli starać się o wizy w ambasadach w Moskwie. Załatwiliśmy
dla nich spotkania z konsulami w Warszawie. Wizy niemieckie i francuskie dostali w ambasadach
w Polsce. Nie czuli się już obywatelami ZSRS. Spotkali się również z późniejszym Premierem
Janem Olszewskim i Ministrem Obrony Narodowej Janem Parysem. Rozmawialiśmy o wielu istotnych problemach współpracy międzynarodowej i obrony nowych, niepodległych państw.
Podczas wizyty Estończyków w Warszawie doszło do spotkania w Senacie. Przyjął ich dyrektor sejmowego Ośrodka Spraw Międzynarodowych – pan Artur Hajnicz. Po rozmowie z nim
estońscy przyjaciele stwierdzili, że w polskim Senacie prowadzona jest... antypolska polityka.
Jedną z najbardziej szanowanych postaci życia opozycyjnego w Estonii była Lagle Parek, długoletnia więźniarka sowieckich obozów pracy (łagrów). Spotykaliśmy się z nią na konferencjach,
oraz w samej Estonii. Współpraca z Lagle była prawdziwą przyjemnością.
Zapraszaliśmy również Litwinów i Ukraińców (z Ukrainy głównie młodzież studencką, przyjeżdżali m.in. działacze studenccy: Wołodymyr Sokór i Sierhiej Klujew). Do biura przychodzili
także ludzie z innych polskich organizacji – NZS-u (Robert Bodnar), Ligi Republikańskiej (Wojtek Polaczek), przedstawiciele PPN-u, Federacji Młodzieży Walczącej, KPN-u. Młodzież stu-
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dencka z Ukrainy szkolona była w technikach drukarskich przez grupę „Solidarności Walczącej”
w Jastrzębiu Zdroju, której przewodził Marek Bartosiak „Bartek”.
Jak już wcześniej wspomniałem, latem 1990 r. odwiedziliśmy rodaków w Obwodzie Kokczetawskim (północny Kazachstan), gdzie mieszkają potomkowie Polaków zesłanych z Ukrainy
sowieckiej w latach 1937-1938. Według oficjalnych szacunków, tylko w tym rejonie mieszka
ponad 30 tysięcy osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Nawiązane kontakty z powstającym w tym okresie pierwszym Polskim Stowarzyszeniem w Kazachstanie („Polonia Północna”) zaowocowały długoletnią wspaniałą współpracą. Pionierami odradzania się Polskiej
myśli kulturalnej, tradycji i katolickiej wiary byli – Anatol Diaczyński, Nina i Wiktor Rupetowie,
Piotr Kuberski, Antonina Kasonicz. Wszyscy oni mieszkają już w Polsce na statusie repatriantów.
W późniejszym okresie (1991-1992) wraz z Maciejem Ruszczyńskim działaliśmy na tych terenach na rzecz repatriacji. Nasza słynna ankieta sondażowa, która miała pokazać, że – wbrew
oficjalnym opiniom w Polsce – wielu naszych rodaków chciałoby przyjechać do Polski na stałe,
zrobiła sporo zamieszania w moskiewskiej ambasadzie RP (ekipa Cioska) i polskim parlamencie.
Dość powiedzieć, że za tę akcję straszono nas prokuratorem i nazywano rozrabiaczami. Gazeta
Wyborcza drukowała oszczerstwa przeciwko nam. W ambasadzie usłyszeliśmy także, iż przeprowadzamy antypolską robotę...
Ankieta została przygotowana przez nas po konsultacjach z działaczami polonijnymi Kokczetawu i Karagandy. Na przełomie 1991 i 1992 r. przeprowadziliśmy na tych terenach szereg zebrań
z rodakami, na których podnosiliśmy kwestie repatriacji. Bywało tak, że po zebraniu w jednej
miejscowości jechaliśmy zaraz na zebranie w drugim rejonie, a za nami podążała obwodowa KGB,
lecz na szczęście już tylko wąchali nasze ślady. W zimie szczególnie ciężko poruszać się jest po
kazachskich stepach: zaspy, zawiana droga i mrozy dochodzące nierzadko pod -50 stopni. Ankiety
(w ilości masowej) dotarły też do naszego parlamentu i władz RP. Od tego momentu zajęto się tą
sprawą. Wielokrotnie zapraszano nas na posiedzenia Senackiej i Sejmowej Komisji ds. łączności
z Polakami na Wschodzie, gdzie ja, Maciek, Jadzia i Janusz Kamocki przedstawialiśmy te problemy.
Osobą, która otworzyła nam drzwi do Senatu i Sejmu była pani senator Jadwiga Rudnicka z Gliwic.
Ona, jak i ówczesny prezes PSL – Roman Bartoszcze pomagali nam w sprawach wschodnich jak
nikt inny. Z ich biur poselskich mogliśmy zawsze dzwonić do ZSRS, wysyłać i otrzymywać faksy;
pan Bartoszcze nieraz użyczał nam swego samochodu służbowego, gdy istniała taka potrzeba.
Na temat repatriacji prowadziłem korespondencyjną dyskusję z redaktorem naczelnym paryskiej Kultury, Jerzym Giedroyciem (przełom lat 80. i 90.). Pan Giedroyc zapraszał mnie nawet
do Paryża, obiecując opłacić podróż oraz pobyt. Miał zamiar spotkać mnie ze środowiskiem polskim we Francji w celu przybliżenia im losów naszych rodaków w Kazachstanie i na Syberii.
Jednak nic z tego nie wyszło po tym, jak ostro skrytykowałem jego poglądy na te sprawy: otóż
Giedroyc był kategorycznie przeciwny akcji repatriacyjnej do Polski. Uważał, że w Kazachstanie
i Uzbekistanie (!) należy tworzyć polskie autonomie terytorialne z kulturą i językiem polskim.
I dzięki temu – według redaktora Kultury – powstałoby polskie lobby, które miałoby służyć ojczyźnie. Wyjaśniałem Giedroyciowi, że wszelkie autonomie tego typu to potencjalne zarzewie
konfliktu na tle etnicznym; podawałem przykłady Karabachu, Osetii, Abchazji, Naddniestrza.
Chyba mu wtedy napisałem, że przy całym szacunku dla jego osoby uważam, iż na sprawach
wschodnich zupełnie się nie zna i nie ma wyczucia w tym kierunku; by cokolwiek wiedzieć,
należy tam po prostu bywać. Pewnie się obraził, ponieważ korespondencja urwała się. I zaproszenie do Paryża wygasło...
Gościnnym dla nas miejscem w Warszawie było biuro Konfederacji Polski Niepodległej na
Nowym Świecie. Szefem biura był wtedy członek „Solidarności Walczącej” Seweryn Jaworski,
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który z sympatią patrzył na nasze zaangażowanie na Wschodzie. Tu zawsze można było przyjść,
odpocząć, zadzwonić, porozmawiać, użyć biura na skrzynkę kontaktową. Bardzo często odwiedzaliśmy to miejsce, zwłaszcza, gdy przyjeżdżaliśmy z naszej głównej bazy – z Wilna lub tam
się udawaliśmy. A i herbaty pan Seweryn nie odmówił, czasem jedzeniem poczęstował...
Nasze krakowskie biuro funkcjonowało ponad rok, potem zabrakło funduszy na jego utrzymanie. A i tak po powstaniu Centrum Koordynacyjnego „Warszawa ‘90” pod koniec 1990 r. ciężar
działań przeszedł do Warszawy, więc nie było sensu dalej wynajmować pomieszczeń w Krakowie.
Do Centrum zgłosiły akces (oprócz głównego sygnatariusza – „Solidarności Walczącej” i opozycyjnych ruchów w ZSRS) niektóre polskie ugrupowania polityczne – np. PPN Szeremietiewa-Stańskiego i LDPN (Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość) Piotra Majchrzaka.
Przyłączyli się także Bułgarzy, Rumuni oraz laotańscy politycy na wygnaniu. Przy okazji powstała
Fundacja Wschodnia „Wiedza”, która miała za zadanie gromadzenie środków finansowych na
działalność oraz sprzęt poligraficzny, przerzucany następnie do ZSRS.
Byliśmy członkami tej fundacji. Wspólnymi siłami zorganizowaliśmy główne biuro Centrum
Koordynacyjnego („Biuro Informacyjne”); po rozmowach z Instytutami Obywatelskimi przy Lechu
Wałęsie, ich szef, Zdzisław Najder, wydzielił nam pomieszczenie w Pałacyku Sobańskich w Alejach
Ujazdowskich. Można było tam przebywać nie tylko w dzień, biuro pracowało 24 godziny na dobę.
Dysponowaliśmy telefonem, faksem oraz komputerem (oczywiście, jak na te czasy bardzo prymitywnym). I tu czekały na potrzebujących rozkładane łóżka oraz materace, środki łączności, herbata.
Siedzibą opiekował się Piotr Pacholski z LDPN-u, wysyłał i przyjmował wszelkie materiały i informacje, opracowywał je i robił analizy. Przy Piotrze pracowało jeszcze kilka osób.
Największych wysiłków biura wymagały wydarzenia na Litwie w styczniu 1991 r. Cały personel z Piotrem Pacholskim i Jadzią Chmielowską na czele siedzieli całymi dobami przy telefonie i faksie, odbierali nasze telefony z litewskiego parlamentu (dzwoniliśmy z sali posiedzeń
– gdzie spaliśmy – na przemian z Leonardasem Vilkasem) i po opracowaniu informacji przekazywali polskim i zagranicznym mediom. Biuro koordynowało też akcję wysyłki na Litwę potrzebnych materiałów (szczegóły w dodatku „Styczniowe świadectwo pamiętnego 1991 roku”).
Głównym specjalistą Centrum Koordynacyjnego od wynajdywania i przygotowywania do wysyłki
na Wschód wszelkich maszyn poligraficznych był Tadeusz Markiewicz, były drukarz Tygodnika
Mazowsze, jeden z założycieli (wraz z Adamem Borowskim) oddziału „Solidarności Walczącej”
na Mazowszu, oraz Piotr Izgarszew, drukarz w Regionie Mazowsze „Solidarności”. W 1990
i 1991 r. zostało przygotowanych i przerzuconych do ZSRS kilkanaście offsetów, powielaczy
i innego sprzętu poligraficznego. O ile pamiętam, sprzęt został przetransportowany między innymi na Litwę, Krym, Ukrainę, do Gruzji i Kazachstanu. Organizacje, które były adresatami
przesyłek albo uruchamiały poligrafię same, gdy ich ludzie przeszli przeszkolenie u nas, w Polsce, albo jeździliśmy na miejsce i tam uczyliśmy obsługi offsetów i powielaczy (z Maćkiem
byłem u Tatarów Krymskich w Bachczysaraju, sam natomiast pojechałem z misją uruchomienia
sprzętu do Gruzji i Kazachstanu). […]
Na przełomie 1991 i 1992 r. w Gruzji, w wyniku prowokacji sowieckiej, rozpoczęła się wojna
domowa. Oprócz walk bratobójczych w samym Tbilisi, moskiewskimi rękami rozbudzony został
sztuczny konflikt secesyjny w gruzińskiej prowincji autonomicznej – Abchazji. Efektem tego była
ucieczka prezydenta Zwiada Gamsachurdii z Tbilisi i pozbawienie go władzy. Gamsachurdia nie
był lubiany przez swoich kolegów – byłych opozycjonistów, jednakże wybrany w demokratycznych
wyborach, miał mandat do sprawowania funkcji prezydenta Gruzji. Niestety, Zwiad Gamsachurdia
popełnił wiele błędów, które doprowadziły do wykorzystania sytuacji przez Moskwę. Odwrócili
się od niego byli opozycjoniści, z którymi działał w latach 70. i 80. na rzecz niepodległości Gruzji;

246

kilku z nich kazał nawet zamknąć w więzieniach gruzińskiego KGB. Podejrzewano go o to, że po
aresztowaniu w latach 80. przez sowieckie KGB podpisał lojalkę i podjął współpracę ze służbami
w zamian za łagodne potraktowanie. Wypomniał mu to w 1989 r. najwybitniejszy działacz na rzecz
niepodległości Gruzji, wieloletni łagiernik – Merab Kostawa i miał ku temu podstawy.
Dość powiedzieć, że po masowych aresztowaniach lat 80., długoletnie wyroki w łagrach
o obostrzonym rygorze otrzymali między innymi Kostawa i Tarieł Gwiniaszwili, a Gamsachurdia
został zesłany do... Dagestanu, gdzie pozwolono mu uczyć w szkole i pracować w bibliotece.
A zarzuty miał podobne, jak inni. To było bardzo podejrzane. Podejrzenia nasiliły się po wypadku
samochodowym, w którym zginęli Merab Kostawa i Zurab Czawczawadze (1989). Sądzono powszechnie, że to Zwiad mógł pomóc w sfingowaniu wypadku w celu wyeliminowania niewygodnych kolegów-opozycjonistów. Nie ma jednak na to jednoznacznych dowodów.
Niewątpliwie prezydentura Zwiada Gamsachurdii – przy jego ambicjach i wadach – miała także
pozytywne momenty w dziejach nowego państwa gruzińskiego. To właśnie on przygotował uchwałę
uznającą Czeczenię jako suwerenne państwo. Parlament gruziński niestety nie zdążył jej przegłosować. Moskwa postanowiła działać natychmiast i upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu: po
pierwsze – nie dopuścić do debaty w gruzińskim parlamencie o Czeczenii; po drugie – wykreować
jako zbawcę i bohatera narodowego Gruzji swego człowieka, Eduarda Szewardnadze, a następnie
rękami samej antyzwiadowskiej opozycji posadzić go na prezydencki stołek. Moskwie udało się
zrealizować ten plan perfekcyjnie, a następstwa KGB-owskiej akcji odczuwalne są do dziś.
Opozycjoniści w dobrej wierze odebrali funkcję prezydenta Zwiadowi. Sądzili, że po jego
usunięciu są w stanie zapanować nad sytuacją w kraju i ustanowić prawdziwie demokratyczny
ustrój. Chciano także przywrócić dawne tradycje: lider Narodowo-Demokratycznej Partii Gruzji,
Gija Czanturia, w imieniu gruzińskiej opozycji pojechał do Hiszpanii, gdzie mieszkają potomkowie carskiej rodziny Bagrationów. Przedstawił tam pomysł przywrócenia w Gruzji dynastii lub
objęcia przez kogoś z rodziny carskiej urzędu prezydenckiego. Nie spotkało się to z przychylnym
przyjęciem. Na placu boju pozostał przywieziony przez Moskwę Szewardnadze, a jego rządy okazały się dla Gruzji fatalne w skutkach, zwłaszcza pod względem gospodarczym, ale i politycznym.
Gamsachurdia uciekł do Zugdidi (jego rodzinne tereny), gdzie jakiś czas stawiał opór, potem
wraz z żoną Mananą otrzymali azyl od prezydenta Czeczenii – Dżochara Dudajewa. W Iczkerii
dopadli Gamsachurdię agenci Moskwy: został podstępnie otruty i zmarł. W te dni wojenne na
ulicach Tbilisi (armaty, broń maszynowa, ostrzał pałacu prezydenckiego) właśnie przybyliśmy
z Maciejem Ruszczyńskim do Gruzji. W Tbilisi była też Jadzia Chmielowska, o czym wtedy nie
wiedzieliśmy. A Jadzia nie wiedziała o naszym pobycie. Dowiedzieliśmy się dopiero po powrocie
do Polski... Chmielowska w ogóle specjalizowała się w Kaukazie – Gruzji i Azerbejdżanie.
Nasze kontakty z gruzińskimi opozycjonistami datowały się od 1990 r. Niektóre z partii
i organizacji antykomunistycznych znalazły się później w Centrum Koordynacyjnym „Warszawa
90”. I tak NDPG – lider Georgii Czanturia (zginął w zamachu w 1995 r.) i jego żona Irina Sariszwili-Czanturia (przez krótki czas wicepremier Gruzji), Tamaz Cereteli, Georgij Achałaja,
Mamuka Georgadze. Partia Republikańska – Wachtang Dzabiradze, Dawid Berdzeniszwili, Tarieł Gwiniaszwili (sekretarz Stowarzyszenia Ilji Czawczawadze, do dziś nasz serdeczny przyjaciel), Amzor Abżandadze, bracia Iwlian i Georgi Chaindrawa. Stowarzyszenie Obywateli Gruzji
– Waża Mtauraszwili.
W odradzającej się gruzińskiej Polonii działali wtedy m.in. Maria Filina, Anatol Kozbielewski,
Inna Wienckiewicz, Alisa Berdzenidze, Nodar i Simon Gdzeliszwili, Lubow Breinakowska
i inni. Na płaszczyźnie politycznej i polonijnej zaczynał się uaktywniać Aleksander Rusiecki
(dziś szef „Instytutu Południowo-Kaukaskiego na rzecz Bezpieczeństwa Regionalnego” i koor-
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dynator Klubu Polskiego w Tbilisi). W 1990 r. doprowadziłem do spotkania tych działaczy gruzińskiej Polonii z ówczesnym wicepremierem Gruzji – Sandro Kawsadze. Odpowiadał on za relacje z mniejszościami narodowymi. Obiecał pomoc w rejestracji stowarzyszenia i jakieś dotacje.
Ponoć obietnicy dotrzymał. Jak to w życiu bywa, polonijne środowisko w Gruzji podzieliło się
w ciągu kilkunastu lat na małe stowarzyszenia i grupy, częstokroć wrogo odnoszące się do siebie....
Mam przed oczyma obrazek – rok 1991, centralna ulica Tbilisi, wtedy jeszcze Lenina, dziś
Prospekt Rustaweli. Na ówczesnym placu Lenina (dziś Wolności) stał pomnik „wodza” (tegoż
Lenina). Wokół pomnika oraz na przylegających do placu ulicach nieprzebrane tłumy, kilka dźwigów. Ludzie żądają usunięcia pomnika Lenina, podjeżdża sprzęt i ma się rozpocząć demontaż
komunistycznego symbolu. Już mają zaczepiać liny o spiżowe cielsko „wodza”, lecz ktoś wbiega
na postument i osłania pomnik swoim ciałem... To pierwszy sekretarz KC KPZS Gruzji – Gumbaridze. Tego dnia pomnik jeszcze przetrwał. Ale nie na długo. Komunistyczny Rejtan.
Nie mniej tragiczna historia wydarzyła się w Azerbejdżanie. Po obaleniu komunisty Mutalibowa, władzę przejął lider Azerskiego Frontu Narodowego, Elczibej. Spotykaliśmy się z nim
oraz z Tofikiem Gasimowem, Isą Gambarem, Salehem Abbasowem, Daszgynem Abarowem
jeszcze w 1990 r., a Front wszedł w skład Centrum Koordynacyjnego. Można powiedzieć, że
w tym czasie była spora szansa na zakończenie konfliktu karabachskiego, gdyż działacze Frontu
i ormiańscy niepodległościowcy z Armeńskiej Partii Republikańskiej (Paruir Hairikian, Aszot
Nazarian, Ruben Asłanian, Lewon Akopian), będąc w naszej organizacji, zaczęli coraz wyraźniej
zbliżać się w swoich stanowiskach. Zauważaliśmy to na kolejnych konferencjach. Niestety, Rosjanie zagrali „kartą” Mutalibowa, który przez rewoltę otworzył drogę do władzy Gajdarowi Alijewowi, staremu sowieckiemu komuchowi. Elczibej został odprawiony na zsyłkę do
Nachiczewania, gdzie parę lat później zmarł. W Armenii zaś do władzy doszli ludzie promoskiewscy i końca konfliktu karabachskiego nie widać. I oto Kremlowi chodzi.
Z azerbejdżańskich organizacji, które przystąpiły w Warszawie do Centrum Koordynacyjnego, oprócz Azerbejdżańskiego Frontu Narodowego, można jeszcze wymienić partię „Musawat” i Yeni Musawat. Z liderów tych partii należy wskazać: Achmeda Ahmedowa Rza-Ogly,
Ajdyna Ali-Zade, Gusejna Halilowa Artych-Ogly, Wagifa Achmedowa Rza-Ogly.
Na Białorusi współpracowaliśmy z Białoruskim Frontem Narodowym. Lider BNF-u, Zianon
Paźniak, działał na rzecz pełnej niepodległości Białorusi, odrodzenia białoruskiego języka, kultury i tradycji. Historyk sztuki, archeolog, pod koniec lat 80. wydobył na świat dzienny ponurą
prawdę o zbrodniach komunistycznych: w przyległych do Mińska Kuropatach odkrył masowe
groby z lat 30. Dziesiątki tysięcy ofiar komunizmu, mordowanych z zimną krwią. Białorusini,
Polacy, Rosjanie i wiele innych narodowości w różnym wieku. Kobiety, starcy, dzieci. Pamiętam,
że zamieściliśmy informacje o tym w którymś z biuletynów „Solidarności Walczącej” w 1988
lub 1989 r. Wraz z Paźniakiem w BNF działali również: Siarhiej Papkou, Walery Bujwał, Jurij
Bielenkij, Siarhiej Nawumczik, bard białoruski Serżuk Sakałau-Wojusz, Wincuk Wiaczorka (po
wymuszonej emigracji Paźniaka, Wiaczorka dokonał w BNF-ie rozłamu, przejął majątek partii
i zawłaszczył nazwę). Po 1990 r. nawiązaliśmy również kontakty z polskimi organizacjami
w Grodnie (Tadeusz Gawin, Eugeniusz Skrobocki, Poczobut) i w Lidzie (Mieczysław Chojnicki
i Kazimierz Choder, tu właściwie kontakty istniały od końca 1988 r.) oraz ze Związkiem Tatarów
Białoruskich (Ibrahim Konopacki).
W Uzbekistanie nawiązaliśmy kontakt z opozycyjną partią „Birlik”. Niestety, wpływy postsowieckich notabli w nowo powstałym państwie uzbeckim były tak silne, że krok po kroku
z życia publicznego wyparto wszelką opozycję. Dyktator Uzbekistanu – Kerimow – zmusił do
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opuszczenia kraju liderów „Birlika” – braci Pułatowych. To samo działo się w Turkmenii. Saparmurad Nijazow, na wzór Kim Ir Sena, stał się stopniowo „ojcem narodu” i kontroluje dosłownie
wszystko. Nazywają go też „małym Stalinem”. W porównaniu do tych państw Kazachstan i Kirgizja są wprost rajem dla opozycji. Odwiedzając Kazachstan w 1990 r. i później, zaprosiliśmy do
Centrum Koordynacyjnego „Warszawa ’90” partię „Żełtoksan”: liderzy – Chasen Kożachmetow
(kompozytor, muzykolog i więzień w czasach sowieckich za „rozruchy na tle narodowościowym”
w Ałmacie w 1986 r., jego babcia była Polką) i Michaił Kubekow; oraz partię ERK.
Do różnych zakątków ZSRS drogi zazwyczaj wiodły przez Moskwę, więc i tam trzeba było
zorganizować jakąś bazę wypadową (noclegi). Najczęściej zatrzymywaliśmy się w mieszkaniu
Olgi Korzininy i Lwa Wołochońskiego, twórców niezależnych związków zawodowych SMOT.
Do nich zaglądali także ludzie z różnych niezależnych środowisk rosyjskich, była więc możliwość
wymiany poglądów i informacji. Z Olgą i Lwem dzieliliśmy się doświadczeniami z pierwszej
„Solidarności” i z pracy konspiracyjnej. Zostaliśmy nawet honorowymi członkami SMOT-u.
W początkowym okresie naszych wyjazdów na Wschód, korzystaliśmy z zaproszeń wystawianych przez moich krewnych z Grodna, Staniewskich. Wyrobienie takiego zaproszenia wiązało
się z długą procedurą w urzędach paszportowych ówczesnego ZSRS. By mieć zapas takich zaproszeń, wysyłałem dane swoje i ludzi ze mną wojażujących także na Litwę (rodzina Babuszkinych) i do Gruzji (rodzina Adamija). W końcu 1989 czy też na początku roku 1990
dowiedzieliśmy się o innym sposobie wjazdu do ZSRS: na pieczątkę służbową AB, wbijaną do
paszportu w naszych urzędach paszportowych. Za podstawę do uzyskania takiego stempla należało mieć jakiekolwiek oficjalne zaproszenie z ZSSR, na papierze firmowym, z pieczątką. Procedura trwała... kilka minut! Więc braliśmy formularze firmowe in blanco od zaprzyjaźnionych
partii i organizacji niepodległościowych z Litwy, Gruzji, Ukrainy i Krymu, podpisane przez liderów i opieczętowane. Gdy trzeba było nagle wyjechać – wypisywało się „zaproszenie na konferencję” ze swoimi danymi (najczęściej po angielsku, by wyglądało poważnie dla granicznych
służb sowieckich), otrzymywaliśmy AB – i jazda!!! Ten sposób nigdy nas nie zawiódł, a wyjeżdżaliśmy w tamtym kierunku kilkanaście razy w roku. Przez wiele lat. […]
Rozdział wschodni był niezwykle ważną kartą w dziejach „Solidarności Walczącej”. Niestety,
rządy i prezydent odradzającej się Rzeczypospolitej w bardzo małym wymiarze wykorzystali naszą
pracę i kontakty na terytorium upadającego imperium. Na wydarzenia wschodnie reagowali zawsze z opóźnieniem, nieraz nieadekwatnie do zaistniałej sytuacji, pokazując swoją niewiedzę
w tych sprawach. Najbardziej rażącymi błędami tego czasu był zapewne brak uznania przez Polskę państwa litewskiego (pierwsza uczyniła to Islandia) oraz zamiar wysłania telegramu gratulacyjnego przez Lecha Wałęsę do uczestników puczu w Moskwie w 1991 r. (Janajew, Pugo i inni).
Na szczęście, ktoś do tego nie dopuścił. Przykład ten świadczy o „przenikliwości” i „politycznym
wyczuciu” naszego prezydenta. Donald Tusk, wówczas przewodniczący partii rządzącej (Premierem RP był wtedy Jan Krzysztof Bielecki z partii Tuska), zdążył jednak wydać oświadczenie,
opublikowane w polskiej prasie, że Rząd RP ułoży sobie stosunki z nową władzą na Kremlu.
Od czasu naszej pracy na wschodzie pod szyldem „Solidarności Walczącej” minęło około 15
lat. Wiele faktów wyparowało z głowy, zatarły się twarze, nazwiska, adresy. Pamięć ludzka jest
zawodna, zwłaszcza, gdy nie sporządza się notatek i nie prowadzi dziennika. Lecz zawsze coś
pozostaje i to „coś” trzeba obudzić, opisać, skonsultować z innymi uczestnikami wydarzeń, odszukać utracone kontakty. Powoli, mozolnie przypominają się nazwiska, z wysiłkiem porządkujemy chronologię wydarzeń, zatarte twarze robią się coraz bardziej wyraźne. To „coś” jest
przecież cząstką nas samych, drobinką historii, którą mamy obowiązek ożywić dla przyszłych
pokoleń. Zróbmy to najlepiej, jak tylko potrafimy.

Grupy Oporu

„Solidarni”
boleSław andrzeJ JabłońSki
(„brok ii”, „omega”, „ProfeSor”)

Dlaczego traﬁłem do konspiracji?
Od powstania listopadowego, w każdym pokoleniu w mojej
rodzinie był przynajmniej jeden Sybirak. Moi rodzice walczyli
w pod ziemiu podczas wojny (przez nasz dom „przechodził” premier Tomasz Arciszewski przed opuszczeniem Polski samolotem,
którym przyleciał Jan Nowak-Jeziorański; ojciec uczestniczył
w akcji odbijania prof. Karskiego; mama siedziała na nasłuchach
radiowych, których treść woziła do Krakowa). Nic więc dziwnego,
że wychowany w takiej atmosferze założyłem w szkole powszechnej „małe NIE, na złość im”. Ta zabawa trwała pół roku. Porządnie
oberwałem, zostałem „ślepym narzędziem w ręku…” i nie dostałem się do Gimnazjum Mickiewicza. W szkole ogólnokształcącej
malowałem na wagonach, na stacji Warszawa Praga Towarowa,
zbyt długie hasło: „Nie wywozić węgla do Indian zza Buga po 2.40 zł /t”. Uratował mnie wtedy
tzw. dobry charakter w nogach; znowu profilaktyczny łomot i stałem się „wrzodem na zdrowym
ciele szkoły”. Podczas egzaminów wstępnych na Wydział Biologii i Nauki o Ziemi UW chciano
wykorzystać te zaszłości, ale uratował mnie Dziekan wydziału – prof. Zygmunt Kraczkiewicz.
Latem 1945 r. poznałem Ludwika Cohna, kiedy wraz z ojcem i dr. Stanisławem Molickim
przerzucali na Zachód Zygmunta Zarembę. Cohn bywał częstym gościem w domu moich
rodziców po odsiedzeniu pięciu lat. W domu teścia, Stanisława Salskiego, poznałem jego znajomych z więzień PRL: Władysława Siłę-Nowickiego („Łysego”), Wincentego Kwiecińskiego
(„Lotnego”), Józefa Rybickiego („Andrzeja”) oraz Leopolda Kumanta („Lopka”). Z wymienionymi żołnierzami Kedywu spotykałem się też u siostry teścia – Jadwigi Strzemżalskiej (sanitariuszki AK z Powstania Warszawskiego i łączniczki Komendy Głównej). Dzięki tym
znajomościom otrzymałem dobre podstawy pracy konspiracyjnej.
Jestem katolikiem, więc zapamiętałem słowa księdza Franciszka Blachnickiego, twórcy
ruchu oazowego. Mówił on, że komunizm jest dziełem szatana, bo walczy z Bogiem, opiera się
na kłamstwie i sieje nienawiść. Nie mogłem więc tylko biernie obserwować biegu zdarzeń!

Pierwsze kontakty

250

W 1976 r. w mieszkaniu rodziców przy ulicy Długiej Ludwik Cohn zaproponował mi współpracę z KOR. Wprawdzie odpowiadała mi praca w informacji defensywnej, ale chciałem ją wykonywać wyłącznie dla Cohna, lub dla niego poprzez Wincentego Kwiecińskiego. Nie chciałem
angażować się w inną działalność, ponieważ wielu ludzi z KOR-u miało przeszłość komunistyczną; nie widziałem też sensu jawnego działania o charakterze demonstracyjnym, bo jawność
opozycji w tym systemie musiała – według mnie – doprowadzić do ciągłych aresztowań, a więc
do ograniczenia liczby osób oddanych sprawie niepodległości. Z tego okresu utkwiły mi w pamięci dwie akcje, w których brałem udział.
Pierwsza to „zadołowanie” w pewnym klasztorze pamiętników Kazimierza Pużaka, a następnie doprowadzenie do ich publikacji na Zachodzie w pierwszej połowie lat 70. Zaczęło się
od częstych odwiedzin przedwojennych działaczy PPS, przez ludzi którzy od 1948 r. nie utrzymywali kontaktów towarzyskich, a którzy podczas niespodziewanych wizyt mimochodem nawiązywali do sprawy Pużaka. Ojciec i Ludwik Cohn stwierdzili, że komuniści mogą obawiać się
tych wspomnień i dlatego chcą je zarekwirować.
Drugą była udana prowokacja wobec Garsteckiego. Agent ten zaczął kręcić się wokół przedwojennych działaczy PSL i PPS. Usiłował nawiązać kontakty towarzyskie i sugerował konieczność
rozpoczęcia działalności podziemnej pod szyldem tych partii. Udało się namówić kilku ludzi do
puszczenia plotki, że Ludwik Cohn przechowuje w domu część pamiętników z okresu WiN
i Zjednoczenia PPS z PPR. W następstwie tego, dublet fragmentu pamiętników został zabrany
podczas rewizji. Niedługo potem Garstecki, polemizując z Cohnem (chyba na łamach jakiejś prasy
austriackiej? – nie pamiętam), wykazał, że znał pamiętnik, który trafił w ręce ubecji. Stało się
jasne, kim on jest, ale niestety nie dla wszystkich. W stanie wojennym Garstecki został zatrzymany
i trzeba było przekazać do tego „internatu” odpowiednią informację przez kościół św. Marcina.
Niekiedy zdarzało się, że ze zdemaskowanymi agentami spotykałem się potem w moim
Instytucie. I tak np. niewiasta z naszej biblioteki, której mąż był lekarzem w BOR a syn pracował w MSZ (ze względu na brak lustracji nie mogę podać nazwisk tych prawdopodobnie żyjących osób), przychodziła na godzinę 19.00 na mszę świętą do Katedry św. Jana i siadała pod
amboną. Podczas kazania otwierała torebkę, którą zamykała po jego zakończeniu. Udało się
zaobserwować, że w torebce znajdował się magnetofon. Innym razem, natrafiłem na zasłuchanego i nagrywającego obrady Episkopatu ubiaka, który siedział w samochodzie „Warszawa”
przy szkole teatralnej przy ulicy Miodowej. Jakież było moje zdziwienie, kiedy po kilku latach
został on pracownikiem Instytutu Zoologicznego PAN przy ulicy Wilczej. Był on już wtedy
nałogowym alkoholikiem i potrafił chwalić się, że podczas studiów w Łodzi chodził z pistoletem. Zapił się na śmierć, więc mogę podać nazwisko – Kinastowski (imienia nie pamiętam).
Udało się ustalić, że na początku lat 80. podsłuchy Episkopatu były prowadzone też przez
ścianę budynku Ministerstwa Zdrowia. „Lopek” organizował wtedy płyty miedziane i cały
proces zagłuszania.
Jeszcze jedno wspomnienie – opłatek organizowany przez księdza Prymasa Wyszyńskiego
dla żołnierzy AK i osób współpracujących z nimi (w połowie stycznia 1978 r.). Ksiądz Prymas
powiedział wtedy, że historia nabrała teraz przyspieszenia i chociaż On nie doczeka niepodległości, to moje pokolenie doczeka. Dodał też proroczo: Ci, którzy budowali komunizm są na
tym etapie historycznym waszymi sprzymierzeńcami, ale zachowują się jak niewdzięczny pies,
kąsający rękę swego pana, która go karmi. Będzie jednak nieszczęście, jeśli po upadku komunizmu przejmą oni władzę, bo moralność jest dla nich pojęciem względnym. […]
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Wielu ludzi z KOR miało pochodzenie żydowskie i prawdopodobnie zaadoptowali zachowanie swoich rodaków z opozycji w Rosji sowieckiej, np. pani umawiała się z korespondentem
amerykańskiego pisma, że o konkretnej godzinie pojawi się na jej balkonie transparent: „KGB
pozwólcie wyjechać do Izraela”. Korespondent robił zdjęcie i okazywało się, że jest to protest
o szerokim zasięgu. W Rosji sowieckiej nie można było sobie pozwolić na inne metody protestu;
natomiast w Polsce sytuacja była odmienna. Moi przełożeni z AK traktowali współpracę z KOR
jako jeden z pożytecznych elementów działalności niepodległościowej, ale dystansowali się od
„metody na Drayfusa”. Po Okrągłym Stole okazało się, że na wyróżnienie zasługują tylko Ci,
którzy siedzieli i ich koronnym argumentem było: ale ja siedziałem!
W roku 1978 zostałem powołany do grupy naukowej pracującej w Stacji Antarktycznej im.
Arctowskiego na King George Isl. Powiadomiłem o tym „Lopka” – Leopolda Kumanta i „Lotnego” – Wincentego Kwiecińskiego, którzy wykorzystali tę okazję do przekazania za moim pośrednictwem „handlarzowi okrętowemu” w Kanale Kilońskim korespondencji i odebrania od
niego kontenerów (takich, jakich używano do przewożenia towarów do kiosków Ruch-u – a były
one sprowadzone z Polski). Kontenerki te miały już wypisane moje numery bagażowe i przyjąłem je oficjalnie jako aparaturę naukową. W rzeczywistości zapakowano do nich powielacz
i matryce. Ta przesyłka odbyła bardzo długą drogę do Polski: Kanał Kiloński – Antarktyda – Australia – Morze Śródziemne – Gdynia – Stacja Terenowa PAN Łomna Las (gdzie pracowałem
przed wyprawą) – Otrębusy (mój dom) – Warszawa („Lopek”).
W wyprawach antarktycznych brało udział wielu ludzi z UB i II wojskowej, ale oznakowane
uprzednio kontenerki nie budziły podejrzeń. Celnikom w Warszawie musiałem dostarczyć
pismo od władz PAN, informujące, że na Antarktydzie nie ma polskiego konsula i dlatego nie
posiadam odpowiedniego pisma dla urzędu celnego. Podczas kolejnej wyprawy w 1979 r. przekazałem w Kanale Kilońskim „handlarzowi” kolejną porcję korespondencji.
Po powrocie do Polski w maju 1981 r. nawiązałem kontakt z Jerzym Zieleńskim (redaktorem
„Solidarności”), którego poznałem podczas wyprawy do podziemi w Kłodzku (Jerzy był wtedy
dziennikarzem Dookoła Świata). Dowiedziałem się od niego, że „Solidarność” nie ma tzw. drugiego garnituru, uznałem więc, że nie ma sensu angażować się w jawną działalność. Ugruntowała
mnie w tym przekonaniu rozmowa z działaczem „Solidarności” w Zakładach Radiowo-Telewizyjnych (tak się chyba ten zakład nazywał?) na Pradze – Konradem Dzięciołowskim. Koledzy
ci uważali, że mamy tak duże poparcie związków zawodowych na Zachodzie, że komuna nie
odważy się na likwidację „Solidarności”.
W tym czasie Ludwik Cohn był już bardzo schorowany i nie miał wpływu na żywiołowy bieg
wypadków. Wykonywałem więc zadania zlecone przez „Lotnego” i „Lopka”. Polegały one na
zbieraniu informacji o największych krzykaczach na wiecach oraz budowaniu sieci kontaktów
bez telefonów (np. do cioci Zofii Fedorowiczowej w Zakopanem, gdzie dostarczał „bibułę” mój
brat cioteczny Jerzy Ficowski – wiadomość docierała w ciągu 5-9 dni). Sieć ta składała się głównie z ludzi byłej AK i ich rodzin (np. w powiecie grójeckim byli to ludzie związani z moim wujostwem – Andrzej Kincel, Dariusz Jakubczyk; wuj był tam komendantem podchorążówki,
a ciocia miała w Kociszewie radio). W Kieleckiem współpracowałem z „Wujaszkiem” – płk. AK
Józefem Teligą („Solidarność” Rolników Indywidualnych) oraz moim przyjacielem z wypraw
antarktycznych – doc. dr. Zbigniewem Rubinowskim (zawód geologa i działacza ochrony przyrody pozwolił, jak się potem okazało w stanie wojennym, na swobodne poruszanie się w terenie).
Sieci te zostały wykorzystane po 13 grudnia 1981 r. do kolportowania podziemnej prasy.
Między 15 a 20 listopada 1981 r. uzyskałem wiarygodną informację „o konieczności wprowadzenia stanu wyjątkowego”, co przekazałem „Lotnemu”. Był on zdegustowany brakiem „dru-

giego garnituru”; przewidywał represje i polecał zgromadzenie papieru (czasu wystarczyło na
zgromadzenie tylko kilkunastu ryz oraz starego powielacza).

Od 13 grudnia 1981 r. do powstania Oﬁcyny Wydawniczej „Rytm”
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Przed rozpoczęciem stanu wojennego ubecja coraz liczniej wciskała się do aktywu działaczy
„Solidarności” w zakładach pracy (byli to najbardziej radykalni krzykacze). Zaktywizowano też
uboli zatrudnionych jako listonosze, inkasenci za prąd i gaz oraz fryzjerzy do wyciągania informacji od ludzi, z którymi spotykali się w pracy. Listę takich ubeków przekazałem potem „Alkowi” – Andrzejowi Niedkowi wraz z adresami w okresie przygotowywania tzw. akcji „skunks”.
Rozpracowywanie społeczeństwa polegało również na wykorzystywaniu struktury zasiedlania
osiedli i dzielnic; pewien procent mieszkań zajmowali ubecy, którzy przychodzili na rozmowy
do sąsiadów, przynosząc różne wydawnictwa, niektóre z nich zostawiali.
Niewiele brakowało, abyśmy z żoną wpadli przez taką sąsiadkę (córka państwa G. w Otrębusach – wobec tego, że nie było lustracji, nie jestem upoważniony do podawania jej nazwiska).
Na początku stanu wojennego otrzymałem informację, że na terenie gminy Brwinów małżeństwo biologów kolportuje niezależną prasę i czyta ją w gronie sąsiadów. Byłem jednak tak pewny
siebie, że poszedłem z tą wiadomością do księdza Leona Kantorskiego, sugerując, że może to
być ktoś z placówki SGGW w Brwinowie i poprosiłem o ostrzeżenie tych ludzi. Całe szczęście,
że z przyzwyczajenia „oczyściłem” mieszkanie, bo po tygodniu okazało się, że donos dotyczył
naszej rodziny i został złożony przez córkę państwa G.
14 grudnia 1981 r. pojechałem do cioci Strzemżalskiej, gdzie już wcześniej byli „Lotny”
i „Lopek”, którzy wstępnie ustalali listę internowanych i poszukiwanych. Zapytałem o „Onycha” – Janusza Onyszkiewicza, którego znałem z wypraw jaskiniowych i mogłem go przetrzymywać; okazało się jednak, że został internowany.
„Lotny” i „Lopek” poruszyli temat „skoku” na Biuro Budowy Pomnika Powstania Warszawskiego, mieszczące się przy ulicy Długiej 29 (wiedzieli, że moi rodzice mieszkają przy ulicy
Długiej 24). „Skok” odbył się następnego dnia podczas godzin pracy (ewentualne alibi
– „Lopek” przyszedł do pracy). „Lopek” zerwał namoczone denaturatem paski z pieczęciami
oznaczającymi zamknięcie lokalu, a że „czerwoni” nie założyli kłódki, więc pomieszczenie
można było otworzyć kluczem „Lopka”. Poprzedniego dnia nauczyłem się na pamięć rozmieszczenia mebli i szuflad, z których należało wyjąć wartościowe materiały. Z pomieszczenia była
bardzo dobrze widoczna ulica Długa. Do bramy Instytutu Historii Sztuki i Kultury Materialnej
było nie więcej niż 40 metrów, a tam pod osłoną budynku przechodziło się do klatki schodowej
rodziców. Wystarczyło tylko popatrzeć przez okno biura, by upewnić się czy ulicą nie przechodzi
patrol i spokojnie pokonać niewielką odległość z paczkami. „Lopek” zabrał jakąś niewielką
sumę pieniędzy (pokaźna kwota została zabrana w sobotę przed ogłoszeniem stanu wojennego);
dał mi też plakaty oraz paczki z powiązanych teczek biurowych. Wszystkie te rzeczy zostały
przeniesione podczas trzech przemarszów. Po świętach Wielkiej Nocy w 1982 r. materiały zgromadzone u moich rodziców przewieziono na osiedle Orlik, gdzie mieszkał „Lopek”. Na pamiątkę tego „skoku” otrzymałem od niego żółty plakat promujący budowę pomnika, który po
śmierci Ojca przekazałem wraz z archiwaliami moimi i rodziców do Archiwum Akt Nowych.
W okresie Bożego Narodzenia (trudno mi teraz ustalić czy było to przed, czy też po Świętach) pojawiła się w Warszawie z darami dla represjonowanych pani z Mediolanu, która przynajmniej przez pięć lat była tam rezydentem służb specjalnych PRL i już na początku stanu
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wojennego została uruchomiona w celu wniknięcia w podziemne struktury „Solidarności”.
Dałem o tym znać księdzu Tomaszowi Bojasińskiemu w kościele św. Marcina i, o ile mi wiadomo, pani ta więcej nie pojawiła się w Warszawie.
Po powrocie z Antarktydy zaprzyjaźniłem się z sąsiadem Czesławem Kropielnickim, o którym wiedziałem, że miał kiedyś bar vis á vis mieszkania Jacka
Kuronia. I kiedy do Jacka przychodziło dużo ludzi,
Czesław odciągał z obserwacji „krawężników”, prosząc o pomoc w przenoszeniu skrzynek z piwem, którym potem szczodrze częstował. Po objęciu baru
„Hutnik” dowoził strajkującym jedzenie. Czesław
zgodził się na współpracę już 13 grudnia i zarekomendował swojego szwagra Marka Grzelakowskiego.
Do współpracy wciągnąłem też przełożonego mego
najstarszego syna z oazy – Andrzeja Rotowskiego.
Przed Bożym Narodzeniem Andrzej (absolwent
Technikum Kolejowego) pokazał nam, gdzie można
podłączyć się do głośników na peronie PKP w Pruszkowie i dał na taśmie satyryczne przemówienie Jaruzelskiego z wybranych fragmentów jego wystąpień.
Poświęciłem swój mały magnetofon, i tak powstała
audycja nadana między godziną 16.00 a 17.00, kiedy
ludzie wracali z pracy.
Przed Bożym Narodzeniem Krzysztof Zdzitowiecki (kolega ze studiów, wypraw w góry i na
Antarktydę) skontaktował mnie u siebie w domu ze swoim szwagrem – Andrzejem Niedkiem
(„Alkiem”) i Anną Lachocką. „Alek” zaproponował, bym zajął się dokumentacją oraz informacją;
stąd mój pseudonim – „Omega”. Czesławowi Kropielnickiemu mogłem przekazać sprawy transportu, bo wcześniej ofiarował on takie usługi. Łączniczką między mną a „Alkiem” została Anka
Lachocka, a w sytuacjach awaryjnych moja żona, ponieważ pracowała w Zakładzie Parazytologii
PAN przy ulicy Pasteura 3 razem z Krzysztofem Zdzitowieckim. Kontakt między mną a „górą”
w Regionie miał przejąć Witek Zieliński, który znał Janka Gołąba, Wojciecha Skowrona i księdza
Leona Kantorskiego. Rolę awaryjnego łącznika pełnił mój najstarszy syn – Przemysław, ze
względu na kontakty oazowe w Podkowie Leśnej. I tak powstały zręby struktury organizacji,
która według „Alka” miała nosić nazwę Grupy Specjalne (główne zadania to: „konspiracja
w konspiracji” – jak mówił „Alek” – oraz karanie kolaborantów, ochrona ludzi, zebrań oraz manifestacji).
Trzon grupy „Alka” stanowili jego koledzy z Wydziału Geologii UW, którzy zorganizowali
się jeszcze w okresie jawnego działania „Solidarności”, po pobiciu Jana Rulewskiego. W związku
z tym, że prawie każdy z nich trenował sztuki walki, zajmowali się ochroną wieców i przywódców
„Solidarności” z Regionu Mazowsze. Grupa ta (około 20 ludzi) została uruchomiona już 13
grudnia 1981 r. O to, kto wydał rozkaz grupie należałoby raczej zapytać kolegę z pracy „Alka”,
Krzysztofa Laskowskiego, bo on kontaktował się wcześniej w Regionie z pracownikiem PAN
(podobno już zmarł), który ten rozkaz przekazał. Już 13 grudnia Jacek Cibor zorganizował konferencję prasową dla dziennikarzy na Żoliborzu (miała ona miejsce najprawdopodobniej w teatrze), a pozostali przewozili do kryjówek osoby zagrożone aresztowaniem. W nocy z 14 na
15 grudnia Ewa Zołotucho (siostra „Grubego” – Piotra Izgarszewa, która pracowała w Regionie)
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drukowała pierwsze ulotki na jachcie zeslipowanym przy nadbrzeżu WTW na Czerniakowie.
Według Ewy, jacht należał do kogoś z Politechniki Warszawskiej i druk odbywał się przy pomocy
właściciela jachtu (nie udało się ustalić nazwiska; w rejonie tego nabrzeża była jeszcze jedna
przystań, więc nie ma pewności, na której znajdował się ten jacht).
Już na początku stycznia 1982 r. kolportowaliśmy pierwsze ulotki (zawierały one m.in. wiersze i piosenki o treści patriotycznej, lub stanowiły satyrę na „Wronie gniazdo”). Treść jednej
z nich pozostaje wciąż bardzo aktualna („Mazur Europejski”), stąd też rozdawano ją pod Katedrą św. Jana 10 listopada 2010 r. W tym czasie większość ulotek była przepisywana na biurowych maszynach, których wzory czcionek znajdowały się w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy,
Publikacji i Widowisk (tak się chyba nazywała oficjalnie ta ubecka cenzura). Moja prywatna
maszyna, zakupiona w 1963 r., została natychmiast „zmodernizowana” (tzn. posiadała czcionki
z trzech maszyn, a pomagał przy tym kolega z Pracowni Ornitologicznej – Zbigniew Świrski).
Za radą przyjaciół z AK nie puszczaliśmy w obieg pierwszych stron, lecz kolejne kopie. W przepisywaniu pomagała mi żona oraz najstarszy syn – Przemysław. Była to żmudna praca, bo na
małej maszynie można było podłożyć tylko pięć kalek. Znacznie większy „urobek” miała zawsze
Anka Lachocka, ponieważ pisała na profesjonalnej maszynie z Zakładu Hydro-Geologii UW.
W związku z tym, że brakowało potem „rąk do pracy”, musieliśmy zajmować się też innymi
sprawami. Po przejęciu roli koordynatora Grup przez Teosia Klincewicza, nazwał on po pewnym
czasie rozbudowane struktury Grup Specjalnych Grupami Oporu, aby nie kojarzyły się z działaniami terrorystycznymi. Podczas pierwszego spotkania z „Alkiem” zaproponowałem zbieranie
dowodów osobistych od pijaków w barze „Hutnik”. W drugiej połowie stycznia przekazałem za
pośrednictwem „Alka” około 25-30 dowodów do legalizacji Teosiowi Klincewiczowi (wtedy
miał chyba pseudonim „Borys”?). Drugi taki sam plik dowodów dostarczyłem w połowie lutego
i marca, wraz z nadrukowanymi listownikami kilku instytutów PAN i pieczątkami dla „legalnego” kupowania papieru.
W tym okresie gromadziliśmy również broń, amunicję i materiały wybuchowe. Moja wiedza
w tym zakresie jest niepełna (rolę szefa „zbrojeniówki” pełnił „Gruby”, który nawet przed „Alkiem” i Teosiem nie otwierał zbytnio serca). Wiem tylko, że dwie zbrojownie były zlokalizowane
w Warszawie, a trzy poza nią. W każdej z nich znajdował się co najmniej jeden rkm (wraz z pełnym magazynkiem) oraz pistolety – w sumie mieliśmy ich 15-20 sztuk, w tym dwa z tłumikami
od byłych żołnierzy AK (informacja od „Grubego”). Najbliżsi użycia broni byliśmy po zabójstwie
księdza Jerzego Popiełuszki. Obiekt rewanżu został rozpracowany, a kolejne dwa-trzy opracowywane. Zrezygnowaliśmy z tych zamachów, ponieważ jeden z księży przypomniał: „Zło
dobrem zwyciężaj”. No i na takie stwierdzenie nie wypadało strzelać. Drugie przygotowanie
mobilizacyjne miało miejsce w okresie Okrągłego Stołu i trwało do utworzenia rządu Tadeusza
Mazowieckiego. Byliśmy zgodni z Teosiem co do tego, że jeśli komuniści wycofają się ze wszystkiego, to trzeba będzie działać zgodnie z radą płk. Józefa Teligi – ma być cisza i spokój, tylko
niektórzy ludzie powinni znikać.
Uważałem za niezbędne regularne kolportowanie w Grupach wszelkich dostępnych niezależnych wydawnictw; ukazywały one rozbudowę podziemnych struktur i aktywizowały nas do
pracy. Wydawnictwa te w pierwszej połowie 1982 r. przynosił do Otrębus Witek Zieliński. Niektóre tytuły zachowały się u Andrzeja Rotowskiego, który przekazał mi je 26 kwietnia 2008 r.:
Druk (już z datą 1 lutego 1982 r.), Tygodnik Wojenny, Wojenny Biuletyn Informacyjny Ursus – Huta
– FSO, Wolny Głos Ursusa; a następnie – Baza, Słowo, Kierunki, Warszawianka, Vacat, Reduta Ordona,
CDN, Wola, Tygodnik Mazowsze oraz Sektor (jeśli mnie pamięć nie myli, był drukowany w Łomiankach u mojego kolegi Włodka Ławacza z Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym).

GRUPY OPORU „SOLIDARNI”

Czasami przywoziłem z Krakowa Serwis Informacyjny RKW Solidarność Małopolska. W drugiej połowie lat 80. otrzymywałem od Pawła Kapuścińskiego (ps. „Raszke”) Solidarność Radia i Telewizji.
Na podkreślenie zasługuje wydana w roku 1983 przez CDN instruktażowa broszurka Mały Konspirator – kupiłem kilkadziesiąt egzemplarzy dla najbliższych współpracowników. Otrzymywaliśmy też różne plakaty – zarówno do kolportowania, jak i naklejania (zapamiętałem, że był
m.in. plakat z portretem Jaruzelskiego poszukiwanego listem gończym, który przyklejaliśmy
na trasie kolejki WKD). Sporo tych druków otrzymywaliśmy wtedy z Ursusa i były one robione
czerwoną farbą. Większość z nich przekazałem Włodzimierzowi Domagalskiemu.
Na początku stanu wojennego „Alek” i Anka Lachocka utrzymywali kontakt z Krzysztofem
Laskowskim, który działał w robotniczych strukturach zakładowych i organizował ludzi do pomocy w ochronie manifestacji (podczas rozmowy z nim odniosłem wrażenie, że jest geologiem).
Został on dość wcześnie aresztowany i po wypuszczeniu sprawiał wrażenie człowieka załamanego, twierdząc, że esbecja wszystko o nas wie. Poprosiłem wtedy „Alka”, by zerwał z nim kontakt. Obawiałem się, że Krzysztof wyszedł na wolność jako „przynęta”. Od tej pory „Alek”
przejął funkcję łącznika między Grupami Oporu i organizacjami z dużych zakładów pracy.
W pierwszej akcji ulotkowej z „Alkiem” brałem udział w Wielkim Tygodniu (było to między
wtorkiem a piątkiem). „Alek” dostał zbyt mało ulotek, więc Anka Lachocka przepisała na moich
matrycach ich treść, a ja przekręciłem kilka ryz papieru na powielaczu (i tak zakończył się żywot
powielacza z AK, bo popękały mu wałki). W Domach Centrum przy ulicy Marszałkowskiej rzucali ulotki m.in. „Alek”, Andrzej Rotowski, Wojciech Macioszczyk „Kocioł” i Jacek Cibor. Początkowo stanowili oni tylko obstawę, ale przysłana do rzucania grupa z Politechniki
Warszawskiej nie mogła zdobyć się na akcję, szukając ciągle lepszych miejsc. „Kocioł” odebrał
jednemu z nich ulotki i nie zastanawiając się rzucił je, co zapoczątkowało całą akcję. Hubert
Kropielnicki (syn Czesława, wtedy jeszcze uczeń) rzucał je z antresoli na Dworcu Centralnym,
a ja ze strychu u cioci Strzemżalskiej w Alejach Jerozolimskich (nad dawnym fotoplastikonem
koło ulicy Pankiewicza). To miejsce znakomicie nadawało się do ulotkowania, bo do mieszkania
i wejścia na strych prowadziły dwa niezależne wejścia, a w Alejach często wiał wiatr i ulotki
same były zdmuchiwane. W czasie bezwietrznej pogody można było założyć do żarówki tzw.
„złodziejkę” i przyłączyć wiatraczek do klimatyzacji. To miejsce, za zgodą Teosia, wykorzystywałem zawsze, kiedy byłem odsunięty już od akcji ulicznych, ze względu na bezpieczeństwo
drukarni, po wstawieniu do mojej pralni maszyny oficyny „Rytm”. Zgodę otrzymałem po wspólnym ulotkowaniu wiosną 1984 r. (nie wiedzieliśmy wtedy, że będą przejeżdżali generałowie
z Paktu Warszawskiego, więc uzyskaliśmy dodatkowy efekt).
Na wiosnę 1982 r. uzyskałem kontakt ze Zbyszkiem Lewandowskim („Januszem”?), który
mieszkał w Podkowie Leśnej. Otrzymałem wtedy od „Lotnego” maszynopis broszury o Powstaniu
Warszawskim (dotyczył on opinii o powstaniu, wygłoszonych przez „czerwonych” oraz żołnierzy
AK). Przy pomocy wałka udało się nam wydrukować około tysiąca egzemplarzy, ale Zbyszek dostał
jeszcze dużo zdekompletowanych egzemplarzy do uzupełnienia; niestety, około 500 egzemplarzy
dostarczonych przez „Lopka” do KPN-u przepadło podczas rewizji. Broszura ta była sygnowana
przez Wydawnictwo „Kret” TKO „Solidarność” i została wznowiona w 1984 r. z polecenia „Lotnego”, który przekazał to polecenie od gen. Grzegorza Pełczyńskiego z zaznaczeniem, że druga
edycja powinna zostać wykonana również tak prymitywną techniką, aby nie wzbudzać podejrzeń,
że to „fałszywka”. Przygotowaliśmy wtedy dwa tysiące egzemplarzy. […]
W 1982 lub 1983 r. (było to na pewno wiosną) otrzymałem od „Lotnego” i „Lopka” aparaty
podsłuchowe, wykonane na Politechnice Warszawskiej. Miały one wielkość paczki papierosów.
Przeprowadziłem próby na odcinku od Alei Jerozolimskich przy ulicy Pankiewicza do Muzeum
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Wojska Polskiego oraz do placu Unii Lubelskiej i placu Narutowicza. Odbiór odbywał się na
normalnym radiu. W porównaniu z „pluskwami” było to urządzenie bardzo prymitywne, ale
w tamtych czasach umożliwiało kontrolowanie wielu akcji. Pięć lub sześć takich aparatów przekazałem do Regionu (przez Zbyszka Lewandowskiego?, „Alka”?), a jeden przez kilka lat wykorzystywałem do własnych działań.
Wobec tego, że zainteresowałem Zbyszka rozbudową sieci informacyjnej, polecił mi on napisanie na ten temat raportu. W opracowaniu pomagał „Lotny”. Chodziło o rozbudowę sieci
informatorów i skrzynek w kioskach Ruchu, wśród listonoszy i pracowników ZOM. Po jakimś
czasie otrzymałem wiadomość, że w Regionie oceniono ten projekt jako nierealny, pomimo że
„Lotny” pełnił funkcję szefa kontrwywiadu w Okręgu Warszawskim AK, był więc przygotowany
merytorycznie do udzielania rad. „Lotny” polecił mi wtedy, aby jeszcze bardziej związać się
z „Alkiem”, ponieważ ulotkowanie, stawianie „gadał”, odbieranie transportów oraz drukowanie
tzw. wolnego słowa stanowiło wymierną formę oporu wobec komuny; w przeciwieństwie do jałowych dyskusji typu: struktury czy strajk generalny?
W drugiej połowie maja 1982 r. dowiedziałem się, że w środowisku akademickim przy kościele św. Anny zrodził się pomysł zorganizowania pielgrzymki do Częstochowy. Po jej zakończeniu, uczestnicy mieli siąść pod murami Jasnej Góry i siedzieć tak długo, aż komuna nie
wypuści więźniów politycznych. Bardzo zaniepokoiłem się tą inicjatywą, która – według mnie
– została zainspirowana przez UB; groziła bowiem licznymi aresztowaniami wśród najofiarniejszej młodzieży i patriotycznie nastawionych księży. Pojechałem do kościoła św. Marcina, aby
przekazać tę wiadomość księdzu Tomaszowi Bojasińskiemu, ale on przebywał już w szpitalu.
Połączono mnie z recepcji z księdzem Bronisławem Dembowskim i od niego dowiedziałem się,
że kontakt z Tomaszem jest już niemożliwy. Wyrwało mi się wtedy: to wielka szkoda – i wtedy
ksiądz Dembowski poprosił mnie na górę. Widział mnie wielokrotnie u Tomasza; był też podczas mojej relacji otrzymanej z Krakowa od Teresy Tomek i Zygmunta Bocheńskiego o tym, że
jeden z zakładów włókienniczych dostał tam zamówienie od UB na uszycie 300 sztuk sutann.
Mogłem mu więc śmiało przekazać swoje zastrzeżenia. Powiedział, że jest to nieroztropny pomysł, więc domyśliłem się, że oznacza to interwencję. Planowana pielgrzymka nie odbyła się.
Na marginesie tego zdarzenia, kończącego moją współpracę z księdzem Tomaszem Bojasińskim,
pragnę wspomnieć o jego bardzo trzeźwej ocenie stanu wojennego, którą puściłem jednak mimo
uszu, zafascynowany powszechnym i aktywnym oporem wobec komuny. Powiedział on tak: Polska jest obecnie boiskiem piłkarskim, na którym rozgrywany jest międzynarodowy mecz, a my
jesteśmy trawą na tym boisku i oby nas jak najmniej rozdeptali. Sens tej wypowiedzi zrozumiałem dopiero w pierwszych latach po Okrągłym Stole.
Na przełomie maja i czerwca 1982 r. poproszono mnie o zgodę na wstawienie do domu maszyny do drukowania Tygodnika Mazowsze (nie pamiętam kto był inicjatorem tego pomysłu, ale
na pewno ktoś z Podkowy Leśnej – może Witek Zieliński?). Maszynę wykorzystywałem także
do drukowania ulotek dla Zbyszka. Część ulotek Zbyszek przekazywał młodzieży związanej
z księdzem Indrzejczykiem w Tworkach. Byli to m.in: Kazimierz Wojtaniec, Ewa Skiba, Marek
Krawczyk i Jacek Dąbrowski. Temu ostatniemu „przetrzepali” mocno mieszkanie w Otrębusach, ale bez większych konsekwencji.
W ostatnich dniach maja 1982 r. „Alek” doprowadził mnie do kogoś z Ursusa (obaj już nie
pamiętamy kto to był), aby zrobić rozpoznanie przed manifestacją, dla dobrego ustawienia „gadały” (chyba od Wojtka Radziwona, bo on je pierwszy konstruował) oraz miejsc do rozlania oleju
i rzucenia kolców. Ze względu na maszynę drukarską w moim domu, nie mogłem uczestniczyć
w tej akcji.
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Latem 1982 r. (najprawdopodobniej 14 lipca – moje urodziny, lub 19 sierpnia – moje imieniny) przyjechał do mnie „Alek” z Anką Lachocką, aby w ciągu godziny stawić się po odbiór
transportu od Svena w Walendowie. „Tarpan” Czesława Kropielnickiego pojechał wtedy z jakimś
„towarem” na Mazury i sytuacja stała się podbramkowa, bo samochód Karola Teligi był w remoncie. Zdesperowany, poszedłem do sąsiada – Andrzeja Grabickiego i powiedziałem, że widziałem go w kościele, jak przystępował do Komunii Świętej więc sądzę, że nie może być
komunistyczną gnidą i dlatego proszę o pomoc w odebraniu transportu. Andrzej miał wtedy
starego „gazika” z plandeką. Po chwili zastanowienia powiedział: – Jak trzeba to trzeba! Przeżegnał się przed odjazdem i dodał: – A teraz władza „ludowa” może nam naskoczyć. Samochód
miał uszkodzony tłumik i kiedy dojechaliśmy do klasztoru w Walendowie, obecni przy rozładunku myśleli, że to jedzie ZOMO w samochodzie pancernym. Załadowaliśmy cały samochód
i „Alek” musiał leżeć pod samą plandeką. Dzień był bardzo upalny, więc spaliny, które dostawały
się pod plandekę spowodowały u niego lekkie zatrucie. W Otrębusach musieliśmy go wyjąć, bo
nie był w stanie chodzić; po małym odpoczynku włączył się jednak w rozładunek, przenosząc
„towar” na strych.
W transporcie znajdowały się książki, pistolety gazowe i sprzęt poligraficzny. Przechowywanie w tym samym domu dwóch maszyn do drukowania było nierozsądne z uwagi na niebezpieczeństwo ich utraty podczas rewizji; każdy sprzęt do drukowania był wtedy bardzo poszukiwany.
Zwróciłem się więc do Zbyszka z prośbą o zabranie transportu. Przekazał on moją prośbę księdzu Kantorskiemu, ale wytypowany dom (w Podkowie Leśnej Zachodniej lub Owczarni?) sąsiadował z domem oficera MO. Część transportu (głównie książki) została wywieziona w kilku
rzutach do Warszawy. Maszynę i farby drukarskie miałem dostarczyć na parking w rejonie Nadarzyna – tak uzgodnił „Alek” ze Zbyszkiem. Jadąc z Andrzejem Grabickim w kierunku Nadarzyna spotkaliśmy w sąsiedztwie leśniczówki na Dębaku patrol MO. Andrzej doskonale znał
okolicę, więc zdołaliśmy przejechać lasami.
Od tej pory Andrzej był ciągle wykorzystywany do przewożenia różnego „towaru”. W latach
1983-1989 przewoził dwa, trzy razy w roku – wraz ze mną lub moją żoną i synami – transporty
z Francji, zdeponowane w klauzulowym klasztorze w Łodzi. W związku z tym, że paczki odbieraliśmy za klauzulą, gdzie mógł wchodzić tylko biskup, nie zostałem upoważniony do szczegółowych opisów zdarzeń. Kiedyś
zdarzyło się, że wbrew przyjętym
zasadom konspiracji musiałem
odebrać paczki
swoim „Trabantem”, a „Alek”
z Anką Lachocką
mieli czekać na mój
powrót w Otrębusach. W związku
z tym, że szosa na
trasie Łódź – Łowicz – Warszawa
była bardzo często
obstawiana, wybrałem mniej pilnowaną
drogę
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w kierunku na Skierniewice – Żyrardów – Grodzisk Mazowiecki. Trwały żniwa, więc zupełnie
niespodziewanie utknąłem w dwóch korkach za kombajnami. Dotarłem do domu mocno spóźniony. Zastałem „Alka” z Anką już przy bramie, ponieważ chcieli przekazać w kościele św. Marcina (gdzie naszymi sprawami prawnymi i socjalnymi zajmowała się z wielkim poświęceniem
Magda Roszkowska), że „Omegę drapnęli”.
Po zorganizowaniu Oficyny Wydawniczej „Rytm” Andrzej Grabicki był wykorzystywany do
transportu papieru i wydrukowanych nakładów. W jego domu znajdowała się też od roku 1983
„czarna skrzynka” (tj. awaryjny magazyn papieru i farb). Z Andrzejem i jego kolegami (Piotr
Szkiela i Jerzy Piotrkowicz) przyklejałem też jesienią plakaty między Otrębusami a Kaniami.
W roku 1982 postanowiliśmy z „Alkiem” podłożyć ładunki wybuchowe pod przewody elektryczne, telefoniczne oraz wodno-kanalizacyjne w budującym się nowym ośrodku milicyjnym
w rejonie Dworca Kolejowego Warszawa Zachodnia. Plan rozmieszczenia tych sieci sporządził
pracownik zajezdni tramwajowej, który mieszkał przy przystanku WKD w Rakowie (nie pamiętam jego nazwiska). Jako materiału wybuchowego mieliśmy użyć prochu myśliwskiego. 13 grudnia Służba Bezpieczeństwa zabrała mi broń myśliwską, ale przez niedopatrzenie pozostawiono
duży zapas amunicji. Do akcji nie doszło, ponieważ nie wyrażono na nią zgody w Regionie, obawiając się, że przypną nam „łatkę” terrorystów. Zgromadzony proch wykorzystywał potem
Tomek Kubalski „Wariat” z moimi synami do prób z wyrzutnikami ulotek; próby te odbywały
się w rejonie torfianek między Otrębusami a Podkową Leśną i zakończyły się powodzeniem,
choć nie weszły do użytku. Prawdopodobnie w tym czasie rozpoczęto już seryjną produkcję wyrzutników w Grupie „Mariusza” i dlatego „Alek” poprosił o przekazanie pozostałych zapasów
prochu.
Nie wiem kto wpadł na pomysł dostarczenia ze Szwecji książek w paczkach dla indywidualnych odbiorców. „Alek” poprosił mnie o podanie takich adresów, bo podobno była to inicjatywa
Regionu. Byłem przeciwny tej akcji, ponieważ od dawna wiedziałem, że np. na Poczcie Głównej
w Warszawie funkcjonował specjalny dział, w którym czytano zagraniczną korespondencję (pracowała tam m.in. pani Wytrykus z Wołomina) oraz osobny dział do przeglądania paczek. Oba
działy zostały rozbudowane w stanie wojennym. Na zasadzie odczepnego i jednocześnie próby
podałem adres mojej bliskiej kuzynki Joanny Niemiatowskiej-Wapińskiej. Mąż jej pracował we
Francji i przysyłał do domu paczki, więc wydawało się, że ubecja powinna być oswojona z takimi
przesyłkami. Pomimo to, Joanna została wezwana do Pałacu Mostowskich, gdzie usiłowano od
niej wydobyć dane o adresacie. Powiadomiono ją, że w paczce znajdowały się zakazane książki
i usiłowano zastraszyć. Zaproponowano jej przed odejściem zabranie poprzewracanej odzieży.
Joanna nie zabrała jej, dodając, że prywatna paczka powinna zostać rozpakowana w jej obecności
na podstawie orzeczenia sądu. Po tej próbie nie podawałem więcej adresów, bo obawiałem się,
że podczas przesłuchań kolejnych odbiorców paczek ubecja mogła podstępem dojść do inicjatorów takich przesyłek w Polsce.
Latem 1982 r. „Alek” poprosił mnie o ulokowanie ukrywającego się kolegi w jakiejś leśniczówce, ponieważ był on mocno zmęczony ciągłym ukrywaniem się. Akurat w tym czasie mój
kolega z Instytutu, Janusz Sawoniewicz, otrzymał pracę w leśniczówce nad Biebrzą, gdzie miał
powstać park narodowy; wydawało się, że jest to bezpieczne miejsce. Jednak kiedyś przyjechali
tam na ryby pracownicy KW z Białegostoku i wtedy ten ukrywający się nieznajomy (okazało się
potem, że był to Teoś) został przedstawiony jako pracownik jednego z komitetów dzielnicowych
PZPR w Warszawie. Dzięki temu Teoś mógł spokojnie, podczas łowienia ryb, dyskutować
o tym, jak zwalczać „Solidarność”. Po powrocie z wypoczynku Teoś odwiedził mnie z „Alkiem”
w Otrębusach i tak rozpoczęły się nasze regularne spotkania.
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Podczas tych spotkań ustaliliśmy między innymi, że poszczególne Grupy powinny być „samowystarczalne” (tj. posiadać przynajmniej ramkę i wałek, farbę oraz konstruktora „gadały”).
Umożliwiało to bowiem działanie nawet przy bardziej rozległych aresztowaniach. Niestety, nie
zawsze było to możliwe ze względu na wiadomości, jakie mieli w tym zakresie członkowie poszczególnych Grup. O ile mi wiadomo, tylko jedna Grupa „Mariusza” osiągnęła taki stan przygotowania. Dlatego zaistniała potrzeba dostarczania „towarów” do Grup; tym zajmował się już
Teoś.
Latem 1982 r. odbył się też pierwszy obóz treningowy sztuk walki dla osób, które miały
w przyszłości stanowić ochronę manifestacji. Drugi taki obóz zorganizowano latem w 1983 r.
Przed 1 sierpnia 1982 r. nastąpiły przygotowania do akcji nagłośnieniowej w związku z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Zawiodła grupa techniczna, bo otrzymaliśmy „gadały”
bez baterii, których brakowało w sklepach.1 Zbierając baterie od sąsiadów, udało się wykorzystać
tylko jedną „gadałę”, która została umieszczona początkowo pod stertą kwiatów na świeżym
grobie. Przed rozpoczęciem akcji czekała nas nowa niespodzianka. Zbyszek, który miał przyprowadzić obstawę z Ursusa przybył w towarzystwie kilkunastu harcerek, które mogły być wykorzystane jedynie do robienia sztucznego tłoku. Anka Lachocka stanęła więc obok nas koło
pomnika i bacznie rozglądała się, czy ubole nie wpychają się. Akcja udała się i nie ponieśliśmy
strat; oprócz Anki brali w niej udział: Czesław Kropielnicki, Wojciech Radziwon, „Alek”, Andrzej
Rotowski, Jacek Cibor i ja. W momencie, kiedy żołnierze pełniący wartę przy Pomniku Powstańców Warszawy zaczęli odchodzić, zrobiliśmy żywą drabinkę i „gadała” została uruchomiona na
wierzchołku pomnika. Podziwialiśmy Jacka Cibora, który będąc na górze drabinki ustawił 45
kg skrzynię – „gadałkę” jednym rzutem z brzucha. Rozległ się sygnał Radia Solidarność; było
przemówienie Zbigniewa Bujaka, a jeden z aktorów (kto?) odczytał przemówienie gen. BoraKomorowskiego. Scenariusz tej akcji opublikował potem CDN.
W latach 1982-1983 prowadziliśmy na polecenie Regionu rozpoznanie lokalizacji i liczebności
ZOMO, ORMO i MO w okresie poprzedzającym zapowiadane demonstracje. Informacje te nanosiliśmy na plan Warszawy wraz z proponowanymi przez nas miejscami rzucania kolców i rozlewania oleju, aby opóźnić przyjazd tych oddziałów w rejon naszych demonstracji. Okazywało
się, że dane te nie są wykorzystywane przez kierujących demonstracjami, i dlatego odmówiliśmy
w końcu uczestniczenia w pozorowanej pracy. Mieliśmy z „Alkiem” wrażenie, że kierownictwu
Regionu bardziej zależy na spektakularnym przebiegu demonstracji, niż ochronie ich uczestników, dlatego ograniczyliśmy też ilość osób pełniących funkcje ochronne. Szkoda było ludzi, którzy
mocno obrywali i byli zatrzymywani, a którzy mogli stanowić trzon innych akcji ulicznych.
W czasie manifestacji ulicznych nasze zespoły wykonywały zdjęcia (prawie wszystkie fotografie przekazałem Włodzimierzowi Domagalskiemu). Szczególną aktywność w tym zakresie
Dopiero po napisaniu wspomnień zapoznałem się ze świadectwami Janusza Ramotowskiego „Przema” oraz Mariusza
Zbigniewa Zielińskiego „Mariusza” (chciałem, aby moja relacja nie była inspirowana). „Przem” napisał m.in., że „zmajstrowałem”
pierwszą „gadałę” – magnetofon ze wzmacniaczem, głośnikiem i wielką kupą baterii. Jest to o tyle interesujące, że „Alek” dostarczył samochodem z baru „Hutnik” dwie „gadały” i obie bez baterii. Samochodem kierował wtedy pracownik Czesława Kropielnickiego – Jerzy Werniewicz; dla mnie był to „White-black”, bo kiedy wyjmował z regału w barze słoje z farbą, jeden z nich był
niedokręcony i część zawartości wylała się na jego białą koszulę i białe spodnie. „Gadały” leżały w Otrębusach przez kilka dni;
jedna z nich (z bateriami) została przeznaczona do akcji, a drugą, już po akcji „Alek” oddał (komu?). Wobec rozbieżności we
wspomnieniach można przypuszczać, że na drodze „Przem” – Otrębusy znalazła się jakaś „czerwona wtyczka”, usiłująca uniemożliwić akcję. Pytanie jeszcze dlaczego była też druga „gadała”? Czy z innego źródła od Grup Oporu, czy też podstawiona
przez SB, aby podczas próbnego rozruchu namierzyć dom? Należy tu jeszcze dodać, że w tym okresie prawie wszystkie „gadały”
robił Wojciech Radziwon, a urządzenia do kasowania nagrania (aby ubecja nie miała dowodów rzeczowych) wykonywał ktoś
z najbliższej rodziny J. Kulczyckiego.
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przejawiała grupa „Mieszka”. Fotografie miały stanowić dokumentację różnych sytuacji; pozwały
również na identyfikację „tajniakow”, np. zestawy fotografii Kulczyckiego ze Starego Miasta.
Podczas planowanej manifestacji w rejonie Starego Miasta (3 maja lub 31 sierpnia – nie potrafię określić) „Lotny” i „Lopek” polecili mi prowadzenie nasłuchu MO i ZOMO – najprawdopodobniej nagrania te miały zostać dostarczone do podziemnej prasy. W pewnym momencie,
gdy „zadyma” zaczęła się na dobre, padł rozkaz jakiegoś oficera: – Jak zobaczycie jakąś k...
z brzuchem, albo starą babę, to nie bić ich na ulicy, ale wciągnąć do bramy i tam spuścić im porządny p.... Znamienna była wtedy reakcja mojego ojca: – W chomącie chamowi chodzić, a nie
w białej koszuli.
Uzupełnienie działalności z tego okresu stanowi relacja Andrzeja Rotowskiego, spisana
przeze mnie 16 kwietnia 2008 r.: „Chodziłem na treningi karate do »Alka«. Dałeś mi kiedyś
ulotki (treści nie pamiętam) w lecie; były to lata największego terroru, więc chyba w 1982 lub
1983. Zrobiłeś mi przeszkolenie: z okna – nie z ręki, bo może ktoś zauważyć z dołu, ale stojąc
za ścianą, wypchnąć ulotki szybą podczas wiatru; w pociągu – paczka na nitkach przyciśniętych
do ramy okiennej, gdy pociąg wjeżdża na peron. Powiedziałeś, aby w Pruszkowie wybrać »newralgiczny punkt«. Wybrałem wysoki budynek przed komitetem PZPR przy ulicy Drzymały. Partyjniacy szybko powiadomili MO i zablokowano część ulic, ale ja spokojnie wyszedłem od
podwórka i poszedłem do stacji PKP. Podobno przez kilka godzin MO urządzała pokaz siły (kto
tu rządzi) i jeździła samochodami po mieście na sygnałach. Potem rozsypałem ulotki »z nitki«
na peronach w Brwinowie i Milanówku. Pojawiły się więc na sygnałach samochody MO na szosie
od Pruszkowa do Grodziska i w rejonach stacji, gdzie posypały się ulotki”.
Te pokazy siły miały zastraszyć społeczeństwo; obawiałem się o Andrzeja, a okoliczni mieszkańcy uważali, że nastąpiły masowe aresztowania. „Czerwoni” zatrudniali psychologów (był
wśród nich nawet docent – nie pamiętam już jego nazwiska). Wiem, że w koszarach ZOMO
koło ulicy Ratuszowej przygotowywali oni ludzi do akcji. I tak np. ładowali ZOMO do samochodów, gdzie „zapiewajło” opowiadał o tym, jak rozrabiają studenci i obserwował reakcję podwładnych. Jeżeli ktoś siedział obojętnie, to brano go do drugiego rzutu tłumienia manifestacji,
a jeśli wykazywał zacietrzewienie, to do pierwszego. Psycholodzy reżyserowali też początki
akcji: najpierw puszczano na tłum cherlawych ZOMO-wców, a kiedy oni oberwali, wtedy do
akcji ruszali ich koledzy, którzy mieli za zadanie pomścić ich. Podczas zajęć teoretycznych korzystano też z książki (skryptu?), w której znajdowało się takie stwierdzenie: „Do tłumu nie
strzela się ogniem pojedynczym, lecz salwami lub z broni maszynowej”. Andrzej przypomniał
mi o tych sprawach, bo mu kiedyś dokładnie o tym opowiadałem. Przypomniał jeszcze kilka innych zdarzeń:
a. Ktoś z Grup Oporu („Gruby”?) wstrzyknął do samochodu jakiejś szczególnie podłej pani
prokurator (sędzi?) „skunksa”. Obaj nie pamiętaliśmy, kiedy to było, ale na pewno przed 1984 r.
Przy okazji, trzeba tu wspomnieć, że mieliśmy wspaniałego chemika – Jacka Arcta, który przygotowywał nam właściwie całą potrzebną chemię: od „skunksów”, poprzez atramenty do korespondencji zagranicznej i materiały pirotechniczne.
b. Dałem Andrzejowi wkładki do telefonów przeciwdziałające podsłuchowi. Od kogo one
pochodziły i dla kogo – nie potrafiliśmy tego odtworzyć. Mariusz Zieliński przypomniał mi, że
i on dysponował taką wkładką.
c. Andrzej zlokalizował budynek PKP, w którym prowadzono podsłuchy rozmów pracowników
węzła warszawskiego od strony zachodniej (przy lokomotywowni przy stacji WKD Reduta Ordona). Przekazałem tę informację Zbyszkowi Lewandowskiemu i niezależnie od tego Witkowi
Zielińskiemu, zaprzyjaźnionemu ze środowiskiem konspiracyjnym w Podkowie Leśnej, bo wie-
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działem, że pracownicy WKD przewożą do Warszawy „bibułę”. Dzięki ich zaangażowaniu uniknął
kiedyś wpadki Tomek „Wariat”, który musiał pilnie dostarczyć do Warszawy cały duży plecak
druków. Nie było wtedy żadnego samochodu, więc postanowiliśmy, że „turysta” pojedzie WKD.
Kiedy kolejka ruszyła, motorniczy otworzył drzwi i zaproponował włożenie plecaka do swojego
pomieszczenia. Po kilku stacjach kolejka została zatrzymana w polu, a do wagonów wtargnęli
ZOMO-wcy, którzy przeszukiwali bagaże. Plecak, przykryty płaszczem kolejarza, dojechał w kabinie motorniczego do Warszawy i obyło się bez wpadki. Zapewne wielu z nas spotkało się z podobną solidarnością nieznanych ludzi i dlatego uważam, że autorzy przyszłego opracowania
historii Grup Oporu powinni zadedykować swoją publikację takim naszym przyjaciołom.
Innym uzupełnieniem historii naszej działalności są dane pochodzące od Czesława Kropielnickiego, przekazane mi 6 kwietnia 2008 r. Jego syn, Hubert, zrywał przed różnymi wyborami
plakaty wyborcze od Tworek do Podkowy Leśnej. Czesław przypomniał mi też, że w styczniu
1982 r. zarekomendowałem mu trzech chłopaków z konspiracji, którzy pracowali u niego przez
1.5-2 lata (kto to był?). „Alek” twierdził, że byli to studenci z UW, ale szczegółów nie pamięta.
Zajmowali się przewożeniem papieru i farb. Kiedyś pod wskazany przez nich adres (gdzie?) pojechał z „towarem” Jerzy Werniewicz i długo stał, bo ludzie wyglądali przez okna. Żeby zwabić
odbiorców otworzył bagażnik i wtedy posypała się na niego zawartość; ponownie, lecz w mniejszym stopniu został „White-black”. Czesław umawiał się też z zatrudnionymi chłopcami w kawiarniach, oddawał im samochód i czekał, pijąc kawę. Pewnego razu samochód został
najprawdopodobniej namierzony, bo na szosie nadarzyńskiej patrol MO powyjmował wszystko
ze środka (podobno trwało to dość długo, bo wyjęli dużo skrzynek po jajkach).
We wrześniu 1982 r. Zbyszek brał udział w jakiejś akcji na terenie Ursusa i przypuszczał, że
zrobiono mu zdjęcie; ogolił zatem bujną brodę dla tzw. BHP. Od tej pory rzadko pojawiał się
w Otrębusach. Kiedyś przysłał do mnie zastępców: nauczyciela z Podkowy Leśnej – Skowrona
i starszego z braci Gołąbów. Miałem z nim potem osobisty kontakt przy wręczaniu sprawozdań
z jakichś wyborów (chodziło o frekwencję) oraz dwa tygodnie przed delegalizacją „Solidarności”.
Przekazałem mu wtedy informację, że na spotkaniu „czerwonych” na Krymie Breżniew powiedział – prikratit i rozgromit. Ze strony Regionu nie było żadnej reakcji, a po delegalizacji nie
można było się z nikim porozumieć (po prostu zapadli się, a jedyny kontakt to „Alek” i Teoś).
Na początku września „Alek” pokazał mi tablicę upamiętniającą ofiary stanu wojennego,
zaprojektowaną przez „Łysego” (Czesław Bielecki lub ktoś z jego otoczenia). „Łysy” należał
do nielicznych osób z władz Regionu, które nam pomagały. Negatyw tej tablicy miałem u siebie
w domu; przekazałem go „Alkowi” wraz z negatywami anten i lokalizacją studzienek do łączności telefonicznej (prawdopodobnie w 1984 r., kiedy „Alek” ujawnił się i zacierał ślady). Natomiast gorszej jakości negatywy „zadołowałem” i po latach przekazałem Włodzimierzowi
Domagalskiemu (dwa negatywy zostały jeszcze u mnie). W tym zbiorze powinna być też kartka
od Zbigniewa Bujaka, przekazująca kierownictwo akcji wmurowania tej tablicy „Alkowi”.
Tablica została wmurowana na murach obronnych Starego Miasta na tyłach kościoła św. Marcina wcześniej niż planowaliśmy, bo Zbigniew Bujak powiedział o tym komuś z Radia Wolna
Europa. Ujawnienie tej akcji potraktowaliśmy jako przejaw głupoty lub wręcz dywersji. Nie pamiętam kto tablicę wykonywał, wmurowywał i odsłaniał. Mój udział ograniczał się wtedy do zorganizowania kolców (zajął się tym mój sąsiad – Andrzej Bacia z Politechniki Warszawskiej)
i przekazania ich chłopcu z Grupy zorganizowanej na Targówku, który miał je rozrzucać na rogu
ulicy Długiej i Miodowej. „Alek” dał mi też telefon (do kogo?), z którym miałem połączyć się
z mieszkania rodziców przy ulicy Długiej 24 w sprawie części do rowerów po otrzymaniu sygnału
od „Alka”; było to hasło, że tablica jest odsłonięta i należy rzucić ulotki informujące mieszkańców

Warszawy o tym wydarzeniu. Wiązankę kwiatów pod tablicą złożył student z wydziału arabistyki
UW (niestety nie mogliśmy z Anką Lachocką ustalić jego nazwiska). „Alek” przypuszczał, że
nazywał się Lewandowski. Wśród uczestników akcji znaleźli się też: Marek Wiśniowski, Janusz
Ramotowski, Jacek Cibor oraz Andrzej Rotowski, obstawiający z kolcami wjazd od strony Barbakanu i pomnika Kilińskiego (innych nie pamiętam, ale przy murze było pięciu ludzi). I chociaż
nie odpaliła ustawiona na murze „gadała”, to manifestacja trwała do wieczora.
Latem 1983 r. otrzymaliśmy od „Łysego” podobną tablicę, która została zamontowana na
dawnym Placu Zwycięstwa (obecnie Plac Piłsudskiego). Zgodnie z planem, tablica miała zostać
włożona do samochodu, który „popsuje się” na placu, co pozwoli na jego dłuższy postój. Największe zagrożenie stanowił stały punkt obserwacyjny ubecji z hotelu, zainstalowany dla obserwacji ludzi przynoszących kwiaty pod Krzyż papieski. O tym, co się tam działo wyśpiewał
Jan Pietrzak – „Najdroższe kwiaty…” (w uznaniu Jego zasług dla niepodległości wręczyłem
Mu podczas uroczystości 9 czerwca 2009 r. swoją odznakę Grup Oporu „Solidarni”). Piotr Rzewski przypomniał mi na jesieni 2010 r., że schemat akcji został zmieniony: tablicę przyniesiono
na plac i zamontowano pod osłoną ludzi układających kwiaty. Ubecja odkryła tablicę dopiero
wtedy, kiedy zebrało się tam liczne grono osób.
Z innych akcji chciałbym przypomnieć wprowadzenie do „kotła” agenta SB – Sławomira
Miastowskiego. Główny organizator tej meliny – Wojtek Macioszczyk, otrzymał po tym wydarzeniu pseudonim „Kocioł”. Nie potrafię umiejscowić tej akcji w czasie, ale działo się to jeszcze
przed śmiercią „Lotnego”, bo pomagał mi układać pytania zadawane podczas przesłuchania.
Byliśmy wtedy niepotrzebnie karni wobec Regionu. „Alek”, informując władze Regionu o tym,
że Miastowski jest w „kotle”, otrzymał kartkę skierowaną do Miastowskiego, której treść można
sprowadzić do tego – jeśli jesteś ubolem to odejdź od nas i daj nam spokój(!). Do przesłuchania
nie doszło! Nie rozumiem dlaczego tak długo Miastowski mógł mieć kontakt z naszą warszawską konspiracją?! Drukując ze Zbyszkiem Lewandowskim broszurę o Powstaniu Warszawskim (wiosna 1982 r.) zwróciłem mu uwagę na tego człowieka i poprosiłem o przekazanie tej
informacji do Regionu! Wobec braku odpowiedzi sądziłem, że moje informacje są mylne.
Podczas kłopotów „Alka” z ubecją2 przyszedłem na spotkanie do ciotki Jadwigi Strzemżalskiej, aby przekazać kolejny raport dla moich starszych przyjaciół z Kedywu. Byli już „Łysy”,
„Lotny” i „Lopek”. Wspomniałem im o kłopotach „Alka”, ale dodałem, że czuję się bezpieczny,
a tylko na wszelki wypadek poprosiłem Andrzeja Rotowskiego o przekazanie moich kontaktów
Witkowi Zielińskiemu lub Jackowi Gołąbowi. Władysław Siła-Nowicki zaproponował mi, abym
zniknął na miesiąc, a on w tym czasie załatwi ucieczkę do Szwecji, skąd będę mógł wspierać
konspirację w Polsce. Nadmienił, że powinienem poprosić moich znajomych ornitologów ze
Skandynawii, aby włączyli się do tej pracy. Powiedziałem wtedy, że zostanę w Polsce, bo teraz
są takie czasy, że po procesach politycznych nie rozstrzeliwują. Rozchodziliśmy się zgodnie ze
stałym schematem: najpierw ciocia z siatką na zakupy w celu zorientowania się czy nie „śmierdzi” ubiakami, potem kolejno najważniejsi – „Lotny”, „Łysy” i „Lopek”, a po około 20-30 minutach ja. Podczas odczekiwania swoich minut zadzwonił do drzwi „Lotny”, a zaraz potem
„Lopek”. Uściskali mnie serdecznie, gratulując decyzji pozostania w Polsce. „Lotny” powiedział
wtedy, że oni też mogli uciekać po wojnie, ale pozostali, chociaż byli bardziej zorganizowani
i liczniejsi. Dodał też, że Polska nie odzyska niepodległości wyłącznie dzięki ludziom na emi-

Jego ujawnienie załatwił Siła-Nowicki ze swymi znajomymi w sądzie. Wszystko było tak dokładnie zaplanowane, że
o określonej godzinie „Alek” wszedł do sali, gdzie złożył podpis pod oświadczeniem, że nie będzie więcej konspirował i to wszystko!
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gracji; najpierw musi zacząć się coś dziać w kraju, a zadaniem emigracji będzie dopiero czynne
włączenie się podczas zmian w polityce światowej.
Z okresu ścisłej współpracy z „Lotnym” utkwiło mi w pamięci jeszcze jedno zdarzenie. Przed
1 sierpnia 1984 r. „czerwoni” przygotowywali obchody z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które miały odbywać się przed pomnikiem koło kościoła garnizonowego przy Placu Krasińskich. W ramach tych przygotowań zaostrzono środki bezpieczeństwa. Kilka dni przed
uroczystością tajniacy pełnili całodobowe dyżury, a dwóch regularnie spacerowało od włazu kanału
do drugiego włazu. Opowiedziałem o tym „Lotnemu” na cmentarzu podczas spotkania 1 sierpnia,
kiedy odbywało się tradycyjne składanie kwiatów na grobach. Zapamiętałem wtedy dobrze jego
reakcję; najpierw zadumał się, a potem powiedział: „Ciekawe, ciekawe – to bardzo dobrze, bo to
znak, że się was boją”. (Tę jego uwagę przepisuję sobie ciągle w kolejnych kalendarzykach pod datą
1 sierpnia.)
Z okresu intensywnej współpracy z „Alkiem” pozostały mi w pamięci jeszcze następujące
zdarzenia:
a. Beztroskie zorganizowanie przez władze Regionu lokalu przy ulicy Ludnej, w którym spotykali się w tym samym czasie bardzo różni ludzie (był tam m.in. pracownik zajezdni tramwajowej, z którym potem spotykałem się na zebraniach w jego domu przy stacji WKD w Rakowie
– nazwisko?, pseudonim?), a w szafie wisiały mundury milicyjne oraz wojskowe. Po moich krytycznych uwagach „Alek” i „Kocioł” zlikwidowali ten lokal. Nie pamiętam kto w tym brał jeszcze udział.
b. Drugim przejawem beztroski było nocne zebranie, na które zaprowadzili mnie „Alek”
z Anką Lachocką (wieżowiec w rejonie ulicy Grzybowskiej?). Znowu tłum ludzi w jednym miejscu,
i w tym samym czasie. Zaproponowałem wtedy rozbudowę działu informacji defensywnej i intensywnej dla potrzeb tzw. szeptanej propagandy. Prowadzącemu zebranie pomysł spodobał się
(nie pamiętam pseudonimu?), ale do realizacji nie doszło. Przy poparciu Regionu można było zrobić wiele w tej materii, bo i bez tego poparcia udało się dokonać takich inspiracji, jak np. przekonanie pułkownika, aby terroryści z Bliskiego Wschodu, szkoleni koło Nowego Miasta nad Pilicą,
złożyli wieniec z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, czym skompromitowali rząd Jaruzelskiego.
c. Przypuszczam, że
przywódcy Regionu chcieli
za wszelką cenę doprowadzić do strajku generalnego
i pomysł ten przysłonił im
możliwość innych działań.
Poderwanie ludzi do
strajku nie było łatwe,
bo społeczeństwo było
zastraszone i obawiano
się różnorodnych represji. Postanowiłem wykorzystać
wiadomości
zawodowe Andrzeja Rotowskiego z zakresu zasilania trakcji elektrycznej
w rejonie węzła warszaw-

264

skiego, aby był to strajk wymuszony. Ustaliliśmy w terenie miejsca wyłączenia prądu: trzy na
trasie WKD oraz w Gołąbkach (jedno), w rejonie Zielonki (dwa) oraz po jednym koło Tłuszcza,
Rembertowa i Wawra. Przekazałem te dane do Regionu (przez „Alka”?, Zbyszka Lewandowskiego?) i czekałem na podanie terminu wyłączeń, przygotowując z Andrzejem Rotowskim odpowiednie ekipy. Niestety, nie doczekaliśmy się odpowiedzi (nawet negatywnej).
W tym okresie w Regionie panował bałagan. I tak np. Anka Lachocka otrzymywała rano polecenie zrobienia matryc o strajku, a wieczorem o jego odwołaniu. Byliśmy wściekli, bo zużyliśmy niepotrzebnie matrycę i papier. Koledzy z dużych zakładów pracy zaczęli określać
przywódców naszego Regionu tzw. płciowymi słowami i mieli rację! O napiętych kontaktach
z „prezesem” świadczy też moja korespondencja (w posiadaniu Włodzimierza Domagalskiego).
W jednej z notatek napisałem, że lepiej zajmować się akcją charytatywną, niż współpracować
z takim „prezesem”.
Niechęć do przywódców Regionu była widoczna jeszcze w roku 1987, o czym mogłem przekonać się podczas zebrania zorganizowanego przez Region. Zostało ono poświęcone ocenie sytuacji
politycznej i społecznej w Polsce, oraz metodom działania struktur podziemnych do chwili obecnej
i w przyszłości. Na zebranie to wytypował mnie Teoś. Odbywało się w końcu zimy 1987 r. i miało
miejsce w którymś z wieżowców między ulicą Grzybowską a Placem Bankowym (dawny – „Krwawego Felka”).
Spotkałem tam kilka znajomych twarzy z Piaseczna, Ursusa, Huty i Żerania – łącznie do
dziesięć osób. Przewodniczyła też „znajoma twarz” – był to ktoś z PAN, bo kojarzył mnie się ze
spotkań we Wzorcowni Wydawnictw (księgarnia naukowa) i windą w PKiN. Ten człowiek znał
nasze pseudonimy, chociaż nikt z nas nie przedstawiał się. Zupełnie przypadkowo, w matrycach
SOS, odnalazłem latem 2010 r. trudne do odczytania tezy mojego wystąpienia, które uzgodniłem z Teosiem. Na marginesie tej kartki widnieje znamienny napis: „Tezy do dyskusji na zebraniu i niech to wreszcie dotrze do tych nowych politruków z Regionu” (Kartka w zbiorach
Archiwum Akt Nowych). Nie wiem dlaczego udzielono mi głosu jako pierwszemu, skoro byli
tam przedstawiciele dużych zakładów pracy, które powinny stanowić podporę Regionu. Zwróciłem m.in. uwagę na to (co odtwarzam z zachowanej kartki), że „Przywódcy od roku 1982 okazali się potrzebni dla uwiarygodnienia kwitów; często wręcz przeszkadzali…”; i dalej:
„Oświadczenia i raporty nie stanowią programu”.
Nie przypuszczałem, że opinia ta spotka się z gorącym poparciem uczestników spotkania. Dyskutanci udowadniali, że różne akcje wykonują sami i za własne pieniądze (np. napis „Solidarność”
na dachu w Polkalorze, gdzie znajdowała się trasa samolotów z różnych państw). Sami też wspomagają osoby represjonowane, a Region chce tylko zbierać pieniądze ze składek związkowych (według mojej wiedzy, składki płaciło wtedy w Polsce około 70 tysięcy osób). Domagano się też chociaż
przybliżonych rozliczeń, ponieważ wiedziano powszechnie, że władze otrzymują też pieniądze
z krajów zachodnich. Zwróciłem również uwagę, że: „Poważnym błędem od roku 1982 było szermowanie hasłami związkowymi, a nie niepodległościowymi” i „w okresie niejawnej działalności nie
trzeba bełkotać o reformowalnym socjalizmie”. Nastawienie tych ludzi do komunistów było takie,
że gdyby ich przeszkolić i dać broń, to poszliby strzelać! Właściwie, to zebranie można było podsumować słowami skierowanymi do prowadzącego – powiedz tym (tu różne płciowe słowa pod adresem przywódców), że ich (i znowu o rozpustnym życiu seksualnym matek przywódców) i sami
będziemy robić to, co do tej pory i więcej, jak nam oddadzą pieniądze z zagranicy. Smutne, że
z powodu braku kontroli społecznej, brak pieniędzy ograniczał działanie podziemnych struktur.
Od pewnego czasu miałem wrażenie, że naszym Regionem usiłują rządzić ludzie związani
z Tygodnikiem Mazowsze. Napisałem nawet kiedyś list do redakcji i o dziwo wydrukowano go,
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tylko z komentarzem, na który nie mogłem już odpowiedzieć. Patrząc na niewyraźnie zapisaną
kartkę z „tezami” zastanawiałem się teraz, czy zebranie to nie było przypadkiem potrzebne ludziom przygotowującym Okrągły Stół, aby mieć rozeznanie: kogo można przy nim posadzić,
a kogo izolować. Znamienne bowiem, że Region „Mazowsze” nie był reprezentowany tam przez
środowiska robotnicze i studenckie (a z nich rekrutowała się większość uczestników Grup
Oporu), lecz przez tych, których życiorysy zaczynały się dopiero po 1968 r.
d. Podczas współpracy z „Alkiem” byliśmy zdegustowani odebraniem nam akcji wyprowadzenia ze szpitala przy ulicy Banacha rannego drukarza, Janka Narożniaka, którego pilnowali
ubecy. Nie orientowałem się ile osób miało zostać zaangażowanych do tej akcji, ale „Alek” otrzymał plan szpitala; wykonał też fotografie całego budynku, na których oznaczyliśmy wyjścia.
Zdobyłem ponadto perukę bruneta i okulary dla charakterystyki pacjenta. Rano, w dniu akcji
„Alek” miał zamówić taksówkę po chorego pod szpital, a ja na dalszy kurs pod dawnym Dworcem Głównym, ale nie znałem dalszego miejsca przeznaczenia. W dniu akcji „Alek” pojawił się
w moim Instytucie z informacją, że zadanie przekazano innej grupie. Wydawało mi się to o tyle
nielogiczne, że o tak trudnej akcji powinno wiedzieć jak najmniej ludzi ze względu na konieczność zachowania tajemnicy. Chcąc odtworzyć przebieg tej akcji należy zapoznać się z aktami
z IPN i zorientować się, jacy lekarze brali w tym udział i jakie były w konsekwencji represje.
Taki sam bałagan zaistniał podczas stawiania „gadały” na Rynku Starego Miasta koło PTTK.
Może po zebraniu wspomnień innych kolegów z Grup Oporu i danych z IPN uda się wyjaśnić
te nieporozumienia lub celową dezinformację.
e. Wiosną lub latem 1982 r. służba więzienna znęcała się nad więźniami w Bydgoszczy. Udało
się ustalić adresy około dziesięciu oprawców i dokonać wizji lokalnej; były już kupione bilety.
W dniu wyjazdu pojawił się u mnie „Alek” z bardzo ponurą miną; nic się nie odzywał tylko machnął
ręką. Pomyślałem, że zdradził ktoś z informatorów. Dopiero po paru kieliszkach nalewki powiedział, że Region odwołał akcję, która według nich stanowiła przejaw terroryzmu. A mieliśmy za
poradą „Lopka” tylko ogolić głowy żonom oprawców oraz robić tatuaże, a także zapewnić, że będziemy golić je regularnie, dopóki ich mężowie nie przestaną znęcać się nad więźniami. Przyrząd
do tatuażu zrobił nam ktoś z „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Była to czerwona gwiazda
i również czerwonym tuszem podpis „czerwona hołota” (dokładnie nie pamiętam). Czytając ten
fragment wspomnień, „Alek” przypomniał mi, że pewna porucznik (lub podporucznik) została
jednak dla treningu ogolona. Niestety, świadkami tego były dzieci, co stało się powodem podjęcia
przez nią próby samobójczej; m.in. dlatego nie planowaliśmy więcej podobnych działań.
W okresie współpracy z „Alkiem” naraziłem się memu przyjacielowi ze studiów (Maciejowi
Gromadzkiemu, kierującemu Stacją Ornitologiczną PAN w Górkach Wschodnich pod Gdańskiem), do którego posłałem młodego człowieka. A było to tak: „Alek” zapytał czy mam w rejonie Trójmiasta pewnych ludzi, którzy przenocują kuriera od Zbigniewa Bujaka do stoczni. Nie
podałem adresu Marty Piszczatowskiej (w Gdyni, koło starego kościoła), bo wiedziałem, że
w jej lokalu odbywają się spotkania konspiracyjne. Lepszym miejscem na nocleg (noclegi) wydawała się stacja ornitologiczna, do której mogli przyjeżdżać ornitolodzy obrączkujący ptaki.
Maciej przyjął tego kuriera, ale po czasie powiedział mi, żebym nie przysyłał takich ludzi. Miał
on czerwoną kurtkę, więc ubiór niepotrzebnie rzucał się w oczy; pochwalił się, że ma pistolet
gazowy i udaje się do stoczni – czego nie powinien robić. Takie zachowanie wskazywało na „Wariata”, ale sprawdziłem i to nie był on. Maciej sprawdzał swoimi kanałami konspiracyjnymi
w Stoczni tego człowieka i okazało się, że nikt w tym czasie do nich z Warszawy nie przyjeżdżał.
Może to moje zbytnie przeczulenie na punkcie bezpieki, ale odebrałem ten fakt jako próbę inwentaryzacji ludzi, którzy są potencjalnymi konspiratorami.

Pewnego dnia przyjechał do mnie Teoś i analizowaliśmy poruszane tu problemy. Doszliśmy
do wniosku, że z uwagi na słaby przepływ informacji między „górą” Regionu a Grupami Oporu
i wynikające z tego nieporozumienia istnieje konieczność większego uniezależnienia się Grup
Oporu od władz Regionu. Wyczuwałem też, że władze Regionu też nie bardzo wiedzą co z nami
zrobić, bo nasze działania nie mieściły się w KOR-owskim sposobie konspirowania. O ile uchodziło za normalną rzecz rzucanie ulotek, a nawet ustawianie „gadały” lub puszczenie audycji
radiowej, to danie w „przysłowiowy dziób” w czasie obstawy było nie do pomyślenia, podobnie
jak „skunksy” do samochodów, mieszkań i lokali publicznych. Umiejętność walk ulicznych
w czasie manifestacji przynosiła wprawdzie chwałę władzom Regionu, ale obawiano się, że może
być ona wykorzystana jak w przypadku odebrania pieniędzy z zagranicy dla Regionu, które zostały „zadołowane” bezprawnie w środowisku artystycznym.
Stopniowe rozluźnienie więzi z Regionem było więc korzystne dla obydwu stron. Nie należało tego otwarcie okazywać, aby „czerwony” nie dostrzegł istniejących rozdźwięków. W tamtych latach trudno było działać bez wzbudzania podejrzeń inaczej niż pod szyldem
„Solidarności”. Dla odróżnienia mieliśmy jednak napisy Grupy Oporu „Solidarni”, a nie „Solidarność”. I chyba w roku 1985 na okładkach książek pisaliśmy jeszcze, że Oficyna Wydawnicza
„Rytm” wspiera Grupy RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze.
Powstała wtedy koncepcja utworzenia Oficyny Wydawniczej (Teoś nazwał ją „Rytm” – od
rytmu serca normalnego człowieka, który chce pogrzebu komuny). Pieniądze pochodzące z darowizn i publikacji miały zostać przeznaczone nie tylko na utrzymywanie Oficyny Wydawniczej,
ale również wspomagać działalność Grup Oporu (dotacje z Regionu były znikome). Początkowo
mieliśmy umieścić drukarnię na peryferiach Milanówka u mojego przyjaciela z Instytutu
– Zbyszka Świrskiego. Podczas podjęcia ostatecznej decyzji i rozpytywania o sąsiadów okazało
się, że jeden z nich jest niepewny i może stanowić zagrożenie. Wprawdzie Teoś zaproponował
mi wcześniej prowadzenie archiwum, dokumentującego działalność Grup Oporu oraz informację
defensywną dla potrzeb tych Grup, ale wobec braku lokalu na drukarnię zgłosiłem chęć ulokowania jej w moim domu. Akurat w tym czasie maszyna do druku Tygodnika Mazowsze, którą otrzymałem z Podkowy Leśnej nie wróciła do mnie po remoncie i bez konsultacji ze mną wstawiono
ją do Milanówka (potem okazało się, że obawiano się przecieku ze strony moich najmłodszych
synów). Teoś też początkowo wahał się, bo najmłodszy syn miał wtedy pięć lat. Jednak lokalizacja
domku z garażem, stojącego przy małej ulicy stanowiła argument, który zadecydował o wyborze
miejsca na drukarnię.

Działalność w Oﬁcynie Wydawniczej „Rytm” (1983-1989)
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Pierwszą broszurą wydaną oficjalnie przez „Rytm” był Czwarty rozbiór Polski. Jednak w grudniu 1982 r. Teoś dał mi do przekręcenia białkowe matryce z NOW-ej, zatytułowane „Przedruk”,
które zawierały około stu aktualnych wierszy (okładka i niektóre strony tej broszurki w Archiwum Akt Nowych). Matryce te były już wcześniej używane, więc przypuszczam, że stanowiły
„darowiznę” dla Teosia; ze sprzedaży nakładu miano uzyskać pierwsze pieniądze na działalność
„Rytmu”.
Od wiosny 1983 r. Teoś (wtedy „Rafał”) przekazał wszelkie sprawy związane z drukowaniem
i kolportowaniem w „Rytmie” Marianowi Kotarskiemu („Tadeusz”), który wcześniej już wielokrotnie przyjeżdżał do Otrębus z „Alkiem” i „Rafałem”. W czerwcowym numerze Bibuły z 2009 r.
(s. 12-13) napisałem, że była to dla mojej rodziny bardzo ryzykowna gra. Istniało bowiem po-
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dejrzenie, że „Tadeusz” jest wtyką od Miastowskiego. Zauważyliśmy jednak, że ma niepohamowany zapał do bogacenia się, który stanowi nadrzędny cel w życiu. Doszliśmy więc do
wniosku, że jeśli będzie zarabiał na „Rytmie” (co należało wliczyć w koszty) to wytworzy wokół
wydawnictwa parasol ochronny.
Teoś zobowiązał się, że „Tadeusz” zostanie odseparowany od grup ulicznych. Dlatego zdziwiłem się, kiedy zaproponował (lato 1985 lub 1986 r.) mojej żonie rolę „stacza” – obserwatora
w akcji nagłośnieniowej na Dworcu Centralnym. Żona „odkleiła” Teosia od ściany po audycji
(przerwanej zresztą przez ubiaka) i przywiozła go do Otrębus. Po bardzo ostrych słowach krytyki
z mojej strony nasze spotkania na około 1.5 roku stały się rzadsze i zupełnie pozbawione dotychczasowej serdeczności. Nie widziałem dokumentów w IPN, które potwierdzałyby nasze
przypuszczenia o „Tadeuszu”, ale jego niechęć do uhonorowania współpracowników „Rytmu”
z okazji 10, 15, 25-lecia wydawnictwa sugerowały, że albo nie ma sumienia, albo sumienie nie
jest czyste.
Wstawiając maszynę „Tadeusz” pojawił się z Tomkiem Kubalskim „Wariatem”. Tomek posiadał niesamowite zdolności techniczne; potrafił chociażby ustawić bardzo szybko obroty maszyny, ale pracowała ona tylko wtedy, gdy naciskał w wiadomym sobie miejscu palcem. Dla
zabezpieczenia pracy drukarni zorganizowałem dodatkowe „czarne skrzynki”, niezależnie od
istniejącej już u Andrzeja Grabickiego, u pani Marii Dziewońskiej oraz u państwa Romanowskich (to miejsce dzięki pozyskaniu do pracy pani Jadwigi Stokowskiej). Pani Stokowska okazała
się nieocenionym pracownikiem, wykazującym ogromną inicjatywę: sama zbierała papier, kolportowała wydawnictwa i dostarczała cennych informacji defensywnych. Nieocenionym współpracownikiem okazał się też Eugeniusz Wojtysiak z Kań. Pracowaliśmy bowiem na starych
maszynach, więc zdarzały się takie sytuacje, że występowały ubytki w zębach na kółkach trybów.
Można było przyjść do niego w środku nocy i zawsze pomagał (był on więc jedną z niewielu
osób wtajemniczonych, które pracowały w drukarni = pralni).
Od momentu kiedy „Tadeusz” załatwił matryce Tygodnika Mazowsze (mieliśmy chyba nr 12?)
zaczęła się uciążliwa i regularna praca. W piątki Barbara Hrebenda (koleżanka żony z Instytutu
im. Nenckiego przy Pasteura 3) otrzymywała matryce około godziny 17.00; odbierał je „Wariat”.
Barbara telefonowała do żony i rozmawiały na temat ogrodu, co oznaczało, że matryce zostały
odebrane. Aby uniknąć podejrzenia, że takie kontakty mogą stanowić szyfr (zwłaszcza w zimie,
kiedy w ogrodzie nie pracuje się), w pozostałe dni tygodnia panie poruszały przez telefon również inne tematy. Wobec konieczności oszczędzania papieru, wydrukowane strony wędrowały
z pralni-drukarni do pokoju w celu weryfikacji. Żona i synowie odkładali osobno niezadrukowane
przerzuty, palili w kominku strony źle wydrukowane, a odkładali w przeliczone pakiety kartki
dobrze wydrukowane. Dzięki temu wiedzieliśmy ile stron i jakie należy jeszcze dodrukować.
Pracowaliśmy z „Wariatem” zazwyczaj do późnych godzin w sobotę, ale czasami – przy dodatkowych zamówieniach do Katowic, Krakowa i Szczecina – kończyliśmy druk w niedzielę przed
południem. Żona i synowie pakowali Tygodnik w paczki z odpowiednimi oznaczeniami dla odbiorców.
Niekiedy zdarzały się nietypowe trudności. Kiedyś wyłączono światło, więc przenieśliśmy
maszynę do pokoju i tam przy świeczkach kręciliśmy ręcznie (po kilkadziesiąt obrotów na
zmianę!). Potem kręciliśmy w ciągu dnia, bo inaczej nie dotrzymalibyśmy terminu odbioru,
a na wydruk czekali ludzie, którzy przyjeżdżali specjalnie do Warszawy. Tak bardzo chcieliśmy
dokończyć druk na czas, że zdesperowani nie przerwaliśmy pracy, kiedy do żony przyszły dwie
zakonnice i siedziały za ścianą kuchni. Były one zaprzyjaźnione z naszym domem, więc machnęliśmy ręką na to, że muszą słyszeć maszynę. Innym razem mogliśmy doprowadzić do dekon-
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spiracji, bo dostaliśmy zły papier i było dużo przerzutów (rozmywała się farba), a źle wydrukowane strony pakowaliśmy do pieca CO. Co pewien czas rozgarniałem pogrzebaczem palenisko,
ale za każdym razem pozostawało sporo papieru. Ktoś z nas na zakończenie pracy dolał do paleniska oleju od „Trabanta”. Płomień buchnął mocno w górę komina, a my położyliśmy się spać.
Rano, mój syn Witek, który zazwyczaj był śpiochem, wstał bardzo wcześnie i pobiegł do ogrodu.
Całe szczęście, bo na śniegu leżało dużo niedopalonych stron. Obudził on pozostałych braci
i wszyscy zajęli się sprzątaniem. Po zakończeniu pracy rzucali się śnieżkami, aby uwiarygodnić
wczesny pobyt w ogrodzie.
Potem jednak wyłonił się poważny problem, a mianowicie: co zrobić z zapasem kilkudziesięciu pozostałych ryz papieru? Nieoczekiwanie pomógł nam w tym Andrzej Bacia, któremu
zwierzyłem się z kłopotów. Zaproponował wymianę papieru przez znajomych, którym dostarczał
prasę. Wymiana papieru mogła stanowić zagrożenie dla drukarni, bo oznaczała, że Andrzej ma
z nią bezpośredni kontakt. Należał on jednak do nielicznego grona osób, do których miałem
pełne zaufanie; wiedział, że w moim domu jest drukarnia, bo w czasie nieobecności Gienia Wojtysiaka dorabiał jakieś elementy do maszyny. Od stycznia 1982 r. należał do moich najbliższych
współpracowników – był człowiekiem do wszystkiego: pracował w informacji defensywnej, robił
najlepsze kolce w Warszawie (z bardzo dobrego materiału, które po każdym położeniu utrzymywały ostrze kolca zawsze w górze), kolportował „bibułę”, a jak było trzeba, to plakatował
lub rozsypywał ulotki. Jak przystało na inżyniera, charakteryzował się dużą precyzją w podejmowaniu decyzji; wierzyłem więc, że dobrze zorganizuje wymianę papieru. I tak też się stało.
Zabierał z mojego mieszkania po kilka ryz i przynosił taką samą ilość już dobrej jakości. Pracował
jak przysłowiowa mrówka i po trzech lub czterech tygodniach mieliśmy suchy i dobrej jakości
papier. Przypuszczam, że ze względu na rozmiary tej wymiany, musiała ona przekroczyć mury
Politechniki Warszawskiej przy ulicy Narbutta.
Przez pewien czas matryce Tygodnika Mazowsze zabierał „Wariat” dla znajomych z Reduty do
dalszego wykorzystywania. Wspominam o tym, bowiem panuje powszechne przekonanie, że
Redutę wspierał wyłącznie CDN.
Kiedyś w połowie wydruku pierwszej strony została naderwana matryca elektrostatyczna
akurat w miejscu, gdzie umieszczono zdjęcie Ewy Kulik. Tylko dzięki umiejętnościom „Wariata”
udało się skleić matrycę i wprawdzie Ewa nie została upiększona, ale można było na wolnych
obrotach ukończyć druk pierwszej strony zgodnie z zamówieniem. Wolno drukowaliśmy też
drugą stronę i dzięki temu nie było strat. Innym razem zdarzyła się zabawna historia. Zaczęło
się od tego, że brakowało farby. Przygotowany na takie awarie, wyjąłem olej i pigment; rozmieszaliśmy farbę bardzo dobrej jakości mikserem wyjętym z kuchennej szafki. Druk zakończyliśmy
w sobotę przed południem. Tego dnia były imieniny mojej żony i przygotowywała popołudniowe
przyjęcie. Podczas robienia masy tortowej okazało się, że mikser został źle umyty i masa do
tortu miała szary kolor. Było jednak za późno, by robić nową. Szara masa tortowa wzbudziła
duże zainteresowanie pań i na liczne pytania żona odpowiadała, że to na skutek jakiegoś proszku
do posłodzenia, który przywiozłem z Brazylii.
Żona robiła też korekty książek „Rytmu”. Zapamiętała dobrze korektę Drogi nadziei Lecha
Wałęsy, bo książka miała dwa tomy, a czasu na nią było bardzo mało. Korekty robił też mój syn
– Olgierd (m.in. Pod znakiem Lwa i Syreny; zapamiętałem tę korektę, bo Olgierd był bardzo
dumny z autografu otrzymanego od autora).
Do czasu otrzymania nowej maszyny dwa razy niewiele brakowało, aby nasza drukarnia
wpadła. Ostrzeżenie otrzymałem od pani pracującej na poczcie (nazwiska nie pamiętam), której
sygnał ostrzegawczy przekazał ktoś z jej rodziny; był to pracownik MSW pozyskany do infor-
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macji defensywnej (nazwisko trudne do ustalenia wobec łańcuszka ludzi pozyskiwanych do
współpracy). Dzięki szybkiej ewakuacji przy pomocy Andrzeja Grabickiego mieszkanie było
„czyste”. W czasie ładowania maszyny, farb, matryc i gilotyn mój syn, Olgierd, wyczuł sytuację
i jeździł rowerem ulicami Sygietyńskiego i Toeplitza dla ochrony. W pewnym momencie powiedział, że przy ulicy Sygietyńskiego stoi samochód, ale to nic groźnego, bo on zawsze tam
stoi. Dzieci potrafiły więc same oceniać zagrożenie.
Zagrożenia zakończyły się „dołkami” w Grodzisku Mazowieckim i Brwinowie. Kiedy człowiek siedzi tak sam w celi, to najpierw przychodzą mu do głowy takie myśli: czy wszystko usunąłem i czy dom jest czysty? Czy domownicy szybko uruchomią sygnał ostrzegawczy, aby nikt
nie wpadł do „kotła”? Czy pamiętają, co mają powiedzieć w kościele św. Marcina, aby uzyskać
pomoc? No, a potem paskudna nuda. Do Brwinowa przywieźli mi jakiegoś pułkownika czy podpułkownika, który twierdził, że oni i tak wszystko wiedzą. – No, to oddajcie szybko sprawę do
prokuratora, bo szkoda mojego i waszego czasu – powiedziałem mu przy rozstaniu. A potem
z nudów zacząłem śpiewać różne piosenki. I kiedy dojechałem do: „A ja sobie z góry jadę i na
areszt organ kładę…” – sierżant oburzył się i krzyknął: – Zatrzymany! Chociaż płciowo nie śpiewacie, ja i tak wiem, o co się wam rozchodzi. Tu jest poważna instytucja państwowa i piosenek
rozrywkowych się nie śpiewa! I tyle! I już! Odparłem: – Tak jest, mam wykonać! Sierżant zadowolony powiedział, że dobrze, bo są też takie głupie, że tego nie rozumieją. No, i można powiedzieć, że prawie zaprzyjaźniliśmy się, gawędząc o przysłowiowej d… Maryni.
Nie przyznałem się „Tadeuszowi” do tych kłopotów, bo przypuszczałem, że chyba nie była
to jego sprawka; bardzo chciałem kontynuować pracę w drukarni uważając, że każda ulotka, gazeta i książka to gwoździe do trumny „czerwonego”. Dzięki tej samej informatorce udało się
uniknąć wpadki NOW-ej u pani Magdaleny Barańskiej w Otrębusach.
W związku z nieustającymi kłopotami, które wynikały z pracy na starej maszynie oraz ograniczonymi możliwościami w pozyskaniu farb i matryc, nawiązałem kontakt z Joanną Pilarską
z Brukseli. Poznałem ją podczas wyprawy antarktycznej w roku 1979; znała ją również koleżanka
z Instytutu, Elżbieta Wegner. Tą drogą przekazałem jej swoją prośbę. Odpowiedź otrzymałem
dość szybko. Joanna pisała, że cieszy się, iż nie siedzę i bardzo podoba jej się to co robię, bo to
są konkretne działania, a nie przysłowiowe „bicie piany”. W liście tym znalazło się też znamienne stwierdzenie, które sprowadzało się do tego – bardzo cię lubię, ale nie mogę posłać
transportu na twój kontakt w Polsce. Zrozumiałem wtedy, że w Brukseli jest wtyka i przestałem
się z nią kontaktować.
Sprawa ta wywołała u mnie duże rozczarowanie i zaniepokojenie. Wprawdzie w środowisku
taterników panowała negatywna opinia o panu z Biura „Solidarności” (brak lustracji nie upoważnia mnie do wymienienia jego nazwiska), ale nie mogłem pojąć, jak wobec takiej oceny władze podziemnej „Solidarności” lekceważą takie informacje. Dowiedziałem się też, że z tym
panem kontaktują się Mirosław Chojecki oraz Marian Kaleta, co działało uspokajająco. Michał
Falzmann wyraził jednak negatywną opinię o ośrodku w Brukseli. Zasięgnąłem więc opinii taterników z Wrocławia ze środowiska „Solidarności Walczącej” za pośrednictwem „Wujaszka”;
również ich opinia była negatywna. Dlaczego Joanna Pilarska siedziała w tym „szambie”, i dlaczego Chojecki i Kaleta współpracowali z Biurem w Brukseli? Tego nie mogłem pojąć! Ze
względu na bezpieczeństwo transportów, podzieliłem się moimi rozterkami ze Zbyszkiem
Lewandowskim, ale on uspokoił mnie, twierdząc, że moje rozterki informacyjne mogą wynikać
z przeczulenia na punkcie agentury.
Niezależnie od drukowania ulotek i Tygodnika Mazowsze, drukowaliśmy Kurier Mazowsza (ulotkową formę gazety, informującej o bieżących wydarzeniach) oraz różne broszury. Przyznam, że
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czasami licho mnie brało na ich treść, bo autorami byli niekiedy byli komuniści i nie dotyczyły
one historii Polski. Przykład tego stanowił list Stefana Bratkowskiego do pierwszego sekretarza
KPZS. Można było wprawdzie potraktować go jako element dywersji w szeregach naszego KC
i KW PZPR (bo docierał on tam dzięki starym znajomym Bratkowskiego), ale nadrzędną koncepcję – możliwość porozumienia się z władzami ZSRS – można było też potraktować jak szerzenie
zamętu w szeregach „Solidarności” (z uwagi na kompletny brak realizmu). Do tego wszystkiego
nie miałem sentymentu dla ludzi, którzy byli kiedyś budowniczymi socjalizmu, a którzy ten socjalizm potem burzyli; to zachowanie przypominało niewdzięcznego psa, który gryzie własnego
pana. Ponadto, ludzie ci mieli w tych latach szczególny status: za kolportowanie stu książek studenci mogli trafić do więzienia, a Stefan Bratkowski podpisywał się pod tym opracowaniem, puszczał w nielegalny obieg tzw. gazety na taśmie magnetofonowej i nic mu się nie działo. Pragnąłem,
aby „Rytm” drukował głównie książki dotyczące historii Polski. O pomoc zwróciłem się do Romana
Rybickiego z Otrębus, który miał rozległe kontakty w środowisku emigracyjnym na terenie USA.
Udało nam się przekonać „Tadeusza” o potrzebie takich publikacji, a ich wydawanie było możliwe
dzięki ogromnemu zaangażowaniu Romka i Mariusza Zbigniewa Zielińskiego „Mariusza”.
Drukowaliśmy też różnorodną prasę zakładową, studencką, a nawet uczniowską oraz okolicznościowe oświadczenia i listy podziemnych Władz (większość ocalałych egzemplarzy archiwalnych przekazałem Włodzimierzowi Domagalskiemu).
„Rytm” wydał też wiele znaczków pocztowych, w tym bloczek wydrukowanych na złotej apli
pt. „Madonny Polskie”. Wizerunek Matki Boskiej Uwięzionego Narodu szczególnie spodobał się
moim przyjaciołom z AK, a że przygotowywali oni pielgrzymkę byłych żołnierzy AK do Rzymu, więc
poprosiłem, aby wręczyli znaczki Janowi Pawłowi II. „Tadeusz” zorganizował unikalny wydruk na
srebrnej apli i zakupił specjalną okładkę do listu. W czasie spotkania z „Lopkiem” napisałem odręcznie list, którego treść zaakceptowali jego koledzy, a po wydrukowaniu został dołączony do znaczków. Kopia tego listu (po korekcie) jest w moim posiadaniu, jako jedna z cenniejszych pamiątek
z tego okresu. Uzgodniłem też z „Lopkiem”, że ze względu na tzw. BHP, on podpisze list dopiero
po dotarciu do Rzymu. Autokar z jadącymi wzbudził duże zainteresowanie w Rzymie, bo umieszczono na nim transparent „Solidarności”. Podczas spotkania z Janem Pawłem II „Lopek” wręczył
nasz upominek, który był znakiem łączności z Papieżem i wdzięczności za to, co zrobił dla Polski.
W drugiej połowie lat 80. dostrzegliśmy potrzebę uruchomienia kolejnej drukarni w moim
rejonie ze względu na możliwości wykorzystywania do transportu Andrzeja Grabickiego oraz
istniejących w Otrębusach „czarnych skrzynek”. O znalezienie lokalu poprosiłem kolegę z koła
łowieckiego, Andrzeja Zelczaka, który przez wiele lat mieszkał w Komorowie i znał dobrze
mieszkańców. Pozytywną odpowiedź otrzymałem bardzo szybko i dzięki temu mieliśmy drukarnię w pobliżu kościoła u pani Ani (obecnie wiem od „Mariusza”, że chodzi o plastyczkę,
panią Anielę Kasprowicz).
W momencie rozpoczęcia drukowania książek o tematyce historycznej i miesięcznika Dwadzieścia Jeden pojawił się w moim domu „Janeczek” – Witek Łuczywo, który dzięki ogromnemu
doświadczeniu prawie bez awarii drukował na papierze bardzo różnej jakości. „Janeczek” przebywał w naszym domu od dostarczenia matryc do ukończenia druku. Druk okładek odbywał
się pod koniec konspiracji w Nadarzynie, w oficjalnej drukarni u Waldka Strojeńskiego i jego
kolegi Jarka Malickiego. Na początku lat 90. przenieśli oni drukarnię do Warszawy, na ulicę
Orzeszkowej. W ramach rewanżu za współpracę w okresie konspiracji przekazałem im do wystroju
wnętrza stary powielacz z lat 20., zrzucony dla Kedywu w 1943 r. Powielacz ten przekazał mi ze
swojego mieszkania „Lopek” (odebrałem go z Czesławem Kropielnickim jeszcze w 1982 r. Dla
zamaskowania posiadał on obudowę ze starej maszyny do szycia).
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Bigowanie okładek odbywało się początkowo w moim domu przy pomocy widelca z wyłamanymi na odpowiednią odległość zębami. Jeden egzemplarz takiego widelca podarowałem „Mariuszowi”, a drugi znajduje się w Archiwum Akt Nowych. W tym okresie zszywałem też wydrukowany
tekst i przycinałem na gilotynie, do której noże ostrzył bezinteresownie znajomy – Jerzy Szustak,
zwany potocznie „Bieńkowskim” (bo kontynuował działalność swego teścia, po którym pozostała
nazwa zakładu). Warsztat ten znajdował się w sąsiedztwie mojego Instytutu przy ulicy Wilczej 64
(kontakt za pośrednictwem Zbyszka Świrskiego). Później składanie odbywało się w nowej drukarni
w Komorowie, a Jerzy do końca konspiracji bezpłatnie ostrzył noże do gilotyn. Drukowaliśmy nie
tylko w nocy, ale i w ciągu dnia. Staraliśmy się wtedy nie izolować od otoczenia; kiedy przychodził
ktoś ze znajomych, żona przepraszała gościa, mówiąc, że musi zejść do pralni, aby zobaczyć czy
kończy się pranie; kiedy zaś pojawiał się ktoś nieznajomy lub niepewny, wtedy maszynę wyłączano.
Kilka razy zdarzyło się, że nie było nikogo z domowników podczas pracy „Wariata”. Przybyłych przepraszał on za brudne ręce, wyjaśniając, że składa silnik do łodzi. Do tej pory pozostały
na ścianie przy wyjściu z pralni i z domu czarne odciski dłoni. Remontowana łódka oraz kajaki
stanowiły dobrą „legendę”, bo prace te były wykonywane często przy otwartych drzwiach garażowych lub na podwórku i sąsiedzi przyzwyczaili się do podjeżdżających samochodów oraz przybywających ludzi, którzy przeprowadzali remont i przywozili deski oraz listwy.
Najwięcej problemów mieliśmy z przechowywaniem papieru. Przywoził go Andrzej Grabicki
z pilotującym go „Tadeuszem”. Wjeżdżał gazikiem do garażu, gdzie rozładowywaliśmy ryzy na
paletach, aby papier nie chłonął wilgoci. Kiedyś Andrzej wjechał daleko do garażu, bo transport
był bardzo duży i rozładowywanie trwało długo. Po rozładunku okazało się, że dach pustego
„gazika” zawadzał o górną część framugi od drzwi. Nasze, z „Tadeuszem”, obciążenie okazało
się za małe i musiałem obciążyć samochód moimi synami.
Po wypadnięciu na „wirażu historii” z Instytutu (gdzie zostałem określony jako „złośliwy nowotwór na zdrowej tkance Instytutu”) rozpocząłem pracę w Milanówku w firmie „PACZ”
i tam, za zgodą Czesława Kropielnickiego, zamawiałem legalnie „papier na etykiety”. Latem,
kiedy nie działało ogrzewanie, papier był przechowywany w pokojach, lub w jednym pokoju wyłączonym z używania. W związku z tym, nie zawsze synowie mogli przyprowadzać do
domu kolegów, lub
kierowali ich do „wyczyszczonego”
pomieszczenia.
Były
jednak takie okresy
(nawet przez 2-3
miesiące),
że
można było przyjmować znajomych
tylko w kuchni,
a synowie kolegów
na podwórku lub
w jednym pokoju.
Odbiór prasy
i ulotek odbywał
się zazwyczaj samochodem „Ta-
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deusza” lub „Wariata”, a książek dodatkowo „gazikiem” Andrzeja Grabickiego. Kiedyś jednak
wszystkie samochody były popsute (łącznie z awaryjnym „Tarpanem” Czesława Kropielnickiego), a mój samochód musiał zostać wyłączony z dalszych transportów ze względu na bezpieczeństwo drukarni. Zapakowałem więc cały nakład Tygodnika Mazowsze, przeznaczony dla
odbiorców spoza Warszawy, do dużego plecaka, przywiązałem na górze zwiniętą linkę zjazdową,
dałem „Wariatowi” czekan i takiego „alpinistę” zawiozłem w późnych godzinach na stację
w Brwinowie. Na peronie zachowywaliśmy się swobodnie, rozmawiając głośno o drogach wspinaczkowych w Tatrach.
Innym razem wykorzystałem z braku transportu moich synów; było to w okresie ferii zimowych. Wyładowałem ich plecaki „bibułą”, chłopcy założyli na ramiona narty oraz kijki i tak dotarliśmy kolejką WKD do Warszawy do mojej „skrzynki” w Alejach Jerozolimskich u cioci
Strzemżalskiej.
Większe paczki Tygodnika Mazowsze dostarczał „Tadeusz” odbiorcom do Warszawy, a także ludziom, którzy dowozili prasę do Krakowa, Katowic, i Szczecina; okazjonalnie również do Łodzi
i Poznania. Przez pewien czas oddawałem w poniedziałki Tygodnik Mazowsze w kościele przy ulicy
Emilii Plater najprawdopodobniej dla Grup Oporu (odbierał Marek Wiśniowski). Żona zawoziła
prasę, ulotki oraz książki do Instytutu im. Nenckiego, gdzie przekazywała paczki Teresie Zabłockiej, a od niej przywoziła wydawnictwa NOW-ej, Kosa i przez jakiś czas CDN i Wolę. Część
„bibuły” Teresa przekazywała także Krystynie Golińskiej dla środowiska Antoniego Macierewicza. Ta współpraca mogła zakończyć się wpadką drukarni Kosa. Zabłocka poprosiła mnie bowiem
o znalezienie lokalu na nią. Dostałem adres od ludzi z kręgu księdza Kantorskiego na skraju
Otrębus i Podkowy Leśnej (szczupły pan w okularach, który pilnował tam domu, a związany był
z podziemiem działającym w Pruszkowie – nazwisko?). Skontaktowałem go z dwoma znajomymi
Teresy, ale potem okazało się, że „pociągnął on ogon” jeszcze przed wprowadzeniem maszyny.
Nie mogę odtworzyć w jakich to było latach („Alek” też nie), ale „Alek” zabierał hurtowe
ilości druków w okolice Płocka, najprawdopodobniej dla ludzi związanych z Andrzejem Celińskim. Natomiast „Wariat” przekazywał hurtowe ilości druków m.in. do „Antyku”.
W swoim rozdzielniku miałem jeszcze następujących odbiorców: Andrzej Bacia z Politechniki Warszawskiej (300 sztuk Tygodnika Mazowsze i inne wydawnictwa – zapomniałem go wymienić przy sporządzaniu notatek z okazji rocznicy Tygodnika i NOW-ej); Czesław Kropielnicki
(dostarczał „bibułę” szwagrowi do środowisk zbliżonych do KPN – też nie był wymieniony);
Witek Zieliński – do Podkowy Leśnej i Warszawy (gdzie?); Jadwiga Stokowska (teren Otrębus
i Kań); Barbara Bierzyńska i Anna Palmowska (z mojego Instytutu – gdzie?); „Lopek” lub Jadwiga Strzemżalska do środowisk AK – w pewnym okresie odbierał je ich znajomy z okresu wojny,
lekarz ginekolog – dostarczałem paczki do przychodni lekarskiej w rejonie Alei Jerozolimskich
między ulicą Kruczą a Bracką. Gdy wychodziłem z gabinetu, zawsze pocieszał mnie głośno, że
jeśli żona będzie brała regularnie leki, to poprawa nastąpi szybko.
Zamówienia na Tygodnik Mazowsze Tomka i moje, wraz z rozdzielnikiem „Tadeusza” oscylowały między 7–10 tysięcy sztuk. Natomiast nakład jednego typu ulotki wynosił nieco poniżej
20 tysięcy sztuk. Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj na matrycy były cztery typy ulotek to „urobek”
sięgał 80 tysięcy sztuk. Nic więc dziwnego, że drukując Tygodnik Mazowsze i ulotki pracowaliśmy
od piątku do niedzieli włącznie. Największy nakład miała ulotka z Urbanem. Był to cykl ulotek
do rozrzucania przed Wielkanocą i na jednej z nich – Urban jako prosię na świątecznym półmisku z podpisem „Urban na stół”. Urban pokazał ją na konferencji prasowej, komentując to
w ten sposób, że widział już wiele znacznie lepszych swoich karykatur. Jeszcze tego samego
dnia zapytano mnie czy została jeszcze matryca z Urbanem, bo mamy dodatkowe zamówienie
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na jego podobiznę? Na całe szczęście nie zniszczyłem jeszcze matryc i mogłem bardzo szybko
„pojechać” po Urbanie.
Najwięcej gratulacji zebraliśmy jednak za teksty ulotek dotyczących rocznic historycznych,
a zwłaszcza o 1 sierpniu 1944 r. Wiele czasu zabrało nam dopasowywanie ilości wierszy do pojemności kartki, aż nawet w końcu przeoczyliśmy jedną linijkę wiersza „Czerwona Zarazo”. Na
całe szczęście błąd ten zauważył dopiero po latach Janek Kulczycki, który podczas deklamowania jako aktor wytropił błąd. Większość wzorów ulotek zachowała się i została przekazana do
Archiwum Akt Nowych.
W latach 1983-1986 dostarczałem wydawnictwa „Rytmu”, NOW-ej, Kosa, Woli, CDN oraz
Tygodnik Mazowsze do środowisk „Wujaszka” – Józefa Teligi w Kielcach, gdzie w Instytucie Geologii pracował Zbigniew Rubinowski i przekazywał „bibułę” w teren podczas wyjazdów służbowych. Wykorzystując wyjazdy służbowe do Świętokrzyskiego Parku Narodowego rozkładałem
te wydawnictwa w sąsiedztwie moich baz terenowych w Kakoninie i na Św. Krzyżu. Pomimo,
że prasa składała się niekiedy z numerów wydrukowanych miesiąc wcześniej, była dosłownie
rozchwytywana przez wycieczki z różnych regionów Polski.
W pewnym okresie zabierał różne wydawnictwa Kazimierz Wojtaniec (nauczyciel mego najstarszego syna ze szkoły im. Zana w Pruszkowie), związany z księdzem Indrzejczykiem.
„Bibułę” i książki dostarczałem też nieregularnie w Grójeckie (Andrzej Kincel – koło Błędowa
i Dariusz Jakubczyk z Lipia) oraz za Małkinię (Edward Skłodowski).
Część naszych wydawnictw docierała do krajów Europy Zachodniej: regularnie do Wielkiej
Brytanii, Francji, Szwajcarii i RFN, a nieregularnie do Belgii, Holandii, Włoch i Skandynawii.
Nasze wydawnictwa kolportowano także w USA i Kanadzie. Dzięki zupełnie nieźle zorganizowanej sieci przerzutowej nasi odbiorcy otrzymywali wydawnictwa w miarę szybko. Świadczy
o tym fakt, że dwa tygodnie od napisania artykułu o zawieszonym transparencie „Ręce precz
od Afganistanu” ukazał się on w polonijnej prasie w Chicago wraz z licznymi zdjęciami. Kolportażem w USA zajmował się w pewnym okresie Roman Rybicki, który bardzo regularnie przesyłał
pieniądze, przekazywane mi przez jego żonę. Część jego ocalałej korespondencji została przekazana do Archiwum Akt Nowych. Ta pula finansowania „Rytmu” i Grup Oporu nie była znana
do końca „Tadeuszowi”. Nie przypuszczam, aby wiedział też, że „Teoś” przeznaczył dla Grup
Oporu pieniądze od swojej matki z RFN, które otrzymał od niej na kupno samochodu (było to
na pewno po 1984 r.).
Oprócz naszego przedstawiciela w USA mieliśmy ich także w innych krajach: Kanada
– Marek Przykorski w Montrealu; Szwajcaria – Jacek Sygnarski; Holandia – Viem Oudheusden.
Nie pamiętam natomiast naszych odbiorców z Francji. Zapewne był to ktoś z Biura „Solidarności” w Paryżu, bo po podstawieniu agenta z ambasady i zamknięciu tego kanału, bardzo szybko
otworzyliśmy nowy – wiem, że Tygodnik Mazowsze docierał do Seweryna Blumsztajna. W Londynie odbierał nasze paczki ktoś z emigracyjnego rządu (na pewno trafiały one na biurko gen.
Grzegorza Pełczyńskiego). Przez pewien czas mieliśmy swoich ludzi także w Mediolanie (m.in.
znajoma Anki Lachockiej), w Oslo lub Bergen i Szwecji (gdzie?) – nie znam szczegółów, bo
tymi sprawami zajmował się Irek Wyszomirski. Irek przekazywał również informacje dotyczące
Polonii; niektóre z nich były dość ważne, bo ujawniały agenturę (np. syn pewnej pani z kręgu
bliskich znajomych gen. Kiszczaka, który w Norwegii poprosił o azyl polityczny).
Przed Okrągłym Stołem widoczny był już koniec rządów komuny i dlatego przyjąłem propozycję „Tadeusza”, aby wziąć udział w obradach Niezależnego Forum Kultury na Uniwersytecie
Warszawskim. Zasiadała tam późniejsza elita Unii Demokratycznej. Przemawiał też przedstawiciel Polonii z Litwy, który dość łatwo wyjechał z ZSRS (nazwisko zapisane na fotografii
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z Forum; nie podaję go, bo nie było lustracji – zdjęcie w Archiwum Akt Nowych). Pan o takim
samym nazwisku zamieszkały w Milanówku nie przyznawał się do familianta z fotografii, a jego
córka, z którą pracowałem potem w IHAR w Młochowie, również była zdziwiona tym faktem,
zwłaszcza, że postura owego pana była zdecydowanie odmienna od rodziny jej ojca. Wokół organizacji polonijnych w byłym ZSRS działy się jeszcze dziwne rzeczy po Okrągłym Stole i wyborach. I tak np. przekazałem prof. Stelmachowskienu (z racji jego urzędu) dane o małżeństwie
z MSW (on pułkownik Rosjanin, ona oficjalnie Polka), które wyjeżdżało do Polaków w Kazachstanie, by uczyć tam polskiego i historii!
Okres obrad Okrągłego Stołu stanowił dla wielu z nas wielką zagadkę. Zaczęło się od tego,
że nikt z Regionu nie chciał obstawy do Magdalenki! Byliśmy zdziwieni tą pewnością, ale zakomunikowano nam, że obstawę daje BOR. Na pytania dotyczące składu delegacji „Solidarności” usłyszałem w ambasadzie brytyjskiej, że należy być opanowanym i zachować optymizm, bo
nadchodzą zmiany. W ambasadzie USA powiedziano, że wszystko jest pod kontrolą, że nastąpią
stopniowe zmiany i mamy nie przeszkadzać nieprzemyślanymi wystąpieniami. Podczas obrad
nikt nie poruszył sprawy legalizacji NZS. Mieliśmy z Teosiem żal do Zbigniewa Bujaka, Adama
Michnika i Bronisława Geremka, bo wiedzieli, że w Grupach Oporu są ludzie rekrutujący się
głównie z tego środowiska. Usiłowałem „nacisnąć” sprawę przez znajomego z tzw. podstolika
ochrony środowiska, któremu odpowiedziano, że sami powinniśmy się udać do jakiegoś „czerwonego” o nazwisku Gdula (czy Godula?). W ambasadzie USA stwierdzili, że należy „docisnąć”
Zbigniewa Bujaka i tak zamknęło się pierwsze wolne koło III RP.
Teoś był autentycznie wściekły i klął, a ja także wypominałem życie seksualne rodziców
przywódców „Solidarności”. Żegnając się, powiedziałem mu, aby nie wypuszczał wszystkich
z konspiracji, bo wygląda to na analogię do amnestii w roku 1947. Wielu starych przyjaciół z AK
już nie żyło, a Siła-Nowicki od 1985 r. znajdował się po drugiej stronie barykady i nie było się
kogo poradzić poza płk. Józefem Teligą. No i wielu ludzi nie wyszło z podziemia. Większość
osób zaangażowanych w ochronę manifestacji, zebrań i audycji radiowych, oraz z informacji do
tej pory nie figuruje na żadnej liście członków Grup Oporu. W tej „nieujawnionej” grupie znajdują się również uczestnicy struktur podziemnych z „Solidarności” RI od „Wujaszka” (płk. Teligi), którzy wykonywali różne zadania zarówno dla tej organizacji, jak i dla Grup Oporu
(i właściwie w wielu przypadkach trudno byłoby rozdzielić przynależność do jednej lub drugiej
organizacji – dotyczy to głównie rejonu Małopolski, Świętokrzyskiego, oraz powiatów grójeckiego i pruszkowskiego). Niektóre z tych osób zostały w pewnym okresie zatrudnione w tzw.
resortach siłowych, a niektórzy z nich wnieśli znaczący wkład w przygotowanie naszego projektu
ustawy o Policji (broszura ta znajduje się w Archiwum Akt Nowych).
Pomimo pierwszych rozdźwięków z warszawskim przywództwem „Solidarności”, zaangażowaliśmy się bez reszty w akcję wyborczą do Sejmu, przyjmując jako prawdę, że ze względu na
krótki termin dzielący kampanię od wyborów, nie można było demokratycznie ustalić listy „Solidarności”, i że nastąpi to podczas drugich wyborów. Wtedy jeszcze wierzyłem w uczciwość
Lecha Wałęsy i byłem szczęśliwy, że otrzymaliśmy z żoną jego dedykację w książce Droga nadziei,
której pierwszy nakład (dwa tysiące egzemplarzy) drukowany był w Otrębusach. Otrzeźwienie
nastąpiło przed drugą turą wyborów, kiedy to należało uzupełnić Sejm o „dobrych i postępowych” komunistów, jak np. brat Stefana Bratkowskiego. W tym okresie uwidoczniły się tzw. ferajny rodzinne – jedno z rodziny w „Solidarności”, a drugie na wszelki wypadek jeszcze
„czerwone”. Potem te „czerwone” poszły do Unii Demokratycznej i zrobiło się w Polsce „różowo”. Przed drugą turą wyborów puszczono dezinformacyjną plotkę do ambasady USA, że wybory takie muszą się odbyć, bo inaczej doły partyjne i ubeckie zrobią zbrojną kontrrewolucję.

GRUPY OPORU „SOLIDARNI”

Usiłowałem wyjaśnić w ambasadzie USA, że jest
to podła fałszywka Kiszczaka, ale to nic nie dało,
i kiedy usłyszałem, że mamy siedzieć cicho – zaproponowałem, aby mój rozmówca zgłosił się do
bazy wojsk sowieckich w Legnicy i poprosił o rekolekcje polityczne za Uralem. Tak zakończyły się
nasze kontakty z ambasadą USA w Warszawie.
Kiedy zrelacjonowałem przebieg tej rozmowy
Ojcu, machnął On ręką i powiedział: Głupie pastuchy! Do czego się nie wezmą w polityce międzynarodowej to spieprzą!
Po drugiej turze wyborów zakończyła się oficjalnie nasza działalność. Jeszcze tylko „Mieszko”
i „Alek” rzucili ulotki koło kina „Moskwa”, w których dziękowali mieszkańcom Warszawy za pomoc
w konspiracji; jeszcze zorganizowaliśmy demonstrację pod ambasadą sowiecką w obronie Litwy
(rozrzuciliśmy wtedy ulotki – są w Archiwum Akt
Nowych, przynieśli transparenty i skandowali:
Wilno – Warszawa wspólna sprawa!).
Mieliśmy pretensje, że nikt z góry nie rozliczył
się z pieniędzy przysyłanych na konspirację. Dostaliśmy jak „bananem” po głowie grubą kreską,
wprowadzeniem do rządu „dobrych” komunistów i kompletnym brakiem odpowiedzialności za
rozpoczynające się bezrobocie i kradzież majątku narodowego. „Teoś” został w Regionie tylko
drobnym „gryzipiórkiem” i z drukowania jakiś regulaminów utrzymywał swój Kurier Mazowsza.
Udało mu się przygarnąć do pracy kilku kolegów (m.in. „Alka”, „Wariata”, „Mariusza”). Nic
więc dziwnego, że rozczarowani sytuacją spotkaliśmy się pewnego wieczoru w Otrębusach
(„Teoś”, „Alek” i ja) i przy kolacji, w nawiązaniu do mojego powiedzenia podczas obrad Okrągłego Stołu: „nie wypuszczaj wszystkich ludzi z podziemia”, postanowiliśmy zarejestrować Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Regionu Mazowsze. Po walnym zebraniu Teoś ukrył się
dyskretnie w cieniu, prezesem został „Alek”, a ja jego pierwszym vice.
Wprawdzie mieliśmy takie oficjalne osiągnięcia, jak zorganizowanie kolonii dla dziesięciu
tysięcy dzieci i otrzymaliśmy w budynku GKKF przy ulicy Rozbrat pokój, ale rozpoczęliśmy
działalność dokumentacyjną nad przekrętami nowych „władców”. Nic więc dziwnego, że w lokalu tym wykryliśmy pięć „pluskiew”, a „Alkowi” podsunięto pseudo-księgową i szybko nas
spacyfikowano. Pomimo to, potrafiliśmy odszukać się w kryzysowych okresach. I tak np. uczestnicy Grup Oporu stoczyli z policją bitwę koło kościoła św. Anny i pod pomnikiem Witosa podczas demonstracji spowodowanej odsunięciem od władzy rządu premiera Jana Olszewskiego.
Policja posiadała w tych dniach bardzo duże tarcze, które w bezpośrednim starciu można było
przekręcać na bok razem z ręką policjanta (dlatego wielu z nich mocno oberwało). Zarówno ci
nieujawnieni, jak i ujawnieni zaangażowali się następnie w „marszach na Belweder”, podczas
których niesiono transparenty protestujące przeciw zdradzie Lecha Wałęsy i palono jego kukły.
Takie działania wielu z nas nie zadowalały. Po kilku naradach z żyjącymi jeszcze starymi oficerami AK mieliśmy trudny wybór: albo oddać się pod całkowitą komendę płk. Teligi i prowadzić
pod jego kierunkiem karanie oraz eliminowanie zdrajców życia publicznego, albo ograniczyć się
do pokojowych protestów i działalności informacyjnej. Problem polegał na tym, że społeczeń-

stwo ufało jeszcze przywódcom tzw. II „Solidarności” (fotografia na tle napisu „Solidarność”,
lub z Wałęsą stanowiła o wiarygodności polityków). Popierałem wtedy drugą opcję, ale przyznaję
po latach ze skruchą, że popełniłem wtedy błąd. Należało zaryzykować, zwłaszcza, że mieliśmy
swoich ludzi zarówno na uczelniach wojskowych, jak i w samym wojsku oraz policji.
Drukarnia w Otrębusach działała jeszcze po wyborach czerwcowych. Potem „Tadeusz”
uwłaszczył się, ale najbardziej miałem mu za złe, że odszedł bez słowa „dziękuję” skierowanego
do naszych najbliższych współpracowników. Prosiłem, aby „Rytm” nie zachował się tak jak ci,
którzy na przysłowiowym garbie kolegów poszli do Sejmu, i by wręczyć naszym współpracownikom przynajmniej pamiątkowe dyplomy. „Tadeusz” sam zaproponował Andrzejowi Grabickiemu, że kupi mu na pamiątkę dużą, stojącą lampę z pamiątkową tabliczką. Ustalałem dwa,
czy trzy terminy takich spotkań, do których nie doszło, a ja musiałem „świecić” oczyma przed
ludźmi. Dwa razy zdarzyło się też, że autor lub rodzina zmarłego autora dostarczonego tekstu
jeszcze przed Okrągłym Stolem nie otrzymali nawet autorskiego egzemplarza książki.
Z „Rytmem” byłem związany do momentu, kiedy z Pawłem Smoleńskim nie udało się przekonać „Tadeusza”, że drukowanie książki Grzegorza Jaszuńskiego jest niewłaściwe. Na Grzegorzu Jaszuńskim miał być bowiem wykonany wyrok, tak jak na „Martykę” (według „Lopka”
i „Lotnego” – nie dowiedziałem się od nich dlaczego wyroku nie wykonano). Natomiast jego
żona Kuratow (Kuratowska) była wcześniej znaną działaczką w PAN.3 „Tadeusz” znalazł się
potem pod całkowitym wpływem takich ludzi z Unii Demokratycznej, jak Bronisław Geremek,
czy Zofia Kuratowska. Zebrałem więc niechciane przez „Tadeusza” książki, które były przygotowane do Biblioteki Historycznej i przekazałem je do Zbigniewa Gluzy oraz Archiwum Akt
Nowych. Zapamiętałem z tego zbioru bardzo ciekawe wspomnienia państwa Wzorków, architektów ze Lwowa, którzy nie zdążyli wyjść z armią gen. Andersa i chyba do 1946 r. przebywali
w Uzbeckich „tupikach”. Autor zmarł pisząc wspomnienia, zachowały się jednak wspaniałe rysunki i obrazy malowane przy pomocy kilku kolorów na papierze pakowym. Całe szczęście, że
„Alek” pojechał ze mną do Krakowa i obrazy te uwidocznił na fotografiach, bo po kolejnej zmianie mieszkania Państwa Wzorków oryginały zaginęły (syn łudzi się, że matka mogła przekazać
je do Ossolineum). Opracowując historię Grup Oporu warto więc przeanalizować nasze materiały również w archiwum Zbigniewa Gluzy.
Od „Mariusza” dowiedziałem się, że pracował on w jawnym już „Rytmie”, ale niezbyt długo.
Podobnie jak ja był rozgoryczony niechęcią „Tadeusza” do jubileuszowych spotkań, które według
niego umożliwią zebranie wspomnień i dokumentów do historii Grup Oporu. „Mariusz” zaczął
więc sam zbierać pamiątki i wspomnienia o naszej działalności. Wyniósł on bowiem z domu potrzebę kultywowania tożsamości historycznej i dlatego, tak jak podczas działalności w Bibliotece
Historycznej, gdzie staraliśmy się „ocalić od zapomnienia” historię Polski, tak chciał również
„ocalić od zapomnienia” naszą historię.
[…]
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3
Nie pamiętam już daty; pracowałem już wtedy w rozpoznaniu, stąd też ta informacja do mnie dotarła. Otóż główny personalny PAN gonił po różnych instancjach partyjno-naukowych i radził się co ma zrobić, bo z Wielkiej Brytanii przyszedł dla matematyka dyplom honoris causa na nazwisko Kuratow, a nie Kuratowski. Natomiast miejsce (Równe lub jego okolice – już nie
pamiętam) i data urodzenia zgadzały się z życiorysem prof. Kuratowskiego. Personalny został zainspirowany do dokładniejszego
poznania życiorysu i dowiedziałem się dzięki temu, że dziadek profesora nazywał się rzeczywiście Kuratow i wzbogacił się podczas
skupowania rzeczy, pochodzących od uciekających z Rosji ziomków podczas pogromów żydowskich na Ukrainie.

Antykwariat

„Bolszewizm
trzeba złamać”
– rozmowa z Dymitrem Mereżkowskim
Wprowadzenie
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W powieści Władimira Wołkowa Montaż opisano
operację sowieckich służb specjalnych, zmierzającą
do tego, aby słowo „komunizm” budziło pozytywne
– lub obojętne – skojarzenia; zaś określenie „stalinizm” miało oznaczać negatywną odbitkę tego systemu. Bohater powieści, ulokowany w środowisku
intelektualnym Paryża, kształtuje opinię publiczną
w pożądany dla swych mocodawców sposób. O sukcesie tej operacji świadczy m.in. marcowy numer
Biuletynu IPN, a w nim interesująca rozmowa z prof.
Andrzejem Nowakiem i prof. Ryszardem Terleckim. Ten ostatni często posługuje się określeniem
„stalinizm”, a nawet zwrotem „czasy stalinowskie”.
Timothy Snyder w niedawno wydanej książce
Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem pisze wręcz o „ustroju stalinowskim” czy „zbrodniach Stalina”.
To tylko przykłady wykorzystania tego fałszującego rzeczywistość określenia;
spotykamy się z nim stale, jest ono zakorzenione jako ważne pojęcie historyczne.
Oznacza nie tylko czas, w którym ruchowi komunistycznemu przewodził Stalin,
ale i „wypaczenie” systemu. Ergo, komunizm byłby czymś normalnym, gdyby nie
Stalin, personiﬁkacja zła. Nic bardziej mylnego. W istocie, ową złą moc stanowił
sam system, jego istota, ideologiczne podwaliny; zbrodnia zaś została zakodowana
w ideowych przesłankach bolszewików zanim doszli do władzy. Bandytami
i zbrodniarzami byli przed przejęciem władzy przez Stalina. Pogarda i nienawiść
wobec wszystkich myślących inaczej nie narodziła się wraz ze Stalinem. Ludobójstwo, obozy koncentracyjne, zdziczenie i zbrodnie towarzyszyły systemowi
komunistycznemu od początku. Organizacją machiny terroru zajmował się osobiście Lenin, przy czynnym udziale pozostałych ówczesnych wodzów bolszewizmu, takich jak Trocki, Dzierżyński, Zinowiew czy Kamieniew.

„BOLSZEWIZM TRZEBA ZŁAMAĆ” – ROZMOWA Z DYMITREM MEREŻKOWSKIM

Paweł Juzwa

[

Ogromny wysiłek propagandowy licznych „postępowych” środowisk ma na
celu przedstawienie wydarzeń z lat 1936-1938 w Rosji Sowieckiej, jako początku
masowego terroru, którego oﬁarą padli szlachetni komuniści. Dziesiątki wspomnień, powieści i ﬁlmów traktują o tym, jak ideowi bolszewicy traﬁali niesłusznie
do łagrów, jak ich męczono, rozstrzeliwano. Jeremiady wypisują aktywiści frontu
ideologicznego, działacze kultury, owi inżynierowie dusz, czekiści i wojskowi,
funkcjonariusze partii i jej przybudówek (jak np. byli członkowie KPP), którzy
do momentu zatrzymania byli tarczą i mieczem, okiem i uchem partii. W swoich
wspomnieniach o tamtych czasach nie pamiętają lat poprzednich, kiedy jako zleceniodawcy, wykonawcy czy propagandyści współtworzyli system. Nie wyrażają
ekspiacji za politykę zbrodni i terroru prowadzoną od 1917 r., w której uczestniczyli. Dla nich bowiem likwidacja dawnej inteligencji, klas podlegających usunięciu, osób wierzących czy inaczej myślących była czymś naturalnym, wynikiem
nieodwracalnego procesu dziejowego, nad którym nie warto się zatrzymywać. Sam
terror, zbrodnia nie były złe; złe stały się, gdy ich dosięgły, a to stało się w wyniku
„kultu jednostki” towarzysza Stalina.
Zbrodnia komunistyczna nie narodziła się wraz z dojściem do władzy Stalina, tak jak i wraz z jego śmiercią nie skończyła się. Co więcej, do dziś włada
umysłami wielu. System komunistyczny należało zlikwidować w zarodku, stanowczo i bezwzględnie. Pisał o tym między innymi Dymitr Mereżkowski (18661941), rosyjski poeta, prozaik, dramaturg, filozof, krytyk literacki, który
ostrzegał społeczeństwo przed „nadciągającym chamem”. W styczniu 1920 r.
przybył do Polski, w której starał się propagować ideę antybolszewickiej krucjaty, dostrzegając w systemie komunistycznym absolutne zło, które rozpełznie
się i zatruje świat, o ile się go nie zlikwiduje. Publikowany poniżej wywiad, którego udzielił Mereżkowski A. Miecznikowi podajemy za Kurierem Warszawskim
(nr 78 z 18 marca 1920 r.).

***
Znakomity pisarz rosyjski, Dymitr Mereżkowski, dobrnął nareszcie z żoną i dwoma towarzyszami, głośnym publicystą Fiłosofowem i poetą Żłobinem, do Warszawy. Tu odpoczynek
– postój, a potem dalej w świat, na Zachód…
– Cośmy mieli w Petersburgu wszelakich udręczeń i wszelakiej niedoli, mówić nie potrzebuję – tak nam zaczął swe opowiadanie p. Mereżkowski. – To wszystko panowie już wiedzą.
Nie my jedni byliśmy w „bolszewickim raju”, nie my jedni i jednako marzyliśmy dniem i nocą,
żeby się wyrwać z tego raju. Próby się robiło legalnym i nielegalnym sposobem, i długo i po wielokroć. Na próżno. Wreszcie się udało. Oczywiście, marszruty nie sposób wskazać, bo niejednemu wskazywanie jej mogłoby pokrzyżować plany ucieczki. Powiem tylko, że trudności
wyjazdu i przejazdu niesłychane i niesłychanie kosztowne. Dziesiątki tysięcy rubli carskich,
dumskich i bolszewickich trzeba rzucać na prawo i na lewo, żeby dotrzeć do pierwszych polskich
placówek frontowych.
Tu dopiero się oddycha – ach! – oddycha się wolnością i to prawdziwą. Po prostu w zachwyt
nas wprawiła waszego wojska przedziwna uprzejmość.
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Rycerska Europa nas owiała właśnie wśród was, tam na froncie. I od razu. A my tak odwykliśmy i od uprzejmości i od rycerskości w tej naszej nieszczęsnej ojczyźnie, którą bolszewiccy
zbrodniarze i wrogowie od dwóch z górą lat zatruwają swym zabójczym jadem.
– Jaki stosunek pana do Polski?
W oczach znakomitego pisarza zamigotał nagły rozbłysk wewnętrznego entuzjazmu.
– Polska – w mojem sercu! Oto mój do niej stosunek. Mnie zdumiewa wasz idealizm, ten
idący z samej głębi duszy. Mnie imponuje wasza inteligencja, w której się zachował wyższy ideał
religijny. Rozumiem go – jako ideał chrześcijański. Ja go u was i w was czuję i jego potęgę także
czuję. Obserwowałem to w Wilnie, gdzie profesorowie uniwersytetu miewają często odczyty
na tematy podniosłe, idealne i religijne. Wy, inteligencja wasza, potraficie żyć na tłach tych
właśnie ideałów.
– A wasza, rosyjska inteligencja?
– Niestety. Religię utraciliśmy. Nawet lud ją utracił. Gdzieś to się podziało? Gdzie?... Te
diabły, te biesy, o których przed laty pisał Dostojewski, opanowały naród rosyjski – i dotychczas
go nie opuszczają.
– Demoniczna religia owładnęła inteligencją i ludem rosyjskim – przerwała żona Mereżkowskiego.
– W tem właśnie nasz tragizm – ciągnął dalej Mereżkowski. – A z tego tragizmu wypływa
nasza niemoc, której bliższem określeniem chwili bieżącej jest rozkład myślowy i uczuciowy,
anarchia w czynach i rozbieżność w poglądach.
A jak pan wyobraża sobie przyszłość Rosji?
Poeta-myśliciel zapadł w chwilowe milczenie. Zbierał zda się idee… Potem tak jął mówić:
– Jeżeli, dzięki naciskowi na was ententy, będzie zawarty pokój z bolszewikami – Rosja stoczy się w przepaść, ale i Europa się także w przepaść pocznie staczać i to pędem huraganowym.
Albowiem bolszewizm – to choroba, równająca się cholerze, gorzej – dżumie, która nikogo nie
oszczędza, gdy się jej najściu nie zapobiegnie w sam czas. Europę, nie już Rosję, która teraz
jest jedną ruiną, ratować należy! Ratować póki czas: wielkie wartości kulturalne, jakie ona gromadziła przez całe długie wieki.
– Przecież słyszymy z drugiej strony, nie, z różnych stron: bolszewizm ulega, już ulega ewolucji?
– To nieprawda – twardo odkrzyknął Mereżkowski. – Europa jest w błędzie. Myśmy widzieli
bolszewików przy ich szatańskiej robocie, my wiemy czem bolszewizm jest w istocie swej. My,
cośmy stamtąd wrócili. My, resztka inteligencji rosyjskiej, niedotknięta zarazą, wiemy, co o bolszewikach i bolszewizmie sądzić.
– Więc co o nich sądzić?
– To, że bolszewizm nie poddaje się absolutnie ewolucji. Jego należy złamać i to koniecznie,
a nie czekać, aż się przemieni na coś innego. Szkła nie gnie się, trzeba je rozbić, stłuc… Bolszewicy
są nieprzejednani w swej demonicznej ideologii. Oni nigdy nie przestaną myśleć, śnić, marzyć
o światowej rewolucji. „Niech zginie świat, byle zatryumfował socjalizm!”. Oto ich, bolszewików,
hasło. I jakiż to ten socjalizm: anarchia pokumana z marksizmem. Pomysły dwóch ludzi strasznych
złożyły się na ideologię i system kategorii bolszewickich – to pomysły Bakunina i Marksa.
– Tych już nie ma! – zauważyłem półgłosem.
– Ale jest Lenin, uosabiający duchowo Marksa, i jest Trocki, odbijający dążenia Bakunina.
Ci dwaj stworzyli ów osobliwy socjalizm mongolski, który wytworzył toksyny, co zatruły do
reszty zatruwany przez caryzm organizm narodowy Rosji i co zatrują Europę, jeżeli ta nie pojmie
w ostatniej chwili – a ta już nadchodzi, niebezpieczeństwa. Bolszewicy na wszystko możliwe
i niemożliwe się zgodzą, byle im Polska dała dostęp do Europy.
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– A cóż, zdaniem pana, czynić należy, aby odwrócić niebezpieczeństwo?
– Co? To takie proste. Cudowne wojsko wasze, takie rycerskie, jak żadne inne na świecie,
wykarmione tradycjami walk za wolność, wolność cudzą i swoją, to wojsko ruchem potężnym,
nawet nie na jakieś długie miesiące obliczonym, potrafi pogromić czerwoną, tak, ale nędzną
armię bolszewicką. Toć ledwo się ono rycerstwo wasze ruszyło przed kilku dniami – i już sięga
Dniepru.
– Więc iść na Moskwę?
– Nie potrzeba. Smoleńsk wystarczy. Przed wojskiem waszem drżą bolszewickie zastępy
– i cofają się. Smoleńsk wzięty – znaczy tyle, co złamanie mocy bolszewickiej i złamanie się
bolszewickiego ducha. A gdy to nastąpi: naród rosyjski ocknie się i jarzmo despotów bolszewickich zrzuci z siebie. To jest w logice rzeczy, nie w obrazie poetyckim. Wy, Polacy, nie zdajecie
sobie nawet sprawy z tego, w jak przepotężnych i wzniosłych formach wyraziłaby się względem
was wdzięczność narodu rosyjskiego. Mogłaby być wówczas mowa chyba o szczegółach granicznych i innych w traktacie polsko-rosyjskim, nie o zasadach stosunku polityczno-ekonomicznego
odnowionej Rosji do odnowionej Polski. Rozbiory Polski były zbrodnią, zbrodnię trzeba odpokutować, a skutki jej naprawić.
Tedy najpierw wróci wam to, co wasze, więc granice, jakie były w chwili zbrodni. Co wy
z tem zrobicie – to już rzecz wasza będzie. Nam do tego nic. Nie umieliśmy się rządzić na ziemiach Rusińskich, jakie od Rzeczypospolitej zbrodnicza dyplomacja carska oderwała – no, i nie
ma co próby na powrót rozpoczynać. Oba wielkie narody słowiańskie mogą i powinny żyć
w zgodzie. Zgodzie zaś tej i temu najserdeczniejszemu porozumieniu nic nie stanie na przeszkodzie, jeżeli wy w ręce wasze, nie oglądając się na ententę, ujmiecie uporządkowanie spraw
wschodu Europy.
Przecież ja już wyczuwam istotę tych wielkich spraw i rzeczy, jakie się stają w tej chwili
w Warszawie. Nie w Paryżu leży punkt ciężkości połowy wschodniej świata, lecz właśnie w waszej Warszawie. Wszakże do was nie tylko my, inteligencja rosyjska, się garnie, wołając: ratujcie
nas, ratujcie Europę, lecz i Finlandczycy, i Łotysze, i Rumuni… Wielki wasz moment nadszedł!
Tak widać los chciał. Skorzystajcie z tego waszego momentu: zarówno szczęście, jak i nieszczęście wasze własne i Europy w waszych rękach!
Tak zakończył znakomity pisarz, przed kilku jeszcze laty obnoszony przez swoich na rękach:
dziś tułający się po Polsce i zabierający się z Polski do dalszej tułaczki za jej granicami wielki
emigrant rosyjski.
Miecznik
***

“Bolshevism Must Be Broken”: A Conversation with Dmitry Merezhkovskyi
Genocide, concentration camps, bestialization, and crimes accompanied the communist system from its very inception. Crimes were, in fact, written into the ideological tenets espoused
by the Bolsheviks even before they seized power in Russia. They had been bandits and criminals,
in the literal sense, prior to Stalin’s rise to power. Thus, contempt and hatred for anyone whose
views differed from the communists’ did not arise only with Stalin’s assumption of the leadership. Lenin personally tended to the organization of the terror apparatus, with the active participation of other Bolsheviks, such as Trotskyi, Dzierżyński, Zinovev, and Kamenev.
Communist crimes neither began nor ended with Stalin’s career as the Soviet dictator. Moreover, it continues to exert an influence on the minds of many even today. It was necessary to

firmly and decisively nip the communist system in the bud. Such were the views of, i.a., Dmitry
Merezhkovskyi (1866–1941), a Russian poet, prose writer, dramatist, philosopher, and literary
critic, who warned society against the “impending Boor”. In January of 1920 he arrived in Poland with the goal of propagating an anti-Bolshevik crusade. He viewed the communist system
as an absolute evil, which will spread and poison the world unless expunged in time. The following interview granted by Merezhkovskyi to A. Miecznik was originally published in issue
no. 78 of the Kurier Warszawski (The Warsaw Courier) on 18 March 1920.
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Wprowadzenie
Leopold Wellisz (1882-1972), przedsiębiorca, finansista, badacz literatury,
kolekcjoner i mecenas sztuki polskiej, miłośnik druków, sztychów i rycin; syn
Wilhelma Wellischa – klasycznego liberała, przedsiębiorcy przybyłego do Królestwa Polskiego z austro-węgierskich Moraw, prawnika, sędziego dwóch kadencji
Sądu Handlowego, członka Komitetu Giełdy Warszawskiej i Rady i Komitetu Wykonawczego Banku Handlowego – i Anny z domu Toeplitz. Był bratem Karola
Wellischa, radcy prawnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu w odrodzonym państwie polskim, jednego z głównych twórców Kodeksu Handlowego i Polskiego
Prawa Akcyjnego, sympatyka Narodowej Demokracji, zamordowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej, i Zofii Wellischówny, ochotniczki na front warszawski w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Wyrastał w Warszawie,
w atmosferze kulturalnej domu rodziców i dziadków Toeplitzów (Bonawenturostwo Toeplitzowie mieli dziesięcioro dzieci i liczne wnuczki i wnuków, z których
Leopold był najstarszy). Był wychowywany w duchu patriotycznym, na opowieściach o przodkach matki, którzy aktywnie wspierali ruchy niepodleglościowe
i zbrojnie uczestniczyli w powstaniach narodowych w okresie zaborów. Leopold
zmienił pisownię swego nazwiska rodowego z Wellisch na Wellisz.
Naukę rozpoczął w domu rodzinnym i kontynuował ją w zrusyfikowanym gimnazjum ewangelickim w Warszawie, uzupełniając luki w wiedzy o historii Polski
i literatury polskiej prywatnymi lekcjami u profesora Króla. Skończył prawo, choć
jego zainteresowania i studia obejmowały również nauki przyrodnicze, a przede
wszystkim literaturę i sztukę, które były jego pasją w młodości, i do ktorych wracał w miarę możliwości przez całe życie. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kijowskim; nauki przyrodnicze i sztukę na
Uniwersytecie Jagiellońskim; rok spędził na paryskiej Sorbonie. Praktyki bankowe
odbywał w Berlinie, Brukseli, Paryżu i Londynie.
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Głęboką wiedzę finansową i przemysłową zawdzięczał jednak przede wszystkim ojcu, jego
listom, radom i praktykom w licznych przedsiębiorstwach pod jego zarządem w carskiej Rosji,
Królestwie Polskim, na Śląsku i w Galicji. Również pod wpływem ojca, który przykładał ogromną
wagę do znajomości języków, znał płynnie niemiecki, francuski, rosyjski i angielski. Pisał i publikował w kilku językach przez całe życie.
Pobyt Leopolda Wellisza w Krakowie w okresie uniwersyteckim wpłynął na rozwój jego zainteresowań literaturą i sztuką, oraz rozbudził w nim pasję kolekcjonerską, przede wszystkim
w zakresie grafiki polskiej. Zaprzyjaźniony z artystami, bezpośrednio w ich pracowniach poszukiwał rycin do swoich zbiorów, głównie autolitografii malarzy Chełmońskiego, Malczewskiego,
Stanisławskiego, Wojtkiewicza i Weissa, których obrazy znał z domu rodziców. Był przekonany,
że „grafika jest sztuką najpodatniejszą do upowszechniania piękna”, gdyż „litografia artystyczna
udostępnia nabywanie przez szersze rzesze oryginalnych dzieł sztuki, a nie reprodukcji mechanicznych, po cenach umiarkowanych, umożliwiając jednocześnie odpowiednie wynagrodzenie
twórców”.
Jako student, korzystając z licznych kontaktów rodzinnych i wsparcia ojca, przebywał w Krakowie w otoczeniu znanych profesorów, naukowców, kolekcjonerów i artystów okresu Młodej
Polski. Wpływ na niego wywarli między innymi: Feliks Jasieński, kolekcjoner i znawca sztuki
japońskiej, mecenas i animator malarzy, dzięki któremu wielcy artyści w Krakowie z powodzeniem zaangażowali się w technikę litograficzną, i dzięki któremu Leopold Wellisz wielu z nich
poznał; Leon Wyczółkowski, malarz i grafik, profesor ASP, którego dzieła Wellisz cenił i kolekcjonował (zebrał przeszło 200 prac tego artysty) i który później, w okresie I wojny światowej,
przebywał w majątku Wellischów w Turczynku pod Warszawą; Stanislaw Wyspiański, którego
fluoroforty i pastele zdobiły domy rodzinne dwóch pokoleń Wellischów; Zenon Przesmycki
„Miriam”, pisarz, późniejszy minister kultury w niepodległej Polsce, z którym Leopold Wellisz
współpracował przez całe życie, aż do tragicznej śmierci literata w 1944 r. w Warszawie; profesor
Henryk Hoyer, przyrodnik; profesor Karol Olszewski, chemik, naukowiec, który jako pierwszy
skroplił tlen (liquefied oxygen); jego asystent Tadeusz Estreicher, daleki krewny Leopolda Wellisza, późniejszy profesor chemii we Freiburgu i na Uniwersytecie Jagiellońskim w niepodleglej
Poslce, więzień Sachsenhausen, który jako pierwszy skroplił wodór (liquefied hydrogen); profesor
fizyki Władysław Natanson, autorytet w zakresie termodynamiki; pisarz Jan Sten, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego i przyjaciel rodziny; profesor anatomii Kostanecki; dr Adolf Sternschuss, radca Prokuratorii Skarbu, przyjaciel młodych artystów i kolekcjoner ich prac, oficer
rezerwy armii austriackiej, bliski przyjaciel Leopolda Wellisza, patriota polski, poległy śmiercią
bohaterską jako ochotnik w szeregach I Brygady Legionów.
Po powrocie z Krakowa, jeszcze jako student, Leopold Wellisz zaangażował się w pracę literacką i rozpowszechnianie krakowskiej grafiki artystycznej w Warszawie. Sfinansował publikację tomu poezji Jana Wroczyńskiego i zbioru bardzo przez niego docenianej Ameli Hertz,
siostry Mieczysława, autora dramatu Ananke. Dzięki szczodrości ojca, wspierał artystów polskich
wystawami i konkursami (jego własny konkurs na Ex Libris, rozstrzygnięty przez „Miriama”
Przesmyckiego, wygrał Tadeusz Richter). Nakłonił właścicieli Księgarni Powszechnej w Warszawie do sprzedaży litografii artystycznych, które sam sprowadzał z Krakowa. Z jego inspiracji
krakowskie grafiki były wystawiane w salonach warszawskich. Pozyskał także do współpracy artystów polskich przebywających w Paryżu, m.in. Franciszka Siedleckiego, którego teka litografii
została wydana z inicjatywy Wellisza, dzięki wsparciu finansowemu ojca.
Roczny pobyt w Paryżu Leopold Wellisz spędził na Sorbonie, doskonaląc francuski i prowadząc badania nad sztuką i literaturą. Jak pisał, pragnął wówczas „wypełnić obowiązek społeczny,
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zapewniając sobie zarazem zadowolenie moralne, przyczyniając się choćby w skromnej mierze
do wzbogacenia dobytku kulturalnego Polski poprzez upamiętnienie jej więzów kulturalnych
ze światem cywilizacji zachodnio-europejskiej”. Również ta działalność była możliwa dzięki bogatym kontaktom ojca i jego szczodrości.
W czasie pobytu w Paryżu Leopold Wellisz odkrył rękopisy i rysunki zupełnie wówczas nieznanego poety – Cypriana Kamila Norwida. Zebrane materiały literackie w całości przekazał
„Miriamowi” Przesmyckiemu i w pełni sfinansował najpierw krótki, trzytomowy wybór odnalezionych utworów Inedita, a potem pierwsze wydanie Dzieł Wszystkich Norwida. (Jego notatki
stenograficzne na temat Norwida z tego okresu znajdują się w Bibliotece Ossolińskich – niestety, nieodszyfrowane, gdyż Biblioteka zwróciła się do niego o pomoc w odczytaniu tych materiałów niedługo przed śmiercią, odmawiając jednocześnie wysłania notatek jako „skarbu
polskiej kultury narodowej” do USA, gdzie Leopold Wellisz zamieszkiwał od 1941 r.; jego przyjazd do Polski nie był wówczas możliwy z przyczyn zarówno politycznych, jak i zdrowotnych.)
Odkryte w Paryżu rysunki Norwida Leopold Wellisz dodał do swojej rosnącej kolekcji sztuki.
To w czasie pobytu we Francji zapoznał się z młodym wówczas rzeźbiarzem – Edwardem
Wittigiem, który kilka lat później, już jako znany artysta polski, wykonał popiersie jego ojca,
Wilhelma Wellischa, i pomnik na grobie rodzinnym na warszawskim cmentarzu ewangelickoaugsburskim. Również w Paryżu, dzięki przyjaznym stosunkom z Władysławem Mickiewiczem,
Leopold Wellisz poznał rodzinę Ary Scheffera, malarza francuskiego pochodzenia holenderskiego, i otrzymał nigdy dotąd niepublikowane listy Zygmunta Krasińskiego. Na podstawie
przekazanej mu korespondencji, opracował swoją pierwszą książkę – Les Amis Romantiques, którą
wydał w 1909 r. w Paryżu. Poszerzona w okresie późniejszym materiałami o znajomości Norwida
z Schefferem i wydana ponownie w 1933 r., praca przyniosła Leopoldowi Welliszowi wyróżnienie
Academie de France oraz Order Legii Honorowej od rządu francuskiego.
W Paryżu, a później w Londynie Leopold Wellisz poznał grafiki Feliksa Stanisława Jasińskiego, rytownika niemal nieznanego wówczas w Polsce, lecz słynnego za granicą i wysoko cenionego zarówno przez artystów francuskich okresu fin-de-siècle, jak i przez angielskich
prerafaelitów. Analogicznie do jego prac o Norwidzie, Krasińskim, a później Mickiewiczu, Wellisz koncentrował się nie tylko na samych dziełach polskiego artysty-rytownika, lecz przede
wszystkim na jego intelektualnej, estetycznej i emocjonalnej przynależności do kręgu kultury
zachodnioeuropejskiej i związków z jej czołowymi przedstawicielami. W oparciu o zgromadzone
materiały o Jasińskim, Leopold Wellisz opracował wiele lat później monografiię poświęconą
temu artyście-rytownikowi i wydał ją w Paryżu w 1933 r. Wkrótce potem książka ukazała się
również w wersji polskojęzycznej w Warszawie.
Niezależnie od zamiłowania do sztuki i literatury, począwszy od 1905 r., Leopold Wellisz
był wprowadzany przez swego ojca w zagadnienia, problemy i decyzje dotyczące przedsiębiorstw
oraz inwestycji rodzinnych prowadzonych przez Wilhelma Wellischa (który był bliskim współpracownikiem i generalnym plenipotentem słynnego Jana Blocha). Odwiedzał fabryki, poznawał
współpracowników, uczył się i stopniowo przejmował odpowiedzialność za niektóre przedsięwzięcia ojca. Z inicjatywy ojca odbywał również praktyki bankowe w Berlinie i Brukseli (choć
udało mu się również zorganizować w tym okresie w Warszawskiej „Zachęcie” pierwszą wystawę
grafiki i malarstwa belgijskiego w Polsce). W czasie pobytu w Londynie badał potencjalny rynek
i możliwości eksportu dla firm prowadzonych przez ojca (choć również zbierał materiały do monografii o grafikach Feliksa Jasińskiego, kompletując wszystkie jego ryciny). Dokonywał również
obserwacji, które w okresie znacznie późniejszym zaowocowały cenioną książką: Foreign Capital
in Poland, zachęcającą kapitał zachodni do inwestycji w odradzającym się niepodległym państwie
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polskim. Wydana zbyt późno, bo dopiero w 1938 r., z pomocą ambasadora hr. Raczyńskiego,
książka nie mogła przynieść zamierzonego rezultatu zwiększenia inwestycji zagranicznych; została jednak dobrze przyjęta i dodatkowo umocniła pozycję autora w kręgach gospodarczych
w kraju i za granicą.
Po nagłej śmierci Wilhelma Wellischa w 1911 r. 29-letni Leopold Wellisz w całości przejął
interesy rodzinne. Zgodnie z życzeniem ojca, zajął stanowiska w większości zarządów i rad
przedsiębiorstw – w bankach, cukrowniach, przemyśle metalurgicznym, drzewnym, kolejnictwie, fabrykach wyrobów emaliowanych, włókienniczych (m.in. sp. akc. W. Fitzner i Gamper;
Kramatorskie Towarzystwo Metalurgiczne; Towarzystwo Fabryk Wyrobów Emaliowanych „Wulkan”; Droga Żelazna Fabryczno-Łódzka, Częstochowskie Zakłady Wyrobów Jutowych, Lnianych
i Konopnych, późniejszy „Stradom”; Cukrownia Dobrzelin, Cukrownia Częstocice; Towarzystwo Przemysłowo-Leśne na Wołyniu) – które Wilhelm Wellisch prowadził, i w których miał
udziały, choć na początku nie na czołowych pozycjach, jakie ze swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem obejmował ojciec.
Leopold Wellisz utrwalił osiągnięcia i majątek ojca. Pragnął również kontynuować prace rozpoczęte za jego życia na rzecz wzbogacania dorobku kulturalnego Polski i, w miarę możliwości,
poświecić się działalności literackiej. Jednak wydarzenia historyczne – I wojna światowa, rewolucja bolszewicka, załamanie się ogromnego rynku zbytu na wschodzie, a przede wszystkim odrodzenie się niepodległego państwa polskiego – zmieniły wszystko. Przymusowa ewakuacja do
Rosji carskiej w 1914 r. oddzieliła go na ponad dwa lata od rodziny. Leopold Wellisz pracował
najpierw rok w Saratowie nad Wołgą, a nastepnie rok w Petersburgu. Był zatrudniony w przemyśle metalurgicznym, następnie jako dyrektor handlowy fabryki aeroplanów w Berdiańsku
nad Morzem Azowskim, później jako dyrektor handlowy Kramatorskiego Towarzystwa w Kramatorskiej w Zagłębiu Donieckim.
Po utrwaleniu się władzy bolszewickiej na terenie Rosji udało mu się przedostać do niepodległej Polski i wrócić do Warszawy. Leopold Wellisz zaczął odbudowywać interesy rodzinne,
wiedząc już, że nie poprzestanie na odtworzeniu i zabezpieczeniu majątku odziedziczonego po
ojcu, lecz w pełni zaangażuje się w uprzemysłowienie Polski. Jak pisał we wspomnieniach:
po trudnościach pierwszego roku [niepodległości] i po odbiciu ataku
bolszewickiego na Warszawę [w 1920 r.], uważałem za swój obowiązek
przyczynienie się w granicach kwalifikacji i wiadomości fachowych do rozbudowy przemysłu polskiego, aby stworzyć jak największe możliwości
dania zatrudnienia ludnosci, i aby zabezpieczyć Państwu samowystarczalność w dziedzinie najniezbędniejszych środków obrony.

Była to wizja Polski z silnym przemysłem zbrojeniowym i mocnym zapleczem metalurgicznym, które zapewniłyby bezpieczeństwo kraju i jednocześnie stworzyły miejsca pracy zarówno
dla wysokiej klasy specjalistów polskich, wracających z bolszewickiej Rosji, jak i dla urzędników
i robotników.
Z charakterystycznym optymizmem i energią Leopold Wellisz metodycznie przystąpił do
realizacji wytyczonych celów współtworzenia Polski uprzemysłowionej i zdolnej do samoobrony,
często korzystając z rad i pomocy najbliższej rodziny. Bezgranicznym zaufaniem darzył brata,
Karola Wellischa, wytrawnego prawnika i patriotę, zaangażowanego wówczas w tworzenie jednolitych gospodarczych podstaw prawnych odradzającego się z trzech części państwa. Kredytów
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na przedsięwzięcia Leopolda udzielały głównie banki małopolskie, wówczas mniej konserwatywne, niż instytucje warszawskie, lecz mógł również liczyć na wsparcie finansowe jednego
z największych banków w Europie – Banca Commerciale Italiana, prowadzonego przez wuja, Józefa
Toepliza, który aktywnie wspierał rozwój Polski.
Wraz z Juliuszem Natansonem-Leskim i Gustawem Wertheimem, których znał z młodości,
Wellisz stworzył spółkę akcyjną „Pocisk” dla wyrobu amunicji karabinowej i artyleryjskiej. Była
to pierwsza w Polsce kompletna fabryka amunicji, początkowo oparta na opracowanym przez
Wellisza kontrakcie z rządem na kupno określonej ilości amunicji. W tym samym zespole i na
podobnych zasadach założył spółkę akcyjną „Nitrat” do produkcji materiałów wybuchowych
dla wojska. Jako element odbudowy państwa polskiego z silnym przemysłem zbrojeniowym,
wybudował fabrykę samolotów na Okęciu pod Warszawą. (Niestety, ze względu na wrogi stosunek Ministerstwa Spraw Wojskowych po przewrocie majowym w 1926 r., fabryka samolotów
została odstąpiona grupie Skody wkrótce po rozpoczęciu produkcji.)
Realizując wizję uprzemysłowienia kraju na większą skalę, Leopold Wellisz założył w 1919 r.
pierwszą fabrykę lokomotyw „Fablok”. Bezpośrednim bodźcem dla przedsięwzięcia była potrzeba
znalezienia rynków zbytu dla prowadzonej przez Wellisza – po ojcu – fabryki kotłów Fitznera
i Gampera, odciętej od głównych rynków zbytu na wschodzie. „Fablok” został założony na warunkach analogicznych do „Pocisku” i „Nitratu”. Pomoc techniczna, instalacje i warunki kredytowe fabryka zawdzięczała osobistym staraniom i kontaktom Leopolda Wellisza. Łącząc
zamiłowanie do grafiki polskiej i zaangażowanie w odradzający się przemysł, Wellisz poprosił
o wykonanie projektu graficznego pierwszych akcji „Fabloku” zaprzyjaźnionego – i znanego – artystę krakowskiego Józefa Mehoffera.
W ostatnich latach przed II wojną światową, poza Leopoldem Welliszem, który posiadał 10
proc. udziałów i był największym indywiduwalnym akcjonariuszem przedsiębiorstwa, głównymi
udziałowcami były Bank Handlowy i Bank Dyskontowy w Warszawie oraz Ausnittowie. Wyniki
techniczne fabryki były doskonałe. Mimo niedotrzymywania przez Ministerstwo Komunikacji
umowy i odbierania lokomotyw znacznie poniżej uzgodnionej normy, fabryka zdobywała kontrakty zagraniczne (m.in. z brytyjskim Westinghousem i szwedzkim Bromsregulatorem) i wyniki
finansowe miała dodatnie. Pozwalało to na prowadzenie, z inicjatywy Wellisza, planowej akcji
społecznej w stosunku do robotników i urzędników: pracownicy mieli wzorowe domy mieszkalne, boiska sportowe, ułatwienia szkolne, itp.
W tym samym okresie Wellisz założył również fabrykę papieru w Stryju i kilka fabryczek
leków; zaangażował się w rozbudowę i przekształcenie Sochaczewskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu na produkcję prochu, dostosowując ją do potrzeb przemysłu zbrojeniowego. Tuż przed
wojną, uzyskał dla Pierwszej Fabryki Lokomotyw koncesję na budowę montowni, a następnie
fabryki samochodów osobowych na licencji Renault w Nałęczowie – we wrześniu 1939 r. fundamenty fabryki były wyłożone, zakończona została montownia i zmagazynowane karoserie były
gotowe do montażu. Funkcjonowała również stacja paliw, ta sama, w której po ataku niemieckim
i sowieckim na Polskę napełnione zostały baki samochodów ewakuujących rząd II RP.
Wellisz wierzył, że samowystarczalności państwa w dziedzinie obrony nie można osiągnąć
bez stworzenia polskiego przemysłu metalurgicznego. Realizował więc jednocześnie plan uruchomienia, odnowienia i spolszczenia hut żelaza Zagłębia Dąbrowskiego, należących do obywateli Rzeszy Niemieckiej. Stało się to możliwe dzięki powrotowi z Ukrainy wybitnych
inżynierów, hutników-Polaków, których Leopold Wellisz znał i z którymi niegdyś współpracował
w Kramatorskiej. Przy udziale szwagra, Jerzego Meyera, byłego przedstawiciela handlowego
tych hut, Wellisz stopniowo przejął m.in. Hutę „Milowice”, Hutę „Katarzyna” i Hutę „Puszkin”
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(którą wspominał z satysfakcją i dumą, natychmiast przemianowano na Hutę „Staszic”). W Milowicach, w oparciu o kontrakt z Ministerstwem Spraw Wojskowych, zorganizował wytwórnię
pocisków artyleryjskich tłoczonych z milowickiej stali i tamże obrabianych. (Ponownie dzięki
kontaktom rodzinnym, instalacja do tłoczenia i obróbki została nabyta na dogodnych warunkach
z fabryki Gansa w Budapeszcie, w której dyrektorem był kuzyn matki Wellisza.) Huty zostały
wyremontowane, uzupełnione i zmodernizowane; stworzono Towarzystwo Rudy Polskiej. Wellisz przeprowadził fuzję Towarzystwa B. Hantke z Modrzejowem, powiększając koncern
o wielką Hutę Częstochowską, Warszawską Fabrykę Drutu i Gwoździ, Hutę Blachownię oraz
o największe w Polsce kopalnie rudy żelaza. W latach 1936-1939, gdy Polska weszła w okres
poważnego dążenia do uprzemysłowienia kraju, Leopold Wellisz został zaproszony do udziału
w organizacji Huty Aluminium.
Wellisz współpracował z Ferdynandem i Januszem Radziwiłłami. Posiadłość Welliszów
w Szwajcarii sąsiadowała z posesją Ignacego Paderewskiego w okresie Frontu Morges. Po przewrocie majowym bliskie stosunki rodziny i przyjaciół z gen. Władysławem Sikorskim nie pozostały bez wpływu na kontrakty rządowe fabryk zbrojeniowych zarządzanych przez Leopolda
Wellisza, choć mimo trudności, zawsze jasno widział szanse i plany rozwoju swoich przedsiębiorstw.
W dniu wybuchu wojny Leopold Wellisz zatrudniał 30 tysięcy pracowników. Fabryki pod
jego bezpośrednim nadzorem funkcjonowały bez strajków. Troska Wellisza o dobre warunki
pracy i prowadzona przez niego planowa akcja społeczna były nie bez znaczenia. Społecznie
odpowiedzialny kapitalizm nie był jednak w rodzinie niezwykły – wuj Wellisza, inżynier Zygmunt Toeplitz, jako pierwszy w carskiej Rosji wprowadził ośmiogodzinny dzień pracy dla robotników w wielkiej fabryce sody Solvay, którą zarządzał w Lisiczaju w Zagłębiu Donieckim,
choć zmianom tym położyła kres rewolucja bolszewicka.
Realizację planów Wellisza przerwała wojna. Przez wiele lat zarzucał sobie brak przygotowania do katastrofy wojennej i niedocenienie stopnia barbarzyństwa, do którego okazali się być
zdolni obaj naleźdźcy Polski.
W czasie kampani wrześniowej niemal natychmiast zbombardowane zostały „Pocisk” i „Nitrat”. Nowo wyposażone fabryki i koncerny hutnicze Wellisza zostały przejęte pod zarząd niemiecki; niektóre rozmontowano i wywieziono do III Rzeszy. Po wojnie zostały znacjonalizowane
dekretami rządu komunistycznego wraz z całym majątkiem rodziny Welliszów. W czasie okupacji w Warszawie został zamordowany młodszy brat Leopolda Wellisza, sympatyk Stronnictwa
Narodowego, Karol Wellisch. Ich matka, Anna z Toeplitzów, cudem uniknęła rozstrzelania, gdy
Niemcy odkryli, że w majątku rodzinnym „Turczynek” ukrywała żołnierzy polskich i broń. Wygnana z dworku przez okupanta, zamieszkała u brata Henryka Toeplitza w Warszawie, gdzie
zmarła na raka w 1941 r. Została pochowana przy mężu, w grobowcu rodzinnym Wellischów na
warszawskim cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Niemcy zamordowali również bp. Juliusza
Bursche, ojca chrzestnego najmłodszego syna Leopolda, Stanisława.
Legia Honorowa Leopolda Wellisza i przyjaźń z ambasadorem francuskim w Warszawie odegrały ogromną rolę w zorganizowaniu ewakuacji jego najbliższej rodziny z bombardowanej Warszawy do Szwajcarii. Po 17 wrzesnia 1939 r. Leopold Wellisz przedostał się do Francji, gdzie
wszedł w skład rządu gen. Sikorskiego. W 1941 r., po wyjeździe wraz z żoną i dziećmi do Nowego Jorku, kontynuował współpracę z Sikorskim, z którym poza poczuciem obowiązku łączyła
go przyjaźń. Adiutant Sikorskiego i kuzyn Leopolda, kpt. Jan Fuhrman, był jedną z ofiar (nieznanej jeszcze wówczas) zbrodni katyńskiej; żona i dzieci kpt. Fuhrmana zostali zamordowani
w Warszawie przez Niemców. Na prośbę Sikorskiego, Roosevelt bezskutecznie interweniował
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u Stalina w sprawie adiutanta – Stalin twierdził, że Rosja jest zbyt duża, aby odnaleźć w niej
jednego Polaka. W czasie spotkania z Rooseveltem Sikorski zakwestionował wiarygodność Stalina, na co prezydent USA odpowiedział poirytowany: „Jeżeli nie będę wierzył Stalinowi, to nikomu już nie mogę wierzyć”. Treść tej rozmowy generał przekazał Welliszom.
Do śmierci Sikorskiego w 1943 r. Wellisz pełnił funkcję doradcy jego rządu do spraw gospodarczych i powojennej odbudowy Polski. Został zarejestrowany w Departamencie Stanu USA
jako Doradca Ministra Finansów, Przemyślu i Handlu Polski do Spraw Powojennych Problemów
Gospodarczych (Adviser to the Minister of Finance, Industry and Commerce of Poland on Economic PostWar Problems). W Nowym Jorku angażował się też w lobbing na rzecz niepodległej Polski na
dość szeroką skalę: wygłaszał referaty i spotykał się z wpływowymi ludźmi, uczestniczącymi
w tworzeniu koncepcji rekonstrukcji Europy po wojnie: z bankierami, przedstawicielami Izby
Handlowej USA, głowami fundacji prywatnych (np. Carnegie Endowment for International Peace),
doradcami rządu USA (np. L. Pasvolsky, doradca Roosevelta do spraw gospodarczych), oraz American Jewish Committee (np. z prezesem Komitetu Mauricem Wertheimem).
Leopold Wellisz zaangażował się w kampanię, mającą na celu zdobycie poparcia organizacji
żydowskich dla przyszłej wolnej i niepodległej Polski; nawiązał współpracę z Amerykańskim
Komitetem Żydowskim. Wraz z prezesem Komitetu, Mauricem Wertheimem, Wellisz zorganizował spotkanie w Nowym Jorku między stroną polską i żydowską wkrótce po wydaniu przez
Simona Segala książki Nowy porządek w Polsce (The New Order in Poland), opisującej Polskę pod
okupacją niemiecką. Spotkanie, w którym uczestniczyli działacze społeczni, politycy, przedstawiciele Kościoła i środowisk żydowskich dało publiczny wyraz pozytywnemu stosunkowi
Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego do Polski. Poza prezesem Wertheimem i Leopoldem
Welliszem, byli tam m.in.: Simon Segal, pełnomocny minister Strakacz, ks. prałat Kaczyński,
prof. Raymond Leslie Buell, autor znanej książki przedwojennej o Polsce oraz wstępu do książki
Segala, etc. Z Nowego Jorku Wellisz pisał wnikliwe raporty poufne o atmosferze politycznej,
debatach na temat stosunków międzynarodowych i opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych,
z dużą precyzją analizując potencjalne korelacje między nimi, a przyszłymi inwestycjami amerykańskimi i sytuacją Europy Środkowo-Wschodniej.
Od początku września 1939 r. Wellisz uczestniczył w próbach ratowania zagrożonych dóbr
kultury narodowej. Organizował ewakuację dzieł sztuki oraz skarbu narodowego z Polski na Zachód. W październiku 1939 r. większą część jego zbiorów zdeponował w Muzeum Narodowym
w Warszawie długoletni przyjaciel Wellisza, Tadeusz Cieślewski (syn). Zbiory te, wywiezione
wraz z innymi obiektami przez Niemców, a później przejęte przez Sowietów, powróciły częściowo ze Związku Sowieckiego w 1956 r. Około 1200 dzieł z jego kolekcji znajduje się obecnie
w Muzeum Narodowym w Warszawie, z których część była w 2006 r. przedmiotem wystawy
„Miłośnicy Grafiki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego”.
Leopold Wellisz nie doczekał się powstania wolnej Polski. Po 1989 r. zaangażował się w nią
jego syn, Stanisław Wellisz, profesor ekonomii na Columbia University, doradca do spraw gospodarczych rządu w III RP, współtwórca wydziału makroekonomii i doctor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Wiele przedsiębiorstw założonych przed wojną przez jego ojca
– „Stradom”, „Pocisk”, „Fablok”, Huty Zagłębia Dąbrowskiego – znalazło się ponownie na Giełdzie Warszawskiej. Niniejszy raport Leopolda Wellisza przywraca nazwisko ich założyciela na
karty polskiej historii gospodarczej, ujawniając jednocześnie kulisy jego działań na rzecz odbudowy wolnego państwa polskiego.
Okoliczności powstania raportu autorstwa Leopolda Wellisza wynikały z charakteru jego
współpracy z Rządem RP na Wychodźstwie. Kompetencje te w następujący sposób określił mi-
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nister skarbu przemysłu i handlu: „Powierzam Panu organizację zaopatrzenia
kraju na terenie Stanów Zjednoczonych”. W praktyce oznaczało to lobbing, demaskowanie propagandy sowieckiej (np. tendencyjnych publikacji i przemówień
Very Micheles Dean, autorki The Struggle for World Order), uświadamianie wpływowych Amerykanów dobrej woli co do sytuacji i potrzeb Polski, zmianię sposobu
myślenia o Polsce, zwłaszcza w środowiskach akademickich, ale także weryfikowanie informacji dotyczących sytuacji gospodarczej II Rzeczypospolitej itd.
Ważny aspekt aktywności Wellisza stanowiło zbliżenie ze środowiskami żydowskimi w Nowym Jorku i pozyskanie ich poparcia dla wolnej Polski (na ten
temat powstały odrębne sprawozdania). Prezentowany poniżej dokument jest
więc zbiorem obserwacji, badań, korespondencji, spotkań i rozmów, jakie niestrudzenie prowadził w Nowym Jorku na rzecz interesów Polski, zgodnie z szerokim
mandatem, jaki otrzymał od gen. Władysława Sikorskiego.
Raport został wysłany do Londynu. Późniejsza korespondencja z Londynem
i odnośniki wskazują, że z treścią dokumentu zapoznał się minister skarbu. Aktualnie dokument znajduje się w zbiorach rodziny Welliszów.
Anna Chodakiewicz - Wellisz

Poufne No. 44

Podłoże i obecny stan poglądów w USA
na powojenne międzynarodowe stosunki gospodarcze
Źródła
Z wielkiej liczby głosów, dotyczących powojennych zagadnień gospodarczych międzynarodowych, wzięte są pod uwagę następujące, które wydają się najważniejsze. Przede wszystkim,
akty i opinie rządu USA oraz jego najwybitniejszych przedstawicieli, a więc Sekretarza Stanu
[Cordella] Hulla, Wiceministra Sumnera Wellesa, Dyrektora L. Pasvolsky’ego. Dalej Wiceprezydenta USA, Szefa Rady Gospodarczych Działań Wojennych (Board of Economic Warfare),
H[enry] Wallace, Krajowej Rady Planowania Surowców (National Resources Planning Board),
przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa (Depertament of Agriculture) i Ministerstwa Handlu (Department of Commerce).
W drugim rzędzie, opinie niektórych spośród licznych stowarzyszeń, zajmujących się badaniem zagadnień społecznych i polityki zagranicznej, oraz rozpowszechnianiem swych opinii.
Instytucje te, będące oryginalnym objawem amerykańskim, jednoczą pewną ilość członków
dobrej woli, pokrywających ich budżety często pokaźne. Wydają one pisma i książki, posiadają
często świetne biblioteki fachowe. Niektóre z nich są od rządu niezależne, inne do rządu zbliżone, wykonują niejednokrotnie poważne badania na jego zlecenie. Spośród pracowników tych
instytucji, w skład których niejednokrotnie wchodzą pierwszorzędni uczeni, powoływani są
przez rząd eksperci do udziału w pracach Departamentu Stanu i innych urzędów. Niektórzy
z nich niewątpliwie będą doradcami Rządu w sprawach pokoju. Najważniejszymi organizacjami
są bardzo do rządu zbliżone National Planning Association (Krajowe Stowarzyszenie Planowania)

i Council on Foreign Relation (Rada Stosunków Międzynarodowych); jedną z najruchliwszych jest
Foreign Policy Association (Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej), zaś poświęconą całkowicie
i wyłącznie badaniu zagadnień przyszłego pokoju jest, oparta na fundacji Carnegie’go, Commission
to Study the Organization of Peace (Komisja do Badania Organizacji Pokoju). Specjalny charakter
propagowania jednego określonego programu ma organizacja „Union Now” („Związek Teraz”),
na czele której stoi Cl[arence] Streit.
Wpływ znaczny na opinię w USA mają opinie kościołów, a przede wszystkim wyłoniona
przez kościoły ewangelickie Commission to Study the Basis of a Justice and Durable Peace (Komisja
Badań Podstaw Sprawiedliwości i Trwałego Pokoju) oraz The Catholic Association of International
Peace (Katolickie Stowarzyszenie Pokoju Międzynarodowego).
W dalszym ciągu uwzględniane są opinie szeregu ekonomistów i socjologów, którzy bądź
współpracują z wyżej wymienionymi organizacjami, bądź też ogłaszają studia niezależne.
Wreszcie przytaczane są opinie organizacji reprezentujących interesy zawodowe, jak: National
Association of Manufacturers (Krajowe Stowarzyszenie Producentów), National Foreign Trade Council
(Krajowa Rada Handlu Zagranicznego), Chamber of Commerce of USA (Izba Handlowa USA), Export Managers Club (Klub Zarządzających Eksportem) oraz dwóch wielkich [organizacji] związków
robotniczych: American Federation of Labor (Amerykańska Federacja Pracy), CIO i jako reprezentantki opinii socjalistów, League of Industrial Democracy (Liga Demokracji Przemysłowej).
Głosy prasy i radia były brane przeważnie pod uwagę tylko o tyle, o ile znalazły wyraz w oddzielnych broszurach, np. Fortunes Round Table lub Forum Granika itp. Prasa codzienna zagadnieniom tym poświęca dotąd niewiele miejsca, i to głównie jako oddźwięk enuncjacji wyżej
wymienionych czynników.
Przed przystąpieniem do rozważań merytorycznych, trzeba zaznaczyć istniejącą w opinii
poważnej amerykańskiej (a dla skrótu stosowany jest poniżej termin amerykański zamiast Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) całkowitą jednomyślność co do tego, że należy już
obecnie poważnie przygotować plan rozwiązania najważniejszych zagadnień powojennych, i że
wprawdzie oczywiście pierwszym i głównym zadaniem jest wygrać wojnę („to win the war”),
jednakże trzeba myśleć zawczasu o tem, jak wygrać pokój („win the peace”). Najbardziej przekonywającym tu motywem jest przekonanie, że wojna obecna wynikła głównie skutkiem tego,
że Ameryka po zwycięstwie 1918 r. zlekceważyła sprawę pokoju.
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Okres przejściowy
Z całego splotu skomplikowanych problematów, związanych z unormowaniem stosunków
międzynarodowych gospodarczych po wojnie, jedynym, co do którego nie ma wielkich różnic
zdań jest zagadnienie bezpośredniej pomocy po wojnie krajom, które ucierpiały wskutek wojny.
Wobec tego, przed rozpoczęciem obrazowania [tego], co opinia amerykańska myśli o przyszłej
gospodarce międzynarodowej, w krótkości są tu przedstawione poglądy na tę trudną w wykonaniu, lecz dość prostą z punktu widzenia zasadniczego, sprawę tak zwanego okresu przejściowego.
Bez względu na różnice w poglądach politycznych, ekonomicznych i społecznych, panuje
w Stanach Zjednoczonych wśród opinii uświadomionej jednomyślność co do tego, że po zwycięskim zakończeniu działań wojennych trzeba będzie przez pewien czas dokarmiać i odziewać
ludność krajów, które bądź były terenem działań wojennych, bądź też były objęte blokadą, oraz
dostarczać jej surowców i narzędzi, brakujących do szybkiego uruchomienia warsztatów pracy.
Nikt tu nie ma wątpliwości, że o ile wojna nie spowoduje obecnie nieprawdopodobnych katastrofalnych przewrotów gospodarczych w USA, koszta tej pomocy doraźnej będą musiały być
poniesione w głównej mierze – chętnie czy niechętnie – przez USA oraz traktowane jako dodatkowe wydatki wojenne, przy czem ubocznie tylko poruszane jest pytanie, czy sumy określające
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pieniężną równowartość okazanej pomocy będą przechodziły przez rachunek lend/lease (pożyczek), czy też
będą zarachowywane pod jakąś inną nazwą.
Wydaje się prawdopodobne, że dla technicznego
opracowania dokładnego planu zaopatrzenia w okresie bezzwłocznie następującym po zakończeniu działań wojennych zostanie zorganizowana na terenie
USA urzędowa placówka, która będzie działała w porozumieniu z komisją oficjalną, opracowującą to samo
zagadnienie w Londynie. Na wypadek niezbyt odległego niespodziewanego zakończenia działań wojennych, trzeba zawczasu ustalić zapotrzebowanie
ilościowe i jakościowe dla kilkunastu lub kilkudziesięciu krajów, które będą wchodziły w grę, przewidzieć źródła i warunki dostawy, sposoby odbioru,
określić plany przewozów, metody rozdziału na miejscu w oparciu o elementy wojskowe itp. Są to kwestie
wprawdzie technicznie dość skomplikowane, lecz
Leopold Wellisz, portret z lat 20.
„problematycznie” proste i dlatego nie ma celu za(Zbiory Rodziny Welliszów)
trzymywać się tu nad niemi dłużej.
Charakterystycznym było pod tym względem
oświadczenie prawdopodobnego przyszłego kandydata republikańskiego przy najbliższych wyborach na Prezydenta, Th[omas] E. Dewey’a, z dnia 28 maja 1942 r.: „We shall have to lease,
lend and give awal – and I favor mostly giving away – both to our allies and defeated enemies
food, medical aid, machinery and equipment to rehabilitate their destitute peoples and rebuild
their bombtorn lands”. („Będziemy musieli wypożyczyć, wynająć i rozdać – ja jestem głównie
zwolennikiem rozdawania – zarówno naszym sprzymierzeńcom, jak i pokonanym wrogom, pożywienie, pomoc medyczną, maszyny oraz oporządzenie, które pozwoli na zrehabilitowanie ich
pozbawionej środków do życia ludności i na odbudowanie ich zbombardowanych krajów”.)
Brak jednolitego programu na dalszą przyszłość
W jaskrawym przeciwieństwie do prawie jednomyślnego jasnego ustosunkowania się wszystkich czynników USA do zagadnienia okresu przejściowego znajduje się – poza ogólną koncepcją,
że należy dążyć do zawarcia trwałego pokoju, zapewniającego możliwie jak najlepsze warunki
gospodarcze – różnorodność i po części niedostateczne skrystalizowania poglądów, dotyczących
ukształtowania stosunków gospodarczych po wojnie na dłuższą metę. W znacznej części poglądów tych jest dużo elementu płynnego, zmieniają się one i będą ulegały zmianie w zależności
od przebiegu wydarzeń. Tu są uwzględnione tylko koncepcje układane przy założeniu totalnego
zwycięstwa („assuming a total victory”).
Amerykańskie cele zasadnicze
Pomimo, że sprawy polityczne leżą poza obrębem rozważań obecnych, nie można ich zupełnie pominąć. Trzeba przede wszystkim dla podmalowania tła ogólnego wspomnieć o tym,
że tak jak, z wyjątkiem niemających obecnie głosu resztek ugrupowań, sympatyzujących z doktrynami faszystowsko-hitlerowskimi, panuje w Ameryce jednomyślne dążenie do jak najszybszego zwycięskiego zakończenia wojny, tak samo żadna warstwa ludności nie jest zainteresowana
w przeciąganiu wojny, żadna nie ma na celu zdobyczy terytorialnych lub gospodarczych.

Rozbieżności w poglądach co do sposobów osiągnięcia wspólnych celów
Wojna obecna nie wzbogaca tak zwanych warstw [sfer] posiadających, którym w czasie wojny
poprzedniej przypisywano wywołanie oraz chęć przedłużania i wykorzystywania jej. Poprawa
materialna, którą wojna powoduje wśród rolników oraz pracowników przemysłowych nie wywołała w nich tendencji imperialistycznych, a tylko troskę o utrzymanie dobrobytu. W chęci
szybkiego zwycięstwa i pokoju, zapewniającego dobrobyt, zgodni są wszyscy. Rozbieżności zaczynają się co do tego, jakim powinien być przyszły pokój, aby osiągnąć pożądane skutki gospodarcze. Poglądy amerykańskie co do tego kształtują się przede wszystkim oczywiście pod
wpływem znanych ogólnoludzkich pobudek. Jeżeli pominąć nieobliczalne, nie odgrywające
obecnie wielkiej roli, lecz mogące w przyszłości [dla sprawy] zaważyć na szali, elementy uczuciowe, są to pobudki bądź egoistyczne (chęć poprawy bytu materialnego swego i najbliższych,
ambicja itp.), bądź ideowe (bezinteresowne dążenie do poprawy warunków bytu całej ludzkości,
do sprawiedliwości itd.)
Zarówno pobudki ideowe, jak i egoizm prowadzą opinję amerykańską do celów bardzo zbliżonych. Dla kierujących się pobudkami ideowymi celem jest zapewnienie powszechnego na
świecie pokoju, zabezpieczającego, według definicji Komisji Badania Organizacji Pokoju (Commission to Study the Organization of Peace), „wolność, sprawiedliwość społeczną, bezpieczeństwo
gospodarcze i polityczne” („freedom, social justice, economical and political security”).
Amerykanie, kierujący się pobudkami egoistycznymi, dążą do pokoju zapewniającego dobrobyt Amerykanom.
Specyficznie amerykańskie cechy uwidaczniają się dopiero, gdy chodzi o konkretyzację dezyderatów. Roosevelt sformułował cele wojny, jako dążenie do zapewnienia ludziom „four freedoms”. Nikt w Ameryce, tej najstarszej republice demokratycznej na świecie, nie ogranicza ani
wolności słowa (freedom of speech), ani wolności wyznania (freedom to worship). Wobec tego, ponieważ zwycięstwo zabezpieczy im wolność od strachu (freedom from fear), to poza utrwaleniem
bezpieczeństwa dla nich powstaje do rozwiązania tylko zagadnienie, jak unormować stosunki
po wojnie, aby na długo utrwalić wolność od niedostatku (freedom from want).
Freedom from want, tzn. wolność od niedostatku, równoznaczne w USA z osiągnięciem trwałego pełnego zatrudnienia („full employment”) i stałego zwiększania stopy życiowej („standard
of life”), jest postulatem dominującym we wszystkich rozważaniach nad przyszłością. Dążenie
do pełnego zatrudnienia („full employment”) stało się najważniejszym problematem polityki
społecznej, gospodarczej USA od czasu olbrzymiego [sic!] bezrobocia, które rozpoczęło się
w 1930 roku, a nie było jeszcze całkowicie zlikwidowane przed wybuchem wojny.
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Charakterystyka polityki gospodarczej wewnętrznej i wpływ niejasności
programu gospodarczego na plany powojenne
Ostrość i długotrwałość przesilenia przypisują Amerykanie skutkom błędnej polityki przy
zawieraniu pokoju, i błędom w polityce gospodarczej pierwszego dziesięciolecia po ostatniej
wojnie. W metodach zwalczania tego przesilenia gospodarczego, i w będącym w związku z tym
ustosunkowaniu się do zagadnień ustrojowych, odzwierciedlają się różnice mentalności amerykańskiej od europejskiej.
Podczas gdy w Europie większość robotników i ich przywódców za jedyne lekarstwo na choroby ustroju gospodarczego uważała upaństwowienie środków produkcji, tj. wprowadzenie
ustroju socjalistycznego, w Ameryce systemowi tak zwanej „free enterprise” („wolnego rynku”)
w dawnej mało skrępowanej formie, przeciwstawia się nie system socjalistyczny, lecz tzw. New
Deal (Nowy Ład), będący amerykańską formą interwencjonizmu, inaczej zwany gospodarką
planową. Dyskusje dotyczą tylko zakresu i metod interwencji państwowej na gospodarkę, która
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(z wyjątkami w dziedzinie produkcji względnie – na stosunku amerykańsko-nieznacznymi, jak
w obszarze Tennessee Valley) całkowicie jest oparta o niepodlegającą kwestionowaniu własność
prywatną we wszystkich dziedzinach wytwórczości i przedsiębiorczości, nawet w takich, które,
jak np. telegraf, są już dawno wszędzie w Europie monopolem państwa i w takich, które, jak
drogi żelazne, wszędzie, prócz Anglii, są upaństwowione.
Poza drobnymi grupami komunistów i socjalistów wszystkie związki zawodowe robotnicze,
a w szczególności oba wielkie zrzeszenia związków robotniczych American Federation of Labor
(Amerykańska Federacja Pracy) i Congress of Industrial Organizations (Kongres Organizacji Przemysłowych), obejmujące przeszło 10 milionów robotników, uważają przedsiębiorczość prywatną
(free enterprise) za fundament rozwoju gospodarczego Ameryki. Prezes American Federation of
Labor (Amerykańska Federacja Pracy), W[illiam] Green, publicznie to potwierdził przed paru
miesiącami na publicznym bankiecie Bankierów Inwestycyjnych Ameryki (Investment Bankers of
America). Zaś CIO (Kongres Organizacji Przemysłowych) niedawno zadeklarował, że „nie dąży
do zniszczenia lub pokonania praworządnej przedsiębiorczości prywatnej” („does not desire
the destruction or starching of legitimate private enterprise”).
O nikłości wpływów socjalistycznych świadczy [fakt], że przy ostatnich wyborach na Prezydenta na kandydata socjalistycznego padło wszystkiego 99 tysięcy głosów, na komunistę 46 tysięcy, wobec 49.5 milionów głosów na Roosevelta i [Wendella] Willkiego.
Konsekwencje stąd wynikające sięgają daleko. Podczas, gdy teoretyczny podkład i program
systemu socjalistycznego marksistowskiego jest dokładnie określony, a w Rosji Sowieckiej istnieje przykład urzeczywistnienia praktycznego (komunizmu), z czego po 20-letnim działaniu
można wprowadzać wnioski oparte na doświadczeniu, to program interwencjonizmu współczesnego jest wprawdzie stałym przedmiotem badań naukowych, a najrozmaitsze zarządzenia były
w Ameryce i w różnych państwach innych części świata wprowadzane w życie, jednakże nie ma
ani teoretycznego opracowania całokształtu programu interwencjonizmu, ani też jeszcze dostatecznych podstaw do wyciągania ostatecznych wniosków, co do skutków praktycznych zarządzeń tzw. gospodarki planowej.
Największą, poza państwami totalitarnymi [sic!], próbą realizacji interwencjonizmu Nowy Ład
(New Deal) był i jest wprowadzany przez prezydenta Roosevelta w rozmaitych zmiennych formach
i w rozmaitym zakresie, w zależności od okoliczności politycznych i warunków koniunkturalnych
(że tylko przypomnimy zmienność polityki Nowego Ładu w sprawie ochrony celnej w USA).
Wobec tego, należy rozpatrzeć pokrótce, jaki jest stan obecny, i jaki jest obecnie kierunek
w polityce gospodarczej amerykańskiej? Jak się na stan obecny zapatrują i co zalecają teoretycy
ekonomii politycznej i praktycy życia gospodarczego?
Celem Nowego Ładu było głównie złagodzenie, drogą planowej interwencji państwowej,
skutków bezrobocia i uniemożliwienie na przyszłość powstawania bezrobocia, będącego najdotkliwszym objawem kryzysów cyklicznych, szczególnie ostrych od czasu rozwoju wielkiej gospodarki prywatno-kapitalistycznej XIX wieku.
Wiara w skuteczność interwencji państwowej znajduje swe uzasadnienie w teorii Keynesa,
twierdzącego, że główną przyczyną bezrobocia jest niedostateczny dopływ kapitału na inwestycje, mające na celu rozszerzenie produkcji ze względu na nadmierne gromadzenie się kapitałów w formie oszczędności, składanych bezprodukcyjnie w różnego typu instytucjach
finansowych. Państwo może i powinno temu przeciwdziałać, bądź pobudzając (przez) odpowiednie kierowanie polityką monetarną i podatkową kapitały prywatne do wzmożenia wytwórczości, albo też zastępując brakującą inicjatywę prywatną przez roboty publiczne.
Wprawdzie krytycy Nowego Ładu podnoszą, że stosowanie tych metod nie zapobiegło załamaniu się koniunktury w 1937 roku po uprzedniej niewielkiej poprawie i nie spowodowało

w ogóle szybszego zakończenia kryzysu w Stanach Zjednoczonych, aniżeli to nastąpiło w państwach, gdzie takie metody interwencji nie były stosowane, jednakże dotąd żadne argumenty
nie zachwiały wiary stronników New Deal’s (Nowego Ładu).
Spór został nierozstrzygnięty; zwiększenie długu państwowego, wskutek wieloletniej gospodarki, połączonej z miliardowymi deficytami budżetu państwowego, nie doprowadziło do zachwiania kredytu państwowego wbrew przepowiedniom przeciwników Nowego Ładu (New
Dealu) i polityka była kontynuowana aż do wybuchu wojny.
Z chwilą rozpoczęcia wojny konieczność interwencji rządowej dla osiągnięcia maksymalnego
zwiększenia produkcji wojennej, a ograniczenia produkcji i konsumpcji na pokrycie potrzeb
ludności cywilnej nie była z żadnej strony poddawana w wątpliwość. Wskutek tego, zakres interwencji państwowej rozszerzył się niezmiernie i widoki utrwalenia się polityki Nowego Ładu
(New Dealu) wzrosły.
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Przygotowania wewnętrzne w Ameryce na czas powojenny
Wyniki, które bądź zarządzenia administracyjne Nowego Ładu (New Dealu), bądź przedsiębiorczość prywatna osiągną, względnie z których będą mogły (się) wylegitymować wobec
opinii publicznej zarówno podczas, a szczególnie po zakończeniu wojny, będą miały wpływ wydatny na dalsze losy ustroju gospodarczego amerykańskiego. Do tej przyszłości czynione są (już)
obecnie wydatne (poważne) przygotowania. Istniejący od kilku lat, podlegający bezpośrednio
Prezydentowi, National Resources Planning Board (NRPB – Krajowa Rada Planowania Surowców),
prowadzi już od szeregu miesięcy studia przygotowawcze nad planem rozwiązania niezmiernie
ważnego zagadnienia dostarczenia pracy milionom pracowników i żołnierzy po zakończeniu
działań wojennych.
Według tego planu, przedsiębiorczość prywatną („free enterprise”) winno by po wojnie
utrzymać wytwórczość na maksymalnym poziomie, osiągniętym podczas wojny (obrót około
100 miliardów dolarów rocznie), zaś państwo musiałoby zagwarantować przedsiębiorstwom prywatnym zbyt tej produkcji, a ponadto – w miarę potrzeby – podjąć szereg wielkich robót publicznych, których projekty są tu przygotowane, rozwinąć budownictwo mieszkaniowe,
zrealizować rozmaite zarządzenia w zakresie polityki socjalnej (szkolnictwo, szpitalnictwo, dożywienie ludności itp.).
W jaki sposób NRPB zamierza sfinansować te plany – nie jest jeszcze znane, lecz przypuszczalnie polegać to będzie na dalszym zwiększeniu długu państwowego, którego oprocentowanie
przy wielkim dochodzie społecznym oraz taniości kapitału nie miałoby sprawiać trudności. Krytycy podkreślają niebezpieczeństwo tej polityki oraz wyrażają wątpliwości co do możności uniknięcia bez ścisłego regulowania konsumpcji (co jest b. trudne do realizacji w kraju
demokratycznym podczas pokoju) niewspółmierności między wytwórczością, a zapotrzebowaniem; ponadto, zaznaczają komplikacje związane z zagadnieniem cen itp.
Planowanie wytwórczości jest zagadnieniem o wiele prostszym, aniżeli planowanie dystrybucji i konsumpcji.
Program NRPB jest niewątpliwie wyrazem obecnych poglądów znacznej części administracji federalnej, choć nie obowiązuje jej oficjalnie. W przygotowaniach do planów zapewnienia pełnego zatrudnienia („full employment”) powojennego biorą udział również inne urzędy
(nie różniąc się zasadniczo co do ogólnych wytycznych programu od NRPB), m.in. wydatnie
Departament Rolnictwa (Departament of Agriculture), który już od lat, drogą gwarantowania
zbytu bezpośredniego i pośredniego, prowadzi politykę opartą na współdziałaniu z przedsiębiorczością prywatną, podobną do zalecanej dla całej wytwórczości amerykańskiej w projekcie
NRPB.
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Równolegle z planami urzędów, przemysł rozpoczął przygotowanie na okres powojenny. Szereg przedsiębiorstw (a w pierwszej linii General Electric) systematycznie przygotowuje plany
wytwórczości nowych produktów, inne ustalają (jak przemysł automobilowy) programy podjęcia
po wojnie zwiększonej wytwórczości dla pokrycia niezaspokajanych podczas wojny całkowicie
potrzeb ludności cywilnej. Plany mają według postanowień, powziętych przez organizacje przemysłowe, przygotować możność zatrudnienia zarówno tych pracowników, którzy obecnie zostali
przyjęci dodatkowo dla wykonania programów wojennych, jak również i dawnych, którzy zostali
powołani do służby wojskowej.
Ostatnio National Association of Manufacturers (Krajowe Stowarzyszenie Producentów), największy związek przemysłu amerykańskiego, ogłosił oficjalnie, że tak jak przemysł amerykański
w ciągu 5 miesięcy zdołał osiągnąć wytknięty przez władze wojskowe, jako niezbędny dla zwycięstwa, rozmiar produkcji, wyprzedzając wyznaczone terminy, tak samo potrafi rychło po zakończeniu wojny powrócić do produkcji na potrzeby konsumpcji cywilnej i utrzymać jej
wysokość na poziomie nie tylko zapewniającym pełne zatrudnienie („full employment”), lecz
nawet „rosnącą stopę życiową i być może prawdziwie wielki dobrobyt” („an increasing standard
of living and perhaps a really great prosperity”).
Warunkiem tego jest wedle Murraya Shielda, [bardzo zbliżonego do tego ugrupowania] ekonomisty Irving Trust Company tylko, aby rząd nie powtarzał kosztownych błędów ostatniego
10-lecia, i by zwolnił „system przedsiębiorczości prywatnej od przeszkód, które go powstrzymywały w ciągu ostatniej dekady” („free enterprise system from the obstructions which have held
it down for the past decade”).
Shield twierdzi, że trudności powojenne będą przez przedsiębiorczość
prywatną („free enterprise”) łatwo
przezwyciężone, i że po wojnie nastąpi okres olbrzymiego rozwoju
materialnego wskutek nadzwyczajnych postępów techniki współczesnej, jeżeli planowanie polegać
będzie nie na „planningu” państwowym, lecz na racjonalnym poparciu i wykorzystywaniu bodźców,
które jedynie daje gospodarka
oparta na zysku indywidualnym.
Również i National Foreign Trade
Council (Krajowa Rada Handlu Zagranicznego) oczywiście uważa,
że niezbędny dla podniesienia dobrobytu handel międzynarodowy
„będzie płynął z mniejszymi ograniczeniami i większymi korzyściami w przyszłości, gdy szerzej
rozumiana przedsiębiorczość prywatna uzyska prym nad sztywnymi
tradycjami i operacjami biurokratycznej kontroli” („will flow more Leopold Wellisz (drugi od lewej) z rodziną.
freely and beneficially in the fu- (zbiory Rodziny Waliszów)

ture when the broader conceptions of private enterprise supercede the inelastic traditions and
operations of bureaucratic control”).
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Opinie ekonomistów o Nowym Ładzie (New Dealu)
Polityka Nowego Ładu (New Dealu) jest stałym tematem rozważań w literaturze gospodarczej. Znajduje ona poparcie u szeregu ekonomistów, jak Alvina H. Hansena, L[ewisa] Lorvina, E. Stanleya itd. Oczywiście też jest sporo krytyków. Jedni, jak np. prof. Haward Becker
(University of Wisconsin), uważają, że polityka Nowego Ładu (New Dealu) bezcelowo podtrzymuje gospodarkę prywatną, że „prywatna przedsiębiorczość w pewnych formach bezsprzecznie pozostanie w chronionych szczelinach i kątach, lecz systemem dominującym stanie
się socjalizm państwowy w istocie, jeżeli nie w nazwie” („private enterprise in certain forms
will undeniably remain in sheltered nooks and corners but the dominating system will be state
socialism in substance if not in the name”). Próbuje on udowodnić, w obronie przed zarzutami
niewspółmierności „planning economy” z demokracją, że właśnie nie może być trwałego państwowego socjalizmu bez demokracji („there can be no lastingly state socialism without democracy”).
Z drugiego krańca przeciwnicy gospodarki planowej, prócz już wspomnianych argumentów,
zaznaczają, że plany robót publicznych po wojnie są zupełnie błędne, gdyż „roboty publiczne
są albo gospodarczo nieproduktywne, a więc tworzone i utrzymywane poprzez deficytowe wydatki rządowe i opodatkowanie, albo są rzeczywiście samolikwidujące się, a więc nachodzą na
strefę przedsiębiorczości prywatnej” („public works are either economically unproductive, in
which case they are created and sustained by government borrowing and taxation, or they are
genuinely self-liquidating in which case they invade the field of private enterprise”). Dla zapobieżenia depresji trzeba tylko „uwolnić prywatną przedsiębiorczość od przeszkód narzuconych stanem wyjątkowym wojny i w okresie wojnę poprzedzającym” („relief private enetrprise
of both the handicaps imposed by the emergency of war and those which antedate the war”)
oraz przywrócić „porządek amerykański” („American order”) na miejsce „czołgającego się kolektywizmu” („creeping collectivism”).
Przeważają przynajmniej ilościowo opinie pośrednie.
Prof. J. S. Davis, Stanford University, jest wprawdzie zdania, że „poza ewentualnym wyjątkiem dyktatury, rządowa regulacja produkcji i nadwyżek inwentarza jak dotąd okazała się trudna,
kosztowna i gospodarczo nieopłacalna i są przyczyny, aby wierzyć, że jest to stan nie tymczasowy,
lecz praktycznie nie do uniknięcia…” („except possibly under dictatorship, government regulation of production and surplus stocks has thus far proved difficult, costly and uneconomic,
and there are reasons for this being not merely temporarily but well-nigh inevitably, so....”),
jednak twierdzi, że „przedsiębiorczość prywatna poddana ograniczonym regulacjom rządowym
i uzupełniana w ściśle ograniczonych dziedzinach działalnością rządu obiecuje znacznie wyższy
wkład w ogólny poziom życia, niż utrzymywanie publicznej »kontroli« na poziomie porównywalnym do okresu wojennego” („a private enterprise subject to limited regulation and supplemented by government activities in restricted subject areas promises far more contribution to
higher living planes than does maintenance of public »controls« at or near wartime levels”).
Tu brak określenia, jak często w teorii i w praktyce Nowego Ładu (New Dealu), gdzie ma
być granica „regulacji” („regulations”).
Tak samo jak prof. Davis, również i prof. Stanley uważa za ideał „mieszany system, w którym
zadaniem rządowego planowania jest umyślne stworzenie i utrzymanie stabilności, w ramach
której prywatna przedsiębiorczość może istnieć i funkcjonować” („a mixed system in which
the job of government planning is the deliberate creation and maintenance of a framework of
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stability within which free enterprise can exist and work”). Dodaje on, że „kwestią kluczową
jest rodzaj kontroli i cele, dla których jest używana. W przeszłości mieliśmy zbyt dużo kontroli
nie tam, gdzie trzeba i ze złych pobudek, a zbyt mało kontroli w miejscach, gdzie była potrzebna” („the crucial issue is the kind of control and the purposes for which is used. We had
in the past too much control in wrong places and for wrong purposes and not enough control
in right places”).
Znowu charakterystyczna ogólnikowość określeń.
Prof. S[umner] H[uber] Slichter z Harvardu twierdzi, że „prognozy na przyszłość prywatnej
przedsiębiorczości w Ameryce nie są ani różowe, ani czarne” („the outlook for the private enterprise in America is neither dark nor rosy”), i że od energii oraz umiejętności, z jaką inicjatywa
prywatna wykorzysta olbrzymie możliwości, powstające wskutek nadzwyczajnego postępu techniki współczesnej, od umiejętności zatrudnienia i odpowiedniego wynagradzania pracowników,
a także od właściwego zaspakajania potrzeb spożywców zależy przyszłość systemu gospodarczego Ameryki, przy czym zdaniem jego system „zmodernizowanej” z własnej inicjatywy przedsiębiorczości prywatnej („free enterprise”) jest w stanie szybko doprowadzić Amerykę do
wyższego poziomu dobrobytu, aniżeli dotychczas osiągnięto.
Stanowisko przedsiębiorców, robotników i polityków wobec Nowego Ładu (New Dealu)
W łonie tzw. przedstawicieli przedsiębiorczości prywatnej („free enterprise”) spotykamy
również rozbieżne opinie. Wielu z nich uznaje politykę Nowego Ładu za nieszczęście, za kierunek błędny, który należy zwalczać. Inni, jak np. ostatnio p. Paul T. Babson z Bostonu, są zwolennikami współpracy z tak zwanymi planistami. Babson uważa, że sprzeciwianie się Nowemu
Ładowi (New Deal) równa się beznadziejnemu płynięciu przeciwko prądowi. Należy spodziewać się nowego i charakterystycznie amerykańskiego rodzaju gospodarki krajowej – mieszanki
pewnego rodzaju – z demokracją jako podstawą, przedsiębiorczością prywatną i zyskiem trwającymi nadal – ale ciężko opodatkowanej i kontrolowanej z politycznego szczytu („expect to
see a new and distinctly American type of National economy – a sort of mixture – with Democracy at the base, private enterprise and profits still continuing – but heavily taxed and controlled from a political top”).
„Przedsiębiorcy, związki i Rząd będą razem uczestniczyć w pewnego rodzaju »usocjalistycznionym kapitalizmie«, który może się okazać zjawiskiem raczej pozytywnym jeżeli okres wprowadzania go może być stopniowy”. („Business, labor and Government will all participate
together in a sort of »Socialized Capitalism« which may prove to be rather a good thing if the
transition can be kept gradual”.)
Stanowisko oczywiście zasadniczo przychylne wobec Nowego Ładu (New Dealu) wielkich
organizacji robotniczych, nie wyłącza pewnych zastrzeżeń co do granic pożądanej interwencji
rządowej w sprawy gospodarcze. Tak np. William Green, stojący na czele Amerykańskiej Federacji Pracy (American Federation of Labor), w końcu 1941 r. podnosi jako zasługę tej organizacji:
„Byliśmy przeciwni sztywnym kategoriom, arbitralnej kontroli oraz kapryśnym interwencjom
rządu i dążyliśmy do utrzymania możliwości zrównoważonego postępu”. („We have opposed regimentation, arbitrary control and capricious intervention of government and have sought to
keep open opportunities for balanced progress”.)
Słaba reprezentacja ideologii socjalistycznej w Lidze Demokracji Przemysłowej (League for
Industrial Democracy) propaguje stopniowe zrealizowanie programu socjalistycznego.
Poglądy republikańskie współczesne wyraził w mowie wygłoszonej w maju 1942 r. Thomas
E. Dewey, mający w końcu rb. ubiegać się z ramienia republikanów o stanowisko Gubernatora
Stanu New York, na zjeździe Młodych Republikanów (ważnego odłamu partii republikańskiej

w Nowym Jorku). Oceniał on bardzo optymistycznie możliwości rozwojowe przemysłu amerykańskiego po wojnie. W związku z postępami technicznymi i zadaniami nowymi w dziedzinach
budowy domów, komunikacji lotniczej, telewizji, filmu kolorowego, nowych materiałów i wyrobu syntetycznych itd., zdaniem jego nie ma powodu obawiać się depresji powojennej. Niezaspokojone w czasie wojny zapotrzebowanie konsumentów dadzą podniety do początku
wielkiej ery wzrostu stopy życiowej („standard of living”). Pełne zatrudnienie („full employment”) zapewni sama prywatna przedsiębiorczość („free enterprise”), a nie „nowe eksperymenty wykonywane na ciele gospodarki amerykańskiej” („new experiments on the body
economic of America”). Jednakże Dewey nie wyklucza „koniecznego sędziowania i interwencji
rządu z ludu” („necessary umpiring and intervention by a government of the people”). Interwencja w żadnym razie nie powinna stworzyć gospodarki „pół-wolnej i pół-kolektywistycznej”
(„half free and half collective”).
Wprawdzie przedostatnie zdanie przynosi potwierdzenie, że i republikanie nie zamierzają
wyrzec się wpływu państwowego na gospodarkę prywatną, jednakże w razie dojścia ich do władzy (a podczas ostatnich wyborów na ich kandydata padło 22.3 mili[ony] głosów wobec 29.3
na Prezydenta Roosevelta) niewątpliwie zakres i formy interwencji osłabłyby znacznie.
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Wpływ izolacjonistów na plany gospodarcze po wojnie
Poza zaznaczonymi rozbieżnościami opinii amerykańskiej co do celowości zakresu interwencji państwa, na poglądy co do przyszłości stosunków gospodarczych na świecie wpływają
w pewnej mierze ugruntowane głęboko w tradycji amerykańskiej przeciwieństwo między izolacjonistami a uniwersalistami.
Nie tylko w inercji właściwej myśli ludzkiej oraz w tendencji do polegania na analogii do
wydarzeń po wojnie poprzedniej znajduje się podstawa do napotykanego niejednokrotnie przypuszczenia lub obaw, że i po obecnej wojnie nastąpi okres amerykańskiego izolacjonizmu gospodarczego. Przypuszczenie to opiera się też na tym, że krótkowidztwo egoistów i sceptyków,
oraz tradycyjny sposób myślenia, rozpowszechniony w niektórych stanach może wywołać ponowienie próby odgrodzenia od reszty świata gospodarki kontynentu amerykańskiego, łącznie
z przylegającą do Pacyfiku częścią Azji, Indiami holenderskimi i Australią. Plany takie podtrzymują dotąd raczej po cichu różni, przeważnie młodzi, tak zwani neoimperialiści gospodarczy.
Jednakże kurczenie się świata („the shrinking of the world”), wskutek przyspieszenia komunikacji oraz rozwoju techniki w innych dziedzinach, jest tak oczywiste i oczywistość ta wyraża
się w sposób tak dotkliwy dla szerokich warstw ludności, że izolacjonizm ma coraz słabsze podstawy. Chociaż szerokie warstwy amerykańskie jeszcze nie miały bezpośredniego powodu do
głębszego zastanawiania się nad tym zagadnieniem, jednakże głosowania próbne, urządzane tu
z wynikami zwykle dość dobrze odbijającymi rzeczywistość, wykazują, że już obecnie izolacjoniści są w mniejszości. Wyniki głosowania takiego, ogłoszone w kwietniu br. przez „Fortune”
wykazały, że większość głosujących jest przekonana o niemożliwości izolowania się po wojnie
Ameryki od reszty świata. Za izolacją wypowiedziało się tylko 11% głosujących, a 26% wyraziło
życzenie, aby Ameryka, utrzymując wpływ na gospodarkę światową, sama nie brała na siebie
żadnych formalnych zobowiązań.
Wprawdzie trudno zrozumieć, w jaki sposób te 26% wyobraża sobie ten stosunek, jednakże
nawet bez zaliczenia ich głosów przeważająca większość wypowiedziała się przeciw izolacjonizmowi.
Wskazówkę, że z wpływami izolacjonizmu liczą się poważnie w niektórych kołach znajduje
się m.in. w słowach, wygłoszonego 27 kwietnia rb., przemówienia Eugene P. Thomasa, prezesa
Krajowej Rady Handlu Zagranicznego (National Foreign Trade Council) o przyszłej organizacji
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świata: „Mamy podstawy, aby przypuszczać, iż izolacjoniści, złapani teraz we własne sidła, przygotowują się do sabotażu wszelkich przyszłych planów, których charakter nie byłby izolacjonistyczny, tak jak usiłowali sabotażować każdy wysiłek Kongresu ku poczynieniu przygotowań do
obecnej wojny”. („We have reason to suspect that the isolationists, now hoist with their own
petard, are preparing to sabotage any future planning that is not isolationist in character, just
as they endeavored to sabotage every effort made by the Congress to make adequate preparations for this war”.)
Ponieważ eksponentem izolacjonizmu była dotychczas partia republikańska, ważną jest odbywająca się w jej łonie ewolucja. Miesiąc temu Komitet Centralny partii powziął uchwałę programową, wypowiadającą się za udziałem USA w rekonstrukcji powojennej świata (wniosek
Willkiego w osłabionej w porównaniu z tekstem pierwotnym formie). W połowie maja zebranie
młodo-republikanów nowojorskich zaakceptowało rezolucję Willkiego w brzmieniu pierwotnym,
wypowiadając się za przyjęciem przez USA współodpowiedzialności za organizację racjonalną
świata po wojnie. Na tym samym zebraniu Th[omas] E. Dewey oświadczył wyraźnie, że
„w świecie, w którym odległość wymierzają godziny bombardowań miejsc, i którego mechanizm
gospodarczy jest tak wyrównany, że wydarzenia w jednej jego części mają reperkusje w częściach
pozostałych, Amerykanie nie mogą już się ukrywać za granicami geograficznymi” („with the
world now spanned in hours by bombing places and its economic mechanism so balanced that
events in one part necessarily had repercussion in other parts Americans could no longer hide
behind the boundaries of geographie”).
Można więc przyjąć obecnie za prawdopodobne, że wprawdzie tradycje izolacjonistyczne
mogą osłabić decyzje, co do zakresu udziału Ameryki w organizacji ustroju powojennego na
świecie, jednakże nie spowodują powtórzenia tragicznych błędów, które przyczyniły się do powstania wojny obecnej.
Ogólne linie urzędowego programu gospodarczego powojennego USA
Pewne jest, że Ameryka będzie dążyła do zapewnienia dobrobytu i elementarnych swobód
obywatelskich w Ameryce przede wszystkim, a następnie możliwie na całym świecie. Natomiast jest niepewnym, poza najogólniejszymi zasadami, na czym jej międzynarodowa polityka
gospodarcza będzie polegała i jak będzie urzeczywistniona, gdyż, jak słusznie powiedział Alvin
Hansen, „Polityka międzynarodowa musi być zbudowana na solidnych fundamentach programu wewnętrznego”. („International policies must be build upon the firm foundations of
an internal program”.) Ponieważ obecnie nie ma jeszcze pewności, co do ważnych punktów
programu gospodarczego wewnętrznego, zrozumiały jest brak wyraźnie sprecyzowanego oficjalnego programu międzynarodowego w USA, chociażby tylko z tego powodu, nie mówiąc już
o względach politycznych, które by zalecały opóźnienie ogłoszenia takiego programu. Orientację, co do głównych tendencji amerykańskiego rządu umożliwia rozpatrzenie dotychczasowych deklaracji urzędowych i opinii czynników oficjalnych, względnie osobistości wyrażających
ich myśli.
Oczywiście, najważniejsze wytyczne zawiera tak zwana Karta Atlantycka (Atlantic Charter),
podpisana przez Prezydenta Roosevelta i Premiera Churchilla 14 sierpnia 1941 r. Czynnego
udziału Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii (United Kingdom) w organizacji gospodarczej
świata dotyczy punkt czwarty, zapowiadający przedsięwzięcie środków („endeavor”) dla ułatwienia wszystkim państwom na równych warunkach możliwości handlu międzynarodowego
i dostępu do surowców w celu zapewnienia powszechnego dobrobytu. (Zastrzeżenia, co do istniejących zobowiązań stron dotyczą, według posiadanych wiadomości, tak zwanych preferencji
Ottawskich i nie mają dla spraw innych państw, zdaje się, istotnego znaczenia.)
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W punkcie piątym wyrażona jest chęć (desire) doprowadzenia do jak najściślejszej współpracy
wszystkich państw na polu gospodarczym, w celu zabezpieczenia dla wszystkich „polepszonych
warunków pracy, gospodarczego przystosowania się i świadczeń społecznych” („improved labor
standards, economic adjustment and social security”).
Punkt szósty wyraża nadzieję (hope) takiego pokoju, który by zapewniał wszystkim ludziom
życie „w wolności od strachu i niedostatku” („in freedom from fear and want”). Stopniowanie
użytych czasowników[sic!] – endeavor, desire, hope – jest bardzo charakterystyczne i świadczy
o wielkiej ostrożności w stawianiu celów.
W każdym razie, stwierdzić można, że Karta Atlantycka (Atlantic Charter) jest znacznie
bardziej konkretna od sławnego punktu trzeciego Prezydenta Wilsona, który pragnął tylko „usunięcia, o ile to możliwe, wszystkich barier gospodarczych i ustanowienia równości warunków
handlu wśród narodów wyrażających zgodę na pokój i stowarzyszających się w celu jego utrzymania” („the removal, so far as possible, of all economic barriers and the establishment of an
equality of trade conditions among all the nations consenting to the peace and associating
themselves for its maintenance”).
2 stycznia 1942 r. 26 Narodów Zjednoczonych (United Nations) „podpisało się pod wspólnym programem celów i »pryncypiów«” („subscribed to a common program of purpose and
»principles«”) i przyłączyło się do zasad Karty Atlantyckiej (Atlantic Charter).
Układ podpisany między USA a UK w dniu 23 lutego 1942, tj. już po przystąpieniu USA do
wojny, idzie znacznie dalej, aniżeli Karta Atlantycka (Atlantic Charter) w sprecyzowaniu planów
gospodarczych. Pod jednym względem jest on bardziej od niej ograniczony w swym zasięgu,
mianowicie nie powtarza, iż celem jego jest „używanie przez kraje zwycięzców lub zwyciężonych” („enjoyment by the victor or vanquished states”) wszystkiego, czego im potrzeba dla
dobrobytu gospodarczego („economic prosperity”), a ogranicza możności przyłączenia się do
układu do „wszystkich pozostałych krajów podzielających takie poglądy” („all other countries
of like mind”), jak USA i UK.
Układ ten cele gospodarcze znacznie rozszerza i przesuwa część „życzeń” i „nadziei” Karty
Atlantyckiej (Atlantic Charter) do kategorii celów konkretnych. Jako główny wymienia „poprawę
ogólnoświatowych stosunków gospodarczych” („the betterment of world wide economic relations”). W celu osiągnięcia tego mają, wedle art. VII układu, być zawarte umowy, dotyczące „postanowień odnośnie [do] uzgodnionych działań USA i Wielkiej Brytanii, skierowanych ku
rozszerzeniu – poprzez zastosowanie odpowiednich środków międzynarodowych i krajowych
– produkcji, zatrudnienia, oraz wymiany i konsumpcji dóbr, które są materialnym fundamentem
wolności i dobrobytu wszystkich ludów; ku eliminacji wszelkich form dyskryminacji w handlu
międzynarodowym i ku redukcji ceł i innych barier handlowych oraz ogólnie, ku osiągnięciu
wszystkich celów gospodarczych, wyznaczonych we wspólnej deklaracji z dnia 12 sierpnia 1941
roku” („provisions for agreed actions by the USA and UK directed to the expansion by appropriate international and domestic measures, of production, employment, and the exchange and
consumption of goods, which are the material foundations of the liberty and welfare of all peoples; the elimination of all forms of discriminatory treatment in international commerce and
the reduction of tariffs and other trade barriers and in general, the attainment of all the economic
objectives set forth in the Joint Declaration made on August 12, 1941”). Analogiczne deklaracje
podpisują obecnie poszczególne państwa w umowach w USA, dotyczących pożyczek na zasadzie
lend lease act. Ogólne naświetlenie programu dał wiceminister (Under Secretary of State) Sumner
Wells w mowie, wygłoszonej w końcu maja. „Wreszcie uwierzcie, że oni (głosy ludzi, dzięki którym nasze zwycięstwo będzie możliwe) będą się domagać, aby Narody Zjednoczone stały się
jądrem światowej organizacji przyszłości w celu określenia ostatecznych warunków sprawiedli-
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wego, uczciwego i trwałego pokoju, w który wkroczymy po upłynięciu okresu społecznego i gospodarczego chaosu, który to niewątpliwie nastąpi wraz z zakończeniem obecnej wojny i po wypełnieniu pierwszego i gigantycznego zadania pomocy lub odbudowy i rekonstrukcji, które
będzie stało przed Narodami Zjednoczonymi w chwili zawieszenia broni”. („Finally, believe that
they (the voices of the men who will make our victory possible) will demand that the United
Nations become the nucleus of a world organization of the future to determine the final terms
of a just, an honest and durable peace to be entered into after the passing of the period of social
and economic chaos which will inevitably come upon the termination of the present war, and
after the completion of the initial and gigantic task of relief, or reconstruction and rehabilitation
which will confront the United Nations at the time of the armistice”.)
Godne zaznaczenia jest podkreślenie przezeń: „…w naszym własnym kraju będziemy nadal
znajdować najlepszy wyraz dla naszego dobra w ramach systemu, który zaoferuje największą zachętę i okazję dla rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, i w którym opieranie się na pomysłowości, inicjatywie i przedsiębiorczości naszych obywateli raczej niż na jakiejkolwiek formie
biurokratycznego zarządzania, będzie w przyszłości najlepszym gwarantem wolności obywatelskich i wsparciem dla dobrobytu materialnego naszego narodu” („... in our own country we will
continue to find the best expression for our own good under a system which will give the greatest incentive and opportunity for individual enterprise and that reliance on the ingenuity, initiative and enterprise of our citizens rather than on any form of bureaucratic management will
in the future best assure the liberties and promote the material welfare of our people”).
Program, zapoczątkowany przez Kartę Atlantycką (Atlantic Charter), jest znakomity, lecz
trudności zaczynają się, gdy chodzi o praktyczne sposoby jego urzeczywistnienia, zwłaszcza w
skali przekraczającej porozumienie między samymi anglojęzycznymi narodami (English speaking
nations), których stosunki mają oczywiście pierwszorzędne znaczenie dla losów całego świata.
Nasuwa się pytanie, kto ma w skali światowej przewidywane zarządzenia, dotyczące handlu międzynarodowego rozwoju produkcji, zatrudnienia itp., i w jaki sposób ustalać i wprowadzać w życie.
Sprecyzowania planów m.in. ostatnio domagał się energicznie E[ugene] P. Thomas, prezes
Krajowej Rady Handlu Zagranicznego (National Foreign Trade Council) w mowie z 27 kwietnia,
zalecając zwołanie spieszne w Londynie konferencji ekonomicznej Narodów Zjednoczonych
(United Nations), zaś prezes tejże wielkiej organizacji zawodowej, ściśle współpracującej z rządem USA, 18 maja oświadczył, że: „Dobrze wiedzieć, że nasz Rząd, w porozumieniu z innymi
organizacjami do spraw planowania, wyraził obecnie zamiar przełożenia anglo-amerykańskiego
porozumienia na praktyczne działania rehabilitujące handel międzynarodowy”. („It is gratifying
to know that our Government, in consultation with other planning bodies, is intent at present
in translating the Anglo-American agreement into working measures for the rehabilitation of
international trade”.)
Póki plany te nie są ustalone i znane, należy szukać odpowiedzi na zapytania, co do przyszłego ustroju w opiniach i projektach półurzędowych oraz w pracach poszczególnych wymienionych we wstępie instytucji i osób.
Poglądy na ramy i zasięg przyszłej organizacji gospodarczej świata
Znaczna część opinii amerykańskiej widzi ogólną przyczynę powstania wojny obecnej w nieracjonalnym ukształtowaniu stosunków gospodarczych po wojnie poprzedniej, a w szczególności
w tym, że rozbicie świata na kilkadziesiąt państw suwerennych, z których każde prowadziło niezależną politykę gospodarczą, wytworzyło stan ciągłych zadrażnień i w ostatecznym wyniku wojnę.
Tak upraszczając diagnozę, niektórzy zalecają lekarstwo proste – znieść lub ograniczyć suwerenność gospodarczą państw i prowadzić jednolitą zharmonizowaną politykę gospodarczą na

304

całej kuli ziemskiej. Jednakże wykonanie tego zalecenia jest (pomijając względy wchodzące
w zakres czystej polityki) niezmiernie skomplikowane, szczególnie, gdy ma być oparte na zasadach demokracji, a więc na opinii uzgodnionej, a nie dyktaturze. Nie trzeba wywodzić, że
trudność uzgodnienia rozbieżnych poglądów i polityki państw jest wynikiem zarówno odmiennych tradycji gospodarczych, jak też interesów; wreszcie – nawet gdyby przypuścić możliwość
decyzji, opartych wyłącznie na dążeniu bezinteresownym do powszechnego dobra – różnice
zdań co do tego, jaki system gospodarczy i czy w ogóle jeden system gospodarczy jest dla całej
kuli ziemskiej odpowiedni.
Nic więc dziwnego, że spotykamy i w półurzędowych wywodach tylko tak ogólnikowe określenia, jak w wykładzie L. Pasvolsky’ego, szefa jednego z ważnych działów w Departamencie
Stanu, że konieczne jest: „Ustanowić (inne) niezbędne mechanizmy do wprowadzenia różnych
etapów współpracy gospodarczej między narodami, zarówno pod względem międzynarodowej
polityki i środków, jak i odpowiedniej międzynarodowej koordynacji polityki i środków, bez zgody
na które nie zaistnieje możliwość zadawalającego rozwiązania kluczowych problemów stabilności
gospodarczej, pełnego zatrudnienia i podniesienia stopy życiowej”. („To set up (other) necessary
mechanism for implementing the various phases of economic collaboration among nations, as
regards both international policies and measures and appropriate international coordination of
domestic policies and measures, without agreement on both of which no satisfactory solution is
possible for crucial problems of economic stability, full employment, and rising living standards”.)
Krajowa Rada Planowania Surowców (National Resources Planning Board) w ogólnym programie, nie wchodząc w szczegóły, zaleca: „Międzynarodową współpracę zmierzającą ku polityce
wewnętrznej, mającej na celu wspieranie czynnego zatrudnienia; badanie możliwości projektów
rozwojowych w krajach zacofanych i wdrożenie środków i sposobów umożliwiających przepływ
inwestycji zagranicznych, ułatwienia dla handlu światowego i wydajnego użycia produktywnych
surowców”. („International collaboration to pursue internal policies designed to promote active
employment; to explore development projects in backward countries and to implement ways
and means to open outlet for foreign investment, promote world trade and effective worldwide use of productive resources”.)
Krajowe Stowarzyszenie Planowania (National Planning Association), wypowiadające często myśli,
których instytucje urzędowe jeszcze nie chcą ogłosić ze stemplem oficjalnym, zaleca budowanie
organizacji międzynarodowej już obecnie dla prowadzenia planowej polityki gospodarczej powojennej przez wykorzystanie dotychczasowych mieszanych komisji amerykańsko-brytyjskich, powołanych do regulowania wspólnych spraw wojennych, jak transport morski, podział
strategicznych surowców, żywności. Wzywa ona do bezzwłocznego powołania do życia „specjalnego mechanizmu dla wspólnego myślenia o problemach gospodarczych świata” („special machinery for joined thinking about the word economic problem”).
Komisja Badania Organizacji Pokoju (Comission to Study the Organisation of Peace), będąca wyrazem poglądów najświatlejszej opinii amerykańskiej, już w swoim wstępnym raporcie wyraźnie
wypowiedziała się za stworzeniem „mechanizmu międzynarodowego w celu regulowania kwestii
finansów międzynarodowych” („international machinery to regulate problems of international
finance”). Stwierdza ona, że „świat jest scaloną jednostką gospodarczą” („the world is a single
economic unit”), wobec czego kierować sprawami gospodarczymi powinien „światowy zarząd
gospodarczy” („world economic authority”).
W drugim raporcie komisja wypowiada się za tym, aby wobec niezmiernej złożoności problematów powołać do życia w okresie najśpieszniejszym i oddać decyzję w sprawach gospodarczych powojennych międzynarodowych na całym świecie w ręce „dyrektoriatu
gospodarczego” („economic directorate”), mającego „kontrolować inflację i bezrobocie, pod-
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trzymywać waluty i inwestycje, odbudowywać przemysł i zmiany w projektach publicznych
oraz kierować zadaniami rekonstrukcji gospodarczej, które nie mogą być kierowane przez każdy
naród działający w swoim własnym imieniu” („to control inflation and unemployment, to
uphold currencies and investments, to rebuild industries and change in public work and to
direct tasks of economic rebuilding which cannot possibly be done by nations acting each for
itself”). Dodaje radę praktyczną, że „instrument kontroli powinien być uzgodniony teraz przez
wolne rządy świata” („the instrument of control should be agreed upon now by the free governments of the world”).
Program kościołów ewangelickich na marcowej corocznej konferencji w Delaware wypowiada
się za stworzeniem po wojnie szeregu instytucji międzynarodowych, które by zostały obdarzone
prawem decyzji w najważniejszych dziedzinach gospodarki, do których państwa wszystkie powinny się stosować. Zaleca wyraźnie gospodarkę planową. Program gospodarki planowej, mającej
na celu „zapobieżenie trendom cyklicznym i bezrobociu wynikającemu ze zmian technologicznych” („to prevent cyclical trends and unemployment resulting from technological change”),
miałby być realizowany przez organizację międzynarodową w zespole: organizacja międzynarodowa; przewodnictwo handlu międzynarodowego; bank lub banki międzynarodowe, umożliwiające dostęp do kapitału rozwojowego na całym świecie; międzynarodowa organizacja pracy;
komitety pierwszej pomocy („international organisation; guidance of world trade; international
bank or banks to make development capital available in all parts of the world; international
labor organisation; relief comittees for first help”). Granice kompetencji oraz sposoby kontynuowania tych instytucji nie były objęte uchwałami.
Projekt organizacji świata, opracowany przez katolicką komisję amerykańską jest jeszcze
bardziej sprecyzowany, co do kompetencji projektowanej Organizacji Światowej (World Organisation). Zakres jej działalności miałby obejmować: sprawy celne, kredytowe, sprawy ustroju monetarnego, dostęp do rynków, surowce i tereny osiedleńcze („resources and areas of
settlement”), wysokość produkcji, rozwój okręgów zacofanych, wysokość płac robotniczych,
parytety cen, usunięcie nacjonalizmu ekonomicznego, równomierny rozdział bogactw.
Instytucja miała mieć skład powołany na wzór międzynarodowego biura pracy. Szczegóły
ukonstytuowania i działania mechanizmu są dość gruntownie opracowane.
Z organizacji reprezentujących interesy zawodowe wypowiedziała się dotąd jedynie jasno
Krajowa Rada Handlu Zagranicznego (National Foreign Trade Council) w szeregu przemówień tegorocznych J[amesa] A. Farrella i E[ugene’a] F. Thomasa. Cel wspólny: bezpieczeństwo, wzrost
powszechnego dobrobytu na świecie jest do osiągnięcia przez oparte na współpracy inicjatywy
prywatnej i rządu ożywienie handlu międzynarodowego, przez pożyczki stabilizacyjne i rekonstrukcyjne ze strony USA – wszystko w ramach organizacji politycznej świata zbliżonej do przedwojennej. Krajowa Rada Handlu Zagranicznego (National Foreign Trade Council) przeciwna jest
projektom unii gospodarczej USA z United Kingom, przeciwna federacji gospodarczej Europy,
gdyż widzi w tym zarodek przyszłych wielkich konfliktów. Uważa, że w planie międzynarodowym rozwiązaniem najwłaściwszym jest: „…przykład, jaki stawiamy na tej zachodniej półkuli
wolnością narodową w ramach społeczności wolnych krajów. Różnorodność wzrostu w rozwoju
instytucji krajowych powinna nas prowadzić do unikania wszelkiego typu sztywnej reorganizacji
świata, która wcisnęłaby wszystkie kraje we wspólną polityczno-gospodarczą formę. Pragniemy
na świecie ewolucyjnego, a nie rewolucyjnego rozwoju ideałów, które uważamy za kluczowe dla
trwałego pokoju. Pragniemy go na drodze przyjaznego porozumienia i współpracy, w których
zarówno małe, jak i duże narody będą miały prawo głosu” („…the example we set on this Western Hemisphere of national freedom within a community of free nations. Diversity of growth
in the development of national institutions should lead us to shun any inflexible type of world
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reorganization which would bind all countries within a common politico-economic fold. We
seek evolutionary, not revolutionary, development throughout the world, of the ideas we proclaim as essential to a lasting peace. We seek it along the lines of friendly consultation and cooperation, in which the small as well as the large nations will have the voice”).
Co do projektów amerykańskich uczonych, to niektóre z nich mają charakter bardzo ogólnikowy. Tak np. D. C. Coyle uważa za ideał „federalną unię światową” („federal world union”),
przy czem przemawia za stopniowym przeprowadzeniem reform organizacyjnych i przekazywaniem funkcji przez państwa centralnej organizacji.
Prof. Bowis Mac Donald, który również, jak i poprzedni, wiele pracy poświęcił badaniom
problematów gospodarczych związanych z rekonstrukcją powojenną, ogranicza się również tylko
do twierdzenia, że „należy wypracować pewien typ unifikacji gospodarczej” („some type of
economic unification must by worked out”).
Prof. Carter Goodrich, prezes Rady Międzynarodowego Biura Pracy, uważa za właściwe powierzenie rozstrzygnięcia najważniejszych zadań gospodarczych międzynarodowych tej organizacji.
Jest on przy tym zdania, że „nie byłoby to ani możliwe, ani pożądane, aby wewnętrzna gospodarka
różnych narodów była identyczna. Powinno być możliwe zabezpieczenie wystarczających wspólnych działań na zharmonizowaną politykę antydepresyjną” („it would be neither possible nor desirable to make the internal economic of the various nations identical. It should be possible to
secure enough common actions among them for concerted anti-depression policies”).
Lewis L. Lorwin, doradca (consultant) Krajowej Rady Planowania Surowców (National
Resources Planning Board), w książce pod tytułem Skutki gospodarcze drugiej wojny światowej (Economic Consequences of the Second World War) uważa wprowadzenie światowego Nowego Ładu
(„world new dealu”) za najlepszy sposób poprawy bytu całej ludzkości. Pomiędzy licznymi
zadaniami wewnętrznej polityki Nowego Ładu (New Dealu) za najważniejsze w dziedzinie
gospodarki uważa: „używanie walutowych, fiskalnych, kredytowych i ogólnie regulacyjnych
kompetencji rządowych, aby pomoc utrzymać lub rozszerzyć działalność przedsiębiorczą, pobudzić pełne użycie narodowych i gospodarczych środków, zmniejszyć bezrobocie i zabezpieczyć bardziej sprawiedliwą dystrybucję dochodu narodowego” („the use of governmental
monetary, fiscal, credit and general regulation powers to help maintain or expand business
activity, to stimulate the full use of national and economic resources, to reduce unemployment and to secure a more equitable distribution of national income”). Taką politykę należy
stosować w skali międzynarodowej. Światowa Organizacja Rozwoju Gospodarczego („The
world economic development organization”) ma mieć za zadanie: „planowanie maksymalnego
użycia środków i podnoszenie stopy życiowej w oparciu o zasadę reprezentacji grupy prywatnej i interesu publicznego” („planning the maximum use of resources and raising standard
of living on the basis of the principle of private group representation and of the public interest”). Wykonywać ten program mają komitety w poszczególnych krajach, składające się
z wybranych reprezentantów zainteresowanych ugrupowań gospodarczych i przedstawicieli
rządów, według ogólnych dyrektyw aparatury centralnej. Światowa Organizacja Rozwoju Gospodarczego („The world economic development organization”) ma się składać z: Międzynarodowej Organizacji Pracy i Biura Przemysłu, Międzynarodowego Komitetu Prac Publicznych,
Międzynarodowego Komitetu Rolnictwa, Instytutu Techniki i Zarządzania (International Labor
and Industrial Office, International Public Works Comittee, International Agricultural Comittee, Management and Technical Institute).
Skomplikowany system współpracy i tworzenia tych instytucji, które z czasem ewolucyjnie
miałyby doprowadzić do Federacji Światowej (World Federation), wydaje się mało praktyczny.
Lorwin należy do tych, którzy uważają za możliwe „pokojowe współistnienie różnych systemów
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gospodarczych na podstawie uczciwych układów i pokojowej rywalizacji” („peaceful existence
of different economic systems on the basis of fair dealing and peaceful rivalry”).
P[ercy] E[llwood] Corbett, biorący żywy udział w pracach amerykańskich, Kanadyjczyk, który
napisał dla amerykańskiego Instytutu Spraw Pacyfiku (Institute of Pacific Relations) książkę o „działaniach powojennych” („Post-War Worlds”), projektuje utworzenie „Organizacji Gospodarczej
i Finansowej” („Economic and Financial Organiation”), składającej się z Komisji (Comission) dla
stopniowego usuwania przeszkód w handlu międzynarodowym, regulowania wytwórczości
i handlu surowcami i żywnością, z Banku Centralnego (Central Bank) dla stabilizacji walut i finansowania inwestycji w porozumieniu z Komisją Rozwoju (Development Commission). Wszystkie
te instytucje mają zjednoczyć agendy kilku wielkich państw i federacji, z których świat powojenny powinien się składać, gdy to niezbędne jest dla ustalenia wspólnej polityki gospodarczej,
co do której porozumienie między kilkudziesięciu suwerennymi równouprawnionymi państwami
jest nieosiągalne.
Prof. Smith Simson, jeden ze współpracowników Komisji Badania Organizacji Pokoju (Comission to Study the Organisation of Peace), za zadanie władzy międzynarodowej uważa zsynchronizowanie wszystkich dziedzin życia międzynarodowego, a w szczególności ceł, płac robotniczych,
uprzemysłowienia poszczególnych krajów, podnoszenia rolnictwa, ustalenia polityki monetarnej,
podatkowej, robót publicznych itp.
Teoretycznie bardziej łatwe do urzeczywistnienia wydają się skromniejsze co do swego zasięgu, niezmiernie mocno popularyzowane, lecz nie mające jeszcze odpowiedniego rezonansu,
projekty Stroita „Union Now” oraz R. L. Buella, względnie „Fortune”.
Pierwszy zaleca całkowitą unię celną i monetarną w obrębie związku państw USA i UK, drugi
tylko unię celną wraz ze stabilizacją relacji walutowej Dolara [USA] i Funta [brytyjskiego]. Oba
projekty są możliwe do urzeczywistnienia i przy zachowaniu zasad gospodarki „nieplanowej”.
Wreszcie mniej głośny, lecz zbliżony projekt – Otto Tod Mallery zaleca związek państw wraz
ze stopniową realizacją unii gospodarczej między Western Hemisphere a British Empire.
Przechodząc od form i ram przyszłego ustroju do konkretnych zagadnień polityki gospodarczej, wydaje się najdogodniej przedstawić kolejno poglądy amerykańskie na przyszłość międzynarodowej wymiany towarowej, na ustrój pieniężny oraz na politykę inwestycyjną i zagadnienie
kredytów długoterminowych, chociaż oczywiście wszystkie te działy są ze sobą ściśle powiązane.
Zagadnienia handlu międzynarodowego
We wszystkich rozważaniach, dotyczących powojennej wymiany międzynarodowej, opinia
amerykańska pora się ze sprzecznością, zachodzącą pomiędzy tezą, że swoboda handlu międzynarodowego i zniesienie ograniczeń najskuteczniej przyczyni się do ogólnej poprawy stosunków
gospodarczych na całym świecie, a twierdzeniem, że poważna zniżka, a co dopiero całkowite
zniesienie obrony celnej w Stanach Zjednoczonych, spowoduje zalew tego najbardziej wypłacalnego rynku towarami zagranicznymi, wywoła bezrobocie oraz konieczność obniżenia poziomu
cen i amerykańskiego standardu życiowego. Sprzeczność ta jest nie urojoną, a rzeczywistą wobec
dotąd względnie niewielkiego znaczenia dla USA rynków zagranicznych w porównaniu z rynkiem wewnętrznym, zarówno dla przemysłu, jak i dla rolnictwa (z bardzo istotnym wyjątkiem
pszenicy i bawełny). Decyzja jest niełatwa, a ponieważ nie ma jeszcze bezpośredniej konieczności ogłaszania zobowiązań ścisłych, to oświadczenia urzędowe co do ochrony celnej rzadko
są precyzowane i nie wychodzą przeważnie poza ogólne oświadczenia chęci ułatwienia wymiany
międzynarodowej. Wiele głosów urzędowych i prywatnych mówi o zniesieniu ograniczeń
„sztucznych”, jak kontyngenty, manipulacje dewizowe, ograniczenia wwozowe itp., lecz przemilcza kwestie stawek celnych.
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Rozpatrując kolejno te opinie, znajdujemy przede wszystkim, poza już omówionymi zasadami
w Karcie Atlantyckiej (Atlantic Charter), po raz pierwszy w umowie z dnia 23 lutego 1942 r. wyraźną
zapowiedź redukcji ceł i innych przeszkód w handlu. Jest to postęp w porównaniu z deklaracją Sekretarza Stanu, Hulla, z 18 maja 1941 r., która tylko występuje przeciw „przesadnym ograniczeniom
handlu i dyskryminacji w handlu międzynarodowym” („excessive trade restrictions and discriminations in international trade”) i chce, „aby surowce były dostępne dla wszystkich narodów”
(„make Raw materiale available to all nations”). Jest to również krok naprzód w porównaniu
z oświadczeniem Wiceministra Sumnera Wellesa, który w mowach wygłoszonych na jesieni 1941 r.
zasadniczo wypowiedział się za zniesieniem restrykcji i ożywieniem handlu międzynarodowego
bez precyzowania, co konkretnie Stany Zjednoczone mają zamiar w tym kierunku zrobić, ponieważ
również i Wiceprezydent Wallace zaznacza tylko, że „należy poczynić mądre uzgodnienia tak, aby
zachęcić handel” („wise arrangements must be made so that trade will be encouraged”), i Krajowa
Rada Planowania Surowców (National Resources Planning Board) nie wykracza poza twierdzenie teoretyczne, że handel międzynarodowy nie jest tylko ulicą jednokierunkową („one way street”),
wreszcie ponieważ w ogłoszonym w marcu tego roku artykule ekonomista w Departamencie Stanu
(Departament of State), L. Pasvolsky, również tylko ogranicza się do twierdzenia, że trzeba „odbudować krok po kroku mechanizmy silnych międzynarodowych stosunków handlowych” („rebuild
step by stop machinery of sound international commercial relations”) – skasować ograniczenia na
import (import restrictions) i subwencjonowanie eksportu (export subsidies) – to staje się oczywiste,
że w obecnych warunkach rząd Stanów Zjednoczonych nie chce z najrozmaitszych względów polityki wewnętrznej i zagranicznej ogłaszać sprecyzowanego planu.
Że ze strony oficjalnej nie nastąpiły żadne zmiany w tym kierunku potwierdza oświadczenie
Sekretarza Stanu, [Cordella] Hulla, z dnia 17 maja 1942 r., gdzie poza znanymi szlachetnymi
ogólnymi tezami oraz podkreśleniem znaczenia wyżej omówionej umowy z 23 lutego ograniczył
się do ponownego zaznaczenia, że z dążeniem do trwałego pokoju byłoby niewspółmierne, „gdybyśmy podążyli za polityką nacjonalizmu gospodarczego, taka jak nasza skrajna i katastroficzna
polityka celna po ostatniej wojnie” („if we follow policies of economic nationalism, such as our
extreme and disastrous tariff policy after the last war”).
Praktyka ostatnich miesięcy traktatów zawartych z państwami południowo-amerykańskimi
potwierdza te przypuszczenia. Czynione są w niej poważne ustępstwa finansowe, okazywana
wszelkiego rodzaju polegająca na wzajemności pomoc w wymianie towarowej, zaś stawki celne
obniżane w stopniu umiarkowanym i w stosunku do niezbyt wielkiej liczby pozycji.
Ostrożność i niepewność opinii amerykańskiej co do linii postępowania w tym zakresie charakteryzuje uchwała komisji „pokojowej” kościołów protestanckich, która, będąc bardzo radykalną w innych postulatach ekonomicznych, co do wymiany towarowej, wyraża jedynie życzenie
„stopniowej eliminacji ograniczeń na handel światowy” („progressive elimination of restriction
on world trade”).
The American Friends Service Committee Plan of Peace (grupa kwakrów) ogranicza się do żądania
„równego dostępu dla wszystkich narodów do rynków i surowców świata” („equal Access for
all nations to market and Raw materiale of the world”) – też ogólnik niewiele mówiący.
Amerykańska Rada Szkolnictwa (American Council on Education), która w poważnej pracy
Amerykańskiej Komisji Młodych (American Youth Commission) pod tytułem „Młodość i Przyszłość”
(„Youth and the Future”) rozpatrując, w duchu dość radykalnym i zbliżonym do Nowego Ładu
(New Dealu), amerykański wewnętrzny program gospodarczy, wyraża wątpliwości, czy dopuszczalne jest zmniejszanie ochrony celnej USA ze względu na obawę bezrobocia.
Z organizacji gospodarczych Izba Handlowa USA (Chamber of Commerce of the United States)
wypowiada się za „umowami handlowymi bez stwarzania znacznej konkurencji dla amerykań-
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skiego rolnictwa i przemysłu” („trade agreements without causing distinctive competition for
American agriculture and industry”). Krajowe Stowarzyszenie Producentów (National Association
of Manufacturers) stawia zastrzeżenie jeszcze wyraźniejsze.
Krajowy Zjazd Handlu Zagranicznego (National Foreign Trade Convention) w końcu roku 1941,
nie wspominając o kwestiach obniżki stawek celnych, wypowiedział się za oparciem polityki
handlowej o umowy multilateralne, klauzulę bezwzględnego największego uprzywilejowania,
za zniesieniem wszelkich ograniczeń w handlu poza cłami, zaś w połowie 1942 r. wypowiedział
się za „rozważną polityką średnich ceł umożliwiających import artykułów, których nie jesteśmy
w stanie produkować w potrzebnych ilościach lub opłacalnie” („sane policy of moderate tariffs
to enable the import of things we cannot produce in abundance or economically”). W śmielszym
Klubie Zarządzających Eksportem (Export Manager Club) wyrażają dezyderat ogólnej stopniowej
obniżki ceł. Stanowisko związków robotniczych, które dotąd popierały politykę wysokiej
ochrony celnej, nie jest jasne, chociaż niektóre głosy wypowiadają się za koniecznością rozszerzenia „rynków eksportowych na czas pokoju” („peace time export market”), co jest niemożliwe
bez odpowiedniego importu.
Wśród ekonomistów spotykamy najrozmaitsze opinie i daleko jest od jednomyślności,
z którą swego czasu większość ich (zresztą bezskutecznie) przeciwstawiała się nadmiernej taryfie celnej.
Izolowane są opinie takie, jak prof. Rhea M. Smitha, twierdzącego, że najlepszym dla Ameryki posunięciem byłoby natychmiastowe zniesienie wszystkich ceł. Nieliczne są też – ostatnio
najczęściej spotykane – krańcowo z tym sprzeczne zdania pesymistyczne, jak np. b. docenta
Ch. Wm. Vorisa, dowodzące, że konieczność zapewnienia dochodów celnych dla obsługi długów
wojennych zmusi USA do utrzymania lub powiększenia po wojnie taryfy celnej, i że do tego
doprowadzi też konieczność ochrony nowych gałęzi przemysłu, jak np. produkcji sztucznej
gumy, innych namiastek, cukru z buraków itp. Uważa on za nieuniknione zwiększenie ochrony
celnej, nawet kosztem ryzyka nowych zaburzeń gospodarczych i komplikacji politycznych międzynarodowych!
Spośród licznych głosów uczonych, doradzających obniżkę ceł, wspomnieć należy o wpływowym głosie znanego prof. John B. Condliffe (obecnie University of California at Berkeley),
będącego zwolennikiem doraźnej umiarkowanej obniżki ceł przez USA już obecnie (mowa na
zebraniu Sekcji Amerykańskiej Międzynarodowej Izby Handlowej – American Section International
Chaber of Commerce – 27 IV 1942).
Prof. S[umner] Slichter zaleca taką obniżkę ceł USA, która by uniemożliwiła zwiększenie
wartości importu z dotychczasowych średnio 4 do 8 miliardów, twierdząc, że dzięki temu oraz
dzięki stałej polityce obniżki ceł w innych krajach osiągnięty zostałby stopniowo wzrost powszechnego dobrobytu, bez ryzykowania niedających się przewidzieć skutków eksperymentów
stworzenia wielkich unii celnych itp.
Za obniżką w ostatnich czasach stanowczo wypowiedzieli się prof. John Parker Young (Occidental College, Los Angeles) i prof. Howard S. Eblis, University of California, który uważa, że
obniżka stawek celnych i będący jej skutkiem wzrost dobrobytu w państwach importujących
do USA zwiększą bezpieczeństwo świata.
Prof. George Soule, będąc tegoż zdania, pragnąłby, aby obniżka ceł była połączona z zarządzeniami wewnętrznymi dla ożywienia rozwoju gospodarczego USA, gdyż obniżka ceł tylko
wówczas nie wyrządzi szkody USA, gdy będzie przeprowadzona w okresie „gospodarki rosnącej
produkcji” („economy of expanding production”).
Wobec tego, że dotąd republikanie nie doceniali znaczenia handlu międzynarodowego,
zmiennym jest oświadczenie Deweya na już wspomnianym zjeździe, że „przyszły świat żyjący
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w pokoju wymagałby bardziej równomiernego podziału dóbr światowych, oraz że przywileje nabywania surowców nie powinny być odmawiane żadnemu narodowi, który akceptuje odpowiedzialność za pokój” („a future peaceful world required a more even distribution of the world’s
goods and that the privileges of acquiring Raw materiale should be denied to no nation which
accepts responsibility for peace”).
Również znamienny jest, jako pierwsza konkretniejsza próba rozwiązania zagadnień powojennych w ramach gospodarki kapitalistycznej, ogłoszony w „Fortune” w maju rb. za podpisem
prof. R. L. Buella projekt pod tytułem: „Stany Zjednoczone w Nowym Świecie” („The United
States In a New World”). Jako pierwszy krok ku uzdrowieniu stosunków międzynarodowych,
poruszane jest tam bezzwłoczne stworzenie strefy zupełnie wolnej wymiany handlowej, bez jakichkolwiek ceł i innych ograniczeń w obrębie USA i UK.
Do ewentualnego układu między tymi dwoma państwami miałyby prawo, na zasadach wzajemności, dołączyć inne państwa, wchodzące w skład United Nations. Szczegółowe argumenty
przytoczone są na dowód, że zniesienie ceł w stosunkach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi
i wyspami angielskimi nie spowoduje żadnych poważniejszych komplikacji ani w okresie wojennym, gdy oczywiście cała wymiana jest regulowana, ani też po wojnie. Dostosowanie wzajemne obu gospodarek nie będzie sprawiało wielkich trudności z powodu ogromnego rynku
zbytu, którym będzie dla rolnictwa amerykańskiego Anglia i z powodu możliwości, które dla
zresztą osłabionego przemysłu angielskiego przedstawiać będzie rynek amerykański, mogący
łatwo znieść dopływ produktów angielskich produkowanych w fabrykach mniejszych bardziej
zindywidualizowanych, a więc droższych.
Natychmiastową unię celną między USA i UK oraz w następstwie unię celną wszystkich
demokracji propaguje „Unia Teraz” („Union Now”) Cl[arence’a] Streita, organizacja bardzo
ruchliwa. W tym sensie wypowiadają się różne inne głosy, jak np. Otto Tod Mallery, zwolennik
Unii Gospodarczej USA i UK (Economic Union of USA i UK), który jest za „stopniowym i ciągłym usunięciem barier handlowych między krajami grupy narodów w tym celu zawiązanej”
(„graduated and continuous removal of trade barriers between a group of nations bound together for that purpose”).
Założeniem tych 3 projektów unii oraz poglądów wyżej wymienionych przedstawicieli Departamentu Stanu (Department of State) jest całkowite zachowanie handlu międzynarodowego
w rękach prywatnych, jednakże praktyka amerykańskiego rządu już przed wojną od tego odbiegała i wytworzyła kilka instytucji państwowych w formie korporacji o kapitale, należącym
do państwa, dla nabywania zagranicą niektórych metali, kauczuku itp. Działalność tych organizacji od czasu przystąpienia Ameryki do wojny znacznie wzrosła i ma w całym szeregu dziedzin
charakter zupełnie monopolistyczny.
Interwencja rządu USA w dziedzinie handlu zagranicznego podczas wojny wzrosła niezmiernie. Cały import i eksport uzależniony jest od licencji. Ceny są regulowane w tym celu, ażeby
eksport nie mógł wpływać na poziom cen wewnętrznych w USA, oraz aby pobieranie cen nadmiernych i wyzyskiwania odbiorców w krajach importujących przeważnie produkty amerykańskie było niemożliwe. Jest to zarówno objawem solidarności Półkuli Zachodniej (Western
Hemisphere), co, tak samo jak stosunek USA do Anglii będzie b[ardzo] ważnym czynnikiem
polityki gospodarczej USA, jak też krokiem ku zastosowaniu ideologii Nowego Ładu (New
Dealu) w ramach międzynarodowych.
Pod tym względem szczególnie zastanawiającym jest przemówienie programowe wygłoszone
przez Podsekretarza Handlu (Undersecretary of Commerce), p. Wayne’a Taylora w drugiej połowie
maja 1942 r. Zdaniem Taylora w przyszłości handel zagraniczny USA będzie oparty na zasadach
następujących:
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1. Stworzenie organizacji międzynarodowej, dzięki której przy zawieraniu traktatów międzynarodowych państwa słabsze byłyby zabezpieczone przed wykorzystywaniem przewagi ze
strony państwa silniejszego.
2. Uniemożliwienie nadużywania przez grupy prywatno-kapitalistyczne koncesji na eksploatację
bogactw naturalnych i komunikacji w krajach słabszych ze szkodą dla tych krajów i zobowiązanie ich do przeznaczenia większości osiąganych zysków dla podnoszenia rozwoju gospodarczego w krajach, które udzieliły koncesji.
3. Usuwanie wszelkich przeszkód w obrotach towarowych i finansowych utrudniających, „pełną
produkcję” („full production”) i „pełne zatrudnienie” („full employment”).
4. Rozwój wszechstronny gospodarki krajów, które dotychczas zależały od jednego plonu lub
jednej gałęzi przemysłu („one crop or one industry”).
5. Ustalanie przez rządy jednego lub kilku zaprzyjaźnionych krajów wspólnych dyrektyw dla
obrotu handlowego między nimi.
Jako punkt 6 p. Wayne Taylor rozważa wątpliwości, które może nasuwać wyjątkowa taniość
towaru oraz wskazuje na konieczność powodowania się w wymianie międzynarodowej nie tylko
względami na poziom cen, lecz i innymi czynnikami, których bliżej nie określił.
W punkcie 7 stwierdził on, że: „Ciekawość odnośnie pieniądza, waluty, związku, przyszłości
złota, międzynarodowej polityki inwestycyjnej jak również wszystkich innych wątków finansów
międzynarodowych panuje na całym świecie” („Curiosity about money, currency, relationship,
the future of gold, international investment policy and all the many other intricacies of international finance is world wide”). Nie zaspokoił on ciekawości, raczej ją pobudził słowami, że
„zmiana nadchodzi i narodowe koncepcje, które dopasują się i będą służyć gospodarkom pełnej
produkcji i maksymalnego dochodu narodowego tworzą się obecnie” („change is imminent,
and financial concepts which will fit and serve economies of full production and maximum national income are in the making”).
Przemówienie Taylora wskazuje jak skomplikowane zagadnienia oczekują tych, którzy będą
ostatecznie decydowali o normach gospodarki powojennej, i jak daleko jest jeszcze do ich sformułowania.
Ustrój pieniężny
Sprawą ukształtowania stosunków walutowych na świecie po wojnie interesują się Amerykanie przede wszystkim ze względu na ich znaczenie dla międzynarodowych obrotów handlowych. Rola systemu pieniężnego jako narzędzia polityki państwa, a m.in. jako potężnego środka
działania planowej polityki gospodarczej poruszana jest rzadziej.
W odróżnieniu od niedomówień i rozbieżności w poglądach na sprawy ochrony celnej, stwierdzić można jednomyślność opinii, że dla ułatwienia obrotów w handlu międzynarodowym niezbędna jest powszechna stabilizacja walut i że Ameryka we własnym interesie do tej stabilizacji
powinna dopomóc.
Poglądy różnią się co do tego, czy należy dążyć do stabilizowania walut na podstawie złota,
czy w stosunku do dolara, czy też dążyć do wprowadzenia jednej uniwersalnej waluty na całym
świecie, czy też do wszechświatowej waluty pomocniczej, obok utrzymania walut wewnętrznych
w poszczególnych państwach.
Żadnej enuncjacji oficjalnej co do tych zagadnień dotąd w Ameryce nie było. W jednym
z ogłoszonych artykułów, wiceprezydent Wallace wypowiedział się za utrzymaniem złota jako
podstawy waluty w USA oraz za stosowaniem złota dla wyrównania sald obrachunków międzynarodowych. Jest on za stabilizacją wszystkich walut i udzieleniem przez Amerykę kredytów
niezbędnych dla pobudzenia handlu międzynarodowego.

L. Pasvolsky „stabilizację zagranicznej wymiany walutowej i zachęcanie wolności zagranicznych
transakcji walutowych, włącznie z takimi kwestiami, jak rola złota i używanie innych technik monetarnych” („stabilisation of foreign exchange rates and encouraging freedom of foreign exchange
transactions including such problems as the role of gold and the use of other monetary techniques”)
uważa za jeden z niezbędnych warunków racjonalnej gospodarczej organizacji powojennej.
Krajowe Stowarzyszenie Planowania (National Planning Association), wyrażające przeważnie
poglądy kół rządowych, jest też za „stabilizacją wymian walutowych w celu ułatwienia handlu”
(„exchange stabilization to facilitate trade”) i za „ponownym ustanowieniem systemu opartego
na złocie” („reestablishment of system based on gold”).
Idee stabilizacji walut popierają zgodnie wszystkie organizacje zarówno społeczne, jak i zawodowe, przy czym nie należy do wyjątków uchwała Krajowego Zjazdu Handlu Zagranicznego
(National Foreign Trade Convention), który dawniej zalecał rządowi USA „ważne operacje pożyczkowe w złocie” („important gold lending operations”) dla stabilizacji walut zagranicznych
w interesie eksportu amerykańskiego, a obecnie raczej skłania się do stabilizacji walut zagranicy
„w oparciu o dolar USA” („based on the USA dollar”).
Cl[arence] Streit jest za bezzwłocznym wprowadzeniem jednolitej stałej waluty unijnej
(„union money”), grupa „Fortune” w majowym programie chce ograniczyć się na początek do
stabilizacji stałej relacji między dolarem i funtem, zaś wewnątrz USA „wznowić tłoczenie złotych monet, gdy tylko mennica będzie w stanie temu podołać” („resume the coinage of gold
as soon as our mint can do so”) i wprowadzić monety złote do obiegu.
A.M. Bingham w pracy poświęconej Stanom Zjednoczonym Europy („United States of Europe”) wypowiada się za zachowaniem w poszczególnych państwach odrębnych walut, obok których
stopniowo byłaby wprowadzana, jako obowiązkowy środek wymienny, „waluta międzynarodowa”
(„international money”) pod egidą przeorganizowanego Bank for International Settlements.
Dla pełności obrazu przytoczyć warto, że głosy ekonomistów takich, jak Beckhardta, wypowiadającego się za wprowadzeniem na całym świecie waluty złotej, podkład do której dałyby
drogą pożyczek ze swego nadmiernego zapasu USA, jak H[arry] D. Gideonse, twierdzącego
nawet, że USA opłacałoby się rozdać połowę posiadanego złota na podkład dla walut innych
państw.
Do wyjątków należą głosy, które zalecają jako środek ożywienia gospodarczego na świecie
przy utrzymaniu obecnego poziomu dolara USA, obniżkę jednorazową lub periodyczną pod dozorem instytucji finansowej międzynarodowej walut krajów biedniejszych dla umożliwienia im
importu do USA i podniesieniem dzięki temu ich dobrobytu.
Oczywiście niemożliwe jest bezbłędne przewidywanie przyszłości, jednakże są podstawy
do przypuszczania, że najprawdopodobniejszym jest utrzymanie waluty o podkładzie złota
w USA oraz stabilizacja przy interwencji USA innych walut po wojnie w stosunku do dolara.
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Kredyty długoterminowe i inwestycyjne
Teoretycznie sprawa udzielania kredytów długoterminowych, względnie kapitałów w innej
formie, na długi okres w celu przyczynienia się do rozwoju gospodarczego krajów pod tym względem zacofanych w porównaniu z Ameryką nie wywołuje wątpliwości.
Nie spotyka się prawie wcale głosów zasadniczo przeciwnych opinii, że udzielanie kapitałów
na warunkach odpowiadających zdolnościom płatniczym dłużnika będzie niezbędne w interesie
USA oraz pokoju i prosperacji całego świata.
Kapitały te, zdaniem powszechnym, powinny być lokowane według pewnego ogólnego
planu, a nie w taki sposób, jak po wojnie ostatniej, gdzie to dało ujemne przeważnie wyniki zarówno dla wierzycieli, jak i dla dłużnika. Różnice zdań nasuwają się co do tego, czy i jak można
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uniknąć wielkich ryzyk poprzednich, w jaki sposób oraz na jakich warunkach najwłaściwiej byłoby kapitał eksportować.
W punkcie 5 planu ogłoszonego 18 maja 1941 r. Hull jasno sformułował konieczność „ustanowienia finansów międzynarodowych w celu wypłacania pożyczek na kluczowe przedsięwzięcia i ciągły rozwój wszystkich krajów i pozwolenia na spłaty poprzez procesy handlowe, które
będą chronić interesy wszystkich społeczności” („set up international finance to lend aid to
the essential enterprises and continous development of all countries and to permit payment
through processes of trade which protect the welfare of all communities”).
L. Pasvolsky jest za tym, aby „stworzyć skuteczny mechanizm kredytów międzynarodowych
i inwestycji, który by wspierał rozwój światowych środków i gwarancje szlachetnego i dostatecznego przepływu funduszy z finansowo silniejszych do słabszych krajów” („to create effective machinery of international credit and investment designed to promote development of
the world resources and the assurance of a kindly and adequate flow of funds from financially
stronger to financially weaker countries”).
Herbert Feis, zajmujący b[ardzo] poważne stanowisko w Departamencie Stanu (State Department), uważa stworzenie mechanizmu dostarczającego krajom biedniejszym po wojnie środków na zakup potrzebnych zagranicznych produktów i na inwestycje za niezbędne. Poddaje on
pod rozwagę plan wzajemnych kredytów walutowych w poszczególnych bankach emisyjnych
jako podstawę do dyskusji i dodaje, co jest najważniejsze: „Jeżeli plan ma osiągnąć cele, dla
których zostało stworzone, byłoby to – przynajmniej na początku – subsydiowanie przez kraje
z silniejszą gospodarką i pozycją handlową krajów pozostałych”. („If it is to accomplish the purpose for what it is designed, the plan would – at the beginning at least – turn out to be a subsidy
by countries with the strongest economics and trade position to other countries”.)
Alvin H. Hansen i C[harles] P. Kindleberger, doradcy Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej (Board of Governors of the Federal Reserve System), uważają za konieczne „podniesienie poziomu wydajności na świecie wielkimi projektami rozwojowymi” („to increase world
productivity by great development projects”). Kapitały potrzebne powinny być udzielane pod
egidą i gwarancją Finansowej Korporacji Odbudowy Międzynarodowej („International Reconstruction Finance Corporation”), która by rozciągała swą kontrolę również nad kredytami zagranicznymi udzielanymi przez kapitał prywatny. „Odsetki, jeżeli w ogóle takowe powinny
istnieć, powinny być niskie i spłaty pożyczek powinny być przewidziane na okresy długoterminowe”. („The rates of interest, if any, should be low and payment should be asked for over
extended periods of time”.)
Pożyczki te trzeba traktować jak: „inwestycje w imieniu bezpieczeństwa międzynarodowego”
(„an investment on behalf of international security”); „koszt powinien być postrzegany w tych
samych kategoriach, co koszt kształcenia młodych, utrzymywania polityki, etc.” („the cost should
be considered in the same category as the cost of educating, the youth, maintaining policy etc.”).
Instytucje społeczne wszystkie wypowiadają się w tym samym sensie, projektując różne
formy centralnych organizacji finansowych, które by przeprowadzały odpowiednio dyspozycje,
względnie kontrolę.
Konkretny wniosek co do rozmiaru funduszów, któryby należało w pierwszym etapie uruchomić, zawiera projekt „Fortune”, proponujący przeznaczenie z zapasu złota USA „kilku miliardów
dolarów” („several bilion dollars”) na stworzenie „funduszu odbudowy” („reconstruction fund”).
Przedstawiciele bankowości prywatnej nie zabierali dotąd głosu w tej sprawie, zbyt zaabsorbowani sprawami chwili bieżącej, jednakże warto zanotować co do jej przyszłej roli trzy głosy.
Przede wszystkim zakończenie mowy Wayne’a Taylora: „Gdy nastąpi pokój i odbudowa, instytucje finansowe wykażą, iż one też nie obawiają się przyszłości, że mogą sprostać problemom

konwersji i pełnej produkcji w pokoju, tak jak sprostowują problemom konwersji i pełnej produkcji na rzecz zwycięstwa”. („When peace and reconstruction come, finance will prove that it
too does not fear the future, that it can meet the problems of conversion and full production
in peace just as it is meeting the problems of conversion and full production for victory”.)
Następnie, charakterystyczny głos F. F. Brocka, Prezydenta Pierwszego Narodowego Banku
w Pittsburgu (President of the First National Bank of Pittsburg), który na konferencji ekonomicznej
w Rollins College („economics conference Rollins College”) w roku bieżącym wypowiedział
się za ustaleniem kredytów 10-letnich krajom europejskim po wojnie, aby im umożliwić zakup
potrzebnych im towarów w USA.
„Załóżmy – mówił on – że zlikwidujemy te długi za 50% na dolarze, poprzez te operacje
wykonamy należną nam część wchłonięcia bezrobocia i to jest warte ryzyka” („Suppose we have
liquidated those debts for 50% on the dolar; by the operation we have done our part to absorb
the unemployment, it is well worth the chance”).
Niedawno (27 IV 1942 r.) E[ugene] P. Thomas, prezes Krajowej Rady Handlu Zagranicznego (National Foreign Trade Council), oświadczył się za udzielaniem przez rząd USA pożyczek
zagranicznych („for reconstruction purposes and prompt restoration of international trade”).
Przypuszcza on, że z jednej strony warunkiem wprowadzenia ładu ostatecznego będzie pewność, że „musimy również wziąć pod uwagę konieczność, przez najbliższe lata, udzielania kredytów rządowych innym krajom na cele odbudowy i rychłego odtworzenia handlu
międzynarodowego” („We must contemplate also the necessity for years to come of Government loans to other countries, for reconstruction purposes and the promt restoration of international trade”). Ponadto jednak uważa, że „Chociaż pożyczki rządowe muszą być
kontynuowane w bliżej nieokreślonym czasie, powinna wreszcie znaleźć się metoda na odżywienie pożyczek prywatnych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jedność celów, która
powoduje wszystkimi krajami zjednoczonymi przeciw krajom Osi powinna doprowadzić do
dobrego zrozumienia korzyści, które będzie można czerpać w okresie rekonstrukcji z zachęcania
prywatnych pożyczek i inwestycji na solidne przedsięwzięcia, z zabezpieczeniem przeciwko
wywłaszczeniu bez jednoczesnej rekompensaty. Jako naturalne uzupełnienie dla pomocy finansowej w formie zapożyczeń-wynajmu, rządowe i prywatne pożyczki będą odgrywały zasadniczą rolę w odtworzeniu handlu światowego”. („While Government loans must continue for
an indefinite period, a way eventually should be found for the revival of private loans and direct
investments abroad. The unity of purpose which animates all the anti-Axis countries should
lead to a good understanding of the benefits to be derived in the period of reconstruction from
encouragement of private lending and investments for sound undertakings, with adequate security against expropriation without concurrent payment. As a natural corollary of our LendLease aid, governmental and private loans will be keys to world trade restoration”).
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Wnioski
Przeświadczenie o konieczności udziału USA w tworzeniu trwałego ładu gospodarczego po
wojnie na świecie całym jest powszechne nie tylko w rządzie, lecz również społeczeństwie amerykańskim. Tendencje izolacjonistyczne bardzo osłabły. Wpływa na to zarówno dążenie do zapewnienia Ameryce bezpieczeństwa, jak też niewątpliwie istniejący prawdziwy idealizm,
cechujący licznych mężów stanu, szerokie warstwy społeczeństwa. Poczucie wielkiej roli, roli
decydującej i odpowiedzialności Ameryki jest też bardzo rozpowszechnione wraz z zasadniczą
skłonnością do ponoszenia związanych z tym ciężarów.
Pewnym jest udzielenie przez USA pierwszej pomocy dla ułatwienia wyżywienia, przyodziania i zatrudnienia ludności krajów europejskich po wojnie.

ROLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH W POWOJENNEJ ORGANIZACJI ŚWIATA

Niewątpliwą jest oficjalnie wyrażona chęć rządu USA ułatwienia i wzmożenia międzynarodowej wymiany towarowej, powszechnej stabilizacji walut, dopływu kapitałów długoterminowych dla zapewnienia powszechnego wzrostu dobrobytu na świecie.
W szerokich kołach panuje opinia, że poprawa ogólna dobrobytu na świecie jest nie do osiągnięcia bez ograniczenia suwerenności poszczególnych państw w dziedzinie gospodarczej, i bez
jednolitego kierowania polityką gospodarczą na całym świecie.
Nie ma jeszcze miarodajnych planów co do zakresu sposobów i realizacji zamierzeń, a to
wskutek niepewności co do przyszłego ukształtowania się międzynarodowych stosunków politycznych i braku ustalonego powojennego programu gospodarczego wewnętrznego w USA.
Wobec tego, że zwolennicy ustroju socjalistycznego i stronnicy komunizmu są tu w nikłej mniejszości i nie mają obecnie znaczenia, to chwiejność co do przyszłego programu polega na niepewności, jakie będą granice i metody interwencji państwowej w dziedzinie gospodarki
prywatno-kapitalistycznej. Na kierunek, który będzie dominował wpłynie, obok przebiegu wydarzeń politycznych, przede wszystkim stopień, w jakim przedsiębiorczość prywatna podoła
zadaniom wojennym i zdoła zapewnić pracę i dobrobyt ludności, wreszcie, jakim przekształceniom podlegać będzie w czasie trwania wojny wytwórczość w USA.
Prawie zupełnym jest przemilczenie trudności, które może spowodować dla ustalenia trwałości porządku gospodarczego na świecie sprzeczność między systemem opartym o zasady prywatno-kapitalistyczne (nawet ze znaczną miarą ingerencji państwowej), a systemem
komunistycznym rosyjskim. Świadczy to o trudnościach znalezienia właściwego sposobu rozwiązania tego zagadnienia i opóźnia konkretyzację ogólnych planów w USA.
Polskę, jako czynnik gospodarczy, amerykańskie znane plany organizacji międzynarodowych
stosunków powojennych (ze względu na nie wchodzących w zakres rozważań niniejszych) pomijają całkowicie i wzmiankują o Polsce jedynie przy sposobności omawiania umowy konfederacji polsko-czechosłowackiej, uznawanej powszechnie za objaw dodatni ze względów bądź
politycznych, bądź doktrynalnych.
Wobec tego, że plany powojenne amerykańskie znajdują się jeszcze w fazie krystalizacji, istnieje możliwość przeprowadzenia akcji w celu uwydatnienia przyszłej roli gospodarczej Polski
w ramach organizacji powojennej świata.
Nowy York, 1 czerwca 1942
Leopold Wellisz
***
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W sierpniu od lat spędzam wakacje na letnisku w lasach Puszczy Rudnickiej na Wileńszczyźnie. Zaszywam się wtedy w pewnym zaścianku szlacheckim, otoczonym potężnymi borami
sosnowymi nad rozlewiskiem rzeki. Rozkoszując się sierpniowym słońcem, objadam się wtedy
moim ulubionym miodem gryczanym z domowej pasieki, w okolicznych lasach „koszę” kurki,
zwane tutaj lisiczkami. Pływam, łowię ryby lub leniwie przeglądam się w ciemnoniebieskiej
tafli wody, w której odbijają się też sylwetki kolorowych chałup wiejskich, co to sobie przykucnęły nad samym brzegiem rzeki. Wieczorami popijam z gospodarzami samogon na miodzie
i wygrzewam w bani, dając się przy tym okładać niemiłosiernie witkami brzozowymi mojej córce,
ku jej ogromnej radości. Słowem – raj na ziemi.
Przez te kilka tygodni w roku obserwuję tutejszych mieszkańców i ich życie. Wieś, a właściwie
zaścianek czy – jak mówią jego gospodarze – okolicę szlachecką zamieszkują wyłącznie Polacy.
Podobnie, jak i znajdującą się za rzeką wieś, a także chyba wszystkie okoliczne osady w promieniu
kilkunastu kilometrów. W tym skrawku Polski, który obecnie znajduje się poza jej granicami,
przy bacznej obserwacji można dostrzec pewne ciekawostki. Zaścianki mówią po polsku, na ogół
poprawną, choć czasem archaiczną i lekko gwarową polszczyzną. Wsie raczej „pa prostu”, czyli
z białoruska, choć wielu językoznawców twierdzi, że ta gwara prosta jest odległa od literackiego
języka białoruskiego. W każdym razie, dla mnie właściwie w pełni zrozumiała.
Antropologicznie – typy wiejskie przaśne, twarze chłopskie niczym nieróżniące się od tych,
które znam z Podlasia czy Łomżyńskiego. Niemniej w kościele, wodząc wzrokiem po starszych,
siedzących w pierwszych ławkach,
kilka typów wyciętych jakby żywcem z ilustracji do Potopu. Przysadziste, twarde sylwetki, krótko
ogolone głowy, lekko haczykowate
nosy i nieśmiertelne wąsy – różnych długości. Modli się szlachta.
Oczywiście – po polsku. Litwinów
brak. Zresztą, skąd mieliby być
w tych stronach. Przed wojną nie
było ich tu wcale. Nawiasem mówiąc, gmina, którą opisuję nie należała nawet administracyjnie do
województwa wileńskiego. Było to
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województwo nowogródzkie, a dokładniej mój rodzinny powiat lidzki, którego obecnie większa
część, z woli bandyty wszechczasów – Józefa Stalina – znajduje się pod jurysdykcją „baćki” Łukaszenki i podobnie zamieszkała jest w znakomitej części – a miejscami wyłącznie – przez Polaków.
Pierwszych Litwinów można spotkać dopiero w gminnym miasteczku Ejszyszki. A i tam nie
ma ich wielu. Podobno kilkanaście osób – tyle średnio pojawia się na mszy świętej odprawianej
w ojczystym języku. Bez wątpienia liczniejsza jest – a na pewno bardziej widoczna – kolonia
Cyganów, którzy (nie wiedzieć czemu) upatrzyli sobie właśnie to kresowe miasteczko i zajęli
wiele pożydowskich domów w okolicach
rynku. Być może powodem tego stanu
rzeczy jest bliskość granicy i związane
z tym możliwości kombinowania i kontrabandy, którą w istocie uprawiają prawie wszyscy tutejsi. Mimo coraz to
nowych obostrzeń celnych i kontroli,
z kraju Aleksandra Grigorjewicza jadą samochody zatankowane pod korek tanim
białoruskim nieftem, załadowane papierosami, lekarstwami i Bóg wie jeszcze
jakim dobrem. Ostatnim hitem była
viagra, na którą skądinąd panuje na Litwie zapotrzebowanie, odwrotnie duże do notowanego tam tragicznie niskiego przyrostu naturalnego. Ruch panuje też w drugą stronę. Na Białoruś wozi się towary luksusowe, często tańsze
niż w Mińsku czy Lidzie.
Nie licząc zdarzających się czasem i żywo komentowanych wpadek przemytniczych czy
– jak w lipcu bieżącego roku – spektakularnej serii włamań do kilku domów zamożnych gospodarzy w sąsiedniej parafii koleśnickiej1, gmina i jej stolica żyją sennie. Leniwy spokój miasteczka
został nieoczekiwanie przerwany w maju. Do Ejszyszek zawitała nieproszona ekipa młodych
ludzi z Wilna. Byli to uczestnicy reality show „Aš myliu Lietuvą” („Ja kocham Litwę”). Koncepcja
programu zakłada, że w każdym z odcinków młodzi Litwini mają za zadanie dokonać rzeczy,
która udowodni ich miłość do Litwy. Wiosną autorzy lub uczestnicy programu wpadli na pomysł,
że przyjadą do Ejszyszek i ostentacyjnie zerwą szyld z polskim napisem. Padło na tabliczkę na
prywatnej posesji z napisaną w języku polskim nazwą ulicy, przy której znajduje się nieruchomość. Sześciu młodych ludzi, wśród których były trzy roznegliżowane „dygije” o żmudzkiej
urodzie, przypominające swym ubiorem do złudzenia panie pracujące nocą w okolicach warszawskiego hotelu Mariott, wpadło na podwórko domu i połamało tabliczkę z napisem: ulica
Witolda. Następnie, kretyńsko uśmiechając się do kamery, cała szóstka zaczęła krzyczeć, że
kocha Litwę. To żenujące widowisko, które miałem okazję obejrzeć w sieci, miało podobno wysoką oglądalność.
Kwestia dwujęzycznych tablic wymaga szerszego wyjaśnienia. Mimo podpisania 17 lat temu
traktatu pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach
i dobrosąsiedzkiej współpracy, oraz mimo przyjęcia i ratyfikowania przez Republikę Litewską
Konwencji Ramowej Ochrony Mniejszości Narodowych, które to dokumenty zobowiązują państwo litewskie do umożliwienia Polakom wileńskim stosowania napisów w języku ojczystym

1
Nie chciałbym zostać posądzony o uprzedzenia, ale z reporterskiego obowiązku muszę odnotować, iż miejscowa ludność
zgodnie obarcza odpowiedzialnością za te włamania złodziejski gang Cyganów z Ejszyszek.

nazw miejscowości i ulic, władze tego kraju z uporem odmawiają prawa do wieszania polskojęzycznych tablic; podobnie zakazane jest wywieszanie flag narodowych – nawet na prywatnych
posesjach, czy używanie języka polskiego w urzędach. Niedopuszczalna jest również pisownia
nazwisk po polsku w dokumentach tożsamości. Polskie znaki diakrytyczne są zakazane.
Rzeczywistość bywa jednak często odmienna od rygorów administracyjnych, a Polacy to
naród przekorny i uparty; w efekcie – niezgodnie z prawem i mimo kar – na większości budynków na wileńskiej prowincji znajdują się tablice z polskimi nazwami. Nadzwyczaj uparci są właściciele małych firm przewozowych. Co najmniej od dwóch lat na przednich szybach busów,
kursujących pomiędzy Wilnem a okolicznymi miejscowościami, tzw. marszrutek widnieją nazwy
miejscowości i rozkłady jazdy w języku polskim np. Mejszagoła – Suderwa – Wilno. Władze
karzą za to sporymi mandatami, które jednak jak do tej pory nie zraziły upartych właścicieli do
zdjęcia napisów w języku polskim.
Problem był także z szyldem na budynku Domu Polskiego (Lenku Namai) przy ulicy Nowogródzkiej w Wilnie. Długi czas władze nie zezwalały na napis po polsku. Wolno było powiesić
szyld tylko po litewsku. Łączy się z tym ciekawa anegdota: otóż w prywatnej rozmowie jeden
z urzędników litewskich był łaskaw powiedzieć, że i owszem oni zgodzą się na szyld w dwóch
językach, ale jak Polaków w Wilnie będzie 51 procent. W odpowiedzi usłyszał, że: „Jak nas będzie 51 procent w Wilnie, to nie będziemy was pytać o zgodę”.2 Poskutkowało. Zezwolili.
Jednak nie tylko tabliczki z polskimi napisami budzą wściekłość Litwinów. Bodajże jeszcze
większą alergię mają oni na polskie flagi. Przekonałem się o tym osobiście, odwiedzając mego
serdecznego przyjaciela mieszkającego w miejscowości oddalonej od Wilna jakieś 20 kilometrów.
Ma on w zwyczaju wywieszanie polskiej flagi narodowej w dniu 2 maja każdego roku, a więc
w Święto Flagi i w dniu Polonii. Dwa lata temu został on zadenuncjowany i skazany w trybie
administracyjnym na grzywnę. Odwołał się od tego i o dziwo wygrał. Argumentował przy tym,
że nie złamał prawa, gdyż wywieszenie sztandaru w dniu Święta Polonii jest znakiem jego łączności z narodem polskim i manifestowanie tego faktu na Litwie nie jest zakazane. Jego przykład
poskutkował tym, że 2 maja bieżącego roku większość sąsiadów również wywiesiła polskie flagi

W Wilnie jest około 20 procent Polaków.
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na swych domach. Jakież było ich zdziwienie, gdy zamiast policji i urzędników przyjechała do
nich... telewizja. Dziarska ekipa prywatnej telewizji LWK pofatygowała się do mieściny i nakręciła reportaż. Komentarz do materiału brzmiał mniej więcej tak: „Wystarczy wyjechać raptem
20 kilometrów ze stolicy Litwy, by poczuć się jak w Polsce. Spójrzcie państwo, wszędzie wiszą
polskie flagi. Czy to jest jeszcze wschodnia Litwa? Dlaczego władze nie reagują na jawne łamanie prawa?”. Reporterzy próbowali też porozmawiać z mym kolegą, którego słusznie ocenili jako
„prowodyra przestępstwa”. Niestety, nie udało się. Jak stwierdził przyjaciel: „Pognałem gadziny”.
Podczas długich wieczornych rozmów z nim, próbowałem zrozumieć tę irracjonalną walkę
z przejawami polskości, jaką prowadzą Litwini. Zachowujący się swoją drogą bardziej jak okupanci Wileńszczyzny, niż jej gospodarze. Bardzo trafna wydała mi się konstatacja mojego rozmówcy. „Wiesz – mówił – my, Polacy, jesteśmy jak chłopiec do bicia. Jesteśmy zawsze idealnym
katalizatorem gniewu społecznego. Kraj pogrąża się w chaosie. Kryzys, nędza, milion ludzi
uciekło stąd za chlebem do Anglii i Niemiec. Co oni – ta władza – mają powiedzieć, że będzie
lepiej, jak nie jest. Nikt w to nie wierzy. Wyładowują się na nas. Coraz to powtarzają, że może
jest i źle, ale jak Litwini nie będą czujni, to Polacy zabiorą im Wilno i odłączą do Litwy. Ciągle
te urągania, obelgi na nas. Spójrz co zrobili, bardak taki, że nawet opozycja nie chce posprzątać
po tych rządach konserwatystów. Jeden z moich znajomych, którego nazywam rozumnym Litwinem mówi, że gdyby nie Basket i dobre piwo to by się przyszło powiesić w tej Litwie. My tę
Litwę to nazywamy kraj Szwagrów, po litewsku znaczy Švogieriu Šalis. Tu każdy kogoś zna lub
ma na kogoś haki. Każdy jest czyimś szwagrem lub znajomym. Jak nie jesteś w jakiejś grupie,
czy się pod kogoś nie podczepisz, to nic nie znaczysz i nic nie osiągniesz. Korupcja, bandytyzm,
system mafijny normalnie. Grupy zwalczają się, a kradną wszyscy. Patrz w jakich czasach przyszło żyć. Starzy mówią, że za Polszczy nieboszczki było biednie, za Sowieta trudno i strasznie,
ale teraz, przestaw sobie, to już wyżyć ni jak się nie daje”.
Niestety, wileńskim rodakom przyszło żyć i trwać na ziemi ojców w niemal dramatycznych
okolicznościach. Pozostaje mieć nadzieję, że doczekają lepszych czasów.
Wileńszczyzna, sierpień 2011 r.

Z żałobnej
karty

„Święta posługa”
Wspomnienie o ś.p. Księdzu Kardynale
Andrzeju Marii Deskurze
Mariusz affek
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W dniu 3 września br., w pierwszą sobotę miesiąca,
w swoim apartamencie w Palazzo San Carlo na terenie
Państwa Watykańskiego zmarł w wieku 87 lat Ksiądz
Kardynał Andrzej Maria Deskur. Znany był przede
wszystkim jako wieloletni przyjaciel arcybiskupa krakowskiego i kardynała Karola Wojtyły, a następnie Papieża Jana Pawła II. W pamięci wiernych do dzisiaj zaś
zachował się wielce sugestywny obraz z rzymskiej kliniki Gemelli, kiedy to ówczesnego biskupa Deskura
– przebywającego tam w wyniku doznanego udaru
mózgu i paraliżu – niespodziewanie odwiedził Jana
Pawła II, zaledwie nazajutrz po swoim wyborze na Stolicę Piotrową (17 X 1978 r.). Po latach kardynał Deskur
wspominał tę wizytę jako szczególny wyraz troski Ojca
Świętego o wszystkich chorych leżących wówczas
w klinice, a nie tylko o jego samego. Skromność była
zresztą jedną z najistotniejszych cech charakteru
zmarłego purpurata, który urodził się i wychował w głęboko religijnej i nastawionej patriotycznie polskiej rodzinie ziemiańskiej o francuskich korzeniach (pierwotne brzmienie
nazwiska: „Descours”).
Przyszedł na świat 29 lutego 1924 r. w Sancygniowie (obecnie woj. świętokrzyskie),
należącym wtedy do jego rodziców: Andrzeja Ludwika i Stanisławy z Kosseckich. Był
jednym z siedmiorga rodzeństwa, a jego bratankiem jest m.in. znany aktor młodego pokolenia Andrzej Deskur. Późniejszy kardynał ukończył gimnazjum w Jaśle, po czym
w latach II wojny światowej uczęszczał na tajne komplety w Krakowie, gdzie po raz
pierwszy zetknął się z Karolem Wojtyłą. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim,
choć już w listopadzie 1945 r. młody absolwent wstąpił do krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Tam ponownie spotkał się z Wojtyłą, który w tamtym czasie
studiował już na IV roku. Potem ich drogi rozeszły się na dłużej – przyszły papież wyje-
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chał na dalsze studia do Paryża, a ksiądz Deskur udał się na uniwersytet do szwajcarskiego Fryburga, gdzie uzyskał doktorat z teologii moralnej. Pobyt we Fryburgu łączył
się jednak z koniecznością zerwania kontaktów z polską rodziną, bo w Polsce dominowała
wówczas ideologia komunistyczna, a sama rodzina miała „niewłaściwe” pochodzenie
społeczne. Pewnym wyjściem z tej nieprzyjemnej sytuacji okazała się francuska gałąź
rodziny, która roztoczyła opiekę nad młodym klerykiem. W rezultacie przyjął on święcenia kapłańskie 20 sierpnia 1950 r. we francuskiej miejscowości Saint-Bonnet-lesOules, położonej na terenie posiadłości tejże rodziny. Święceń udzielił arcybiskup
Lyonu, kardynał Pierre Marie Gerlier, przy czym nikt z Polski nie był w stanie uczestniczyć w tej uroczystości, a sam nowo wyświęcony kapłan nie mógł powrócić do Ojczyzny.
W 1952 r. wyjechał do Rzymu, gdzie miał już pozostać do końca życia. Podjął pracę
w Watykanie, gdzie związał się z nową Papieską Komisją ds. Kinematografii, Radia i Telewizji. W 1954 r. uległa ona przekształceniu w Papieską Radę ds. Środków Społecznego
Przekazu i tam też ksiądz Deskur przeszedł przez wszystkie szczeble kariery – od funkcji
referendarza aż do stanowiska przewodniczącego Rady, które piastował w latach 19731984. W tym też czasie uzyskiwał kolejne godności: szambelana papieskiego (1958),
prałata domu papieskiego (1964), wreszcie biskupa tytularnego Tene (17 VI 1974) i arcybiskupa tytularnego tej samej miejscowości (15 II 1980). Już w 1957 r. uczestniczył
w redagowaniu encykliki papieża Piusa XII Miranda prorsus na temat znaczenia komunikacji społecznej w życiu państw i narodów, jednak w pełni ujawnił swoje zdolności
w czasie prac II Soboru Watykańskiego (1962-1965), kiedy to pełnił rolę jednego z ekspertów i razem z biskupem Wojtyłą brał udział w redagowaniu konstytucji soborowej
Gaudium et Spes oraz deklaracji o środkach społecznego przekazu Inter mirifica.
W latach 70. XX w. otworzyła się wreszcie przed księdzem Deskurem możliwość odwiedzania Polski, dzięki członkostwu w Zespole ds. Stałych Kontaktów między Stolicą
Apostolską a rządem PRL. Zespołowi ze strony watykańskiej przewodniczył arcybiskup
Agostino Casaroli, a w czasie jednej z takich wizyt ksiądz Deskur – już jako biskup
– mógł odprawić swoją prymicyjną Mszę św. w Bazylice Mariackiej w Krakowie 15 sierpnia 1974 r. Nominacja biskupia łączyła się też z otrzymaniem mieszkania w Palazzo San
Carlo na terenie Watykanu. W mieszkaniu tym zawsze zatrzymywał się następnie jako
gość kardynał Wojtyła, ilekroć przybywał do Rzymu. Podobnie i biskup Deskur gościł
w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3, ile razy odwiedzał podwawelski gród.
Do szczególnego wydarzenia doszło w przeddzień konklawe, które miało wynieść na
tron papieski Jana Pawła II. Oto bowiem jeszcze całkiem zdrowy biskup towarzyszył
kardynałowi Wojtyle w wycieczce do Lago di Vico w okolicach Rzymu. W drodze powrotnej kardynał wyraził życzenie, by wstąpić jeszcze na adorację Najświętszego Sakramentu do pobliskiego kościoła. W czasie adoracji zauważył obraz, nad którym znajdowała
się łacińska inskrypcja: „Romae vobis propicius ero” („W Rzymie będę wam przychylny”)
i zapytał się przyjaciela, co może oznaczać ten napis. Wówczas biskup odpowiedział, że
jest to przepowiednia co do ich życia. Już wkrótce słowa te miały się spełnić: 13 października 1978 r., w dzień fatimski, biskup Deskur doznał rozległego udaru i został sparaliżowany – wyprzedzając niejako tragiczne wydarzenia, które miały się rozegrać na
Placu św. Piotra 13 maja 1981 r. – również w dzień przypominający Objawienia w Fatimie.
W obu przypadkach ofiary pozostały przy życiu i jeszcze przez długie lata mieszkały

w Rzymie, aczkolwiek obie znacząco podupadły na zdrowiu: biskup do końca życia poruszał się już na wózku inwalidzkim, a Jan Paweł II miał przecież powszechnie znane
problemy z chorobą Parkinsona. Można nawet powiedzieć, że późniejszy purpurat antycypował cierpienia papieża i że była to szczególna tajemnica odbierana przez samego
kardynała jako Łaska Boża. Sam też podkreślał, iż „moja obecna misja to wspieranie Ojca
Świętego moim cierpieniem”, natomiast chorobę odbierał jako „święte kapłaństwo” połączone ze zbawczą ofiarą Chrystusa i ze współcierpieniem Matki Boskiej na Golgocie.1
Wiedział o tym dobrze także i sam Jan Paweł II, który podnosząc arcybiskupa Deskura
do godności kardynalskiej na publicznym konsystorzu w dniu 25 maja 1985 r. wypowiedział takie oto słowa do polskich pielgrzymów:
Może w Polsce jest mniej znany, ponieważ jego życie kapłańskie i biskupie upłynęło tutaj, w Rzymie, przy Stolicy Apostolskiej;
tutaj pracował od początku […]. Jestem z nim w szczególny sposób związany jeszcze od czasów studenckich, od czasów „bratniackich” na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem poprzez seminarium
duchowne, przez lata kapłańskie, przez wiele spotkań w Rzymie,
w szczególności przez to ostatnie spotkanie, które miało miejsce
tuż przed konklawe. Wtedy to Opatrzność Boża dotknęła księdza
biskupa Andrzeja Deskura tym ciężkim kalectwem, które nosi
w sobie do dzisiaj. Wśród wszystkich kardynałów dzisiaj kreowanych on jeden był inwalidą na wózku. Wnosi do tego kolegium
szczególne znamię: znamię cierpienia. Znamię cierpienia, które
jest oﬁarą. Nie znamy dróg Bożych, nie znamy tajemnic Bożych,
ale trudno mi osobiście oprzeć się przeświadczeniu, że ta oﬁara
księdza arcybiskupa, od dzisiaj kardynała Andrzeja, pozostawała
w związku z konklawe, które odbyło się w połowie października
1978 roku.2

Charakterystyczne było tu również i to, że wraz z biretem kardynalskim arcybiskup
otrzymał też wtedy kościół tytularny San Cesareo in Palatio (św. Cezariusza na rzymskim
Palatynie) – ten sam, który wcześniej posiadał Karol Wojtyła jako kardynał.
Pomimo widocznej niepełnosprawności kardynał Deskur jeszcze przez wiele lat brał
aktywny udział w życiu Kościoła. Najwięcej fizycznego wysiłku wymagało zapewne towarzyszenie Ojcu Świętemu w Jego pierwszej zagranicznej pielgrzymce do Meksyku
w styczniu 1979 r., ale był też i stały wysiłek ponoszony w związku z przewodniczeniem
Papieskiej Radzie ds. Środków Społecznego Przekazu (do 1984 r., kiedy to przeszedł na
emeryturę jako jej honorowy przewodniczący). Od 24 stycznia 1985 r., aż do śmierci, był
natomiast przewodniczącym Papieskiej Akademii Maryi Niepokalanej.

„Choroba jest takim świętym kapłaństwem” – wywiad księdza Bronisława M. Jakubca (SDS) z księdzem kardy-

1

nałem Andrzejem Marią Deskurem, Zeszyty Formacji Duchowej, nr 15 (2001).
L’Osservatore Romano, wyd. polskie, nr 4-5 (1985): s. 27.
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W lutym 2004 r., w związku z ukończeniem osiemdziesiątego roku życia, stracił prawo
do wybierania papieża na konklawe, choć nadal starał się być aktywny w gronie Kolegium
Kardynalskiego. I tak w kwietniu 2005 r. uczestniczył w pogrzebie swojego przyjaciela
Jana Pawła II, a po raz ostatni widzieliśmy publicznie Kardynała na uroczystościach beatyfikacyjnych Papieża–Rodaka w dniu 1 maja br., gdy jako pierwszy oddał hołd relikwiom
nowego Błogosławionego wystawionym w jeszcze pustej Bazylice św. Piotra – zaraz po
wypowiedzeniu formuły beatyfikacyjnej przez Benedykta XVI.
Sam kardynał Deskur został natomiast pochowany 12 września br. w krypcie przy
kaplicy bł. Jana Pawła II na terenie sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich
Łagiewnikach. Stało się tak w wyniku usilnych starań ze strony kardynała Stanisława
Dziwisza, który poprzez wybranie takiego miejsca pochówku chciał podkreślić szczególny związek duchowy, jaki istniał pomiędzy zmarłym purpuratem a papieżem z Polski.
W ten sposób dopełniło się też 61 lat kapłaństwa, 37 lat posługi biskupiej i ponad 26 lat
noszenia kardynalskiej purpury. Istotnym dopełnieniem tego wzruszającego życiorysu
były ponadto liczne odznaczenia, ordery, medale i wyróżnienia – takie, jak np.: Wielki
Krzyż Zakonu Maltańskiego, odznaczenia włoskie i portugalskie. Również i sama Ojczyzna nie zapomniała o swoim wybitnym Synu, kiedy to 12 października 2006 r. odebrał
On w Rzymie z rąk ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego najwyższe polskie odznaczenie państwowe – Order Orła Białego.
I nie należy się w tym wszystkim doszukiwać niczego dziwnego, bo przecież już nad
drzwiami rodzinnego domu Deskurów w Sancygniowie widniało francuskie hasło: Fais
ce que dois, advienne que pourra!, które w swobodnym tłumaczeniu brzmiało następująco:
„Rób, co powinieneś, a resztę zostaw Bogu”.
Przypomniano o tym również na wystawie otwartej 26 marca br. w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach, a zatytułowanej „Rodzina Deskurów Bogu i Ojczyźnie”. Jeszcze we
wrześniu można było tam także oglądać m.in. pamiątki pozostałe po zmarłym kardynale
i przywiezione z Rzymu, a wśród nich kartki zapisane wierszem. Złożyły się one na mało
znany zbiór zatytułowany Sonety rzymskie. Nawet więc to zainteresowanie poezją łączyło
kard. Deskura z Janem Pawłem II – autorem Tryptyku rzymskiego… Dziwne zrządzenie
losu czy raczej efekt podobnej wrażliwości duchowej wspieranej przez Bożą Łaskę?

ś.p.

Brian Kelley
(1943-2011)
Marek Jan ChodakiewiCz
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Zmarł profesor Brian Kelley – człowiek, którego ukoronowaniem kariery
była opowieść odtworzona przez Hollywood w filmie Breach (Ściśle tajne, 2007).
Znałem go od jakiegoś czasu – może od
siedmiu lat; wtedy jeszcze podlegał służbowo „Wujkowi Kenskiemu”, który był
wiceszefem Office of the National Counterintelligence Executive, czyli kontrwywiadu cywilnego USA. Dlaczego „Wujek Kenski”?
Ken deGraffenried – z tych baronów co się
czasami von pisali, a których odnogą jest
w USA od XVIII w. – jest mężem mojej
przyszywanej „cioci Karolci”. A ta jest
moją „ciocią”, jak to zwykle bywa w emigranckim światku, bowiem jej urodzony
w USA dziadek był Hallerczykiem, walczył przeciw bolszewikom, a potem wrócił do domu do Bostonu. Czyli takie przyszywane
pokrewieństwo przez solidarność w polskim patriotyzmie.
Brian Kelley urodził się w 1943 r. w Watertown (Connecticut), niedaleko ś.p. ZubZdanowiczów i młodych Wasiutyńskich. Okolice były polsko-irlandzkie, a w tym i kościół
naturalnie. Wiara katolicka stanowiła podstawę dla Briana. Napisał mi kiedyś: „Jest tylko
jedna Prawdziwa Wiara”. Było to w kontekście apostazji elity irlandzkiej, jej szlachty,
której część – chcąc zachować majątki i przywileje – przeszła na protestantyzm w imię
przypodobania się angielskim władcom. „Nie mają żadnej wymówki – stwierdził Kelley
– jest tylko jedna Prawdziwa Wiara”. I dodawał: „Nie zapomnij, że jestem Irlandczykiem.
Polacy mieli dużo łatwiej. Poza tym mieliście Papieża, który był jednym z moich bohaterów obok malutkiej albańskiej kobiety” – Matki Teresy z Kalkuty.
Jego katolicyzm oznaczał umiłowanie prawdy. I tym kierował się przez całe życie,
a szczególnie w pracy oficera. Z wiary zaś wyrosło umiłowanie wolności. W naturalny sposób
znalazło to swój wyraz w zdecydowanym antykomunizmie, w tym w solidarności z okupo-
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waną przez Sowietów Polską. Zresztą, tak jak czerwonych, nie znosił też i brunatnych. Profesor Kelley zwykł był mawiać: „Narodowi socjaliści i komuniści? Trudno wybrać do kogo
najpierw strzelać”. Czyli poglądy jakby żywcem wyjęte z etosu Narodowych Sił Zbrojnych.
Ukończył Saint Michael’s College; czesne opłacał ciężko pracując fizycznie. W 1964 r.
zgłosił się na ochotnika do lotnictwa. Po pewnym czasie dostał przydział do kontrwywiadu
US Air Force. W 1984 r. znalazł się w CIA. I to nie byle gdzie, bo w crème de la crème
– w kontrwywiadzie. Jego najchwalebniejszy dzień przyszedł pod koniec lat 80.
Tu przerwę na chwilę. Proszę czytelników, aby traktowali moją opowieść jako czystą
fikcję literacką, bowiem materiały w tej sprawie naturalnie wciąż nie zostały ujawnione.
Funkcjonują też inne wersje zdarzeń i przypuszczenia, wiele ich w Internecie, a ja się
– kokietująco – nie upieram, że inni nie mają racji.
W 1989 r. Brian złamał kod wewnętrzny łączności KGB na terenie USA. Rozszyfrował
system komunikacji z „nielegałami”. Dzięki temu m.in. w 1993 r. ujęto „kreta” w kontrwywiadzie CIA – Aldricha Amesa. Ponadto, profesor Kelley pomógł namierzyć Felixa
Blocha, amerykańskiego dyplomatę, który (jak to się mówi) „rzekomo” szpiegował dla
Sowietów, a potem dla rosyjskiego państwa post-sowieckiego. „Rzekomo”, bowiem nikt
nie mógł niczego Blochowi udowodnić: więc jedynie zwolniono go z pracy i pozbawiono
emerytury. Brian poinformował FBI, że CIA rozpracowuje Blocha, którego sfotografowano jak przyjmuje i przekazuje torby post-Sowietom w Wiedniu. Nagle – niedługo po
przekazaniu przez CIA tej informacji do FBI – dyplomata zarzucił wszelkie kontakty,
a jego kagiebiści zniknęli.
I tu zaczyna się akcja. CIA i FBI nie darzą się nawzajem sympatią; mają kłopoty
z koordynacją działań, wymianą informacji, jak również z bezpośrednią współpracą. Do
tego dochodzi rywalizacja. Zresztą, od lat 70. CIA może operować tylko za granicą, a FBI
na obszarze USA (z pewnymi wyjątkami). W tym wypadku sprawy zaogniły się bardzo
poważnie. Brian uważał, że w amerykańskich służbach znajduje się więcej niż jeden
„kret”. Ujęcie Amesa nie uspokoiło go. W związku z tym wytypował najbardziej podejrzanego: oficera kontrwywiadu FBI – Roberta Hanssena. Nie z nazwiska, ale na podstawie kompetencji i zakresu dostępu do informacji, określił prawidłowo kto może być
zdrajcą. To naturalnie zdenerwowało szefostwo kontrwywiadu FBI. Zaślepienie wynikało
z tego, że wicedyrektor był tak święcie przekonany o skuteczności własnych zabezpieczeń kontrwywiadowczych, że odrzucił możliwość, że jeden z jego bezpośrednich podwładnych jest „kretem”. Po fiasku z ujęciem Blocha FBI uznało natomiast, że to Kelley
jest sowieckim szpiegiem. Uważali, że pozwolił, aby Bloch „urwał” się, a na dodatek zrobił „zasłonę dymną”, czyli obwinił Hanssena.
FBI „inteligentnie” zleciło więc Hanssenowi rozpracowanie Kelley’a (naturalnie nie podając bezpośrednich personaliów – o tych szpieg Kremla dowiedział się ponoć w 1999 r.).
Ten pierwszy zaczął podrzucać temu drugiemu wszelkie możliwe szczury, aby wpakować
Briana w kłopoty. To Hanssen informował KGB i jej następczynię, że Bloch jest obserwowany. Razwiedka natychmiast zaczęła dostarczać dowody rzekomej zdrady profesora Kelley’a.
W sąsiedztwie Briana, w parku, znaleziono na przykład ślady tzw. skrzynek kontaktowych
(dead drops), czyli utajnionych miejsc zostawiania informacji przez szpiegów post-sowieckich
dla swoich oficerów prowadzących. Po parku przechadzał się też oficer KGB. Zapomniano
natomiast, że niedaleko mieszka też Hanssen. W rzeczywistości były to jego skrzynki kontaktowe i jego oficer prowadzący.
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Brian znalazł się pod obserwacją. W końcu 1999 r. FBI aresztowało go i starało się
wymusić na nim przyznanie się do zdrady. Brian powiedział śledczym: “Your facts are
wrong. Your conclusions are wrong. Your underlying hypothesis is wrong”. Następne dwa
lata były jak z Orwella. Brian miał „ogon” 24 godziny na dobę. Śledzono też jego rodzinę,
straszono żonę i dzieci. FBI rozpoczęło wojnę psychologiczną. Małżeństwo Briana rozpadło się. Odebrano mu certyfikat bezpieczeństwa i wyrzucono z CIA. Dopuszczano się
rozmaitych brudnych prowokacji, cięto opony, a pewnego razu do domu zastukał prowokator, który z wyraźnym rosyjskim akcentem zaoferował pomoc w ucieczce. Informowano wszem i wobec, że Brian to zdrajca. Nie odwołano tropicieli FBI od Kelley’a do
momentu, aż w lutym 2001 r. aresztowano Hanssena. Jakiś czas przedtem CIA kupiła
od jakiegoś post-Sowieta taśmy z nagraniami rozmów „kreta” z jego oficerem prowadzącym. FBI spodziewało się, że to będzie Kelley, ale z taśmy odezwał się Hanssen. Brianowi
w końcu dali spokój, ale udawano, że nic takiego się nie stało.
W związku ze sprawą Hanssena dwie ciekawostki. Po pierwsze, Brian był konsultantem filmu Breach, ale go w tym filmie nie ma. Jest tylko końcowa prowokacja, która doprowadziła do ujęcia Hanssena. Po drugie, wicedyrektor FBI do spraw kontrwywiadu
jest już na emeryturze i prowadzi firmę doradczą. Wśród jego pracowników znaleźli się
też byli kagiebiści. Ot, po prostu taki cynik. W każdym razie w 2001 r. Brian Kelley został
przywrócony do służby w CIA. Jednocześnie jednak FBI odmówiło wystosowania przeprosin. Biuro zostało do tego przymuszone dopiero aktem Kongresu: mieli przeprosić
Kelley’a i zadośćuczynić!
Potem profesora Kelley’a oddelegowano z CIA do kontrwywiadu cywilnego. Już
wtedy współpracował od jakiegoś czasu z naszą uczelnią, The Institute of World Politics. Wykładał kontrwywiad. W 2006 r. Brian odszedł na emeryturę. Naturalnie oznacza to, że
dalej był konsultantem CIA do spraw kontrwywiadowczych. W tym fachu nigdy nie odchodzi się ze służby, chyba, że po śmierci. Bardzo zaangażował się w kształcenie kolejnych pokoleń w IWP. Był współtwórcą naszego curriculum do stopnia magistra z dziedziny
wywiadu i kontrwywiadu. Byłem wówczas dziekanem, a więc wspólnie zmagaliśmy się
z tworzeniem tego programu. Wtedy też zaczęliśmy grzebać w historii zimnej wojny, naturalnie w sprawach wywiadowczych. Mieliśmy nadzieje, że kiedyś spenetrujemy postsowieckie archiwa i wyciągniemy z nich rozmaite tajemnice. Ciągle przekomarzałem się
z nim. Wracam raz z post-Sowietów i mówię: „Słuchaj, Brian, znalazłem podręcznik instruktażowy wywiadu wojskowego USA w spisie katalagowym w X. Jak on tam się znalazł?”. Albo: „Słuchaj, w archiwum IPN jest wzmianka, że dyplomata amerykański
Y w Holandii był werbowany. Czy on był przynętą, czy zdrajcą?”. Ten śmiał się i mówił:
„O, kurczę, to wszystko trzeba przetworzyć”.
Ostatni raz widziałem się profesorem Kelley’em na uczelni. Brian – zobaczywszy, że
wchodzę z gośćmi – powitał mnie: „Dzień dobry panie Goleniewski”. Ja na to: „Dzień
dobry panie Hanssen”. Moi goście byli zszokowani. To był nasz ostatni dowcip. Brian
poszedł do domu, uciął sobie małą drzemkę i już się nie obudził. Niech odpoczywa
w spokoju.
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Cienciała – Chodakiewicz:

An Exchange
Comments on Prof. Marek J. Chodakiewicz’s review of Anna M. Cienciala, Natalia S. Lebedeva, Wojciech Materski, eds., Katyn: A Crime Without Punishment (Yale University Press, New
Haven & London, 2007), Glaukopis, nr. 21-22, 2011, pp. 336-338.
First of all, I would like to thank Prof. Chodakiewicz for his thoughtful review of the book.
My comments are as follows:
1. I must clarify a misunderstanding. Prof. Chodakiewicz states that I argue the Soviets
were hoping the freed Poles would both agree to the Soviet occupation…and facilitate rapprochement between Moscow and the Western Allies”. (Katyn, p.145; Glaukopis, 337, par 3, bottom). This is not my argument. I cite here a summary of the Soviet “theses” on Polish
recognition of Soviet sovereignty over W. Belorussia and W. Ukraine in exchange for Soviet support of an “ethnic” Poland, with possible frontier rectifications in her favor. Such an agreement
would also lead to a complete change of Soviet policy toward Germany. These “theses” were
reported by a Polish Intelligence agent, col. Jan Kowalewski, from Bucharest, Romania on the
basis of reports from Soviet-occupied eastern Poland in late October 1939. (See Katyn, note
46, p.483; for the full text, unavailable to me at the time, see Polskie Dokumenty Dyplomatyczne
1939 wrzesień–grudzień Warsaw 2007, doc. 240, report of October 28, 1940.)
I agree with Prof. Chodakiewicz that it is unlikely a rapprochement with Britain was a top
Soviet priority in 1939-40 (Glaukopis, 338, par.1), but would like to note that Stalin knew the
British government favored the Curzon Line as the future Polish-Soviet frontier, which may
explain this part of the “theses”. Indeed, Winston Churchill, then First Lord of the Admiralty
had said in a broadcast of October 1, 1939, that the Russian advance into Poland was clearly
necessary for their safety from Germany, while Lord Halifax, the Secretary of Foreign Affairs,
said in the House of Lords on October 26 1939, that the Russians had moved their boundary
to what had been recommend by Lord Curzon in 1919 (Wacław Jędrzejewicz, ed., Poland in the
British Parliament 1939-1945, v.1, Józef Piłsudski Institute, New York, 1946, pp. 300, 356).
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2. Prof. Chodakiewicz states that I do not exclude class struggle and genocide as factors in
the Politburo decision to murder the Poles (Glaukopis 338, par 1.) This was, indeed, my view
in 2007, but after thinking about it for many years I reject the class struggle theory because
the number of those murdered from the three NKVD camps included 5,000 ordinary police
and gendarmes (Ostashkov), or one third of the total of the three camps’ victims. Also, the
Ukraiński Ślad Katynia (Ukrainian Trail of Katyn, Zuzanna Gajowniczek ed., Warsaw, 1995), indicates that the largest group of prisoners in W. Ukraine, sent to and murdered in NKVD prisons
in Kiev, Kharkov, and Kherson, were policemen. As is known, no documents have been found
to date about the Polish prisoners murdered in the NKVD jails in Belorussia/Belarus.
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3. I agree that there are no documents on Stalin’s motive for the Katyn Crime. One may,
however, question the various theories. If Stalin’s intention was to destroy members of the
Polish elite, why did he also order the murder of ordinary police and gendarmes, who could
have been worked to death in the Gulag, and why shoot the prisoners held in NKVD jails in
W. Ukraine, of whom according to Beria, out of 11,000 only 1,207 were officers? (Beria resolution accepted by Politburo, 5.III. 1940, Katyn, doc. 47. It is known, that 7,300 Poles were
held in jail, so the 11,000 number likely included people still to be arrested.) Was this genocide?
4. There are indications that Stalin had envisaged a deal with Sikorski: the latter’s recognition of the loss of eastern Poland in exchange for raising a Polish army in the USSR. This is
what Pyotr Soprunenko, head of the UPV – Office for Prisoner Affairs – who was in charge of
the camps, may have had in mind in his 1990 deposition, when he said the Polish officers were
kept in the camps because the NKVD (Stalin, AMC) counted on an agreement with the Polish
government in London. It is possible that Sikorski had signaled willingness to give up part of
eastern Poland and his interest in raising a Polish army in USSR (Katyn, pp. 145-146). If so,
such a deal was clearly out of the question in view of his final formulation of the conditions for
sending a Polish brigade as part of the projected Allied expedition to Finland. (See his instruction to the Minister of Foreign Affairs, 22 February 1940, Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, 1940,
Warsaw, 2010, doc. 98.) There is little doubt that Stalin’s Intelligence reported this to him.
Also, it was clear that almost all the POWs were loyal to Sikorski. Finally, in late February –
early March 1940, as the Finns were signaling readiness to negotiate for peace, Stalin may have
decided that the Polish POWs and prisoners in NKVD jails were of no further use to him, while
the camps could be filled with expected Finnish POWs.
5. If this was the case, the Soviet dictator changed his mind with Hitler’s attack on Holland,
Belgium and France in early May 1940 and, in particular, the swift defeat of the French and
British forces. In any case, he did not order the mass murder of the Polish officers, police and
rank-and file interned in Latvia and Lithuania, transferred to NKVD camps in July-August
1940 after the Soviet annexation of the Baltic States, (Katyn, p. 206, and note 1, pp. 492-493).
After the usual interrogations, some were sent to labor camps, while others were transferred
to Griazovets (Vologda) in summer 1941, where they joined the 395 spared in 1940. The fact
that Stalin did not order the shooting of these POWs raises the question whether the Katyn
Crime can be classified as genocide.
Stalin’s real motive, as well as the legal classification of the Katyn Crime, will be subject to
controversy for many years to come, unless and until the relevant Soviet documents become
available. In the meanwhile, historians will go on trying to fit indirect documentation into the
large gaps that exist l in this tragic puzzle.
Addendum.
I would like to inform the readers of Glaukopis that there are many errors in the first printing
of Katyn (2007), some of which were corrected in the 2nd printing, 2009. For the full error list,
as well as other information on the book, see http://web.ku.edu/~eceurope/katyn. Among those
corrected was the statement that pilot Janina Lewandowska was shot down by the Soviets
(Katyn, 2007, p. 29, cited in Glaukopis, 337, par. 1). She was, in fact, taken prisoner in eastern
Poland. (Katyn, 2009, p. 29).
Anna Cienciała

*
Professor Chodakiewicz responds:
1. I would like to thank Professor Anna Cienciała for her comments. Overall, she repeats
her interesting extrapolations providing not a shred of documentary evidence, which is an admirable exercise in Kremlinology but can hardly be the final word on the Katyn affair. So I shall
stick to my guns. However, instead of repeating myself, I shall briefly elaborate on a few new
issue that Professor Cienciała has brought up.
First, I would like to admit that for a number of years now I have taught a seminar on “Genocide and Genocide Prevention”, where we go with a fine tooth comb through all aspects of
this sordid business, including nomenclature, definitions, sources, legal issues, dynamics and
patterns of the crime, and the methods of prevention from the caves to the contemporary
times, in particular the horrible 20th century. Diplomatic history is only a piece of the puzzle
that we encourage our students to master as a handy tool so as to assist my students in tackling
mass murder prevention in practice.
Second, let us look at the sources and diplomacy, as reflected by the Kowalewski dispatch
in particular. I am glad that the “theses” supplied by Kowalewski are not Professor Cienciała’s opinion especially since bizarre rumors tend to swirl in war-time. For example, in the
fall of 1939, there were wild reports about Hitler’s alleged plans regarding occupied western
Poland, including an imminent resurrection of a rump Polish state. Gossip should be taken
with a huge grain of salt. With all due respect to Col. Kowalewski, his dispatch is not a Politburo record. The equivocal way it was related by Professor Cienciała has lent it unintended credence.
Admittedly, the situation was dynamic and as long as the war was on Moscow and Berlin
kept their options open. That the USSR knew that the West, including Great Britain, was not
interested in protecting Poland’s borders, in particular in the east, is painfully obvious. That
the Poles were almost uniformly united in support of the status quo ante is likewise beyond any
doubt. That there would be Polish pragmatics, cynics, and renegades willing to sell out the Eastern Borderlands in exchange for power in Soviet-dominated Poland is quite natural. But it
does not follow that Stalin was ready to take advantage of this situation already in 1939. No
Poland whatsoever served him better in light of Moscow’s romance with Berlin.
The situation was then somewhat analogous to the post-19th century Partitions period. The
partitioning powers, St. Petersburg in particular, toyed with various projects of a subjugated
and truncated Polish state, or maintained no Poland at all. The situation persisted for almost
120 years. Had the unlikely friendship between the Third Reich and the USSR proved durable
in a brave, new totalitarian world, the existence of Poland would have been largely superfluous.
That should be obvious. Stalin had no reason to consider either a Polish “people’s republic” or
a Polish Soviet Republic until the threat from Hitler actually materialized. And the Nazi dictator was initially busy in the West. Subsequently, the post-war creation of Communist Poland
as a Soviet satellite, instead of a Soviet Republic, resulted from war time diplomacy when the
Kremlin became a principal ally of the West.
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2. As far as genocide is concerned, I am not exactly clear on Professor Cienciała’s stance.
She writes that she has changed her mind whether Katyn was genocide. Perhaps her objections
regard merely the fact that the term genocide is not flexible enough to accommodate the Katyn
massacre. According to the United Nations Convention on Genocide and the writings of Raphael Lemkin, the murders at Katyn and elsewhere certainly qualify as genocide (see Raphael
(Rafal) Lemkin, “Genocide – A Modern Crime”, Free World (April 1945): 39-43; Raphael (Rafal)
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Lemkin, “Genocide as a Crime Under International Law”, American Journal of International Law,
Vol. 41, No. 1 (January 1947): 145-151; G. A. Finch, “The Genocide Convention”, American Journal of International Law, Vol. 43, No. 4 (October 1949): 732-738; William A. Schabas, Genocide
in International Law: The Crime of Crimes (New York, NY: Cambridge University Press, 2009).
Let us consider then the utility of the concept of genocide in this case. Genocide is a murderous form of expression of nationalist struggle of a nation against another nation. An act of
mass murder is considered genocide not only when an ENTIRE people is subject to extermination but also when “only” its distinct parts are. For instance, during the so-called “Polish
Operation” of the NKVD in 1937-1938, one’s membership in the Polish national group sufficed
for a death sentence. However, the victims of mass shooting were overwhelmingly male Poles,
even if some Polish women did die subsequently in the Gulag. This was obviously genocide,
even though it did not consume the entire Polish national group in the USSR.
In the case of Katyn the Polish leadership stratum was the distinct part of the nation that
was slated for extermination. All victims, including rank and file gendarmes and policemen,
were the nation’s elite. The main “crime” dooming them was that they were consciously Polish.
Hence, according to the UN Convention on Genocide and Lemkin, Katyn constitutes genocide
pure and simple. There was also an overlapping class struggle factor in the genocide, which
I shall discuss in a moment.
At this point, however, perhaps it would be more apt to apply the term “democide”, after
R. J. Rummel, to the massacres at Katyn and elsewhere because they did not target one “gens”
but one “demos” – Polish people and not just ethnic Poles; Polish citizens, or Poles in a cultural
sense, the nation’s elite (R.J. Rummel, Death by Government (New Brunswick, NJ: Transaction
Publishers, 1997). The victims were of Catholic, Protestant, Orthodox, Uniate, Jewish, Muslim,
and other faiths as well as of Polish, Ruthenian, Jewish, Lithuanian, German, Italian, Armenian,
Scottish, French, and other ethnicities (gens). The term “democide”, which means the slaughter of a people for a variety of political reasons by governments in pursuit of power, would
also allow us to avoid the confusion regarding class struggle as a factor of mass murder.
3. The question of class struggle figures on several levels as far as the victims of the Katyn
massacre are concerned. According to the Soviets, and, incidentally, Nazis, anyone showing any
form of social, political, and cultural activism not on Stalin’s (or Hitler’s) side was demonstrating a dangerous leadership potential. Hence, in this respect, one’s social background was secondary to one’s activities, which identified, and ultimately doomed, one as a class enemy (or
a race enemy). Admittedly, the Communists in particular were confused by the anti-Communists or, more precisely, Polish patriots, who originated among the humble folk.
In this context it is inexplicable that Professor Cienciała should be baffled by the mass murder of the rank and file Polish policemen and gendarmes. In her opinion that excludes the class
struggle interpretation from the Katyn calculus. This is incorrect. Stalin’s understanding of
who constituted a class enemy was an extremely fluid one (and so was Lenin’s). This was always
determined dialectically. For instance, initially, the Italian Fascists were considered as potentially friendly and confused; only later, in particular after Benito Mussolini’s seizure of power,
did they become the generic Bogeyman (an inversion of the “Jew” of the anti-Semites) of the
Communist propaganda. Also, the Nazis magically ceased to be class enemies at least from the
Ribbentrop-Molotov Pact (August 23, 1939) to Hitler’s invasion of the USSR (June 22, 1941).
Even a bit earlier, Pravda (17 June 1938) cordially referred to the Spanish Falanga as socially
friendly and, indeed, “Spanish patriots”, extending a “friendly hand” of the USSR to, well,
“the Spanish fascists”. This public propaganda stunt occurred notwithstanding that “fascism”

was allegedly the last phase of “capitalism” and the “fascists” the ultimate class enemies of
Communism. In reality they were competitors from the same totalitarian leftist family.
Soviet policy shifts were thus determined dialectically. The dialectics worked both ways,
though. Just as easily as they were embraced by Stalin today, the fascists could become class
enemies tomorrow again. In fact, anyone could count as a class enemy, including, for example,
the “Hitlero-Trotskites” as the Comintern propaganda referred to the real and alleged Trotskites endearingly.
Naturally, the Marxist-Leninist dialectical contortions notwithstanding, there were permanent enemies of Communism, the conservatives, libertarians, and nationalists, Christian nationalists in particular, who were ruthlessly slated for extermination by the revolution either
from below or above. From their sordid origins in the underground, the Communists reserved
their special hatred for the law enforcement of the “bourgeois” state: the uniformed police,
the secret services, and the military gendarmerie. Notwithstanding their social and ethnic origin, virtually all Russian policemen and gendarmes were singled out for mass murder in the
wake of the Communist takeover in Russia in October 1917. For the most part, they were hunted down and killed mercilessly except for turncoats.
Poland’s policemen and gendarmes were hated by the Communists likewise. After all, in
Moscow’s propaganda interwar Poland had been reduced to a police state. Without police officers the proletariat would free itself, as the trope went. Eliminating the policemen meant sealing the destruction of “the bastard of the Treaty of Versailles”, which was defeated on the
battlefield by the Wehrmacht and the Red Army. And, therefore, humble origins of many notwithstanding, the Polish policemen were slated for extermination. This went hand-in-glove
with exterminating the officers and politicans as well as members of the professional classes,
clergy, and nobility.
Alas, there are virtually no comprehensive monographs of Poland’s pre-war police force. However, since they represented a cross-section of society, at least some of the policemen were
of noble origin. Given the exemplary patriotic pedigree of Poland’s numerous petty nobles they
may have been even overrepresented. (That was not so unusual. For example, in post-Tokugawa
Japan the police force became almost exclusively the realm of the former samurai). For example,
my step-grandfather, Wilhelm Zakrzewski (the Jastrzębiec coat of arms) was a policeman of
Lwów murdered by the NKVD in the fall of 1939. Thus, at least some of the policemen were
class enemies because of their origin. But all of them were class enemies because of their service
in law enforcement for “fascist” Poland. This is why they fell victim to Soviet class struggle
and anti-Polish national struggle in the democide of Katyn.
This is all so very obvious to a trained Sovietologist; I am so very sorry it is not clear to an
eminent diplomatic historian. But there is no reason not to learn from one another. The sooner
we recognize this, the sooner we’ll be able to compromise and put the Katyn controversy to
rest by admitting that it was a crime of both democide and class struggle.
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Marek Jan Chodakiewicz

Pawłowski – Kuberski:
Tymoteusz Pawłowski w sprawie recenzji książki jego autorstwa Armia Marszałka Śmigłego
napisanej przez Huberta Kuberskiego i opublikowanej w Glaukopisie nr 21/22 (2011)
Gdy redakcja Glaukopisu obiecała mi przysłać tekst zamieszczonej w ostatnim numerze pisma
recenzji mojej książki pt. Armia Marszałka Śmigłego (Warszawa 2009), oczekiwałem na nią, gotów
do merytorycznej dyskusji, i podekscytowany możliwością skrzyżowania piór. Niestety, po zapoznaniu się z tekstem pana Huberta Kuberskiego przeżyłem poważne rozczarowanie. Elementów recenzji jest tu tak niewiele, że pozwolę sobie zacytować rzeczony fragment w całości,
co pozwoli mi odnieść się do nich bezpośrednio:
„Wśród błędów należy zwrócić uwagę na określenie tankietki mianem czołgu, czy nawet
czołgu rozpoznawczego. W składzie rozbudowanej BKaw. wz. 39 miał znajdować się »zmotoryzowany batalion kolarzy«, co jest niezrozumiałe, gdyż urowerowienie żołnierzy miało na celu
zwiększenie ich mobilności w przypadku braku ciężarówek, dlatego takie potworki jak powyżej
nie miały racji bytu – żołnierze albo siedzieli na siodełkach, albo na ławkach ciężarówek. Widoczne są braki w literaturze naukowej – szczególnie, gdy autor opierał się na fatalnych opracowaniach Janusza Ledwocha, zapominając przy opisaniu XV Korpusu Kozackiego wykorzystać
błyskotliwą monografię Jarosława Gdańskiego Zapomniani Żołnierz Hitlera”.
Po pierwsze, oficjalna nazwa wozu bojowego – określanego dziś anachronicznie i prezentystycznie
jako „tankietka” – brzmiała: „lekki szybkobieżny czołg wz.”, w dokumentach używano też sformułowania: „lekki czołg rozpoznawczy TK-3”, o czym napisałem w książce na stronie 268 (oraz w wielu
dokumentach z epoki i relacjach oficerów, dostępnych zarówno w archiwach, jak i cytowanych przeze
mnie). Po drugie, zgadzam się, że „zmotoryzowany batalion kolarzy” jest „potworkiem”, lecz
w mojej książce nic takiego nie występuje (nb. nie występuje też „BKaw. wz. 39”). Potworka stworzył
Hubert Kuberski, być może sugerując się zdaniem z mojej książki (s. 258): „Warto podkreślić także,
że polscy cykliści byli organizacyjnie przygotowani do przewożenia na samochodach, toteż po dotacji
brygady kawalerii armijną kolumną samochodową powstałby batalion piechoty zmotoryzowanej”
Po trzecie, XV Korpusu Kozackiego nie opisywałem wcale.
Istnieją pewne zasady pisania recenzji. Znajomość problematyki jest przydatna – choć nieobowiązkowa. Najważniejszą jednak, podstawową zasadę stanowi recenzowanie tego, co faktycznie zostało napisane. Kolejną regułą jest to, że recenzuje się pracę a nie jej autora. Słowa
Huberta Kuberskiego – takie jak „stwierdzenie, że kawaleria II Rzeczpospolitej była nowoczesną i skuteczną bronią obnaża autora” – nie przystoją w dyskursie akademickim. Podobnie
dyskwalifikujące jest uleganie emocjom politycznym. Jeśli Hubert Kuberski dowództwo Wojska
Polskiego określił jako „sanacyjne”, a książkę jako napisaną z „piłsudczykowską emfazą”, to
znaczy, że wracamy do czasów, gdy w Trybunie Ludu podkreślało się „odrębność klasową” przedwojennych oficerów oraz autorów o nich piszących.
Tekst Huberta Kuberskiego nie jest recenzją tylko politycznym pamfletem. Szkoda tylko, że
pełnym niewiedzy, dezorientacji i złości. Tej jest najwięcej Moja książka stała się bowiem dla Huberta Kuberskiego pretekstem do bardzo emocjonalnego wyrażenia frustracji spowodowanej porażką
Rzeczypospolitej w kampanii 1939 r. I choć napawa mnie satysfakcją, że Armia Marszałka Śmigłego
wzbudza takie emocje, nie wiem dlaczego swoje żale i pretensje – że w 1939 r. mieliśmy za mało samolotów, czołgów, radiostacji, pieniędzy czy szczęścia – Hubert Kuberski kieruje do mnie?
Tymoteusz Pawłowski
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*
Ad vocem
Autor książki Armia Marszałka Śmigłego oraz powyższej polemiki z recenzją mojego autorstwa
(Glaukopis, nr 21/22) zacietrzewił się po przeczytaniu tekstu nieprzychylnego jego monografii.
Nie dziwi to. Jako recenzent zarzuciłem mu zbyt optymistyczne spojrzenie na przeszłość sił
zbrojnych II Rzeczypospolitej. W książce spotykamy się z nadmierną gloryfikacją Wojska Polskiego, które przecież nie podołało obronie ojczyzny w 1939 r. Z jednej strony zawinił szczebel
dowódczy, całkowicie nieprzygotowany do prowadzenia nowoczesnej wojny, biernie akceptujący
powstanie masowych sił pancernych obu wrogów (odpowiednio 3200 i 20 tysięcy czołgów), jedynie czasowo zneutralizowanych paktami o nieagresji. Przytoczyć można choćby techniki walki
bagnetami piechoty oraz lancami i szablami kawalerii II RP, ulegającej Panzerpanik, i która nie
poznała do sierpnia 1939 r. swego głównego atutu – kb ppanc Ur wz. 35. Oddziały te nie użyły
także ani jednego miotacza ognia.
Wszelkie zarzuty Tymoteusza Pawłowskiego względem mojej recenzji (poza personalnymi wycieczkami) sprowadzają się do pośpiesznie zredagowanego tekstu, obejmującego
zarzuty niefrasobliwości naukowej. Mylić się jest rzeczą ludzką (do czego się przyznaję), zaakceptować zauważone błędy to równie ważny element przeanalizowania braków warsztatowych.
Ad vocem. Określenia „anachroniczne i prezentystyczne”, użycie nazwy tankietka miało podkreślić jak mało praktycznym sprzętem były te „czołgi rozpoznawcze” (nazwa widniejąca pod
jednym ze zdjęć w książce), nieodporne na naboje przeciwpancerne niemieckich karabinów
maszynowych MG-34, na przykład rozstrzeliwane na Pomorzu czy pod Lwowem.
Błędne przetransformowanie nazwy „brygady kawalerii według planów rozbudowy z 1939 r.”
i jej skrócenie w recenzji do „BKaw wz. 39” jest zapewne przestępstwem słownym. Jednak nadal
uważam, że urowerowanie piechoty jest krokiem rozpaczliwym, czego dowodem było wykorzystywanie bicyklów przez niemieckie dywizje grenadierów pancernych pod koniec wojny. Tymczasem „zmotoryzowany batalion kolarzy” (chyba chodziło o strzelców) występuje w książce
Armia Marszałka Śmigłego w tabeli 54 (s. 254). Ponadto autor wprowadził w tym samym zestawieniu kolejnego potworka, wywiedzionego z nomenklatury anglosaskiej – „zmotoryzowana kwatera główna (zapewne od HQ)”, w miejsce swojsko brzmiącego „zmotoryzowanego
sztabu/dowództwa”. Notabene nie sugerowałem się zdaniem ze strony 258, które faktycznie okazało się widnieć na stronie 261.
Trzeci zarzut dr. Tymoteusza Pawłowskiego, dotyczący nieopisywania przez niego
XIV./XV.SS-Kosaken-Kavallerie-Korps nie jest do końca trafny. W swym opublikowanym doktoracie wspomina o elementach składowych tego korpusu kawaleryjskiego, podległego logistycznie SS-HA, czyli o 1. i 2. Kozackich Dywizjach Kawalerii (1. i 2.Kosaken-Kavallerie-Division, bez
spieszonej 3.Kosaken-Infanterie-Division), zaś 8. i 22. DKaw zostają przywołane bez przyrostka
„SS” (zapewne przez korzystanie z fatalnego opracowania przepisywacza III RP, czyli Janusza
Ledwocha). Ich faktyczne nazwy (przynajmniej od 1944 r.) brzmiały następująco: 8.SS-Kavallerie-Division „Florian Geyer” i 22.SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division „Maria Theresia”, które zakończyły swój szlak bojowy jako piechota w oblężonym Budapeszcie. Ponadto powstała
w lutym 1945 r. 37.SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division „Lützow”, zaś SS-HA planowała sformowanie 33.Waffen-Kavallerie-Division der SS (ungarische Nr. 3).
Nie zdawałem sobie sprawy, że moje „obnażające” zarzuty nie przystoją w dyskursie akademickim. Po zastanowieniu, chciałbym rozwinąć moją wcześniejszą myśl: stwierdzenie autora,
że kawaleria II Rzeczypospolitej była nowoczesną i skuteczną bronią obnaża/odsłania/ujawnia
zbyt optymistyczny obraz stanu polskiej armii w świadomości autora (hurra radosne przeciw-
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stawianie koni niemieckim wojskom szybkim, przy zapominaniu o 4700 sowieckich czołgach,
skoncentrowanych nad granicą wschodnią w 1939 r.).
Przyrównanie moich zarzutów wobec monografii dr. Pawłowskiego do retoryki pseudodziennikarzy i propagandzistów z Trybuny Ludu jest pomysłem na spotwarzenie recenzenta. To sposób
na odebranie mu prawa do obiektywnego odniesienia się do błędnych lub zbyt optymistycznych
wyobrażeń, pojawiających na stronach Armii Marszałka Śmigłego. Pocieszające jest, że autor nie
odniósł się do pięciu wcześniejszych stron recenzji, przyznając tym samym rację wskazanym tam
błędom, mimo „bardzo emocjonalnego wyrażenia frustracji” – jak to określił dr Pawłowski – mojej
recenzji. To była również krytyka tez zawartych w Armii Marszałka Śmigłego, które nie wyrwały
się niewoli samochciejstwa i zobaczenie realnych faktów, o których wspominali w 1939 r. chociażby brytyjscy attaché ppłk Edward Sword i płk John Lyne Vachell.
Diabeł tkwi w szczegółach i trzeba pamiętać, że „tylko prawda jest ciekawa” et Veritas liberabit vos
Hubert Kuberski
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Chapman Pincher,

Treachery, Betrayals, Blunders
and Cover-Ups: Six Decades
of Espionage [Zdrady, oszustwa,
błędy i próby tuszowania, czyli sześć
dekad działalności szpiegowskiej]
(Edinburgh i Londyn: Mainstream Publishing, 2011)
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Badania historyczne nad sowiecką infiltracją zachodnich
służb wywiadowczych przed i po II wojnie światowej znacznie
się rozpowszechniły po upadku Związku Sowieckiego dwadzieścia lat temu, wnosząc nowe i istotne treści na temat tego niewątpliwie bardzo udanego – z sowieckiego punktu widzenia – przedsięwzięcia.
Chapman Pincher, ceniony dziennikarz śledczy i wybitny znawca historii brytyjskiego wywiadu, wcześniej opublikował szereg przełomowych prac z tej dziedziny, a jego najnowsza
książka jest kolejną co najmniej równie ważną pozycją. Jest to porywająca opowieść i jednocześnie bogato udokumentowane studium historyczne wydziału MI5, począwszy od lat 30. przez
II wojnę światową aż do współczesności.
Pincher, na podstawie materiałów pochodzących z bardzo różnych, niedawno odtajnionych i odczytanych brytyjskich i rosyjskich źródeł archiwalnych, a także w oparciu o zeznania sowieckich dezerterów, takich jak Igor Gouzenko i Walter Krywicki oraz informacji dostarczonych mu przez liczne,
wysoko postawione osoby brytyjskiego establishmentu, wiarygodnie opisuje wiele zdarzeń i osób
uwikłanych w sowiecki wywiad na terenie Wielkiej Brytanii. Odkrywa on nowe, zaskakujące szczegóły o nikczemnych zdrajcach, takich jak: „Piątka z Cambrigde” (Guy Burgess, Donald Maclean,
Kim Philby, Anthony Blunt i John Cairncross), szpieg bomby atomowej Klaus Fuchs, należąca do
słynnej niemiecko-żydowskiej rodziny Kuczyńskich Ursula Beurton (sowiecki pseudonim „Sonia”),
Edith Tudor Hart, George Blake, Gordon Lonsdale, Melita Norwood, członek parlamentu jednej
kadencji John Stonehouse z Partii Pracy oraz szpieg marynarki wojennej John Vassall. Jednak główną
postacią książki pozostaje Sir Roger Hollis, który w latach 1956-1965 kierował wydziałem MI5.
Związki z sowieckim wywiadem urodzonego w 1905 r. Hollisa, syna anglikańskiego biskupa,
należącego do szeroko skoligaconej, zamożnej rodziny klasy średniej, były na przestrzeni lat
przedmiotem wielu spekulacji. Usunięty z Uniwersytetu Oksfordzkiego w 1926 r., służył jako
oficer w MI5 od 1938 r. do momentu przejścia na emeryturę w 1965 r. Na podstawie szczegółowych i żmudnych badań, często sprzecznych ze sobą i pozornie nieistotnych danych Pincher
dowodzi przekonująco, że Hollis, sympatyzujący od początku lat 20. z ruchem antyamerykańskich komunistów, został zwerbowany jako agent przez sowiecki wywiad wojskowy (GRU)
w 1937 r., a po wstąpieniu do MI5 stał się prawdopodobnie najcenniejszym sowieckim szpiegiem ubiegłego stulecia w Wielkiej Brytanii. Będąc w MI5 znawcą sowieckiego kontrwywiadu
i ekspertem w dziedzinie broni atomowej, w okresie wojennym i powojennym dostarczał (pod
pseudonimem „Elli”) swym sowieckim przełożonym wiele bezcennych i ściśle tajnych informacji, a także odegrał znaczącą rolę, chroniąc innych podejrzanych sowieckich agentów przed
publicznym zdemaskowaniem i dochodzeniem sądowym.
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Te wielce szkodliwe działania nasiliły się, kiedy Hollis został szefem MI5. Cztery lata później otrzymał tytuł szlachecki! Można więc stwierdzić, że zdradził swój kraj i jego amerykańskich
sojuszników na niespotykaną dotąd skalę. Wszelkie argumenty podnoszone w jego obronie okazały się dziś albo nieprawdziwe, albo nieuzasadnione.
Choć jedynie sporadycznie udaje się odszukać dowody potwierdzające zarzut szpiegostwa
(co wynika z natury działalności szpiegowskiej), Pincher starannie i metodycznie skonstruował
swoją hipotezę, nie pozostawiając miejsca na wątpliwości co do zdrady Hollisa. W związku z tym,
w pełni zrozumiałe i trafne stają się jednoznaczne oskarżenia, formułowane pod adresem wydziału MI5, który odniósł wiele sukcesów w walce przeciw III Rzeszy w okresie II wojny światowej, lecz do momentu przejścia Hollisa na emeryturę wykazywał zaskakującą nieudolność
w radzeniu sobie z zagrożeniami ze strony ZSRS.
Jednocześnie ujawnione zostały bulwersujące informacje o tym, jak wiele trudu potrafił
zadać sobie wydział MI5, aby „dla dobra bezpieczeństwa narodowego” i niekiedy za przyzwoleniem rządu za pomocą przeróżnych kłamstw i przekrętów ukryć lub zafałszować prawdę o swoich najbardziej spektakularnych błędach i niepowodzeniach.
Pincher wielokrotnie ukazuje, jak nietrafna pod tym względem – z powodu rażącej ignorancji
autora – a także pełna istotnych przemilczeń i świadomych przeinaczeń jest wydana w 2009 r.
książka pt. Defence of the Realm: The Authorized History of MI5 [Obrona królestwa: autoryzowana historia
wydziału MI5], napisana przez pracownika naukowego Uniwersytetu Cambridge, profesora Christophera Andrew, którego autorytet został teraz z pewnością poważnie i na trwałe nadszarpnięty.
Przedstawiona przez autora końcowa ocena zmarłego w 1973 r. Hollisa z pewnością nie przekona
najbardziej ograniczonych umysłowo krytyków Pinchera, zwłaszcza tych reprezentujących lewicę,
spośród których wielu nadal tęskni za straszliwą i bezwzględną dyktaturą, jaką był Związek Sowiecki i jego komunizm. Jednak dla osób myślących niezależnie praca ta będzie wspaniałym przykładem naukowej rzetelności pisarza, którego wiedza, intelekt i uczciwość nie budzą najmniejszej
wątpliwości. Jego książkę należy zatem gorąco polecić jak najszerszemu gronu czytelników.
Tłumaczenie: Monika Dubaniowska

MarEK KLECEL

Michał Głowiński,

Kręgi obcości.
Opowieść autobiograﬁczna
(Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010)

Autobiografię Michała Głowińskiego pt. Kręgi obcości przeczytałem z jednego powodu. Chciałem dowiedzieć się, jak
znany badacz literatury, a przede wszystkim znawca języka propagandy PRL, „nowomowy” i manipulacji językowej doszedł do
pewnej zatrważającej konstatacji po katastrofie smoleńskiej
i morderstwie politycznym dokonanym na działaczu PiS z Łodzi
Marku Rosiaku. Profesor Głowiński przyznał wtedy, że był to
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czyn straszny, ale jeszcze bardziej przeraziły go słowa Jarosława Kaczyńskiego, potępiającego
tę zbrodnię i jej niewątpliwie polityczne okoliczności. Czy może być coś bardziej zasługującego
na potępienie niż tak brutalny, a zarazem absurdalny czyn? Czy może w ogóle powstać taka
kwestia, że jakieś słowa, choćby najbardziej brutalne, mogłyby bardziej gorszyć niż sam fakt
odebrania komuś życia? Czy dopuszczalne jest zrównanie zbrodni z jakimiś o niej opiniami, czy
nie jest to jej pomniejszenie, relatywizacja, zatarcie, a nawet w pewnym stopniu jej usprawiedliwienie zewnętrznymi warunkami? Uderzyło mnie więc w wypowiedzi prof. Głowińskiego to
pomieszanie i odwrócenie pojęć, a co za tym idzie jakaś dezorientacja w rzeczywistości, utrata
moralnych podstaw w ocenie ludzkich zachowań i czynów.
Ogólna odpowiedź na pytanie, jak to możliwe, jest prosta: to niechęć, może nawet nienawiść
do przeciwnika politycznego, stan walki, w której ma on zostać odczłowieczony i wyeliminowany
z gry; walki, która jednak w rezultacie zniekształca także obraz świata, nastawia w jednym kierunku ludzkie uczucia i zachowania, może je kierować w nieznaną lub mylną stronę. Szukałem
więc w książce Głowińskiego bardziej szczegółowych odpowiedzi, jak polski intelektualista
– wdając się w spór polityczny – stracił orientację, a będąc znawcą propagandy i manipulacji językowej, tego, co zwie się dziś „mową nienawiści”, wpadł w pułapkę na własnym gruncie, nie
ustrzegł się nowych manipulacji, a może sam zaczął ich używać. Czy prof. Głowiński zdawał sobie
sprawę, że stanął w ten sposób do walki politycznej z niewystarczającym, miernym do tego celu
– jak wynika z autobiografii – przygotowaniem, tracąc tym samym dotychczasową i wiarygodną
pozycję badacza, może i rozjemcy czy sędziego, albo nawet doradcy w trudnym sporze politycznym. W swej książce pod koniec porzuca już tok autobiografii i staje się publicystą, przyjmuje
jednostronną postawę polityczną. Tam też znajduje się odpowiedź prosta i zaskakująco banalna:
to konieczne, bo największym złem i zagrożeniem dla III RP jest partia PiS i bracia Kaczyńscy.
Ale pokrótce od początku. Tytułowe Kręgi obcości są, jak można się zorientować, przynajmniej
trzy. Pierwszy – to żydowskie pochodzenie autora, który w czasie wojny został uratowany z getta
przez Irenę Sendlerową i pośrednio przez Jana Dobraczyńskiego. Do końca wojny był przechowywany przez zakonnice katolickie na Lubelszczyźnie. W swej książce podkreśla, że z tych
dziecięcych doświadczeń wojennych pozostało mu dojmujące poczucie strachu, nieustannego
zagrożenia, opuszczenia, psychicznego zamknięcia, klaustrofobii. Ten strach powracał przez
całe życie autora w trudnych momentach, w szkole, na studiach w czasach stalinowskich, później zwłaszcza – jak pisze – pod wpływem zagrożenia antysemityzmem. Ten sam strach ogarnia
go w 1968 r. w czasie kampanii antysemickiej na uczelniach, w czasie stanu wojennego na przełomie 1981 i 1982 r. Trudno w tym miejscu nie zauważyć, że zagrożenie w 1968, czy nawet
w 1981 r. było nieporównywalne z zagrożeniem w czasie wojny; autor jednak podkreśla niezmienność, niejako nieuchronność owego stanu strachu, utrwalanego nowymi okolicznościami.
Rok 1968 w legendzie założycielskiej lewicowej opozycji w PRL jest przedstawiany jako
wybuch antysemityzmu równego z tym wojennym. Próbuje się wmówić, że to objaw niezmiennego polskiego antysemityzmu, który wybucha nawet wewnątrz systemu komunistycznego.
Nie od dziś wiadomo, że były to wewnętrzne rozgrywki komunistycznej władzy i próby przewrotu po rządach kolejnych ekip komunistów sowieckich, żydowskich, polskich, które instalowały sowiecki system komunistyczny w Polsce od 1944 r. Represje po roku 1968 nie były też
tak wielkie, jak przedstawia się w tej legendzie: zwolnienia z pracy, zachęta do wyjazdów z kraju
nie były przecież bezwzględne; kto zdecydował się pozostać, musiał liczyć się tylko z gorszą
sytuacją zawodową i materialną, co przecież dotyczyło większości Polaków w PRL. Kampania
antysemicka skończyła się w sierpniu 1968 r., gdy nastąpiła inwazja na Czechosłowację. Ministrem Obrony PRL był już wtedy gen. Jaruzelski, ten sam, który od kwietnia dokonywał czystek
antysemickich w wojsku, w 1981 r. wprowadzał stan wojenny, a dziś jest uznawany za „człowieka
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honoru”. Autor opisuje swój strach i poczucie klaustrofobii w stanie wojennym, oględnie jednak
traktuje „generała w czarnych okularach”, jak go umownie określa, by może nie podważać obecnych opinii o nim, panujących w środowisku jego obrońców.
W ogóle autobiografia Michała Głowińskiego, pisana w latach 2007-2009, nosi na sobie piętno
czasów, w których powstawała – pod wpływem doświadczeń i wydarzeń lat ostatnich raczej niż
dawniejszych, co w pewnym stopniu zmienia perspektywę widzenia przeszłości. Autor korzysta
z przywilejów czasu, który nastał, ideologii i polityki wszelkiej „poprawności”, zestawu jej standardów: tolerancji, otwartości, praw człowieka itp. Zwykle jest to pewien pakiet haseł do walki
z zagrożeniami uznawanymi dziś za największe: z ksenofobią, szowinizmem, antysemityzmem,
wykluczaniem tzw. mniejszości, za to pod sztandarem feminizmu i czegoś tam jeszcze. Autor decyduje się teraz na ujawnienie swego homoseksualizmu, czego – jak można sądzić – nie mógł
wcześniej zrobić. To jest drugi krąg przeżywanej przez autora obcości, powód innego rodzaju strachu i wykluczenia spośród innych. Nie zamierzam wdawać się w sprawy prywatne, intymne
zwłaszcza w podejrzanej i dwuznacznej atmosferze owej „polityki poprawności”, otwartości, „ujawniania się”, w której wszystko już wykorzystuje się instrumentalnie do nowej walki ideologicznej.
Oględnie, ale z akceptacją mówi autor o nowej „rewolucji kulturalnej”, zmianie „paradygmatu” w naukach humanistycznych, krytyce „kolonialnej”, feministycznej, genderowej itp.
Uznaje, że i humanistyka, czyli antropologia, program człowieczeństwa, by tak rzec, nie może
stać w miejscu, musi się modernizować. Nie wiadomo w jakim kierunku, po co, jak daleko, ale
nie ma wyjścia. Ta „otwartość” „zamkniętego” dotąd umysłu przypomina jednak nad wyraz
dawny schemat, dogmat, którego autor bał się w marksizmie. Krytykę kapitalizmu i burżuazji
zastępuje tu krytyka kolonializmu, walkę klas zastępuje walka płci, punkt widzenia uciskanej
mniejszości, proletariusza czy chłopa, los Żyda, geja czy kobiety (choć to połowa człowieka).
Trzeci krąg obcości to dla autora świat obecnej polityki po 1989 r., ściślej niewiele ponad dwa
lata rządów tzw. prawicy, a najściślej rządy PiS i braci Kaczyńskich w latach 2005-2007. Już wcześniej autor obawiał się polskich ciemności, mas nieoświeconego społeczeństwa, zaściankowości
i wstecznictwa, antysemityzmu i dyskryminacji, ksenofobii i homofobii oraz wszelkich innych
plag w tym samym pakiecie, którymi straszyła siebie i innych część elit inteligenckich, a zwłaszcza środowisko Gazety Wyborczej w zbożnej misji naprawy i edukacji reszty społeczeństwa. Szczególny strach ogarnął autora w roku 2005. „Nie miałem złudzeń – pisze na ostatnich stronach
swej książki – co do ugrupowania, które zwyciężyło w wyborach, nie oczekiwałem niczego
dobrego, ale nie przypuszczałem, że uczyni tyle złego. Nie miałem złudzeń co do polityka, który
wygrał wybory prezydenckie, a moje obawy potwierdziły się, a moje obawy potwierdziły się
chwilę po ogłoszeniu wyniku, gdy zameldował swojemu bratu w stylu szeregowca, zwracającego
się do kaprala, że zadanie wykonał”. Autor, nastawiony bardzo serio, nie dostrzegł żartu w słowach
braci Kaczyńskich, zobaczył w nich całe zło. „W ciągu tego dwulecia atmosfera była ciężka, nieprzyjemna, trudna do zniesienia, niebywale męcząca. Nieustannie organizowano nowe kampanie
nienawiści, kierowane przeciw konkretnym osobom, grupom społecznym i zawodowym (na przykład lekarzom), instytucjom, partyjniactwo rozrastało się do wymiarów monstrualnych”. Czy to
nie opis czasów PRL? Kampania przeciw lekarzom to istny stalinizm. „Nie miałem wątpliwości
– konkluduje autor – ta władza zmierza ku autorytaryzmowi, czy nawet totalitaryzmowi”.
A więc autor bał się powrotu systemu totalitarnego, a język PiS i braci Kaczyńskich przypominał mu propagandę PRL – Gomułki, Moczara, a może i Jaruzelskiego (ci dwaj ostatni byli
kolegami, o czym autor może nie wie). I co było dalej z tym totalitaryzmem? Kończy się po
dwóch latach, a demoniczni bracia, czy ściślej – jeden z nich, demokratycznie sam oddaje władzę. Autor kwituje to tylko jednym zdaniem: „wynik [wyborów 2007] przyjąłem z ulgą. Pomyślałem z radością: wódz pisowskiej drużyny nie będzie mógł zameldować bratu: panie
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prezydencie, zadanie wykonałem”. I ani słowa więcej o traumie pisowskiej, strachu, który nagle
ulotnił się, więc może był urojony, może trzeba go było jakoś później zweryfikować, zracjonalizować, podobnie jak zagrożenia totalitaryzmem. Nie ma też słowa o „języku nienawiści”, który
przecież nie skończył się, tylko dziwnie za nowej władzy odwrócił. Autor nie zauważył, czy też
nie chciał zauważyć, tej „mowy nienawiści”, która wylewała się z ust przedstawicieli zwycięskiej
PO, głoszącej „politykę miłości”, ale nie wobec swych przeciwników. Ten język, którym posługiwali się najwyżsi przedstawiciele państwa, brutalizmy w rodzaju „dożynanie watah”, „wyginiecie jak dinozaury”, nie mówiąc o nieustannych inwektywach panów Palikota,
Niesiołowskiego czy Kutza, niesłychanych, poniżających i demoralizujących społecznie atakach
ad personam, aż do swego rodzaju „życzeń śmierci” wobec braci Kaczyńskich, niewyobrażalnych
w cywilizowanych stosunkach międzyludzkich – czy ten język nie przerażał, nie zasługiwał na
uwagę, nie domagał się głębszej analizy jako zjawisko niesłychanej destrukcji? Czy taki język
nie był „mową nienawiści”?
Autor nie ukrywa, że „głównym źródłem informacji jest dla mnie wciąż prasa. Codziennie
czytam »Gazetę Wyborczą«”. Ostatnie, całkiem publicystyczne rozdziały jego autobiografii
zdradzają, że przyjął całkowicie stanowisko Gazety, uznał je za swoje własne, nie bacząc na jej
cel formacyjny i polityczny. Przyjął jej opis rzeczywistości, uznał go za słuszny, podobnie jak jej
język za słuszny i prawdomówny, wyłączając w tym wypadku swój krytycyzm wobec indoktrynacji i manipulacji językowej. W wielu wypadkach nie spostrzegł, że sam się zmanipulował przekazem Gazety. Tłumacząc swą niechęć do lustracji, powołał się na przykład autora Innego świata:
„Gustaw Herling-Grudzinski zaatakował kiedyś ostro Zbigniewa Herberta za to, że godził się
na spotkanie z ubekami w kawiarniach, sugerował, że już to stanowi formę współpracy”. To pomówienie, które wyniknęło z wiary w Gazetę Wyborczą, autor nie zauważył prowokacji gazety. Po
śmierci Herberta, a na krótko przed śmiercią Herlinga-Grudzińskiego, dziennikarki Joanna
Szczęsna i Anna Bikont zrobiły wywiad z pisarzem, podsuwając mu podejrzenie, że Herbert
też współpracował z UB. Gdy Herling-Grudziński zorientował się, że został oszukany, ogłosił
w gazecie Życie ostre oświadczenie o prowokacji Gazety Wyborczej, odwołując swą krytyczną ocenę
poety w owym wywiadzie. Dziennikarki zresztą wcale nie kryły swej prowokacji, tłumacząc, że
chciały sprawdzić „niezłomność” antykomunistycznego pisarza. Metoda raczej perfidna.
W ocenach niektórych postaci autor ulega charakterystycznej stronniczości, tendencyjności
Gazety Wyborczej, pokusom stygmatyzacji jednych, a usprawiedliwiania innych, zabiegów prymitywnych, a przydatnych w walce wręcz. Z wyraźną niechęcią wyraża się np. o ks. Waldemarze
Chrostowskim, uczestniku wielu gremiów dialogu polsko-żydowskiego, że jest profesorem,
a przecież autor nie jest raczej w stanie ocenić jego prac biblijnych. Zarazem usprawiedliwia
jakoś ks. Michała Czajkowskiego, którego współpraca z SB została udowodniona: „Wymieniam
go, choć czytałem o jego błędach z czasów PRL-u, sądzę jednak, że dawne grzechy nie mogą
przekreślać tego, co zdziałał dobrego, a zdziałał wiele”. Charakterystycznie eufemistyczna mowa
ezopowa; z podtekstu wynika, że jednak taki ks. Chrostowski jest gorszy.
Inną metodą autora jest sygnalizowanie niechęci do jakichś osób mimochodem, jednym zdaniem, bez większego związku z resztą tekstu, np. do kolegów po piórze z tego samego kręgu
IBL, Jacka Trznadla czy Jarosława Marka Rymkiewicza (to w innej wypowiedzi). Chciałby się
też w podobny sposób zdystansować od wątpliwej postaci Lesława Maleszki, wspomnianego
przy okazji jakiegoś wykładu autora, ale nie wspomina nawet słowem o jego długoletniej pracy
w Gazecie Wyborczej.
Wszystko to prowadzi do jednego zasadniczego pytania: jak to jest z tą „mową nienawiści”,
która kreuje, piętnuje i wyklucza tych, których się ma za realnych, prawdziwie niebezpiecznych
wrogów, których najlepiej usunąć z życia publicznego? Czy owa mowa jest przypisana na stałe
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tylko jednej stronie, czyż nie jest tak, że ci co najgłośniej krzyczą o nietolerancji innych, wyliczając najgorsze cechy i zachowania, odmawiając im prawa do istnienia, sami nie unikają „mowy
nienawiści”, sami jej używają wobec drugich. Popadają tym samym w głęboką sprzeczność i konflikt ze sobą i swą tożsamością, doznając pomieszania swych emocji i naturalnej, życiowej orientacji, przypisując własną niechęć, awersję czy nawet nienawiść innym.

MarEK KLECEL

Jarosław Iwaszkiewicz,

Dzienniki 1911-1955, tom 1
(Warszawa: „Czytelnik”, 2007)

Dzienniki 1956-1963, tom 2
(Warszawa: „Czytelnik”, 2010)

Jarosław Iwaszkiewicz jest przykładem wybitnego pisarza, a zarazem niezbyt wybitnego człowieka, często zadziwiającego koniunkturalisty
i egotysty. Wielkość literatury nieczęsto idzie
w parze z wielkością pisarzy, jednakże jako czytelnicy mimowolnie oczekujemy potwierdzenia ich
słów, przesłania ich utworów w postawach i świadectwach ich autorów. Tę
dysproporcję między życiem a literaturą w wypadku Iwaszkiewicza potwierdzają wydane dopiero teraz jego Dzienniki. Pierwszy ich tom obejmuje lata 1911-1955, wczesne i wyrywkowe zapiski młodzieńcze rozpoczęte jeszcze przed I wojną światową, zapowiadające już
zainteresowania psychologiczne przyszłego pisarza. Ten tom zawiera też najciekawsze notatki
z czasów II wojny światowej, wydane już kiedyś osobno, oraz zapiski powojenne, które słusznie
mogą budzić największe zainteresowanie.
Można by się spodziewać, że te ostatnie – pisane do szuflady, nieprzeznaczone do druku,
nieocenzurowane – ujawniają stosunek pisarza do narzuconego Polsce po wojnie systemu komunistycznego. Jeśli wcześniejsze są interesujące z różnych względów – jako świadectwo
czasów, przyczynek do biografii, komentarz do twórczości, zarys portretu, to dzienniki powojenne rozczarowują brakiem realnych i krytycznych odniesień do rzeczywistości komunistycznej powstającej w PRL, do nowej historycznie i politycznie, destrukcyjnej w skutkach
sytuacji Polski. Można by się spodziewać, że pisarz tak świadomy rzeczy, zorientowany historycznie, pochodzący z kresowego pogranicza ukraińskiego i rosyjskiego, zdawałoby się doświadczony i moralnie wyczulony twórca będzie chciał szczerze wypowiedzieć się w całkiem
prywatnych wynurzeniach i refleksjach. Nie znajdziemy jednak prawie śladu krytycznej refleksji o nowej, poddanej sowieckiej dominacji sytuacji Polski. Gorzej, są w Dzienniku dowody
jeśli nie pełnej akceptacji tego systemu, to przynajmniej przystosowania do niego, wycofania
się, na ile to było możliwe, w sferę prywatną, ale i do świadczenia niezbędnych – jak się wydawało – koncesji na rzecz władz komunistycznych, udziału w rozmaitych organizacjach, zjazdach, spotkaniach, które były w istocie wsparciem systemu, opowiedzeniem się po jego

stronie. Komunistyczna władza nie wymagała często nadmiernej służalczości, wystarczały jej
nieraz ostentacyjne deklaracje, poparcie w mowie i piśmie, a raczej w pochwalnych hymnach
i pieśniach. Zarazem chodziło o zdobycie środowiska inteligenckiego, separację potencjalnych
i urojonych wrogów, tworzenie trzonu ideologicznego i partyjnego, zwłaszcza wśród nowych
pokoleń inteligencji.
Iwaszkiewicz spełniał, niestety, może niezbyt chętnie, te warunki. Przyjmował je bez specjalnej skargi, bez nadmiernych żalów, co widać w Dziennikach, gdzie na ten temat nie ma prawie
żadnych wzmianek, uwag, nawet faktografii. Jakby najgorszy okres pierwszych dziesięciu lat
komunizmu był tak normalną sytuacją, że nie wzbudził w pisarzu specjalnej refleksji, nie przykuł jego uwagi. Władza komunistyczna nie znalazłaby właściwie lepszego chwalcy tego czasu,
zaświadczał on bowiem w najbardziej prywatnych i niewymuszonych zapiskach, że nie był to
czas wyjątkowych represji, biedy i ideologicznej bzdury, lecz czas całkiem normalny, jakby to
była tylko epoka odbudowy kraju zniszczonego w wojnie, a nie budowa nowego systemu totalitarnego.
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Legenda o Iwaszkiewiczu głosi, że uprawiał on wallenrodyczną grę z władzami komunistycznymi dla własnych interesów artystycznych i osobistych, ale też dla większej swobody twórczej, możliwości wyjazdów, utrzymania majątku w Stawisku, które było nie tylko znanym
miejscem towarzyskim przed wojną, ale i schronieniem dla wielu ludzi w czasie wojny. Gra ta
miała służyć także ochronie środowiska pisarskiego, które Iwaszkiewicz reprezentował wobec
władz jako długoletni prezes ZLP. Legenda ta nie znajduje jednak potwierdzenia w Dzienniku.
Gdyby prowadził tę podwójną grę, zdradziłby ją niewątpliwie we własnych wyznaniach. Pisarki
takie, jak Dąbrowska czy Nałkowska, które również prowadziły dzienniki w tym okresie, mimo
że również dość uległe wobec władz, a nawet zachowujące się wobec nich koniunkturalnie, pozostawiły w swych zapiskach uwagi bardzo trzeźwe i krytyczne wobec systemu komunistycznego, nie utraciły wewnętrznej zdolności jego oceny, choć publicznie tego nie zdradzały.
U Iwaszkiewicza prawie nie ma śladów tej podwójnej postawy. Przeciwnie, są raczej dowody,
że dopasował się szybko do tej rzeczywistości, dał się wciągnąć w tryby systemu i stawał się
często pożytecznym jego funkcjonariuszem. Dopiero na ostatnich kartach Dziennika widać
pewne otrzeźwienie i zarazem rozczarowanie, dość jednak w swym wyrazie kuriozalne. Podczas
oficjalnej wizyty w Moskwie nachodzi autora nagle refleksja, gdy obserwuje towarzysza partyjnego nieobeznanego w zawiłościach kuchni dyplomatycznej: „Kto nie wie, jak wygląda antrykot
z kury, nie może rządzić państwem”. W autorze budzi się rodzaj buntu: jak człowiek, który nie
zna życia, nie umie z niego korzystać, może tego życia uczyć innych? Dzień później w Wilnie
uświadamia sobie, że Litwa, „ojczyzna moja”, pośrednio także jego ojczyzna, jego przodków,
została na zawsze, być może, utracona. Więc teraz dopiero ją docenia, mądrze a dyskretnie prawiąc: „Zagadnienie naszego istnienia okrojonej, skurczonej, uśmierconej kultury stoi pod znakiem zapytania – może zatruć wiele bezsennych nocy. Ale ja dobrze śpię! Cholera”. Retoryczny
wyrzut sumienia?
Wcześniej odbywa jednak liczne podróże nie tylko do ulubionej południowej Italii, co jest
zapewne nagrodą, ale i podróże służbowe na Światowe Kongresy Pokoju, odbywające się na
całym świecie. Był to sprytny, pacyfistyczny kamuflaż sowieckiej polityki wojennej, wyścigu
zbrojeń, budowy własnej broni jądrowej, konkurującej z Zachodem. Iwaszkiewicz był chętnym,
choć pewnie nieświadomym emisariuszem tego ruchu. W rozkwicie socrealizmu, w 1950 r.,
przebywa najpierw w Paryżu na Zjeździe Obrońców Pokoju, później dłuższy pobyt we Wło-
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szech, co dokładnie opisuje w Dzienniku, następnie w 1953 r. Kontynentalny Kongres Kultury
w Santiago de Chile, w 1954 r. Bruksela, Amsterdam, Sztokholm na Kongresach Obrońców
Pokoju i w końcu Moskwa – Wszechzwiązkowy Zjazd Pisarzy Sowieckich. Odniósł tam, jak
podkreśla, pewien sukces: „Z mojego przemówienia (powiedzmy to w największej dyskrecji,
nie piszę tych notatek do druku) jestem prawdziwie dumny. Postawiłem się jak Wielopolski
– i zdobyłem szacunek. Ja jeden przemawiałem jak członek dużego prawdziwego narodu, który
prowadzi w tej chwili taką, a nie inną politykę, ale jest oddzielnym, osobnym narodem. Dlatego
tak mnie uderzyło to, co powiedział Kotow: »wy dzierżali takuju samobytnuju riecz«. Właśnie
samobytną, sroce spod ogona nie wypadliśmy. I dlatego smutno mi, gdy słyszę takie rzeczy,
jakie mówi Drda. Że była przepowiednia, iż dopóty Czesi nie będą szczęśliwi, dopóki konie
rosyjskie nie napiją się wody w Wełtawie... (to było podczas obiadu wydanego dla słowiańskich,
a właściwie dla jugosłowiańskiej delegacji). Surkow mu z miejsca odpowiedział: już lepiej,
żeby te nasze konie w cudzych rzekach nie pijały. I było przykro”. To była dobra przepowiednia
na 1968 r.

Polityka seksualna
Najważniejsze były jednak nie nudne obrady, co sam przyznaje, ale wizyty w znanych i nieznanych miejscach, miasta i zabytki, wrażenia artystyczne, odnowione kontakty towarzyskie,
także z Polakami pozostałymi na emigracji, choć nie były one łatwe i częste z człowiekiem akceptującym porządek PRL. Iwaszkiewicz traktuje te podróże także, by tak rzec, artystycznie
– są inspiracją twórczą, czasem wspomnień i planów, przeżyć wyniesionych z siedzib europejskiej tradycji i sztuki. Są też luksusem bywania w świecie zakazanym w komunistycznej Polsce,
zamkniętym dla większości obywateli za „żelazną kurtyną”.
Dzienniki są więc raczej autoportretem wewnętrznym, ujawniającym psychikę autora, jego przeżycia i skłonności, artystowskie podejście do życia, w którym liczyła się głównie własna twórczość,
stan ducha i okoliczności powstawania kolejnych utworów. Jest to zarazem dziennik intymny;
autor zdradza swe kłopoty rodzinne, kryzysy małżeńskie, nie ukrywa też swych skłonności homoseksualnych. Na Sycylii w 1949 r.: „Wczoraj, kiedy wracałem z Monreale, jakiś prześliczny robotnik
(z niebieskimi oczami) wyraźnie mnie zaczepiał i gdy wysiadłem, zrobił »takie« oko – wyglądał
bardzo sympatycznie, ale na zanadto doświadczonego i niebezpiecznego typka”. A następnego
dnia: „Mnie o tyle więcej interesuje, na przykład młody skrzypek, który w przerwach prób »Króla
Rogera« czyta artykuł »Lenin i Chemia«”. W Szwecji zauważa autor w 1954 r. „chłopcy muszą
być cudowni”. W Moskwie na Zjeździe Pisarzy Sowieckich preferencje te mają już aspekty polityczne: „Z rządu najbardziej podobał mi się Mołotow, Malenkow jednak za brzydki. Z profilu ma
ten perkaty nosek i nie robi wrażenia inteligentnego. Mołotow zaś bardzo”.
To wszystko mogą być uczucia jeszcze platoniczne. Ale co zrobić z wyznaniem z 1955 r.,
w Warszawie, słusznym w swej wymowie ogólnej, ale trudnej do przyjęcia w szczegółach: „Każda
epoka ma swój styl, nawet w drobiazgach i w innej epoce nie można pewnych rzeczy realizować.
Mogłem w maju 1936 roku chędożyć Czesia Miłosza w mickiewiczowskiej celi Konrada u Bazylianów w Wilnie. Była cudowna noc z księżycem i słowikami. Rzecz nie do pomyślenia w roku
1824 ani w 1954. Gdzie teraz Mickiewicz? Gdzie Miłosz, a gdzie Iwaszkiewicz? Gdzie Rzym,
gdzie Krym, gdzie Karczmy Babińskie?”.
Właśnie, gdzie jest ten prawdziwy Iwaszkiewicz: w swej sztuce, w książkach czy w realnym
życiu? Może dziś to, zaiste, nowoczesny, apolityczny artysta, liberalny w sensie komunistycznym, nadzwyczaj na czasie w standardach obyczajowych. A może nawet prekursor i Wallenrod
zarazem panującej nam poprawności i nowoczesności.
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Jarosław Iwaszkiewicz mógłby uchodzić dziś, w czasach upadku literatury, a również całej
kultury, nie tylko za wybitnego pisarza, ale i za postać kultową, mówiąc językiem dzisiejszym,
za idola lub ikonę czasów poprawności wszelkiej, obowiązkowych standardów, postępowego
schematyzmu i nowoczesności, która chce sama siebie prześcignąć. Bo czyż nie tylko jako banalny homoseksualista, ale i jako seksualny uniwersalista, człowiek wszechstronny politycznie,
tolerancyjny wobec komunizmu, zarazem światowy, jak i europejski, Europejczyk z krwi i kości,
zakorzeniony równie mocno na Wschodzie i Zachodzie, nie zasługuje na takie miano i takąż pozycję? Czyż nie jest spełnionym ideałem współczesności? Czyż nie powinien skupiać na sobie
publicznej uwagi i, odzyskiwanej w ten sposób po latach, należnej czci?
A jednak, mimo ujawnianych wciąż jego prywatnych tajemnic w dwóch już wydanych tomach
Dzienników, nie uzyskał dziś należnej sławy i pozycji, nie znalazł się na sztandarach i trybunach manifestacji, które chcą przynieść światu nowe słowo, entuzjazm wiecznej nowości. Okazuje się jednak
za mało awangardowy. Nawet jako homo- czy ściślej biseksualista był – jak wynika z Dziennika
– zbyt konserwatywny i wstrzemięźliwy, by znaleźć się na owych sztandarach, lewicowość w stylu
sowieckim jednak z trudem znosił, nie był też piewcą wszelkiej lewicowości, jaka dziś panuje;
chciał przede wszystkim pozostać apolitycznym artystą, a i europeizm jego był zbyt tradycyjny
i staroświecki jak na dzisiejszą Europę, porwaną na rogi przez unijnego Minotaura czy Lewiatana.
O homoseksualizmie Iwaszkiewicza, którego liczne świadectwa i wyznania można znaleźć
w tym tomie Dziennika, nie mam zamiaru dłużej się rozwodzić, rzecz jest nazbyt znana i oklepana, temat to wyczerpany i zarazem wyczerpujący. Dwie tylko sprawy warto przy tej okazji
poruszyć. Iwaszkiewicz nie miał zamiaru demonstrować swych skłonności, afiszować się z nimi
na kształt dzisiejszych parad ulicznych, w których żąda się dla siebie od reszty społeczeństwa
przywilejów i zadośćuczynienia za swoje upodobania seksualne. Przeciwnie, Iwaszkiewicz był
w tym dyskretny, mierziły go zachowania ostentacyjne i wyzywające, o czym świadczy taki oto
fragment z dziennika z roku 1960:
„Parę dni temu miałem przykrą historię. Przyszedł do mnie rano Henio (Krzeczkowski), że
Steć prosi do siebie do Sobieszowa na czwartą po południu. Nie chciało mi się iść, ale Henio
prosił, mieli być tam jacyś chłopcy. [...] Niecierpliwiło mnie to wszystko. Z oczekiwania na tych
»chłopców« wynikało, że to są chłopcy do konsumpcji na miejscu, co mnie przeraziło. Wreszcie
przyszli ci chłopcy, trzej chłopaczyska, jak to bywa, w miarę ordynarni i głupi. I z nimi jeszcze
jeden pan – nieznajomy, który mnie widział w takim towarzystwie. [...] Henio i Steć wzięli tych
dwóch chłopaków do bocznych pokoi, jak w burdelu. Wściekłość moja nie miała granic, chodziłem po stołowym pokoju, roztrącając meble, i gdzie z przerażeniem na mnie popatrywał trzeci
chłopak, »sekretarz« Stecia. Wreszcie wyleciałem jak z procy i piechotą poszedłem do domu,
a to jest ze cztery kilometry. Przeraziło mnie to ogromnie. Więc oni myślą, że ja, prawie siedemdziesięcioletni facet, Jarosław Iwaszkiewicz, mąż, ojciec, dziadek – mogę w ten sposób załatwiać swoje sprawy erotyczne. Publicznie chędożyć nieznajomych chłopaków? Dlatego, że
mam pociąg do mężczyzn, to od razu już tak? Uczułem się do głębi, do żywca, obrażony. Wróciłem do domu, położyłem się do łóżka i rozpłakałem się. Byłem upokorzony i przerażony. Ale
świat jest taki”. Można wierzyć, że były to uczucia szczere, nieudawane na potrzeby literatury.
Druga sprawa to rzeczywisty dramat już nie tylko seksualny, ale i ludzki, to związek pisarza
z Jerzym Błeszyńskim, opisany w dużej części tego tomu Dziennika. Opis tego powikłanego
związku z młodym, chorym na gruźlicę Jerzym, jest wstrząsający; to swoista psychomachia autora, psychofizyczne perypetie i powikłania, zwłaszcza opisy jego choroby, agonii i śmierci, przy
której był Iwaszkiewicz. Przekonują one do osobistego dramatu Iwaszkiewicza-człowieka. Jed-
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nak do tego nie można sprowadzić życia ani twórczości pisarza. Jednak redukcja człowieka do
biologii, jakby nie była ona silna, sprowadzanie go jedynie do seksualności, to nie był ani zamiar,
ani horyzont psychiczny Iwaszkiewicza.
Dla normalnego czytelnika o wiele ciekawszy jest autoportret pisarza, który wyłania się
z jego dziennikowych zapisków, intymnych – jak widać – ale obliczonych jednak chyba na przyszłego czytelnika. Jest tu także swoiste świadectwo epoki, czasów połowy PRL, uwagi o pozycji
i uwikłaniu w kompromisy i serwilizm dużej części inteligencji wobec systemu komunistycznego – również na własnym przykładzie; wreszcie, co cenne, ciekawe i opierające się upływowi
czasu, głębsze refleksje życiowe Iwaszkiewicza, liczne portrety czy szkice o ludziach, których
znał z wielu środowisk przez długie często lata; także obserwacje z Zachodu, wówczas zakazanego, do którego miał dostęp, jako jeden z nielicznych, dzięki przywilejom władz PRL za polityczną posługę pisarza.

Cyrograf z systemem komunistycznym
U progu starości Iwaszkiewicz jest pisarzem niby prywatnym i lirycznym, psychologicznym
i zanurzonym jednocześnie w tradycji, pamięci indywidualnej i zbiorowej, ale zarazem uwikłanym
w koncesje i układy z władzami PRL, usprawiedliwianymi zapewne względami własnej pozycji
pisarza i artysty, swej sztuki i przekazu dla innych, niewątpliwie również potomnych. Chcąc zapewnić sobie względną swobodę twórczą, zawarł pisarz swego rodzaju pakt z władzami komunistycznymi. Za oficjalne wsparcie systemu i jego reprezentację także na międzynarodowych forach,
rozmaitych kongresach intelektualistów i Komitetach Pokoju pod egidą ZSRS, zyskał z czasem
pewną autonomię, a także ochronę własnej prywatności, zabezpieczenie majątku, możliwość częstych wyjazdów na Zachód, bez czego nie wyobrażał sobie życia. Utrzymał pozory dawnego życia,
kontynuacji przedwojennej biografii, pozory, że tamten świat nie całkiem skończył się, trwa nadal,
zachowuje swą ciągłość, mimo gwałtownych zmian historycznych i politycznych. Kompromis taki
dawał pewne złudzenia i nadzieje potrzebne pisarzowi; przysparzał zarazem kłopotów, wątpliwości, rozczarowań. Postawa Iwaszkiewicza wobec władz PRL była dwuznaczna, nie miał on złudzeń
co do ustroju komunistycznego w Polsce i nie szczędził mu krytycznych uwag w dzienniku. Nie
podobają mu się komunistyczne elity, dosłownie, pod względem estetycznym; są brzydsze niż
dawne, przedwojenne, co często podkreślał w pierwszym tomie Dzienników, ale mimo to miał do
nich słabość, bo były jednak elitą. W 1963 r. notuje: „Wczoraj rozmowa z Wincentym Kraśko; wezwano mnie tam przez Putramenta z powodu mojego referatu na Zjeździe, który chciałem wydrukować w »Twórczości«. [...] Byłem zły i niecierpliwy. [...] Kazali mi być prezesem Związku
(Literatów), gdzie wszystkim rządzi Putrament. [...] Po raz pierwszy zobaczyłem, że Kraśko nie
jest wcale taki miękki. Praca w Partii położyła na nim swoje piętno nieludzkości. Nic go w gruncie
rzeczy – jak wszystkich innych – nie obchodzę jako twórca i człowiek, tylko co można ze mnie
wycisnąć na korzyść ich działania. Przy takich konstatacjach ogarnia człowieka rozpacz i żal. Nie
nadaję się stanowczo ani do takiej pracy, ani do walki”.
Podobnie skarżył się Iwaszkiewicz na Aleksandra Zawadzkiego: „Ze wszystkiego, co mówił
i o co pytał, wynikało, że jest to człowiek bardzo ograniczony i, jak to oni wszyscy, pozbawiony
ludzkich uczuć, humoru, sceptycyzmu. Takie strasznie serio – a potem jak przyjdzie Poznań, to
zaskoczenie. Ma się wrażenie: kompletny brak kontaktu ze społeczeństwem. Żeby jedno pytanie
o mnie osobiście: jak mi się powodzi, jak pracuję, czy mam samochód. Widać było (u Kraśki to
samo), że chodzi tylko o cytrynę, którą chciałoby się wycisnąć do swej potrawy, i to jak najbardziej. Rozmowa prowadzona w przepięknym wnętrzu belwederskim (urządzono mu teraz pokoje
na piętrze – prześliczne) podziałała na mnie przygnębiająco. [...] Ta potworna oschłość, nieludz-

kość działaczy politycznych. Nawet gracz w szachy czulszy jest dla swoich pionków”. Zabawne
jest to rozczarowanie pisarza, a jednocześnie rozbrajająca, nieustanna naiwność.
Nazwa Poznania, która pada w tym fragmencie, dotyczy krwawo stłumionych strajków w czerwcu 1956 r. Sam Iwaszkiewicz nie ma jednak wielkiego wyczucia politycznego i wrażliwości na
ogólną sytuację w PRL. W dzienniku z czerwca 1956 r. ani słowa o strajkach, chociaż Iwaszkiewicz
jest posłem z Poznania. Przebywa wtedy na wakacjach w Sandomierzu, dopiero w sierpniu kilka
zdawkowych uwag: „Dwa miesiące ciężkich prób i doświadczeń. Wypadki poznańskie wytrąciły
mnie całkowicie z równowagi. Poza tym piekło, które tu stworzyła przez lipiec Hania, z dziećmi,
z babami, z tym wszystkim, co zabiera spokój”. Notatka z końca sierpnia: „po naradzie grupy
posłów poznańskich i Frontu Narodowego” kończy się słowami: „Za tydzień jedziemy do Szwajcarii. Trochę mi wstyd tam się zjawić”. A do Szwajcarii na Międzynarodowe Spotkania Genewskie, gdzie intelektualiści Zachodu i Wschodu rozprawiali na temat stanu współczesnej
cywilizacji. Po powrocie Iwaszkiewicz notatkę z końcu października rozpoczyna tak: „Znowu
Debussy...”. Ale kilka zdań dalej jednak o tym, czym żyli wszyscy Polacy w Październiku 1956 r.:
„Jestem prawie szczęśliwy. Przyczynia się oczywiście do tego poczucie przeżycia wspaniałych
dni 18, 19, 20 i 21 października. Jakież to szalenie pocieszające, radosne, naprawdę intensywnie
radosne. Tak wiele złego myślałem i mówiłem ostatnio o moim narodzie. A tu nagle taka niespodzianka wielkości. Jakież szczęście, że byłem tutaj z tym wszystkim, że przeżyłem znowu
takie dnie historii. W moim pojęciu zaczęło się wszystko od dnia, kiedy Żółkiewski i Sokorski
płakali na próbie »Dziadów« i kiedy potem siedzieliśmy przez dziesięć minut bez słowa w gabinecie Szyfmana. Zrozumiałem wtedy wszystko, co oni czuli – i że oni też są Polakami. To było
cudowne, olśniewające i natychające optymizmem. Teraz wiadomo, cokolwiek jeszcze się stanie,
jesteśmy wielkim narodem. Boże, dzięki Ci za tę chwilę. Po tylu cierpieniach, po tylu wątpieniach – nagle uczucie dumy Tragedia węgierska przerażająca, okropna, nie mogę myśleć o niej
bez łez”. A nieco dalej z poczuciem dużej naiwności i dezorientacji: „Ach, Boże, jakże mnie ta
Polska wzrusza i wciąż nie mogę tego wyrazić. I ten biedny, stary György Lukacs, który wygłasza
odezwy, aby nie strzelać do siebie – biedny, kochany, mądry Lukacs, na co mu się zdała cała jego
filozofia. Czy myślałem o tym, rozmawiając z nim ostatni raz w Sztokholmie?”.

„Powinienem być papieżem”
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Przyszły biograf Iwaszkiewicza nie będzie mógł obejść się bez Dziennika w opisie jego biografii, a już na pewno w ustalaniu jego itinerarium, szlaku niezliczonych podróży. Trudno je
dziś nawet zliczyć i podać kolejność. Na kartach Dziennika zapisał Iwaszkiewicz liczne spotkania
i kontakty z dawnymi i nowymi znajomymi, z tymi przyjaciółmi, którzy po wojnie pozostali na
emigracji. Często ma o nich, zwłaszcza kolegach ze Skamandra, krytyczne zdanie, podobnie jak
o całej emigracji powojennej, uznając, że miejsce pisarza jest w kraju. Uszczypliwie, ale i przenikliwie wyraża się o meandrach Miłosza; po lekturze jego Rodzinnej Europy zapisuje, porównując
go ze sobą: „Otóż wszystko, co pisze Miłosz, jest też bazowane na zasadniczym tonie wyrzutów
sumienia – i wiecznym tłumaczeniu się, że tam na Zachodzie on jest bardzo na miejscu. Trochę
drażniąca czułość sumienia: no, jest tam, i bardzo dobrze. Ja na przykład nie mam nigdy wyrzutów sumienia i nie staram się tłumaczyć siebie. Tak wyszło, bo myślałem, że tak musiało
być. Potem zobaczyłem, że byłem naiwny jak dziecko i bardzo się myliłem (w ocenie Bieruta
na pewno nie tak bardzo jak się dzisiaj, w tej chwili sądzi) – i kropka. Nie piszę o tym nigdy.
Bardzo rzadko w dzienniku. W twórczości literackiej śladu tego nie ma. Może po prostu dlatego,
że jednak zostałem tu, przeżyłem Październik 56 roku ze wszystkimi, że nie »zdradziłem« zasadniczo. A u niego to męczące gromadzenie dowodów, że on się nie nadawał do życia w Polsce.
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[...] W sumie wrażenie ujemne całej książki, ostatecznie ma się do czynienia z pychą niepomierną, z pogardą do człowieka i zamyka się ostatnią stronę z myślą: »szatańska książka«.
Dziwny jest los tego człowieka, wieczny niepokój samouwielbienia. Ale i coś z naiwnej wschodniej wiary w możność uzyskania odpowiedzi »na wszystkie pytania«”.
By zachęcić do lektury Dzienników Iwaszkiewicza, warto na koniec zapowiedzieć następny
ich tom, znajdujący się w przygotowaniu, a obejmujący zapiski do śmierci pisarza w 1980 r. Znajdzie się tam nie mniej ciekawy epizod niż ta znana, sensacyjna wiadomość, że Iwaszkiewicz
kazał się pochować w mundurze górnika. Po wyborze Jana Pawła II w 1979 r. pisarz był zaskoczony jak wszyscy. Jako stały bywalec Rzymu, nieomal Rzymianin, poczuł jednak chyba jakąś
zazdrość, skoro zapisał w dzienniku: „To ja powinienem być papieżem!”. I nie był to chyba tylko
autoironiczny żart.

rafał DobroWoLsKI

Grzegorz radomski,

Samorząd terytorialny w myśli
politycznej Narodowej Demokracji
1918-1939
(toruń: Wydawnictwo uMK, 2009)

Kwestia samorządowa w badaniach nad myślą polityczną
i historią Narodowej Demokracji do niedawna była przysłowiową terra incognita rodzimej historiografii. Jednak dzieje polskiego obozu narodowego oraz jego koncepcje ideowe mają już
dość bogatą literaturę przedmiotu, przybliżającą proces kształtowania się świadomości politycznej w II Rzeczypospolitej,
a także zmiany cywilizacyjne na przełomie XIX i XX w. Powstało wiele prac poświęconych miejscu zagadnień ustrojowych w myśli politycznej
polskiego nacjonalizmu, jego stosunku do religii i instytucji Kościoła oraz poszczególnych
mniejszości narodowych i państw ościennych. W tych publikacjach politologicznych, a także
w pracach dotyczących dziejów ruchu narodowego w poszczególnych regionach Polski pojawiała
się co prawda problematyka samorządowa, lecz była ona traktowana marginalnie. Z komplementarną analizą politologiczną, dotyczącą roli samorządu terytorialnego w aksjologii politycznej obozu narodowego zmierzył się w wydanej w 2009 r. rozprawie habilitacyjnej Grzegorz
Radomski – politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wcześniej opublikował on kilka
przyczynków poświęconych temu zagadnieniu.1

1
Zob. m.in.: G. Radomski, „Rola samorządu w kształtowaniu kultury politycznej. Koncepcje obozu narodowego w Polsce
(1918-1939)” [w:] Historia i Polityka. Studia z historii myśli politycznej i idei, nr 1 (2004); tegoż, „Samorząd terytorialny w myśli politycznej
ruchu narodowego II i III Rzeczypospolitej” [w:] Między otwartą a domkniętą myślą polityczną. Szkice o najnowszej refleksji politycznej,
(red.) R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa (Toruń: „Mado”, 2006); tegoż, „Wychowawcze aspekty działalności samorządu terytorialnego
w interpretacjach obozu narodowego w XX wieku” [w:] Państwo a wychowanie. Idee – mity – stereotypy, (red.) ks. A. Dymer, T.
Sikorski (Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2005).

Praca Grzegorza Radomskiego składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym Autor dokładnie
omówił pojęcie „narodu” oraz koncepcje państwa narodowego w myśli społeczno-politycznej
Narodowej Demokracji oraz organizacji secesyjnych. Rozdział drugi poświęcony został miejscu
i roli samorządu w koncepcjach endeckich. W kolejnym Radomski analizuje kontrowersje dotyczące charakteru samorządu – czy miałby być polityczny, czy też wręcz przeciwnie. W czwartym rozdziale dokonuje on oceny endeckich koncepcji struktury i organizacji samorządu na
poszczególnych jego szczeblach (gromadzki, gminny, powiatowy, wojewódzki). Przedostatni
rozdział dotyczy problematyki finansowo-gospodarczej, a ostatni wychowawczych aspektów
działalności w samorządzie terytorialnym.
Jak dowodzi Grzegorz Radomski, kwestia samorządowa stanowiła istotny element programu
obozu narodowego. Wynikało to z przekonania, iż nadrzędną dewizą polskiej polityki wewnętrznej powinno być minimalizowanie przymusu państwowego z równoczesnym rozbudowywaniem
aktywności obywatelskiej; jednak realne przesłanki jak chociażby duże skupiska mniejszości
narodowych w niektórych częściach Polski weryfikowały ten sposób myślenia. W środowiskach
narodowych nie wykształciła się jednolita doktryna samorządowa. Na łamach prasy
prowadzono interesującą dyskusję na temat roli, kształtu i ustroju samorządu terytorialnego.
Przeważała opinia, iż samorząd ma być podstawą zorganizowania narodu. Przekazanie większej
władzy społeczności lokalnej miało – zdaniem narodowców – na celu zaktywizowanie obywateli.
Jako znamienity przykład można zacytować wypowiedź Bohdana Wasiutyńskiego z 1927 r., którą
prof. Grzegorz Radomski rozpoczyna narrację swojej rozprawy:
Samorząd, udział ludności w zarządzaniu sprawami publicznymi,
może służyć za miarę cywilizacji. Do wyższego poziomu, do wyższej kultury dochodzą te państwa i narody, które mają lepsze urządzenia komunalne, samorządowe. Nie może być trwałą cywilizacja tam, gdzie
wszystko rozstrzygają samowładnie organy państwowe, traktujące mieszkańców jak małoletnich. (s. 9)
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Zacytowana przez Autora wypowiedź jednego z najzdolniejszych publicystów zajmujących
się tematyką prawno-ustrojową dowodzi jak ważną rolę w myśli politycznej Narodowej Demokracji odgrywała problematyka samorządu terytorialnego. Wynikało to między innymi z łacińskiej tradycji prawnej. W średniowieczu samorząd „był jednym z najważniejszych czynników
kształtowania się organizmów współczesnych państw i narodów Zachodniej Europy” (s. 50).
W rozdziale pierwszym Grzegorz Radomski dokonał analizy pojęcia „naród” oraz podjął
rozważania nad ideą państwa narodowego. Nadrzędną doktrynę dla Narodowych Demokratów
stanowiło stwierdzenie, iż gospodarzem w państwie polskim musi być naród polski. Wychodzili
oni z założenia, że naród jest jedyną wspólnotą społeczną, zdolną do samodzielnego życia państwowego, zapewniającego równowagę i stabilizację społeczną, umożliwiającą realizację indywidualnych potrzeb jednostek i wspólnot wyższego rzędu (s. 28). Podejmując rozważania nad
pojęciem „narodu” Radomski wskazał, iż narodowcy rozpatrywali jego znaczenie w szerokim
spektrum m.in.: narodu jako wspólnoty społecznej, w relacji jego do religii i instytucjonalnego Kościoła, charakteru narodowego Polaków, dokonano także analizy porównawczej z ideami
nacjonalistycznymi innych narodów. Przechodząc do wizji państwa narodowego, polscy nacjonaliści wykazywali sztuczność państw wielonarodowych. Podano przykłady monarchii austrowęgierskiej, która rozpadła się wraz z końcem I wojny światowej oraz ówczesnej (okres
dwudziestolecia międzywojennego) Jugosławii, gdzie czynniki administracyjne zostały zdominowane przez Serbów, kosztem innych nacji: Chorwatów, Słoweńców oraz ludności islam-
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skiej, co wywołało tendencje destabilizacyjne w państwie oraz wzrost napięć pomiędzy społecznościami narodowymi.
Analizując różne koncepcje ustrojowe, politycy i publicyści endeccy rezygnowali z tworzenia
utopii na rzecz chłodnej kalkulacji; ich publicystyka była pozbawiona ideologicznego zadęcia,
nie trzymała się też sztywno jakiejś doktryny, ukazując zalety i wady różnorodnych koncepcji
i systemów politycznych. Roman Rybarski wyszedł z założenia, że sama forma rządu ma mniejsze znaczenie – ważniejsza jest treść, jaka daną formę wypełnia.
W pierwszej fazie formowania się ideologii narodowej najbliższy był im brytyjski model państwa, łączący silną władzę wykonawczą z rozwiniętym systemem działalności samorządowej.
Jan Ludwik Popławski był orędownikiem „gminowładztwa” – gmina była szkołą elementarnego życia społeczeństwa, dawała możliwość uspołecznienia mas ludowych. Zygmunt Balicki,
propagator demokracji bezpośredniej, w swoich rozważaniach czerpał z ustroju szwajcarskiego,
czyli aktywnego udziału ludności w inicjatywie prawodawczej oraz częstych referendach. Jednak
w okresie II Rzeczypospolitej narodowcy wykazywali się pragmatyzmem w sprawach ustrojowych, skłonni byli do modyfikacji propozycji konstytucyjnych. Znani samorządowcy związani
z obozem narodowym opowiadali się za szerokim udziałem ludności w zarządzaniu państwem,
ale jednocześnie obawiali się demagogii, rządów ludzi niedoświadczonych oraz mających nieczyste intencje (wykorzystujących władzę do realizacji prywatnych interesów). Jednak przeważało zdanie, iż dzięki decentralizacji i przekazaniu szerokich kompetencji jednostkom
samorządu terytorialnego i niezależnym od czynników politycznych organizacjom społecznym,
będzie możliwe szybsze pokonanie powojennego kryzysu.
Wspierając decentralizację oraz ideę samorządności, endecy byli zdecydowanie przeciwni
przyznawaniu poszczególnym regionom autonomii, głównie dotyczyło to Kresów Wschodnich,
gdzie etniczni Polacy nie stanowili większości mieszkańców.
Obok koncepcji ustrojowych, ważne miejsce w publicystyce endeckiej zajmowała problematyka ordynacji wyborczych. Narodowcy postulowali zlikwidowanie politycznego rozdrobnienia, charakterystycznego dla pierwszej połowy lat 20., dążąc do stworzenia stabilnej większości
rządzącej oraz zapewnienia ludności polskiej na Kresach większości w organach samorządowych.
Postulowano wprowadzenie obostrzeń np. przyznanie praw wyborczych tylko tym, którzy w piśmie i mowie posługiwali się językiem polskim. Pojawiały się także głosy, iż to prawo winno przysługiwać tylko osobom płacącym podatki. Inną koncepcją, mająca na celu wyeliminowanie
zjawiska tzw. spadochroniarzy winno być wcześniejsze zamieszkanie minimum trzech lat na
terenie gminy, w której kandydat ubiegałby się o funkcje publiczne.
Przestudiowanie koncepcji polityki finansowo-gospodarczej narodowców w II Rzeczypospolitej może wywołać zdziwienie i konsternację wśród osób, odwołujących się obecnie do dziedzictwa Narodowej Demokracji. Przedwojenni narodowcy byli przeciwnikami etatyzacji
państwa oraz komunalizacji przedsiębiorstw. Głosząc idee wolnej gospodarki, endecy opowiadali
się za swobodną działalnością gospodarczą i przeciwko tworzeniu przedsiębiorstw samorządowych. Uznali, iż takie praktyki są kosztowne, udowadniali, iż firmy prywatne są lepiej i skuteczniej zarządzane, a przedsiębiorstwa sektora publicznego są często sztucznie podtrzymywane
przy życiu; ponadto wskazywano na występujące w nich duże marnotrawstwo funduszy publicznych. Jako przykład można podać postulaty Stronnictwa Narodowego przed wyborami
do Rady Miasta Lublina w 1934 r. W swoim programie działacze SN zwracali szczególną uwagę
na: konieczność wprowadzenia zasad gospodarki oszczędnościowej poprzez uwolnienie jej z zależnych politycznie „rąk nieprodukcyjnej administracji” i przekazanie władzy w „ręce żywiołu
społecznego, wyłonionego spośród niezależnych obywateli miasta”. Kolejnym hasłem wyborczym było „Polska dla Polaków”, co tłumaczono: „tylko taki samorząd, w którym rządzić będą

Polacy, daje gwarancję wzmocnienie siły żywiołu polskiego”.2 Działacze narodowi dostrzegali
też negatywne aspekty koncentracji kapitału w rękach prywatnych w postaci materializacji życia
oraz wzrostu egoizmów jednostkowych i zachłanności.
Rozprawa Grzegorza Radomskiego powstała w oparciu o solidną bazę źródłową. Autor wykorzystał dokumenty archiwalne, w tym dzienniki urzędowe i ponad 60 tytułów prasowych,
liczne wspomnienia, relacje, pisma polityczne oraz kilkaset opracowań naukowych. Książka poszerza naszą wiedzę nie tylko na temat, stanowiący główny przedmiot rozprawy, ale także porusza wiele aspektów pobocznych, np.: udział kobiet obozu narodowego w życiu społecznym
i politycznym II RP, wpływ organizacji oświatowo-wychowawczych, będących w orbicie endecji
na krzewienie oświaty i świadomość narodową Polaków. Autor dokonał także szczegółowej analizy myśli samorządowej i ustrojowej takich środowisk jak: Obóz Narodowo-Radykalny i Związek
Młodych Narodowców, które wręcz niechętnie odnosiły się do koncepcji demokratycznych.
Dlatego też wydaje się właściwym użycie w tytule pracy, zamiast Narodowa Demokracja,
ogólniejszego sformułowania (np. obóz narodowy, ruch narodowy), które odnosiłoby się do całego spektrum środowisk, których ideologia została omówiona.

MarEK KLECEL

Szyfr Lebensteina. Polska w XX wieku.
Śladami rysunków Jana Lebensteina,
(Warszawa: IPN, 2010)

Wśród wielu publikacji wydanych przez Instytut Pamięci
Narodowej (szczególnie licznych za prezesury nieodżałowanego
Janusza Kurtyki) – edycji dokumentów, opracowań źródłowych,
monografii, słowników (warto tu wymienić chociażby wielotomową historię „Solidarności”, monografię o kłamstwie katyńskim, słownik opozycji czy podręcznik Od niepodległości do
niepodległości. Historia Polski 1918-1989) znalazły się też takie,
które wykraczają poza ramy ścisłych prac historycznych.
W ostatnim roku, ogłoszonym przez IPN jako „Rok kultury niezależnej” (czyli kontrkultury w PRL), opublikowano kilka albumów m.in. z rysunkami Andrzeja
Krauze z czasów PRL czy album fotografii Erazma Ciołka. Zupełną niespodziankę stanowi także
praca pt. Szyfr Lebensteina. Polska w XX wieku. Śladami rysunków Jana Lebensteina.
Lebenstein znany był jako wybitny malarz emigracyjny, który po pierwszym wielkim sukcesie, jakim było Grand Prix na Międzynarodowym Biennale Malarstwa Młodych w Paryżu
w 1959 r., nie wrócił już do kraju; pozostał na Zachodzie, podobnie jak pisarze Hłasko, Tyrmand
czy Mrożek, a wcześniej kompozytorzy Palester i Panufnik. Była to nie tylko decyzja polityczna,
ale też wybór dalszej drogi życiowej i rozwoju własnej twórczości. Wprawdzie po 1956 r. skończył
się w kulturze i sztuce PRL sowiecki model socrealizmu, ale po krótkiej „odwilży”, po tym jak
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„żelazna kurtyna” uniosła się na chwilę, rozwiały się wszelkie złudzenia co do głębszej zmiany
ustroju komunistycznego w Polsce. Nie było powrotu do socrealizmu, ale nie była też znana
dalsza perspektywa kraju, wciąż pozostającego w strefie wpływów sowieckich.
W malarstwie Lebensteina dominowała wtedy seria „figur osiowych”, wyrażających niejako
kwintesencję postaci ludzkiej; był to powrót do niej zarówno po okresie poszukiwań formalnych
w sztuce, po różnego rodzaju malarstwie niefiguratywnym, abstrakcyjnym, jak i po natrętnej,
propagandowej i ideologicznej polityce „socrealizmu”. Artysta wydobywał się z komunistycznego getta, panującego w całej Europie Wschodniej, ale i próbował z czasem oderwać się od kanonów sztuki zachodniej. Szukał swojego miejsca zarówno w życiu, jak i w sztuce, także
w historii, w swej tragicznej epoce, w której – jak się okazało – był głęboko zanurzony.
Znane jest malarstwo Lebensteina, ale zupełnie nieznana pozostaje jego biografia. A była
to na początku, w dzieciństwie artysty, biografia tragiczna, naznaczona piętnem wspólnym dla
jego pokolenia – piętnem katastrofy, zagłady wojennej. Kiedy wybuchła wojna miał dziewięć
lat. W Brześciu nad Bugiem, gdzie urodził się i mieszkał z rodziną, we wrześniu 1939 r. po bohaterskiej obronie miasta przed Niemcami, spotkały się dwie siły okupacyjne – niemiecka i sowiecka, które właśnie tam świętowały swe wspólne zwycięstwo. Trwa wojna, zmieniają się tylko
okupanci. Dla dziecka to życie w nieustannej grozie i strachu, gdy stale słyszy się o egzekucjach,
wywózkach, aresztowaniach. To świat, w którym nastąpiła Apokalipsa, ta, która odżyje później
w jego twórczości. Ojciec przyszłego artysty, Paweł, uczestnik wojny 1920 r., w tej wojnie członek Armii Krajowej, zostaje aresztowany i stracony przez Niemców w 1944 r. w nieznanych okolicznościach. Brat Jana – Józef, również należący do AK, idzie ze swym oddziałem do Powstania
Warszawskiego. Pod Warszawą jego oddział zostaje rozbity przez Sowietów, a on sam trafia do
obozu na Majdanku. Udaje mu się jednak uciec, co uchroniło go od niechybnej wywózki do sowieckich łagrów.
Tymczasem Jan z matką i siostrą uciekają z Brześcia – najpierw do Terespola, później do
Szczytna. Józef ginie pod Warszawą w nieznanych, podobnie jak ojciec, okolicznościach. Prawdopodobnie brał udział w akcji uwalniania obozu AK w Rembertowie z rąk sowieckich i zginął na stacji
kolei podmiejskiej do Otwocka. Matka i brat nie dowiedzieli się nigdy, gdzie został pochowany.
Z tym piętnem wojennej apokalipsy rozpoczyna młodość w kraju zniszczonym i odmienionym przez wojnę; w kraju, który nie może wrócić do normalnego życia. O swym życiu w PRL
sam powie: „Byłem wyobcowany, zdecydowałem się być malarzem, dlatego że byłem wyobcowany. Po prostu byłem obcy. I ten cały PRL, to wszystko było dla mnie absolutnie wrogie. Chcę
określić swoją sytuację jako człowieka, który znalazł się na peryferiach kraju, to znaczy wyrwany
z pewnych swoich korzeni, gdzieś jednak pochodzę ze wschodu Polski. I druga rzecz to jest
obecność tej całej nowej struktury, która nazywała się socrealistyczną”.
Rysował od dzieciństwa, w czasie wojny szkice batalistyczne, portrety żołnierzy, partyzantów.
Po wojnie kończy Liceum Plastyczne i zapisuje się do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Pisarz Marek Nowakowski, który znał go osobiście, tak opisywał jego prace w szkicu „Szyfr Lebensteina”: „Pierwsze jego grafiki to smutny, przedmiejski pejzaż brzydkich, czynszowych domów,
płotów, bud, rachitycznych drzew, krzywych uliczek. Pusty, pozbawiony zupełnie ludzi”. Później
była ucieczka, jak można sądzić, od ponurego świata PRL w stronę malarstwa bardziej metaforycznego, zarazem powrót do postaci ludzkiej po doświadczeniach totalitarnych z jednej strony,
z drugiej – po estetyce abstrakcji i „czystej formy”, mówiąc językiem Witkacego. Figury osiowe
to kwintesencja nowej postaci człowieka w jego formie elementarnej, na poły geometrycznej, na
poły organicznej, biologicznej, a nawet zwierzęcej. „Pokraczność wszystkiego – mówił artysta
– pokraczność otoczenia. Pokraczność otaczającej całej rzeczywistości, która się jednak dla mnie
skupiła na figurze ludzkiej, na człowieku. I też pokraczność tego człowieka. Ten człowiek umę-
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czony, ten męczennik i jednocześnie nie męczennik, uformowany i nieuformowany, bo to jest
cała ta gramatyka peryferyjna języka polskiego. W Polsce wszystko musiało być szyfrem wtedy”.
Zdobywa sobie z czasem wysoką pozycję w pokoleniu młodszych malarzy, odżegnujących się
na wszelkie sposoby od niedawnego „socrealizmu”, który przez prawie dziesięciolecie zdążył zniszczyć zarówno talenty, jak i gusty malarskie; był wyrwą w rozwoju rodzimej kultury. Po 1956 r. ujawnia
się inne niebezpieczeństwo – zachłyśnięcia się nowinkami z Zachodu, naśladownictwa jego mód
i panujących tendencji. Lebenstein poszukuje własnego miejsca, później gdy zdecyduje się na pozostanie na Zachodzie, nigdy nie zerwie jednak swoich więzów z krajem, będzie w swym malarstwie
stale reagował na wszystkie przełomowe wydarzenia w Polsce. Będzie raczej wiecznym emigrantem
niż obywatelem świata.
Mimo szybkiego uznania na Zachodzie, udziału w wielu prestiżowych wystawach, obecności
w liczących się galeriach i muzeach (co zapewniło mu także niezbędną pozycję materialną),
pozostał tam Lebenstein poniekąd również człowiekiem obcym, z innego świata. Ze zdziwieniem odkrywał z czasem, jak sam zauważał, wpływy klimatu komunistycznego, zwłaszcza w środowiskach artystycznych i intelektualnych Paryża: „Ja nie lubię tych maszerujących kolumn.
Te maszerujące kolumny awangardy, awangardy czerwonej, brunatnej czy awangardy maoistowskiej są identyczne. Dlatego miałem później trudności w Paryżu, bo nie lubiłem kolumny maoistowskiej. Ale w Paryżu wtedy trzeba było być w tłumie z awangardą”.
Jego twórczość, rozwijająca się przez 40 lat pobytu na Zachodzie, układa się w kilka wielkich cyklów tematycznych i etapów znacznie różniących się od siebie. Są one tak różnorodne jak doraźna
karykatura malarska z wyraźnymi podtekstami politycznymi z wydarzeń roku 1968 w kraju, z lat
80., powstająca pod wpływem stanu wojennego; podobne są także ilustracje do znanej powieści
Orwella Folwark zwierzęcy. Osobny cykl stanowią tematy religijne, ściślej biblijne, w którą to stronę
rozwija się z czasem twórczość Lebensteina. Należy do nich cykl witraży do Centrum Dialogu ojców
Palotynów w Paryżu, a także seria ilustracji do Księgi Hioba i do Apokalipsy św. Jana. Artysta powraca
także do barokowej tradycji polskiej, ilustrując poezje Sępa-Szarzyńskiego i wiersze ks. Baki.
Jakie jest ogólne przesłanie tak różnorodnej twórczości artysty? Nie poprzestaje on na sztuce
samej w sobie, na sztuce dla sztuki, lecz wypowiada się – często w bardzo wyraźnych, gwałtownych
środkach – o kondycji i sytuacji współczesnego człowieka po totalitarnym przełomie; chce nie tylko
opisać, pokazać, ale i poniekąd osądzić stan naszego człowieczeństwa. Postać ludzka, która ujawnia
się w malarskim świecie Lebensteina, w atmosferze lęku, zagrożenia, obecności zła i różnego rodzaju
nieznanej jeszcze przemocy, jest w stanie upadku, opuszczenia, oderwania od dotychczasowych
wzorców, obrazów, postaci, duchowej tradycji człowieczeństwa. To postać już nie tylko pokraczna,
poza dotychczasową estetyką, ale na poły zwierzęca; także dwuznaczna w swej biologii czy fizjologii,
bo skojarzona z jakimiś siłami zła, zagubiona w ciemności, niemal demoniczna, ale przez to, że wypadła nawet z porządku natury. Nawet jeśli w tym upadku poszukująca nadnaturalnej, nadprzyrodzonej pomocy, przeżywająca Apokalipsę, ale i pokusy zła, to przecież bardziej jako zwykła, potocznie
rozumiana „kreatura” niż „creatura”, stworzenie Boga. Od karykatury politycznej o tle ściślej historycznym, artysta przechodzi okres „vanitas vanitatum” aż do melancholii czy nostalgii za rodzimymi
stronami, w których wyrastał, do powrotów do kraju pod koniec życia, już u progu XXI w.
Albumowa książka o twórczości Lebensteina została uzupełniona szkicem biograficznym, jak
już wspomniano, pióra Marka Nowakowskiego, a także wprowadzeniem historycznym pt. Polski
los w XX wieku, autorstwa dr. Łukasza Kamińskiego, historyka z Instytutu Pamięci Narodowej.

WYSYP KSIĄŻEK

Sławomir Cenckiewicz,

Długie ramię Moskwy.
Wywiad Wojskowy Polski Ludowej 1943-1991
(Poznań: Zysk i ska, 2011)

O tej książce powinno być głośno, bo to jedyna jak dotąd po tzw.
transformacji publikacja, ukazująca ukryte mechanizmy działania wojskowego aparatu represji PRL. Można jednak z dużą dozą pewności
stwierdzić, że salonowe media zrobią wszystko, by ją przemilczeć – co najwyżej dyspozycyjni
dziennikarze będą próbowali półgębkiem z niej szydzić. Tymczasem jest to niezwykle ważna
praca, ukazująca kulisy działania komunistycznego wywiadu oraz jego związki ze strukturami
sowieckimi. Doktor Sławomir Cenckiewicz należy do nielicznego grona badaczy kompetentnych i wyjątkowo dobrze obeznanych z tematem – choćby dlatego, że wchodził w skład Komisji
ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Jego książka stanowi chronologiczne kalendarium działań II Zarządu Sztabu Generalnego LWP. Mamy więc nazwiska i fakty, układające
się w spójny obraz chorej instytucji w chorym i niesuwerennym państwie. Książka obala główny
mit głoszony przez tych wszystkich, którzy przeciwstawiali się likwidacji służb specjalnych
przejętych przez III RP jako spadek po PRL. Chodzi o rzekomy „profesjonalizm” i „fachowość”
funkcjonariuszy peerelowskiego wywiadu. Okazuje się, że służby te mogły pochwalić się wyjątkowo niską skutecznością operacyjną, nawet jeśli chodzi o zasługi dla PRL. Być może wpływ
na to miała całkowita zależność od sowieckich towarzyszy z GRU. W każdym razie, chroniczną
zapaść wywiadu wojskowego za granicą próbowano rekompensować działalnością w kraju,
zwłaszcza szpiegowaniem działaczy opozycji demokratycznej i „Solidarności”. Pewne sukcesy
zanotowano też przy infiltracji środowisk naukowych na polskich wyższych uczelniach. Ze
zmiennym szczęściem próbowano zdobywać fundusze poprzez handel bronią z arabskimi terrorystami, czy też fałszując dokumenty i zagarniając mienie Polaków mieszkających w USA i Europie Zachodniej. Nie cofano się także przed „mokrą robotą”, napadami czy rabunkami, choć
efekty takich akcji mogą dziś wywołać u czytelnika uśmiech politowania. Książka Cenckiewicza
ukazuje prawdę o peerelowskim wywiadzie – imitacji instytucji państwowej, a w rzeczywistości
organizacji przestępczej, której członkowie byli bezkarni i bezwzględni jak mafia, a skuteczni
jak Gang Olsena. Polecamy.
WJM

Magdalena Bogdan,

Radio Madryt 1949-1955
(Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2011)

Praca Radio Madryt 1949-1955 Magdaleny Bogdan poświęcona jest
pierwszemu etapowi funkcjonowania polskiej sekcji Radio Nacional de
España, czyli powstaniu rozgłośni oraz okresowi, kiedy kierownikiem
radia był Karol Wagner-Pieńkowski. Zagadnienie to do tej pory nie doczekało się osobnej analizy.

Aby ukazać genezę polskiej sekcji madryckiego radia, autorka przedstawiła sytuację w Hiszpanii po wojnie domowej lat 1936-1939 oraz losy Polaków, którzy trafili do tego kraju w latach
wojny i tam pozostali po roku 1945, a zwłaszcza tych, którzy brali później czynny udział w pracy
radiowej. Ważnym aspektem powstania polskiej sekcji Radio Nacional de España było również
działanie polskojęzycznych sekcji radiowych w innych krajach.
W swoim opracowaniu autorka przyjrzała się także sposobowi organizacji radia oraz problemom, jakie napotykało za czasów kierownictwa Wagner-Pieńkowskiego. Zaprezentowała przykładową tematykę komentarzy nadawanych przez polską sekcję madryckiego radia, gdzie bardzo
ważny aspekt stanowiła polityka międzynarodowa i zainteresowanie zachodnich krajów sytuacją
Polski rządzonej przez władze komunistyczne. Analizując tę problematykę, nie zapomniała
o propagandowym charakterze polskiej rozgłośni. Opisała różne sposoby, które wykorzystywano,
aby osiągnąć cel – dyskredytację władz komunistycznych w Polsce. Dzięki temu mogła pokusić
się o wyjaśnienie przyczyn popularności, którą zyskało Radio Madryt w pierwszych latach nadawania.
Co ważne, podstawę źródłową książki stanowią w dużej mierze materiały źródłowe pochodzące z archiwów londyńskich, madryckich i warszawskich, w tym korespondencja dyplomatyczna i osobista, fragmenty audycji, zeszyty dzienne z komentarzami i artykułami oraz
Codzienne Biuletyny Działu Odbioru Audycji z Zagranicy. Oprócz tego podczas pracy nad
książką autorka sięgnęła po liczne opracowania naukowe, teksty wspomnieniowe i publicystyczne polsko- i hiszpańskojęzyczne.
Opracowanie Magdaleny Bogdan stanowi niewątpliwie ważny krok ku poznaniu historii polskiej emigracji. Zagadnienie powstania i działalności polskiej sekcji w hiszpańskim radiu, omawiane dotychczas jedynie przy okazji innych analiz, zostało tu poddane dogłębnym badaniom.
A jak zapowiada autorka, jest to część pierwsza jej zmagań z dziejami polskiej sekcji Radio Nacional de España.
MJ

Artur Cegiełka,

Działania MSW wokół olimpijskich zmagań
Moskwa ’80
(Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2011)
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Praca Działania MSW wokół olimpijskich zmagań Moskwa ’80 autorstwa
Artura Cegiełki omawia akcję kryptonim „Moskwa ’80” prowadzoną
przez MSW, a mającą na celu zabezpieczenie moskiewskich igrzysk
przed ewentualnymi działaniami antysystemowymi.
Zanim jednak autor przejdzie do analizowania właściwych działań MSW, zaprezentuje pokrótce polski sport w okresie 1945-1980 oraz sytuację międzynarodową i wewnętrzną lat 70.
w tym także kryzys gospodarczy. Zauważa, że przygotowania do igrzysk w Moskwie w 1980 r.
peerelowskie służby rozpoczęły tuż po zakończeniu olimpiady w Montrealu, m.in. poprzez próby
rozpowszechnienia sportu w kraju. W sprawę odpowiedniego przygotowania się do olimpiady
włączono także środki masowego przekazu.
Główną częścią tego opracowania jest oczywiście analiza mechanizmów działań służb PRL
określonych kryptonimem „Moskwa ’80”. Działania te służyć miały odpowiedniemu zabezpie-
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czeniu olimpiady w Moskwie i obejmowały np. odpowiedni dobór osób wyjeżdżających do ZSRS
oraz kontrolowanie uczestników igrzysk.
Praca opisuje też rolę środków masowego przekazu w działaniach MSW. Na przykładzie
Bohdana Tomaszewskiego i Bogdana Tuszyńskiego, komentatorów sportowych moskiewskiej
olimpiady, ukazuje zainteresowanie SB dziennikarzami oraz ich zmagania z bezpieką.
Informacje na temat akcji „Moskwa ’80” autor zaczerpnął w dużej mierze z materiałów źródłowych znajdujących się w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Akt Nowych.
Niektóre z wykorzystanych dokumentów zamieszcza w aneksie. Ponadto korzystał z opracowań
i książek wspomnieniowych, a także na potrzeby tej pracy osobiście spotkał się z Bohdanem
Tomaszewskim.
Opracowanie Artura Cegiełki porusza jeden z aspektów kontroli władz PRL nad społeczeństwem. Aspekt ten okazuje się być bardzo złożony, a autor na przykładzie moskiewskich igrzysk
stara się odsłonić kolejne jego warstwy. Kwestia to z pewnością interesująca i mało znana
– może z wyjątkiem słynnego gestu Kozakiewicza.
MJ

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski,

Nie zapomnij o Kresach
(Kraków: Małe Wydawnictwo, 2011)

Trzy lata temu wydałem książkę Przemilczane ludobójstwo na Kresach,
opisującą zbrodnie dokonane w latach 1939-1947 na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów,
Ukraińską Powstańczą Armię, Dywizję SS „Galizien” i inne ukraińskie
organizacje kolaborujące z III Rzeszą.
Publikacja spotkała się z dużym zainteresowaniem, czego wyrazem były liczne zaproszenia
na spotkania autorskie w wielu miejscowościach na terenie całej Polski, a także w Austrii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Argentynie. Plonem tych spotkań było zebranie wielu kolejnych relacji wciąż żyjących świadków ludobójstwa. Materiały zbierałem przez wiele lat, gdyż
jako duszpasterz Ormian i miłośnik histori i uważam za swój obowiązek dokumentowanie spuścizny społeczności kresowej i ormiańskiej.
W pierwszej części, Kresowianie żądają prawdy, opisuję zmagania Kresowian i ich potomków
oraz sympatyków Kresów Wschodnich w walce o prawdę historyczną o ludobójstwie. Walka ta
jest bardzo trudna, gdyż elity III Rzeczpospolitej – ze względu na poprawność polityczną, narzucaną przez środowiska Gazety Wyborczej i nieistniejącej już Unii Wolności, oraz utopijną tzw.
teorię Jerzego Giedroycia – wolą zapomnieć nie tylko o Kresach Wschodnich, ale nawet o Polakach nadal tam mieszkających.
Druga część, Historie, które warto poznać, zawiera moje szkice historyczne, opublikowane
w ostatnich latach w formie felietonów w Gazecie Polskiej. One również częściowo powiązane są
z tematyką kresową. Trzecia część, Ormianie polscy, poświęcona jest emigrantom spod Araratu,
którzy przez wiele wieków wraz z Polakami i innymi mniejszościami narodowymi współtworzyli
tradycję i historię Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej – i zawsze są jej wierni.
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Tadeusz Płużański,

Bestie. Nieukarani mordercy Polaków
(Warszawa: 3S MEDIA, 2011)

Jest to reporterskie śledztwo o ludziach, którzy w czasach komunizmu mordowali polskich patriotów, za co nigdy nie zostali ukarani.
Autor od kilkunastu lat bada sprawy stalinowskich oprawców – tytułowych bestii. O wielu takich „porządnych ludziach” traktuje niniejsza
książka. Praca Tadeusza Płużańskiego jest gigantycznym kompendium
wiedzy o terrorze komunistycznym w latach powojennych, o próbach oddania sądowej sprawiedliwości oprawcom po 1989 r., oraz o trudnej drodze prawdy o tamtych czasach w III RP. Z niektórymi z nich tytułowych „bestii” autor rozmawiał – spotykał się też z ich
ofiarami oraz rodzinami ofiar, bo – jak podkreśla – ich głos powinien być najmocniej słyszalny.
Przez 22 lata III RP nie udało się osądzić żadnego sędziego i prokuratora, którzy w latach
40. i 50. skazywali polskich patriotów – i to pomimo tego, że prawnie zakwalifikowano ich czyny
jako komunistyczne zbrodnie sądowe i zbrodnie przeciwko ludzkości. Nawet jeżeli niektórym
osobom postawiono zarzuty, to i tak nie poniosły żadnych konsekwencji karnych – tak było
w przypadku jednego z komunistycznych sędziów, który został skazany, ale wyrok ten uchylono.
Pozostali, mimo twardych dowodów, zostali uniewinnieni bądź ich procesy umorzono z powodu
„braku ustawowych znamion przestępstwa”, lub ciągnęły się tak długo, że oskarżeni zmarli.
Niektóre procesy zawieszono na czas nieokreślony lub zwrócono akta do uzupełnienia. Jeden
z sądów w ogóle odmówił rozpatrzenia sprawy… A przecież tu nie o zemstę chodzi, ale o sprawiedliwość. Klimat polityczny nie sprzyja rozliczaniu komunistycznych zbrodniarzy. Jeszcze
w 1999 r. prezydent Kwaśniewski odznaczył Stanisława Supruniuka, ubeckiego kata Rzeszowszczyzny, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2003 wręczył Krzyż Oficerski tego orderu innemu oprawcy. Jak widać, w III RP odróżnienie kata od osoby zasłużonej
dla Polski nie jest wcale oczywiste.
MJ

Sławomir Cenckiewicz,

Anna Solidarność: Życie i działalność Anny
Walentynowicz na tle epoki (1929-2010)
(Poznań: Zysk i S-ka, 2010)
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Jest to monumentalny i dogłębnie udokumentowany pomnik działaczki opozycyjnej, która z klasowo-socjalistycznych pozycji ewoluowała
na niepodległościowe, a potem narodowo-katolickie barykady. W zasadzie tytuł powinien brzmieć: „Anna Niezłomna i inni”. Praca dotyczy
bowiem całego środowiska Wolnych Związków Zawodowych na Wybrzeżu. Bohaterka gardziła politykami, nie szła na kompromis. Była „kłopotliwą ikoną Sierpnia
‘80”. Pani Anna to „ciotka rewolucji”, jak sama powiedziała ubekom. Jawi się jako jednoznacznie
bohaterska, oddana sprawie działaczka. Biedna, bez formalnej edukacji, ale głęboko wrażliwa
na krzywdę innych. Początkowo wyrażała to dyskursem propagandy komunistycznej, potem jakimś zbitkiem haseł lewicowych, aż w końcu w publiczny swój słownik wkomponowała wiarę
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katolicką. Wyszedł z tego solidaryzm narodowy, taka postawa neo-narodowo-chrześcijańska. Jedyną bodaj opoką, którą zachowała przez większość życia był Kościół, potem spersonifikowany
w osobie Papieża Jana Pawła II.
Bojowa, prostolinijna, wręcz prosta. Miejscami straszliwie naiwna. Przy niej Lech Wałęsa
jawi się jako stary wyjadacz, zoon politikon. Ten gra ze wszystkimi jak wytrawny operator. Raz
reprezentuje stoczniowców, potem ich wskazuje ubekom; donosi przez pewien czas, potem
zrywa współpracę, związuje się z opozycją, szefuje „Solidarności”, wycina „Gwiazdozbiór”, staje
się noblistą, symbolem. Gada z Zachodem, klajstruje z policją, przewodzi masom. Potem dogaduje się z czerwonymi przy tzw. okrągłym stole, zostaje prezydentem. Szydzi sobie z niezłomnych. Lechu to zupełna anty-Anna. Wałęsa dlatego jest dużo bardziej czytelny na Zachodzie.
Wydaje się tam ciekawszy, bo wielowątkowy. Pani Anna jest nieskazitelna i jednowymiarowa.
Taka była naprawdę. Na Zachodzie właściwie nie potrafią się do takich bohaterów odnieść
– no, chyba, że zrobi o nich film Mel Gibson.
Do tego wszystkiego autor dostawia bardzo szeroki kontekst, jak najbardziej potrzebny. Historyk wyprowadza dygresję od dygresji, rozbudowuje przypisy do rozmiarów eseju, ładuje
w tekst dodatkowe wątki. Dokładnie tak trzeba. Sucha biografia nie wystarczy, bowiem kontekst został zakłamany i zawłaszczony. Należy go odtworzyć przez bardzo cierpliwą archeologię
pamięci, co Sławomir Cenckiewicz robi bardzo dobrze. Inaczej wyszłaby niezdarna apologia
jednostki, bez koniecznego kontekstualizowania jej czasów.
Biografia jest solidna. Szkoda tylko, że źródła do jej wczesnego życia są bardzo nieliczne.
Sławomir Cenckiewicz właściwie nie weryfikuje opowieści rodzinnych o jej wczesnym dzieciństwie. Nie badał ani archiwów kresowych na Wołyniu, ani właściwie dotyczących czasów przed
1970 r. kościelnych dokumentów w Polsce. W jednym wypadku zabrakło mu zmysłu krytycznego. Ojciec bohaterki miał zginąć w kampanii wrześniowej, ale autor opisuje jego pogrzeb
z udziałem rodziny. To doprawdy niezwykłe, chyba, że ojciec poległ przy domu. Miał być jednak
żołnierzem na froncie na zachodzie kraju, a nie na Kresach. Chyba prawie się nie zdarzało, żeby
udało się przewieźć zwłoki poległego do domu w takich warunkach. A jak nazywali ziemianie
się, którzy mieli przygarnąć, ale też i wyzyskiwać Panią Annę? Dlaczego autor nie zrobił z nimi
wywiadu? To niemożliwe, że zostali oni w swoim majątku pod okupacją sowiecką. Takich deportowano, coś się tu nie zgadza. Informacje na temat jej dziejów pod okupacją niemiecką też
nie są zadawalające. A co z rewelacjami, że Pani Anna była pochodzenia ukraińskiego? Wygląda
na to, że autor opisał Annę Solidarność całkowicie wyczerpująco, ale nie dopracował części
o Annie Lubczyk.
MJCh

(red) Aneta Dawidowicz, Ewa Maj

Prasa Narodowej Demokracji od roku 1939
do początku XXI wieku, tom 2
(Lublin: UMCS, 2011)

Niniejszy tom to kontynuacja pracy zbiorowej pod tym samym tytułem, poświęconej okresowi 1887-1939, która ukazała się w 2010 r. Obecny,
drugi tom pod względem chronologicznym podzielony został na dwie części: w pierwszej omówiono dzieje prasy narodowej w latach 1939-1989;
druga dotyczy tytułów prasowych ukazujących się po 1989 r. Omawiana
pozycja jest przedsięwzięciem udanym i ważnym pod względem poznaw-

czym. Pozwala prześledzić ewolucję prasy narodowej w stosunkowo długim okresie, nasyconym
przemianami politycznymi, społecznymi i cywilizacyjnymi w Polsce.
Zagadnieniu prasy konspiracyjnej dwa przyczynki poświęcił Mirosław Orłowski. W pierwszym scharakteryzował największe pisma konspiracji narodowej – Walkę i Szaniec; w drugim zaś
przybliżył czytelnikowi sylwetkę Tadeusza „Prusa” Macińskiego – redaktora naczelnego Warszawskiego Głosu Narodowego. Okres wojenny uzupełnia szkic Bernadetty Nitschke dotyczący
publicystyki Adama Doboszyńskiego na łamach wydawanej na wychodźstwie Walki. Stanisław
Killian zaprezentował czytelnikom najważniejsze periodyki emigracyjne Stronnictwa Narodowego wychodzące we Francji i USA. Z problematyką krajowej prasy drugoobiegowej zmierzyli
się Tomasz Kenar i Tomasz Sikorski.
W drugiej części tomu, poświęconej prasie endeckiej wydawanej po 1989 r. trzy szkice Artura
Grudniaka, Bartosza Smolika i Anety Dawidowicz poświecone zostały Myśli Polskiej. Ponadto,
Jolanta Krawczyk zaprezentowała czytelnikom Tygodnik Narodowy Ojczyzna, Ewa Maj Nowy Przegląd Wszechpolski, Konrad Jajecznik Wspólnotę, Patryk Tomaszewski Sprawę Polską, a Rafał Dobrowolski Myśl.pl.
RD

Paweł Wieczorkiewicz, Justyna Błażejowska,

Przez Polskę Ludową
na przełaj i na przekór
(Poznań: Zysk i Ska, 2011)
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Ta książka nie jest klasycznym opisem dziejów PRL, nie jest nawet
pracą sensu stricte naukową, lecz zbiorem felietonów publicystycznych.
Mimo to, jest to dzieło ze wszech miar ciekawe, napisane z erudycją
i znajomością rzeczy.
Opisuje kilkanaście wybranych zagadnień z historii tej dziwacznej komunistycznej karykatury prawdziwej Polski, w której – jak mawiał Kisiel – „codziennie w heroicznym trudzie pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju”. Mamy więc co nieco o kulturze, od
zmagań pisarzy z władzą poczynając na wszechobecnej cenzurze druków, piosenek i wszelkiej
innej działalności publicznej kończąc. Jest barwnie opisana moda PRL, która czasami była wyrazem sprzeciwu wobec systemu, a kiedy indziej niedościgłym wyzwaniem dla obywateli „kraju
wiecznych niedoborów”.
Poznajemy życie codzienne zwykłych ludzi zmuszonych do ciągłej walki o podstawowe produkty spożywcze i higieniczne. Jest o kulisach władzy, pierwszych sekretarzach PZPR (z nadania Moskwy nadzorujących tę quasi-kolonię sowiecką), o politycznym wymiarze sportu, ale także
wydarzeniach czerwca 1976 r. (stosunkowo najmniej dziś znanego buntu robotniczego) i wreszcie genezie stanu wojennego. Jest też historia polskiego fenomenu – drugiego obiegu wydawniczego. To właśnie Polacy, jedyni w całym bloku sowieckim, stworzyli wielki podziemny ruch
wydawniczy, na który składały się setki oficyn i drukarni oraz tysiące ukazujących się w każdym
zakątku kraju gazetek i książek (czasami w wielotysięcznych nakładach), nie wspominając
o ulotkach, czy takich kolekcjonerskich gadżetach, jak znaczki pocztowe czy cegiełki na działalność opozycyjną. Cennym dodatkiem są tematyczne kalendaria. Mimo, że nie jest to książka
w pełni ukazująca czym była PRL, warto ją polecić, także historykom.
WJM
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Kryptonim „Klan”: Służba Bezpieczeństwa
wobec NSZZ „Solidarność” w Gdańsku,
tom 1: wrzesień 1980 – wrzesień 1981
(red.) Marzena Kruk, Radosław Żydonik,
przy współpracy Sławomira Cenckiewicza
(Warszawa i Gdańsk: IPN KŚZpNP, 2010)

Praca ta jest w pewnym sensie dokumentalnym uzupełnieniem biografii Anny Walentynowicz. Ale jest również samoistnym przyczynkiem
do historii niepodległościowego ruchu narodowego, który maskował się jako Niezależny Samorządny i wykluwał z „Solidarności”. I tam jest o wszystkim. O tym jak Jacek Kuroń chciał zapobiec powstaniu „Solidarności”, a proponował trockistowskie sowiety, czyli rady robotnicze
(Trocki w czasie rewolucji 1905 r. był związany z grupą „Mieżdurajonców”, którzy proponowali
właśnie takie rozwiązanie systemowe). O tym jak inni chcieli „wielowiązkowości” i jak ostatecznie zdecydowano, że powstanie jeden związek. Dowiadujemy się, że co prawda Karol Modzelewski zaproponował ogólnopolską nazwę „Solidarność” we wrześniu, ale to Krzysztof
Wyszkowski ją pierwszy zastosował miesiąc przedtem dla biuletynu strajkowego. (Notabene „Solidarność” była nazwą żydowskiej spółdzielni spożywców we Wrocławiu w późnych latach 40.
i 50., ale o tym nie wspomina się.)
Dalej znajdziemy dokumenty o tym, jak esbecy dezintegrowali „Solidarność”, o działalności
licznych TW (ponieważ wielu agentów zdezerterowało po sierpniowym zwycięstwie, MSW początkowo zakazało umieszczać agenturę w strukturach „S”, ale wnet przekroczyło znacznie
plany rekrutacyjne); o prześladowaniach działaczy i o inwigilowanych przez SB intelektualistach, takich jak Lech Bądkowski. Kryptonim „Klan” dokumentuje pozytywną rolę w strajku sierpniowym neo-endeków z Ruchu Młodej Polski, którzy byli sekowani później przez lewaków. Ale
pokazuje też wściekłość endekoidalnych „prawdziwków”, szarżujących z rozkazu Wałęsy na
wszystkich jego wrogów, a szczególnie lewicowy „Gwiazdozbiór”. Dla specjalisty jest to zbiór
dokumentów niezbędny. Dla pasjonatów – amatorów też.
MJCh

Sławomir Cenckiewicz,

Śladami bezpieki i partii:
Studia – źródła – publicystyka
(Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2009)

Książka ta jest moim zdaniem bardzo cenna z uwagi na jej różnorodną tematykę. Stanowi ona dalszy ciąg Oczami bezpieki. Najnowszy
zbiór studiów jest bardzo pomocny również z tego względu, że nie
muszę już wyszukiwać polemik i esejów autora w rozmaitych pismach.
Są wygodnie zgromadzone w jednym miejscu. Ponadto, jest bardzo ciekawe obserwować geometryczny wzrost wiedzy Sławomira Cenckiewicza. Tu i tam uzupełnia niedostatecznie poznane przez siebie zdarzenia. W wielu miejscach usprawnia swoje uprzednie przemyślenia,

pogłębia je. No i zawsze i wszędzie rozkłada swych polemistów na obie łopatki. Lepiej dałby
sobie spokój z kopaniem niekompetentnej Gazety Wyborczej. Czego innego można się po tym
organie post-KPP spodziewać? Przecież i tak nieźle dostaje się czerwonym oprawcom, różowym
kolaborantom oraz rozmaitym wrogom prawdy. Na przykład, wymienił agenta NKWD Bolesława
Geberta („Atamana), zresztą rodzica Konstantego Geberta, oraz antypolonijne pląsy czerwonego
dygnitarza Ferdynanda Chabera, notabene ojca Heleny Łuczywo z Gazety Wyborczej.
Dostało się też katolewicy. Tak Sławomir Cenckiewicz pisze o konwergencji interesów SB
i tzw. katolików otwartych w czasie Vaticanum II: „Czym innym jest jednak ukazanie pewnych
zbieżności w oczekiwaniach względem Soboru ze strony modernistów i komunistów. To prawda,
że przyświecały im często inne intencje, co nie znaczy, iż nie należy ich analizować, a przez to
również porównywać »soborowej« strategii liberalnych katolików i komunistów. Dziś, po ponad
czterdziestu latach mamy prawo zastanawiać się nad kulisami Soboru, a przede wszystkim przyglądać się jego następstwom i wyciągać z nich wnioski na przyszłość”. Tego rodzaju komentarze
sprawiają człowiekowi radość, że do kraju w końcu trafiła ostra optyka emigracyjna, piętnująca
„intrygantów i zdrajców”, takich jak przedwojenni generałowie Izydor Modelski i Stefan Mossor.
Słusznie dostało się też „realiście” Stanisławowi Mikołajczykowi. Ostre polemiki, szokujące
fakty, ciekawe przemyślenia, fantastyczne dokumenty. Mimo wszystko wydaje się, że z wiekiem
ten historyk złagodniał, choć naturalnie nie „spokorniał”; i choć spuścił z prokuratorskiego tonu,
to stara się być bardziej sędziowski niż śledczy.
MJCh

Henryk Głębocki,

Policja tajna przy robocie:
Z dziejów państwa policyjnego w PRL
(Kraków: Arcana, 2005)
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Autor specjalizuje się w historii dziewiętnastowiecznej Rosji. Zajmując się Ubekistanem spłacił dług jego ofiarom oraz wypełnił patriotyczny obowiązek, niemal jak Henri Pirenne. Tak trzeba. Pisze wprost:
„W polskiej »wojnie o pamięć« w III RP jedną z nielicznych sfer, której
jeszcze nie zdominowały zupełnie siły wywodzące się z układu b. właścicieli PRL oraz ich
alianci, pozostają rzetelne historyczne badania. […] Dlatego tak kluczowe znaczenie ma
uczciwa i rzetelna, zgodna ze sprawdzonym warsztatem pracy historyków, analiza tego, co udało
się ocalić z archiwów komunistycznej policji politycznej i udostępnić dzięki przekazaniu tych
akt IPN”.
Policja tajna przy robocie to zbiór szkiców uprzednio już publikowanych o komunistycznym
aparacie terroru, z wyjątkiem bardzo cennego eseju Ewy Zając o nomenklaturze, procedurach
i przepisach obowiązujących w archiwach aparatu terroru. Część przemyśleń i badań Henryka
Głębockiego odnosi się uniwersalnie do PRL, a nawet do całych Sowietów. Ale większość szczegółowych dociekań dotyczy przede wszystkim Krakowa i Małopolski. Jest o rozpracowywaniu
Studenckich Komitetów Solidarności (SKS), a nawet o płacach agentów SB. Przyczynki o dezintegracji środowisk intelektualnych i pojedynczych intelektualistów, takich jak Adam Zagajewski, są przewidywalne i deprymujące. Najwięcej nauczyłem się z części metodologicznej: „PRL
była częścią Imperium Sowieckiego, którego służby nie miały żadnych ograniczeń w gromadzeniu

WYSYP KSIĄŻEK

informacji i przeprowadzaniu na terytorium swego satelity operacji specjalnych. Symbolem tego
stanu rzeczy jest fakt, iż część centralnych kartotek bezpieki była prowadzona w układzie zgodnym z alfabetem rosyjskim, przy fonetycznym zapisie nazwisk” (s. 12). Sapienti sat.
MJCh

Jacek Komuda,

Samozwaniec, tom 1-3
(Lublin: Fabryka snów, 2009-2011)

Bardzo rzadko zdarza się, że omawiamy w Glaukopisie powieści. W wypadku zrobiliśmy wyjątek, gdyż jest to dzieło niezwykłe. Opisuje ono największy triumf Rzeczypospolitej, tzw.
Dymitriadę, wyprawę wojsk polskich na Moskwę i osadzenie na
tronie carów Dymitra Samozwańca na początku XVII w. Jacek
Komuda, którego bez wahania można nazwać pierwszym piórem współczesnej polskiej powieści
historycznej, dobrze przygotował się od strony historycznej: wykonał kolosalną kwerendę archiwalną, zebrał rozproszone i często nieznane relacje i pamiętniki, dokumenty oraz inne opisy
tamtych odległych wydarzeń. Autor niezwykle starannie i z dużym pietyzmem ukazał historyczne
realia epoki. Dotyczy to zarówno strojów, wydarzeń historycznych i miejsc, w których rozgrywają
się opisywane zdarzenia, jak i zwyczajów, mentalności, zachowań oraz języka bohaterów tej sarmackiej sagi. Dla osób nieobeznanych z historią na końcu książki przypisy, napisane równie ciekawe co sama powieść. To nie truizm, że wartka, pełna przygód i nagłych zwrotów akcja oraz
barwne, wręcz plastyczne opisy powodują, że dzieło to czyta się jednym tchem. Powieść nie została jeszcze ukończona: do tej pory ukazały się trzy tomy. Można tylko żywić nadzieję, że Autor
nie każe nam na ostatnią część czekać nazbyt długo. Polecamy i to bardzo.
WJM

Tomasz Banach,

Rzymska tradycja prawna w myśli politycznej
Narodowej Demokracji (1918-1939)
(Warszawa: Wydawnictwo Prasy Lokalnej, 2010)

Praca ta ma charakter pionierski i interdyscyplinarny – zawiera elementy z zakresu: historii, historiozofii, filozofii, politologii, religioznawstwa. W swojej pracy Tomasz Banach analizuje stosunek narodowców
do religii i Kościoła oraz zagadnień cywilizacyjnych. Autor zestawił
publicystykę ideologów endecji ze spuścizną pisarską prof. Feliksa Konecznego, pismami filozofów chrześcijańskich i hierarchów Kościoła katolickiego z międzywojennej Polski oraz specjalistami od prawa rzymskiego. Dla teoretyków obozu narodowego główny punkt odniesienia
stanowi świat wartości cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Przeciwstawiali oni Rzym republikański i prawo republikańskie Rzymowi cesarskiemu, który ulegał wpływom orientalnym, co
doprowadziło do powstania bizantynizmu: „Samo prawo rzymskie – pisze Banach – postrzegali

przez pryzmat antynomii Zachód – Wschód oraz nacjonalizm – kosmopolityzm. Prawo »wczesnorzymskie« oceniali pozytywnie jako bliskie prawu narodowemu i ściśle związane z etyką, natomiast prawo bizantyjskie będące zorientalizowanym prawem rzymskim uznali za neutralne
etycznie prawo kosmopolityczne”.
Z trzech filarów kultury antycznej, które ukształtowały tożsamość Zachodu: filozofii greckiej, prawa rzymskiego i religii chrześcijańskiej – dwa ostatnie były głównymi źródłami inspiracji
dla teoretyków Narodowej Demokracji. Narodowcy niechętnie odwoływali się za to do myśli
greckiej, podkreślając jej indywidualizm, który stawiał jednostkę w opozycji do społeczeństwa,
religii, hierarchii. Nie bez znaczenia był też fakt, że stała się ona inspiracją dla osiemnastowiecznego indywidualizmu liberalnego, który dezintegrował więzi społeczne i przyczynił się
do kryzysu cywilizacji europejskiej.
RD

Piotr Niwiński,

Działania komunistycznego aparatu
represji wobec środowisk kombatantów
wileńskiej AK, 1945-1980
(Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN i Oﬁcyna Wydawnicza Rytm, 2008)
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Jest to niezwykle ważna, lecz przygnębiająca dla mnie osobiście
książka, bo to właściwie sami znajomi: koledzy i koleżanki mojej babci
i dziadka z wileńskiej AK. O niektórych wymienionych tam agentach
bezpieki „się mówiło”, ale naturalnie dowodów nie było. Boli Zygmunt Augustowski, boli Longin Wojciechowski i wielu innych. Cieszy jednak, że autor w zniuansowany sposób opisuje
postaci agentów. W niektórych wypadkach są to po prostu zdrajcy i zaprzańcy, a w innych ofiary
SB, które starały się z jej sideł wyswobodzić. Jeszcze inni podpisali zobowiązanie do współpracy,
ale zupełnie się z tego nie wywiązywali. A w końcu byli tacy, którzy odmówili kolaboracji z wrogiem (a w tym i moja babcia, i dziadek!). Uderza jak dużo wysiłku i środków, a w tym i finansowych, aparat terroru PRL włożył najpierw w mordowanie, potem męczenie i więzienie,
a w końcu dezintegrację oraz skłócenie środowiska wileńskiej AK. „Jednym ze sposobów walki
ze środowiskiem wileńskim w tym okresie [lata 70.] było jego rozbijanie, głównie przez rozgłaszanie nieprawdziwych wiadomości o współpracy niektórych osób z SB” (s. 370). Za pomocą
niewybrednych metod i wielkich nakładów pracy oraz zdradzieckiej agentury uniemożliwiono
kombatantom samoorganizację. Zabroniono nawet fundowania tablic upamiętniających zmarłych. Doprowadzono do tego, że nawet zbieranie relacji zajmowało całe lata. Komuna pozwalała
na publikowanie tylko tych autoryzowanych wspomnień, które omijały prawdę o zwalczaniu
sowieckiego wroga na Kresach. Naturalnie faworyzowano prace często autorstwa agentów, kolaborantów, bądź co najmniej osób spolegliwych. Niezłomni nie mieli szans zaistnieć. Trudno
się dziwić, że właściwie nie funkcjonują oni w polskim społeczeństwie do dziś. A nazwiska
takie, jak Sabina Korejwo powinny być zapisane złotymi zgłoskami w księdze pamięci narodowej. Jeszcze w latach 70. prześladowano jej nastoletniego syna za próby upamiętnienia kolegów
i koleżanek przez panią Korejwo (s. 367).
MJCh
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Krzysztof Kaczmarski, Paweł Tomasik,

Adam Doboszyński 1904-1949
(Rzeszów: IPN, 2010)

Wydany przez IPN album to unikat w dotychczasowej historiografii
polskiego obozu narodowego. Blisko 250 stron wypełnia wielka liczba
nieznanych fotografii i dokumentów dotyczących życia i działalności
jednego z najbardziej nietuzinkowych działaczy polskiego ruchu narodowego. Doboszyński był bowiem najwyższej klasy intelektualistą i pisarzem, wybitną indywidualnością, działaczem społecznym oraz
aktywistą politycznym, o czym dotąd niechętnie pisano. Został skazany na śmierć przez komunistyczny trybunał w jednym z najgłośniejszych pokazowych procesów lat 40. i stracony – po
śmierci propagandyści PRL przez kolejne dekady próbowali zohydzać jego osobę karykaturalnym wizerunkiem rzekomego głównego „szwarccharakteru” II Rzeczypospolitej. Album Kaczmarskiego i Tomasika przywraca Doboszyńskiemu dobre imię, wyjaśnia przypisywane mu
fałszywe oskarżenia oraz ukazuje szereg nieznanych faktów z jego życia. Warto przypomnieć,
że choć był oficerem rezerwy, przed kampanią wrześniową z przyczyn politycznych nie objęła
go mobilizacja: mimo to dołączył jako ochotnik do jednego z oddziałów, został ranny i odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1940 r., za udział w walkach we Francji, otrzymał Croix de Guerre.
W pracy tej znajdujemy także szczegóły „Wyprawy Myślenickiej” z 1936 r. i związanego z nią
procesu, działalność Doboszyńskiego na emigracji, gdzie należał do głównych kontestatorów
polityki gen. Sikorskiego, a wreszcie sprawę jego powrotu do okupowanego przez komunistów
kraju w 1946 r., co doprowadziło go do celi śmierci Wiezienia Mokotowskiego. Polecamy i to
zdecydowanie.
WJM

(red.) Mieczysław Ryba

Rzeczpospolita Akademicka.
Działalność młodzieży studenckiej na KUL-u
w Drugiej Rzeczypospolitej
(Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010)

Prezentowana pozycja jest pokłosiem konferencji z okazji 90-lecia
KUL, zorganizowanej przez działający w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vademecum. Zamieszczone w publikacji teksty przedstawiają zarys działalności związków studenckich:
organizacji samopomocowych, korporacji akademickich oraz środowisk związanych z głównymi
nurtami życia polityczno-społecznego: narodowego, piłsudczykowskiego i katolicko-społecznego. Natomiast artykuł poświęcony stowarzyszeniom modlitewnym nieco odbiega od konwencji pracy, gdyż autor tego tekstu omawia kierunki aktywności w perspektywie całej diecezji
lubelskiej, a zagadnienie funkcjonowania stowarzyszeń religijnych wśród studentów jedynie
sygnalizuje. Wspomniane rozważania poprzedza wprowadzenie, w którym redaktor tomu, Mieczysław Ryba, ukazuje koncepcję uniwersytetu katolickiego i myśl edukacyjną, jaką prezentował

założyciel Uniwersytetu Lubelskiego i jego pierwszy rektor – ks. prof. Idzi Radziszewski. Studenckim stowarzyszeniom, takich jak koła naukowe poszczególnych profesji, reprezentacje
ogólnoakademickie, Akademicki Związek Sportowy, Akademicki Związek Zbliżenia Międzynarodowego „Liga”, akademickie oddziały Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Białego
Krzyża, Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, do których ochoczo garnęli się żacy, co
prawda nie poświęcono oddzielnych szkiców, jednak autorzy poszczególnych studiów wspominali o nich w swoich artykułach. Omawianą pracę uzupełniają wspomnienia Stanisława Śniechórskiego (1913-2008), członka najstarszej korporacji akademickiej w Lublinie „Concordia”,
oraz kilkanaście unikatowych, wcześniej niepublikowanych fotografii, ilustrujących czym była
Rzeczpospolita Akademicka
RD

Jan Marian Włodek,

Jan Włodek.
Legionista, dyplomata, uczony
(Kraków: Małe Wydawnictwo, 2009)

Książka ta jest najlepszym dowodem, jak wiele cennych dokumentów i kapitalnych relacji można jeszcze odnaleźć w archiwach rodzinnych. Jan Włodek to postać nietuzinkowa – podróżnik, naukowiec,
legionista i ziemianin, należał do przedwojennej polskiej elity intelektualnej. Politycznie był związany z Piłsudskim i obozem sanacyjnym, jednak był to wybór ideowy,
a nie – jak to się często zdarzało – koniunkturalny. Aresztowany wraz z innymi profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego w „Sonderaktion Krakau”, zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Po latach jego syn zebrał i uporządkował rodzinne papiery, w tym ocalałe
zapiski ojca i swoje własne, zdjęcia oraz listy, co dało początek niniejszej książce. To opowieść
o wspaniałej polskiej rodzinie i jej losach w zawierusze XX wieku, zwłaszcza tych szczególnie
smutnych z okresu okupacji niemieckiej i sowieckiej po 1944 r. Książka została niezwykle starannie wydana, wiele dokumentów reprodukowano w kolorze, za co należą się wyrazy uznania
wydawcy, który nie starał się oszczędzać na jakości. Pozycja zdecydowanie warta polecenia.
WJM

Andrzej Rybicki,

Z Kamerą na froncie i w departamencie.
Jan Włodek 1885-1940,
fotoreporter legionowej epopei
(Kraków: Małe Wydawnictwo, 2010)
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Ta niewielka pozycja stanowi rodzaj erraty do wyżej omówionej
książki – opisuje bowiem epizod legionowy Jana Włodka. Jako ochotnik
wstąpił on formacji legionowych jesienią 1914 r. oddając do dyspozycji
swój prywatny samochód. W 1916 r., już jako porucznik, brał udział
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w ciężkich walkach na Wołyniu. Był żołnierzem, ale także zapalonym fotografem – z tamtego
okresu zachowała się pokaźna kolekcja zdjęć dokumentujących tamten niezwykły czas. To właśnie te zdjęcia, dotąd jeszcze niepublikowane, stanowią gros zawartości tej książki. Kapitalna
rzecz, szczególnie dla zainteresowanych militariami. ·
WJM

Bartłomiej Rychlewski,

Po dolinach i po wzgórzach…
Monograﬁa oddziału Jana Sadowskiego
i Piotra Burdyna 1949-1942
(Warszawa: Agencja Akces, 2010)

Polska historiografia jeszcze długo nie będzie cierpiała na przesyt
publikacji o powojennym antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym. Po czasach PRL pozostała tak wielka czarna dziura, dotycząca tej tematyki, że potrzeba
wiele pracy i kolejnych kilku dekad badań, aby przynajmniej częściowo załatać tę lukę. Jednym
z historyków, którzy podjęli się tej żmudnej roli jest Bartłomiej Rychlewski. Opisał on jeden z najmniej znanych epizodów tamtych walk: działalność partyzantki niepodległościowej na terenie
Suwalszczyzny i Pojezierza Augustowskiego. Działał tam w latach 1949-1952 oddział Piotra Burdyna i Jana Sadowskiego, przez który przewinęło się ponad 30 osób. Żołnierze ci wywodzili się
z AK i struktur WiN, większość z nich wcześniej ujawniła się, jednak byli nieustannie szykanowani
i nagabywani do współpracy z UB, co spowodowało, że nie widzieli innej możliwości, jak tylko
zejście do podziemia. Ich działania koncentrowały się na karaniu chłostą, a niekiedy fizycznej likwidacji agentów UB, członków milicji i ORMO oraz terenowych aktywistów PZPR i ZMP. Sporadycznie dochodziło do współpracy z partyzantami litewskimi, którzy przenikali na tereny Polski
przez nieszczelną granicę. Burdyn i jego ludzie nie mieli na dłuższą metę szans w tej nierównej
walce z komunistami: przeciwko oddziałowi zmobilizowano bowiem setki funkcjonariuszy MO
i UB, kompanie KBW, WOP oraz armię donosicieli. Większość partyzantów poległa, innych zamordowano – tylko nieliczni przeszli przez więzienia i dotrwali do końca wyroków – w latach 60.
To zupełnie nieznane historie. Polecamy.
WJM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w oczach służb specjalnych PRL:
Wybór źródeł z lat 1982-1989
(Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011)

Praca ta powstała z inicjatywy szeregowego członka „Solidarności”
i działacza podziemia na UAM – Kazimierza Świrydowicza. Ten matematyk podjął ów temat badawczy z uwagi na fakt, że profesjonalni historycy zaniedbali stan wojenny w Poznaniu, a szczególnie na jego

uczelni. Do współpracy zaprosił Tomasza Schramma, autora wstępu, oraz Roberta Nowickiego,
który zamieścił w aneksie wnikliwy esej metodologiczny.
Ujawnione dokumenty opisują w większości raczej drobne szykany. Nie ma właściwie mordów skrytobójczych, a za to jest wyrzucanie z pracy, ciąganie po sądach, donosy i wszędobylscy
donosiciele. Jasne, to nie lata 40. czy 50. Terror nie osiągnął takiego poziomu. Ale to te same
metody, ci sami rozkazodawcy z Kremla, ci sami kaci, albo ich pomiot, wdrażający się w sztuce
męczenia tych, którzy łaknęli wolności. W końcu podkreślmy raz jeszcze, że zbiór dokumentów
z inwigilowania uniwersytetu powstał z oddolnej inicjatywy tych, którzy się nie poddali i uznali,
że walka skończy się dopiero wtedy, gdy upamiętnimy dobro a napiętnujemy zło.
MCh

Edited by Arnold M. Rose and Caroline B. Rose

MinorityProblems: A Textbook of Readings
on Intergroup Relations
(New York, Evanston, and London: Harper & Row Publishers, 1965)
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Wiele osób zainteresowanych stosunkami polsko-żydowskimi
przed II wojną światową, uważa, że numerus clausus, tj. postulat
ograniczenia liczby Żydów studiujących do 10 proc., czyli ogólnego
odsetka tej mniejszości w kraju, stanowił jakąś dziwaczną polską specyfikę. Czytelnicy mogą być więc zdziwieni dowiadując się, że podobnie działo się w Stanach
Zjednoczonych, z tym, że tam numerus clausus nie był jedynie pomysłem, lecz przepisem
prawnym egzekwowanym przez wiele lat. W 1920 r. niemal każdy liczący się college i uniwersytet amerykański – formalnie lub nieformalnie – stosował system ograniczonych kwot dla
żydowskich studentów. Ponadto, nieoficjalne regulacje utrudniały Żydom awans niemal
w każdym zawodzie. W latach 1944-1945 kilka reprezentatywnych grup stomatologów i psychiatrów wystąpiło otwarcie z propozycją wprowadzenia systemu kwot w tych dziedzinach medycyny. Niniejsza antologia opisuje podobne negatywne doświadczenia, które stały się udziałem
innych wykluczonych: Murzynów, Portorykanów, Meksykanów, Hindusów, Cyganów,
amerykańskich Żydów i Amerykanów japońskiego pochodzenia.
Amerykańscy Żydzi i katolicy byli trochę do siebie podobni, co zauważa Arnold M. Rose komentując ironicznie twierdzenie, że Żydzi ponoszą odpowiedzialność za ukrzyżowanie Chrystusa. „Obecnie nie można mieć wątpliwości, że wielu katolików bez wykształcenia wini Żydów
za zabójstwo Chrystusa. W rzeczywistości, jest prawdopodobnie też nieco niewykształconych
Żydów, którzy do dziś wierzą, że Jezus zasługiwał na ukrzyżowanie dlatego, że fałszywie podawał
się za Mesjasza”. Podobnie było z antagonizmem polsko-żydowskim, który ciągnął się nadal
w Nowym Świecie: „Każdy Żyd i każdy Polak” wie, „że Polacy nienawidzą Żydów i vice versa,
nawet jeśli w rzeczywistości niektórzy Polacy i niektórzy Żydzi nie nienawidzą siebie nawzajem”. Przyczyną tego nie może być katolicyzm Polaków, gdyż Amerykanie włoskiego pochodzenia to także katolicy, ale nikt nie podejrzewa, że Włosi i Żydzi także odczuwają do siebie
nienawiść. Jednak Rose nie wzięła pod uwagę faktu, że wielu członków wspólnoty żydowskiej
nadal atakuje Polaków, co trwa już dziesięciolecia, a polska wrogość wobec Żydów jest zazwyczaj
reakcją na takie ataki.
JP
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Roman Niwierski,

Kryptonim „Kościół”: Dzieje budowy
kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Stalowej Woli w dokumentach Służby
Bezpieczeństwa
(Stalowa Wola: Nasz Czas, 2011)

Jest to ciekawe mikrostudium. Autor omawia sytuację Kościoła katolickiego w PRL, następnie sprawę budownictwa sakralnego w kraju,
ze szczególnym uwzględnieniem diecezji przemyskiej. Opisuje jak pod skrzydłami niezłomnego
bp. Ignacego Tokarczuka organizowali się wierni z inteligencji i ludu, aby wraz ze swoimi duszpasterzami – ks. Józefem Skoczyńskim i ks. Władysławem Janowskim zbudować świątynię. Bitwa,
która zaczęła się w latach 50. trwała do lat 70. Próbowano legalnie i nielegalnie. Pisano petycje
do władz, organizowano materiał budowlany „na lewo”. Komuna to przyznawała pozwolenie, to
znów je cofała. Stale piętrzono kłopoty, oskarżano księży i laikat o działalność kryminalną. Prowadzono operacje dezintegracyjne. Puszczano w ruch propagandę oraz agenturę, a w tym księży
i katechetów. „Dużą rolę w sprawie budowy kościoła odegrała pewna pracownica SB o ps. »Pelargonia«, zaangażowana w prace organizacji przykościelnych. Będąc w bliskim otoczeniu ks.
Skoczyńskiego wmawiała wszystkim, że tylko zachowanie spokoju może doprowadzić do końca
budowę kościoła, a wszelkie inne inicjatywy tylko temu przeszkodzą. Ks. Skoczyński chory, obstawiony przez podsłuchy i otoczony przez ludzi nie budzących zaufania, nie doprowadził do
końca budowy kościoła w Stalowej Woli. Zmarł 20 listopada 1967 r.” (s. 86). Ale na placu boju
stanęli inni. Zło ich nie przemogło. W 1973 r. kardynał Karol Wojtyła poświęcił świątynię.
MJCh

Sławomir Dawidowski,

Evita Peron. Pierwsza dama populizmu
(Suwałki: Wydawnictwo Stato, 2011)

Jest to biografia Evity Peron, kobiety – symbolu Argentyny, postaci
na tyle znanej i niezwykłej, że nie trzeba jej bliżej przedstawiać. Warto
jedynie zaznaczyć, że znany musical Evita oraz nakręcony na jego podstawie film z Madonną w roli głównej, mimo tytułu, nie miały nic wspólnego z prawdą o Evicie Peron. Książka niniejsza jest debiutem młodego
historyka i mimo popularnego charakteru można zaliczyć ją do prac udanych. Autor posługuje się
dobrym stylem, pisze ciekawie i nie ukrywa swojej fascynacji bohaterką, co jednak nie jest niczym
nagannym. Wszechstronnie ukazał fenomen popularności Evity oraz jej zaangażowanie w działalność polityczną i społeczną. Szkoda natomiast, że nie sięgnął do źródeł i opracowań hiszpańskojęzycznych, opierając się niemal wyłącznie na dość skąpym zbiorze literatury i prasy polskiej,
niemieckiej i angielskiej. Pewnym mankamentem tej książki jest też słaba korekta oraz niedociągnięcia edytorskie – skład i łamanie zostały ewidentnie wykonane po amatorsku.
WJM

Agnieszka Łuczak,

Utracone Decorum. Grabież dóbr kultury
z majątków polskiego ziemiaństwa
w Wielkopolsce w czasie okupacji
niemieckiej w latach 1939-1945
(Warszawa-Poznań: IPN, 2011)

Książka Agnieszki Łuczak uzupełnia lukę w badaniach nad niemiecką okupacją ziem polskich w latach 1939-1945. Autorka ukazuje
proces grabieży przez Niemców majątków ziemskich w Wielkopolsce, a także podejmuje próbę
oszacowania rozmiarów wojennych strat kulturalnych, poniesionych polskie ziemiaństwo. Autorka szczegółowo opisuje udział w tym przestępczym procederze niemieckich instytucji naukowych, muzealnych oraz poszczególnych urzędów. Sporządzone na potrzeby pracy tabele
ilustrują zakres grabieży, przeprowadzonej przez rozmaite instytucje.
Zawarte w tytule pojęcie ziemiańskie decorum jest rozumiane jako „spójny zestaw symboli
materialnych i duchowych”. Pozwala to lepiej określić cały kontekst kulturowy, w który zostały
wpisane poszczególne dzieła sztuki, zabytki oraz rodowe pamiątki. Zgromadzone w dworach
i rezydencjach dobra kultury stanowiły specyficzny rodzaj zbiorów, które można by nazwać „żywymi muzeami”.
Książka powstała w oparciu o źródła pochodzące ze zbiorów prywatnych oraz placówek archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych w kraju i za granicą (m.in. w Berlinie, Waszyngtonie,
Londynie). Materiałem źródłowym, mającym zasadnicze znaczenie dla pracy była dokumentacja
instytucji i urzędów III Rzeszy bezpośrednio zajmujących się grabieżą dóbr kultury na terenie
Wielkopolski. Polecamy.
RS

Leonid Rein,

The Kings and the Pawns: Collaboration
in Byelorussia during World War II
(New York and Oxford: Berghahn Books, 2011)
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Jest rzeczą niesamowitą, że – pomimo istnienia dość pokaźnej literatury, głównie polskojęzycznej – w 2011 r. żydowski historyk Leonid
Rein twierdzi, że „polscy historycy, z całkiem zrozumiałych powodów,
wolą pokryć ciszą sprawę kontaktów pod koniec niemieckiej okupacji
Białorusi między niektórymi oddziałami AK a Niemcami. Tylko Yerzy Turonak [sic – Jerzy Turonek] poświęca temu kilka stron w swojej monografii o niemieckiej okupacji Białorusi” (s. 358359). W jeszcze większe zdumienie wprawia czytelnika fakt, że autor nie zna – kluczowych dla
tego tematu – badań historyka Bogdana Musiała. „Wiedza” Reina o polskiej literaturze przedmiotu ogranicza się do kilku krótkich artykułów, przetłumaczonych na niemiecki; zaś jego rozeznanie w literaturze sowieckiej jest przerażająco płytkie. W szczególności dotyczy to sposobu,
w jaki autor potraktował sowiecką inwazję na polskie Kresy Wschodnie we wrześniu 1939 r.,

WYSYP KSIĄŻEK

zaprzeczając faktowi żydowskiej kolaboracji przeciw Polakom z najeźdźcą, pomimo że fakt ten
potwierdzili nawet tacy badacze, jak Dov Levin i Ben-Zion Pinchuk (s. 69-72). Rein popisuje
się też ignorancją w swoim „zrozumieniu” stosunków między sowieckimi a polskimi partyzantami, ignorując kluczowe sowieckie wypowiedzi na ten temat, jak również operacje komunistów
przeprowadzone podstępnie przeciwko AK (np. Naliboki czy Jezioro Narocz). Pisze o nich jako
o „wzajemnych atakach”, które „natężyły się” latem 1943 r. (s. 359). Twierdzi też – wbrew
wszelkim materiałom dowodowym – że AK walczyła po stronie Niemców w lipcu 1944 r., a więc
podczas Operacji „Ostra Brama” (s. 364). W sposób groteskowy odniósł się do filogermańskiego
prof. Władysława Studnickiego, który nie reprezentował nikogo oprócz siebie; potraktował go
jako główne źródło rzekomego intelektualnego porozumienia polsko-niemieckiego na Kresach
– zupełnie jakby Studnicki był dowódcą AK. Według Reina, jego pisma były „znakiem tego co
oni [Polacy] spodziewali się od Niemców oraz podstaw do ich współpracy” (s. 130). Interesujące
jest w końcu, że Rein – pisząc o przedwojennej Polsce – odmawia używania polskich nazw własnych dla miejscowości i ludzi, a nawet słowa „Armia Krajowa” są stale błędnie pisane. Książka
jest więc pogrobową wykładnią sowieckiej propagandy.
MP

Medialny

przeciąg

1

Doktor Łukasz kamiński, Prezes iPN:

„Jest pewna kategoria osób, od samego początku źle nastawionych do IPN-u. Mam na myśli na przykład
Gazetę Wyborczą, która jest bardzo konsekwentna od 1998-1999 roku, gdy powstawała ustawa. Od tamtego
czasu IPN, niezależnie od tego, kto nim aktualnie kieruje, jest poddawany systematycznej krytyce. Niektóre
osoby uznają, że to jest zły pomysł, żeby rozliczać się z przeszłością. Mają prawo do takiego stanowiska.
Natomiast ten proces w ostatnich latach się zaostrzył, gdyż IPN został wpisany, podkreślam, został wpisany,
w pewien spór polityczny. Został wybrany jako jeden z elementów sporu politycznego i to bardzo zaszkodziło
wizerunkowi Instytutu, gdyż dyskusja wokół tego, co robi Instytut, nie miała wiele wspólnego z jego realną
działalnością. Myślę, że jest teraz spora szansa na przełamanie tego impasu i wycofanie IPN-u, jak również
generalnie historii najnowszej, z tego pierwszego frontu walki politycznej”.

„Czy IPN jest jeszCze PotrzebNy?”, Przewodnik katolicki, 25 wrześNIa 2011.

2

iNstytut Pamięci NaroDowej w depeszy dyplomatycznej ujawnionej przez wikileaks:

„Dyrektor Instytutu Janusz Kurtyka angażował do pracy w IPN urzędników i historyków, których można scharakteryzować jako coś pomiędzy skrajną prawicą a antysemitami – powiedział David Peleg, były ambasador
Izraela w Polsce w rozmowie z jednym z urzędników ambasady amerykańskiej w Polsce 26 marca 2009
roku. Peleg zasugerował, że IPN może wzmacniać mit »żydokomuny«”.

tVN24.Pl, 10 wrześNIa 2011.

3

Profesor józef szaNiawski przypomina zapomnianą rocznicę:

„Czterysta lat temu, 29 października 1611 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie miał miejsce hołd ruski
– największy triumf w dziejach Polski. […] 29 października 1611 roku wielki wódz i mąż stanu hetman Stanisław Żółkiewski, zdobywca Moskwy, przywiódł do Warszawy wziętych do niewoli wrogów Polski. Byli to
car Rosji Wasyl IV, dowódca armii rosyjskiej wielki kniaź Dymitr oraz następca moskiewskiego tronu wielki
książę Iwan. Pod łukiem triumfalnym przejechał najpierw zwycięski wódz i hetman Stanisław Żółkiewski, za
nim inni dowódcy wojska polskiego, zwycięscy żołnierze, a na końcu car i jeńcy rosyjscy. W konwoju i pod
eskortą polskich dragonów przez Krakowskie Przedmieście zostali doprowadzeni na Zamek Królewski,
gdzie na uroczystej sesji zebrały się wspólnie Sejm i Senat Rzeczypospolitej. Obecni byli wszyscy posłowie
i senatorowie, a także większość biskupów i wojewodów oraz najważniejsi politycy i dowódcy wojskowi. Na
tronie zasiadł król w asyście Prymasa Polski i kanclerza wielkiego koronnego. Car Rosji schylił się nisko do
samej ziemi, tak że musiał prawą dłonią dotknąć podłogi, a następnie sam pocałował środek własnej dłoni.
Następnie Wasyl IV złożył przysięgę i ukorzył się przed majestatem Rzeczypospolitej, uznał się za pokonanego i obiecał, że Rosja już nigdy więcej na Polskę nie napadnie. Dopiero po tej ceremonii król Polski Zygmunt III Waza podał klęczącemu przed nim rosyjskiemu carowi rękę do pocałowania. Z kolei wielki kniaź
Dymitr, dowódca pobitej przez wojsko polskie pod Kłuszynem armii rosyjskiej, upadł na twarz i uderzył czołem przed polskim królem i Rzecząpospolitą, a następnie złożył taką samą przysięgę jak car. Wielki kniaź
Iwan też upadł na twarz i trzy razy bił czołem o posadzkę Zamku Królewskiego, po czym złożył przysięgę,
a na koniec rozpłakał się na oczach wszystkich obecnych. W trakcie całej ceremonii hołdu na podłodze
przed zwycięskim hetmanem, królem i obecnymi dostojnikami Rzeczypospolitej leżały zdobyte na Kremlu
rosyjskie sztandary, w tym najważniejszy – carski ze złowieszczym czarnym dwugłowym orłem. Ceremonia
hołdu ruskiego zakończyła się uroczystą Mszą Świętą w sąsiadującym z Zamkiem kościele św. Jana (obecnie bazylika archikatedralna), zwanym wówczas kościołem Rzeczypospolitej”.
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józef szaNIawskI, „Hołd ruskI”, nasz dziennik, 21 wrześNIa 2011.
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HaliNa Górka-Grabowska, w 1944 r. wcielona do i armii „ludowego”
wojska Polskiego:

„Uczyłam »oficerów polskich« języka polskiego. Ich grupa liczyła około trzydziestu osób. Po którejś tam
lekcji porucznik Żyd, który strasznie dawał w kość żołnierzom, którzy go przeklinali spytał mnie – proszę
pani, po co pani nas uczy języka polskiego, przecież po wojnie on nikomu nie będzie potrzebny. W Polsce
przecież będzie obowiązywał język rosyjski. – Mnie to zatkało. – Odpowiedziałam mu, że póki co jest on
w Armii Polskiej, w której obowiązuje język polski i zgodnie z życzeniem pułkownika dowodzącego jednostką,
musi on uczyć się języka polskiego i już”.

„NazwIsko w CzerwoNej obwódCe”, HttP://www.kresy.Pl/kresoPedIa,HIstorIa,II-wojNa-swIatowa?zobaCz/NazwIsko-w-CzerwoNej-obwodCe

5

lustracja w urzędzie Gaucka:

„Rząd w Berlinie nie zamierza dłużej tolerować obecności agentów Stasi w centrali niemieckiego IPN. Trzeba
wreszcie zmienić ustawę, tak aby pozbyć się z Urzędu do spraw akt Stasi współpracowników NRD-owskich
służb bezpieczeństwa – ogłosiło grono zwolenników nowelizacji ustawy lustracyjnej FDP i CDU, partii koalicji
rządowej. Zamierzają oni wystąpić z odpowiednią inicjatywą ustawodawczą, gdyż ich zdaniem tylko w ten
sposób można będzie wręczyć wymówienia 47 pracownikom, którzy przetrwali wszelkie zawirowania i nie
spadł im do tej pory włos z głowy. Takie pomysły wywołują jednak w Niemczech nową dyskusję na temat
lustracji”.

„47 ageNtów stasI w urzędzIe gauCka”, rzeczPosPolita, 14 wrześNIa 2011.

6

Profesor ewa Domańska, metoDoloG, teoretyk Historii:

„Historia jest polityczna i zawsze taka była. Problem jest tylko w określeniu granic tego upolitycznienia. Polityka historyczna jest wszędzie. Ameryka Łacińska – aż tętni! Stany Zjednoczone, kraje afrykańskie, Francja,
Hiszpania, a także Ukraina, Białoruś, Litwa... Te dyskusje toczą się wszędzie i wszędzie są podobne problemy. Myślę, że historycy w praktyce dobrze potrafią wskazać sytuacje, w których historia staje się propagandą”.

ewa domańska, „HIstoryk to NIe sędzIa”, Gazeta wyborcza, 24 sIerPNIa 2011.

7

zbiGNiew bujak:

8

rafaŁ ziemkiewicz:

„Myśmy już wybrali. Wybraliśmy Polskę, Ojczyznę ludzi wolnych, solidarnych, nie zastraszonych. Wybraliśmy
nadzieję, że zbudujemy społeczeństwo sprawiedliwe, samorządne, dobrze gospodarujące, dbające o przyszłość swojej młodzieży, nie okradane, nie wyzyskiwane przez »swoich« czy obcych. Wybraliśmy Krzyż
– znak naszej wiary. Chcą nas zmusić, żebyśmy wybrali ich niekończące się rządy, strach i beznadziejność,
nędzę i zniewolenie, złodziejstwo i kłamstwo. […] Nie pozwólmy się skłonić – ani ze strachu, ani dla ochłapu,
którym będą nas kusić, ani dla świętego spokoju – do dania fałszywego świadectwa”.
Fragment odzewy Zbigniewa Bujaka z ulotki Polak nie głosuje, wzywającej do bojkotu wyborów do Sejmu
PRL w 1985 r.

„Polacy mają potężny kompleks, typowy dla społeczności naznaczonych klęską i długotrwałą okupacją.
Trudno się dziwić, po tym, jak im wymordowano i wyniszczono elity, przepędzono ich o kilkaset kilometrów

na zachód, pozbawiono dorobku pokoleń i pamięci oraz poddano rządom sprzedajnych ciemniaków, w których tym kto wyżej awansował, im był głupszy i bardziej nikczemny”.

rafał zIemkIewICz, „o wyższośCI Prl Nad III rP”, rzeczPosPolita, 15 lIPCa 2011.

9

Profesor ewa tHomPsoN o współczesnej lewicy marksistowskiej:

„Najefektowniejszym sposobem umocnienia swojej władzy jest upokorzenie przeciwnika i ośmieszenie go.
Współcześni marksiści nie nawołują więc do rewolucji, lecz do zmiany świadomości. Jak zauważył włoski
marksista Antonio Gramsci, rewolucja zbrojna tak naprawdę nie zmienia społeczeństwa, natomiast rewolucja
w myśleniu – owszem. Należy więc zmienić sposób myślenia przeciętnego człowieka, a wtedy władzę można
będzie objąć bez rewolucji. Stąd wysiłki lewicy, by opanować nie tylko środki masowego przekazu, ale również uniwersytety, wydawnictwa oraz życie intelektualno-artystyczne. […] Od czasu rozpadu Związku Sowieckiego lewica już nie szermuje hasłami równości i sprawiedliwości. Rdzeniem marksizmu bowiem nie
są sprawy ekonomiczne, lecz ideologia. Można być marksistą i jednocześnie zwolennikiem tzw. wolnego
rynku. Dzisiaj elektorat lewicy składa się z jednej strony głównie z mięsa armatniego oraz pożytecznych idiotów, a z drugiej – z ludzi żądnych władzy, którzy doskonale rozumieją, że jedynie kraje wdrażające lewicowe
postulaty dają pewnym jednostkom szansę na pełnię władzy. W przeciwieństwie do tego zasadą konserwatyzmu jest nie oddawanie władzy organom państwowym i pozostawianie jej w kręgach lokalnych. […]
Trzeba pamiętać, że marksistowska lewica nigdy nie głosiła zasady wolności narodów. Zamiast tego używa
terminu »demokracja«. Marksizm bardzo wrogo odnosi się do pojęcia narodu. Ze współczesnych nam ideologii lewicowych to pojęcie zostało całkowicie wyeliminowane. Niedawno w Polsce głośno było o antypolskości Róży Luksemburg. Urodzona na ziemiach polskich Luksemburg była gorącą przeciwniczką
odbudowy państwa polskiego. W przeciwieństwie do niej Piłsudski jechał pociągiem socjalizmu tylko do
przystanku »Polska niepodległa« i tam wysiadł”.

„lewICa CHCe zawładNąć umysłamI”, nasz dziennik, 13-15 sIerPNIa 2011.

10

antysemityzm wśród niemieckich radykałów i postkomunistów (lewicy):

„Na stronie internetowej oddziału Lewicy w Duisburgu znalazły się ulotki nawołujące do bojkotu Izraela.
»Przeciwdziałajmy moralnemu szantażowi tzw. Holocaustem« – można było przeczytać w ulotce. Powyżej
widniała gwiazda Dawida, w którą wpleciono swastykę. […] Okazuje się jednak, że antysemickie hasła na
ulotce nie pojawiły się przypadkiem. Z badań Salzborna i Voigta wynika, że antysemityzm w Lewicy rośnie.
– Partia jest nim przesiąknięta – piszą naukowcy. O ile na skrajnej prawicy kultywowana jest nazistowska
ideologia rasowa, to niemiecka Lewica nienawidzi Izraela. Działacze tej partii traktują Izrael jak bezwzględnego agresora i ciemiężyciela Palestyńczyków. W taki sposób Izrael określała propaganda NRD, w którym
wychowywało się wielu działaczy partii. Dziś nienawiść do Izraela określa wizję polityki zagranicznej Lewicy.
W partii często słychać, że Izrael to nowa III Rzesza. – Przyznanie Izraelowi praw do istnienia to ideologiczna
brednia – twierdzą cytowani przez politologów działacze Lewicy z Bremy, którzy domagają się bojkotu izraelskich towarów. Kilka dni temu posłanka Lewicy do Bundestagu Inge Höger przemawiała na zjeździe sympatyków Hamasu w zachodnioniemieckim Wuppertalu. Na spotkaniu pojawiła się w chuście z mapą
Bliskiego Wschodu, na której nie było Izraela. Ostatnio w mieście Herford w Dolnej Saksonii lokalni politycy
Lewicy jako jedyni głosowali przeciwko dotacji na budowę synagogi. Powód? Izrael prowadzi politykę imperialistyczną. W Hamburgu dwa lata temu grupa działaczy Lewicy wpadła na pokaz filmu Claude Lanzmanna, znanego reżysera pochodzenia żydowskiego. – Żydowskie świnie – krzyczeli lewacy do widzów,
kilku z nich zostało pobitych. […] Zdaniem politologów o antysemityzmie politycy z kierownictwa partii wolą
jednak nie mówić głośno. – Gdyby zaczęli z nim walczyć, w partii doszłoby do rozłamu – mówią”.

380

bartosz t. wIelIńskI, „NIemIeCka lewICa NIe CIerPI żydów”, Gazeta wyborcza, 8 CzerwCa 2011.
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staNisŁaw micHalkiewicz o zdewastowaniu samochodu lubelskiego historyka:

„Pan Dariusz Libionka jest naukowcem zajmującym się niezwykle perspektywiczną dziedziną nauki, mianowicie holokaustem. Na holokauście ludzie zrobili już tyle fortun, że nic dziwnego, iż ta dziedzina przyciąga coraz to nowe rzesze inwestorów liczących, że im też uda się osiągnąć sukces zarówno prestiżowy,
jak i finansowy. Mam tu zwłaszcza na myśli liczne organizacje pozarządowe, zajmujące się ochotniczo
tropieniem, wykrywaniem i demaskowaniem kryptofaszystów i antyholokaustników. Każda organizacja
musi mieć sukcesy, bo inaczej podważałaby rację swego istnienia i wspomniane organizacje nie są pod
tym względem wyjątkiem. Każda tedy z nich musi każdego roku wykrywać coraz to więcej i więcej faszystów i rewizjonów holokaustu, co nie tylko dowodzi wagi ich działalności, ale – co ważniejsze – zwraca
na nich uwagę starszych i mądrzejszych. Taka uwaga już jest przekładalna na konkretne wartości materialne zwłaszcza w sytuacji, gdy bezcenny Izrael do spółki z Agencją Żydowska właśnie przystąpił do
»odzyskiwania mienia żydowskiego w Europie Środkowej«. Nawet z niewielkich okruszków z tego stołu
pańskiego można żyć aż do śmierci, a nawet – kto wie? – utworzyć niejedną starą rodzinę. Toteż nic dziwnego, że na tym akurat etapie doszło do tego, do czego wreszcie dojść musiało. Skoro nie można wykryć
zbrodniczej działalności kryptofaszystów i rewizjonów holokaustu, to co to komu szkodzi, jak się parę takich zbrodni zaaranżuje, a potem z wielki przytupem – zdemaskuje? […] Męczeństwo pana Dariusza Libionki postawiło na równe nogi nie tylko całą lubelską policję, ale również wywołało deklaracje solidarności
innych ekspertów, które z kolei – dzięki niezastąpionej w dziedzinie wypełniania testamentu Włodzimierza
Lenina o organizatorskiej roli prasy Gazety Wyborczej – wywołały odpowiedni rezonans w światowych
pudłach rezonansowych. Może pan Dariusz Libionka nie zostanie w związku z tym od razu awansowany
do rangi „światowej sławy historyka”, jak Jan Tomasz Gross, ale na rangę autorytetu moralnego chyba
może liczyć. Cóż bowiem wyróżniać, jeśli nie męczeństwo, kogóż awansować w tych zepsutych czasach,
jeśli nie męczenników?”.

staNIsław mICHalkIewICz, „męCzeństwo darIusza lIbIoNkI”, tyGodnik Goniec (toroNto), 25 wrześNIa 2011.
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kontrowersje wokół ﬁlmu biograﬁcznego o felDmarszaŁku erwiNie rommlu:

„Choć film o Erwinie Rommlu Niemcy zobaczą dopiero za rok, jego syn protestuje, że biografia legendarnego feldmarszałka została w nim zafałszowana. »– Mój ojciec wcale nie był nazistą […] W każdej
zapowiedzi filmu można przeczytać, że bohater był faworytem Hitlera, karierowiczem i zbrodniarzem.
To kłamstwa« – pisze do szefa SWR 84-letni syn Feldmarszałka i wieloletni burmistrz Stuttgartu Manfred
Rommel. A wnuczka Lisa Pustyni Cathérine zarzuca twórcom, że fałszują fakty z życia feldmarszałka.
Zanosi się na proces. […]
Film Steina ma pokazywać to, o czym zapominają apologeci Feldmarszałka. Rommel wprawdzie nie
był w NSDAP, ale swoją karierę związał z Hitlerem. Nie protestował, gdy propaganda Goebbelsa wykorzystywała jego wizerunek. Dopiero po lądowaniu aliantów w Normandii w czerwcu 1944 r. jako jeden
z wielu wojskowych zwątpił w sens dalszego prowadzenia wojny. W liście do Hitlera domagał się, by
Führer zaczął pertraktować z Londynem i Waszyngtonem. Choć Hitler z furią odrzucił jego rady, historycy wątpią, czy Rommel rzeczywiście wystąpił przeciwko niemu. […] Syn Feldmarszałka twierdzi, że
to nieprawda.
Autorom scenariusza zarzuca, że nie pokazali ewolucji, jaką przeszedł jego ojciec. »Na początku cenił
Hitlera, bo był przyjacielem wojska. Ale przestał podczas bitwy pod El Alamein (jesienią 1942 r. w tej
egipskiej miejscowości Brytyjczycy zatrzymali niemiecką ofensywę w kierunku Kanału Sueskiego). Hitler
wydał wówczas rozkaz ‘śmierć albo zwycięstwo’, a Rommel zarządził odwrót i uratował wielu ludzi« –
pisze w liście jego syn”.

bartosz t. wIelIńskI, „utraCoNa Cześć lIsa PustyNI”, Gazeta wyborcza, 27 wrześNIa 2011.
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tomasz Gabiś o paradoksach naszych czasów:

„Bodajże w 2003 roku na ekranach kin pojawił się film zatytułowany »Upadek«. […] Z filmem wiąże się zabawna historia; okazało się mianowicie, że agencja castingowa zatrudniła jako statystę Karla Richtera, publicystę, redaktora, autora książki o muzyce Wagnera. Ponieważ niemiecka policja polityczna, sprawująca
nadzór ideologiczny nad społeczeństwem niemieckim, czyli Urząd Ochrony Konstytucji w swoich corocznych raportach zalicza Richtera do »neonazistów«, wybuchł mały skandal. Agencja castingowa tłumaczyła
się, że UOK nie przesłał jej listy z nazwiskami wszystkich niemieckich neonazistów, więc po czym miała rozpoznać, że Richter jest nazistą, zwłaszcza że bardzo sprytnie się maskował: wyglądał całkiem normalnie,
zupełnie nie jak typowy »neonazista«! Sytuacja niczym z Baudrillarda: oto prawdziwy neonazista, a więc
w gruncie rzeczy nazista, gra nazistę – adiutanta marszałka Keitela – w filmie historycznym o nazizmie! Nazista Richter opowiadał potem, że bardzo się wzruszył, kiedy wódz nazistów, to znaczy nie wódz, tylko aktor
grający wodza, uścisnął mu dłoń! Co tu jest filmem, a co rzeczywistością? Czy nazista Richter grał rolę pułkownika-nazisty, czy też wykorzystał udział w kręceniu filmu, aby móc się bezkarnie wyżyć jako nazista?
Jego »Kameraden« chyba to wyczuli, bo od tamtego tytułują go z lekkim przekąsem »pułkownik Richter«.
Pojawia się ciekawe pytanie, czy jako naziście nie wolno mu grać nazistów, czy też nikogo nie wolno mu
grać? Czy naziście wolno zagrać antynazistę? Czy Richter przyjąłby rolę niezgodną z jego politycznymi przekonaniami? Czujemy się jak na filmach, w których jedna z postaci wyświetlanego w nim filmu, schodzi
z ekranu w rzeczywistość, albo na odwrót – bohater filmu dostaje się do filmu”.

tomasz gabIś blog (07.21.11), MiniMa noMinalia, lato 2011; za: www.bIbula.Com
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Nazistowskie pozdrowienie nie jest łamaniem prawa… i to w izraelu:

„Jak podaje portal tvn24.pl, izraelski sąd w Jerozolimie orzekł, że nie jest przestępstwem pozdrowienie okrzykiem »heil«, wraz z charakterystycznym dla hitlerowców wyciągnięciem ręki. Sąd rozpatrzył w ten sposób
sprawę Orena Zera, który w 2005 r. zaprotestował przeciw polityce ówczesnego premiera Ariela Szarona wobec
Paletyńczyków, krzycząc »heil Szaron«. Wyciągnął też rękę w geście kojarzącym się z hitlerowskim pozdrowieniem. Izraelska prokuratura uznała, że Oren Zer obraził zarówno Szarona, jak i policjantów, w obecności
których miał miejsce incydent. Nie podzielił jednak tego zdania sąd, uznając, że Zer nie złamał prawa. Zastrzegł
jednak, że gdyby oskarżony krzyknął »heil Hitler« lub użył słowa »nazista«, zostałby uznany winnym”.

„w Izraelu wolNo używać HItlerowskIego PozdrowIeNIa”, bibuła. PisMo niezależne, 25 maja 2009.
HttP://www.bIbula.Com/?P=9489
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aDam aPtowicz, walczy o zmianę tablic upamiętniających zbrodnie na Żydach,
na których jako sprawców wymieniono „faszystów” lub „hitlerowców”:

„Faszyści byli we Włoszech i nie byli ludobójcami. Zaledwie niewielki procent niemieckich okupantów należał
zaś do NSDAP. Nie wszyscy okupanci byli nazistami, natomiast wszyscy okupanci byli Niemcami. Na tablicach należy więc wprost napisać, że polskich Żydów wymordowali Niemcy. Takie sformułowanie byłoby nie
tylko zgodne z prawdą, ale także w interesie Polski. Przybysze z Izraela czy USA, którzy odwiedzają polskie
miasta i czytają na tablicach o »nazistach« czy »faszystach« dochodzą do wniosku, że owi „naziści” rekrutowali się spośród Polaków”.

„to NIe »NazIśCI«, to NIemCy”, rzeczPosPolita, 28 wrześNIa 2011.
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Profesor wŁaDysŁaw bartoszewski o pomocy Żydom w czasie ii wojny światowej:

382

„To były okropne czasy. Pamiętam, że zdawałem sobie sprawę z tego, że nawet osoby, z którymi muszę
współpracować, żeby uzyskać ich pomoc przy przechowywaniu i nocowaniu ludzi, bardziej boją się przechowywać Żyda niż bombę. Bomba niezdetonowana nie wybuchła, a Żyd – jak każdy człowiek w tak tra-
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gicznej sytuacji – mógł złamać zasady, nie posłuchać się, wyjść z mieszkania i naprowadzić za sobą obławę
na rodzinę, która w konsekwencji cała ginęła. […] O wiele bardziej było to groźne na wsi. Tam niemal cała
wieś wiedziała, że ktoś ukrywa Żydów. W dużym mieście łatwiej było się ukryć w anonimowości, ale też co
rusz pojawiały się afisze egzekucyjne, że ten i ten został stracony za pomoc Żydom i wrogą działalność.
Niemcy kwalifikowali pomaganie Żydom na równi z działalnością zbrojną czy propagandową. Zagrożenie
karą śmierci wobec całej rodziny było w okupowanej Polsce bardzo realne”.

władysław bartoszewskI, zbIgNIew NosowskI, „żyd I CzłowIek – rozmowa”, więź, 7 (633), lIPIeC 2011.
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karol maDaj, Historyk z iPN o Polakach (chrześcijanach żydowskiego pochodzenia)
w warszawskim getcie:

„W styczniu 1940 r. w getcie żyło 1540 katolików oraz 221 osób innych wyznań chrześcijańskich. Szacuje się,
że w chwili zamknięcia getta za murami znalazło się ok. 2 tys. chrześcijan. Z czasem liczba chrześcijan w getcie mogła wzrosnąć nawet do ponad 5 tys. Ci ludzie, choć sami uważali się przeważnie za Polaków, według
hitlerowskich kryteriów rasowych – byli Żydami.
Ortodoksyjni wyznawcy judaizmu traktowali ich przeważnie jak apostatów niemających udziału w społeczności
Izraela, natomiast dla syjonistów byli asymilantami, których należało dla żydostwa odzyskać. Potocznie określano ich mianem mechesów, czyli »wychrztów«. […] Nie wiadomo, ilu takich konwertytów wyrzekło się
w obecności ks. Godlewskiego starej wiary i przyjęło nową, można jednak przypuszczać, że wielu »napływowych parafian« Godlewski znał wcześniej przynajmniej ze słyszenia, gdyż takie postacie, jak profesorowie
Ludwik Hirszfeld czy Adam Ettinger, należały do elity polskiego społeczeństwa. […] Ochrzczeni Żydzi stanowili
małą, ale widoczną grupę w getcie. Często pochodzili z wyższych warstw społecznych i posiadali cenne administracyjne bądź organizacyjne umiejętności. Nie mógł tego nie zauważyć prezes Czerniakow i dlatego
często zajmowali oni wysokie stanowiska w Judenracie i policji żydowskiej. Zdaniem Ringelbluma w policji
getta warszawskiego służyło około stu ochrzczonych Żydów. Ich nadreprezentacja w zarządzie i administracji
Gminy drażniła ortodoksyjnych żydów, którzy sporządzali listy chrześcijan w celu ograniczenia ich przywilejów.
Wzajemna niechęć powodowała podobno nawet rękoczyny. W jednej z relacji wspomniano incydent, który
miał miejsce przed kościołem Wszystkich Świętych. Grupa uzbrojonych w kije żydowskich ortodoksów zaatakowała wychodzących z kościoła wiernych. Miała interweniować Służba Porządkowa z okrzykiem: »Naszych Żydów biją!«”.

karol madaj, „duszPasterstwo żydów katolIków w getCIe warszawskIm. ks. marCelI godlewskI I ks. aNtoNI CzarNeCkI”,
dodatek HIstoryCzNy IPN Nr 9/2011 (52), nasz dziennik, 30 wrześNIa 2011.
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Doktor marciN uryNowicz, Historyk z iPN o niemieckim wyborze Polski jako
miejsca zagłady dla Żydów:

„Niemcy uważali Europę Wschodnią za dzikie tereny, a ich mieszkańców za podludzi. Zdawali sobie sprawę
z tego, że to, co się dzieje w Polsce czy Rosji, nie interesuje światowej opinii publicznej tak bardzo jak wydarzenia w Europie Zachodniej. Uważali, że tutaj mogą pozwolić sobie na więcej”.

marCIN uryNowICz (rozmowa), „NIemCy moglI tu sobIe PozwolIć Na wIęCej”, rzeczPosPolita, 15 PaźdzIerNIka 2011.
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znany na całym świecie portal internetowy zakazał używania terminu „polski” w tekstach
o nazistowskich obozach koncentracyjnych.

„To bardzo ważne zwycięstwo ze względu na to, że każdego miesiąca Yahoo odwiedza 345 milionów osób.
Portal ten ma więc o wiele większy zasięg niż New York Times czy Wall Street Journal, które wcześniej zgodziły
się na zaprzestanie użycia terminu »polski obóz koncentracyjny«” – mówi Rzeczpospolitej prof. Tadeusz Radziłowski, prezes i współzałożyciel Instytutu Piast, który przekonał szefów Yahoo do wprowadzenia zmian
w polityce redakcyjnej portalu.

Jak zauważa Radziłowski, decyzja Yahoo o wprowadzeniu zakazu użycia terminu »polski obóz koncentracyjny« będzie też ważnym argumentem w rozmowach z innymi amerykańskimi mediami”.

„Na yahoo NIe będzIe już »PolskICH obozów«,” rzeczPosPolita, 9 wrześNIa 2011.
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Geneza „polskich obozów koncentracyjnych”:

„W 1956 r. oficerowie tajnej zachodnioniemieckiej komórki kontrwywiadowczej »Agencja 114« – zaproponowali propagowanie terminu »polskie obozy koncentracyjne« w odniesieniu do niemieckich obozów zagłady
na terytorium Polski – ustalił tygodnik »Wręcz Przeciwnie«. »Odrobina fałszu w historii, po latach może łatwo
przyczynić się do wybielenia historycznej odpowiedzialności Niemiec za Zagładę« – przekonywał przełożonych autor planu Alfred Benzinger, były nazista, a zarazem szef »Agencji 114«. Plan zyskał wysoką ocenę
i akceptację Reinharda Gehlena, szefa zachodnioniemieckiego wywiadu. Rozpoczęta wówczas operacja
zrzucania winy na Polaków odniosła sukces, o którym nie marzyli twórcy. Tylko w tym roku trzy wysokonakładowe niemieckie gazety użyły sformułowania »polski obóz koncentracyjny«. Na świecie było takich przypadków kilkadziesiąt”.

„»PolskIe obozy koNCeNtraCyjNe« wymyślIły NIemIeCkIe tajNe służby”, wręcz Przeciwnie, 26 wrześNIa 2011.
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kogo obrażają żarty ze swastyką:

„Prywatna szkoła katolicka w północnej Tajlandii przeprosiła za paradę, w czasie której grupa jej uczniów
przebrana w nazistowskie mundury wykrzykiwała »Heil Hitler«. Impreza oburzyła działaczy organizacji żydowskich – podała w środę lokalna prasa. Zdjęcia z parady wraz z apelem do tajskich przywódców chrześcijańskich o jej potępienie opublikowało na swoich stronach internetowych Centrum Szymona Wiesenthala.
Ubrani w mundury SS, ze swastykami na ramionach i atrapami karabinów w rękach, młodzi Tajowie paradowali w szkole Najświętszego Serca w mieście Cziang Maj. Marsz prowadziła jedna z uczennic, która odgrywała rolę Adolfa Hitlera. Młodzież świętowała w ten sposób dzień sportu. […] Listowne przeprosiny od
władz szkoły otrzymała ambasada Izraela w Tajlandii. »Myślę, że mogło to rzeczywiście wynikać z ignorancji,
a nie ze złych intencji« powiedział agencji AFP ambasador Icchak Szoam”.

„katolICka szkoła PrzePrasza za Paradę w stylu NazIstowskIm”, PaP, 28 wrześNIa 2011.
HttP://www.rP.Pl/artykul/69987,723885-tajlaNdIa--katolICka-szkola-PrzePrasza-za-Parade-w-stylu-NazI.Html
Ciekawe dlaczego nie przeproszono także ambasadora RP w Bangkoku? Czyżby
przedstawiciel Polski, kraju który był pierwszą ofiarą agresji Hitlera i ludobójczych
praktyk niemieckiego narodowego socjalizmu, nie czuł się tym incydentem urażony?
(red.)
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Profesor ryszarD beNDer wspomina wizytę u umierającego romana Dmowskiego
w dworku w Drozdowie 26 grudnia 1938 r.:

384

„W dworku Lutosławskich, gdzie zamieszkiwał Pan Roman, w holu zobaczyliśmy dr. Jana Dworakowskiego.
Nie przybył wtedy jednak, z jakichś ważnych powodów, dr Kazimierz Wejroch (luteranin, spowinowacony
przez żonę katoliczkę z rodziną mojej mamy, czynny w ruchu narodowym); nie było też dr. Knota, znakomitego żydowskiego lekarza. Oni trzej tworzyli tzw. konsylium, które z Łomży czuwało nad zdrowiem przebywającego w Drozdowie Romana Dmowskiego i tam zazwyczaj, we trzech, oni przebywali. […]
Kilka dni później, w nocy z 1 na 2 stycznia 1939 roku, Roman Dmowski zmarł w Drozdowie. Nie miałem możności być tam, przy jego trumnie. Trumnę z ciałem Romana Dmowskiego zobaczyłem z daleka 4 stycznia
1939 roku, kiedy na wiejskich saniach przywieziono ją do Łomży. Na obrzeżach miasta wzięli ją na ramiona
przybyli z całej Polski przedstawiciele władz Stronnictwa Narodowego. Pochodowi żałobnemu przy siarczystym
mrozie towarzyszyła ogromna rzesza mieszkańców miasta i okolicznych wsi, a otwierali go druhowie z Kato-
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lickiego Stowarzyszenia Młodzieży, z moim tatą i jego współpracownikami na czele. W tłumie, nie czując mrozu,
szedłem wraz z moją mamą Stanisławą ze Stypułkowskich i jej mamą – Scholastyką Stypułkowską z Chludzińskich. W śródmieściu sklepy i warsztaty rzemieślnicze zostały zamknięte – zarówno chrześcijańskie, jak
i żydowskie. Tłumy mieszkańców zapełniły ulice, mężczyźni – Polacy i Żydzi – z odkrytymi głowami na znak
solidarności wzajemnej, towarzyszyli żałobnemu pochodowi z ciałem Romana Dmowskiego aż do katedry”.

ryszard beNder, „romaN dmowskI, jakIm zaPamIętałem go z dzIeCIństwa”, najwyższy czas, 15 PaźdzIerNIka 2011.
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Polscy czetnicy – żołnierze antykomunistycznej partyzantki GeN. „DraŻy” micHajlovicia w jugosławii:

„Naszych rodaków [Polaków] na terenie Jugosławii było tak wielu, że sztab Naczelnego Wodza w Londynie
zadecydował o utworzeniu w drugiej połowie 1943 roku Polskiej Kompanii Wojskowej w ramach sił czetnickich. Liczącą 300 osób jednostką dowodził kapitan Józef Maciąg (pseudonim »Nesh«). Powołanie kompanii
miało na celu, poza ratowaniem Polaków, zamanifestowanie polskiej obecności w momencie utworzenia
w Europie »drugiego frontu«. […] Związanie się z czetnikami generała Mihajlovicia wydawało się wówczas
jedyną metodą na ratowanie Polaków z wojennej zawieruchy w tej części kontynentu. Dowództwo czetnickie
odnosiło się do nich przyjaźnie. […] Błażejczyk zapamiętał, jak na terenie kontrolowanego wówczas przez
Włochów Kosowa profaszystowskie albańskie bojówki (»baliści«) schwytały czetnika Polaka. Początkowo
bojówkarze chcieli poderżnąć mu gardło. Kiedy jednak zorientowali się, że mają do czynienia z polskim
Żydem spod Lwowa, postanowili go ukrzyżować. Mężczyzna skonał w strasznych męczarniach”.

mICHał PogodowskI, „wIdzIałem tam ludzI wyglądająCyCH jak żywe szkIelety”, Polska zbrojna, 29 sIerPNIa 2011.
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Nowy elektorat skrajnej prawicy w izraelu:

„Jak wynika z najnowszych badań opinii publicznej, Żydzi, którzy przybyli do Izraela po rozpadzie Związku
Sowieckiego, są najbardziej prawicowo nastawioną częścią społeczeństwa. Cechują ich nacjonalistyczne
poglądy i silna niechęć do Palestyńczyków. 55 procent z nich uważa, że Izrael powinien podjąć działania
zmierzające do redukcji ilości Arabów na swoim terytorium. Dwie trzecie sądzi, że Arabowie stanowią »zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela«, zaledwie 7 procent chciałoby mieć Araba za sąsiada, a 4 procent
chciałoby, żeby ich dziecko weszło z Arabem w związek małżeński. 13 procent przybyszów z krajów postsowieckich gotowych byłoby zaś zgodzić się na choćby małe ustępstwo terytorialne w zamian za zawarcie
pokoju z Palestyńczykami. […] Partia reprezentująca sowieckich Żydów Nasz Dom Izrael (obecnie w koalicji
rządzącej) należy do najbardziej nieprzejednanych i skrajnych w całym państwie żydowskim. Jej przywódca
i obecny szef izraelskiej dyplomacji Awigdor Lieberman przez liberalną prasę nazywany jest żydowskim faszystą. Co ciekawe, pochodzi on z Kiszyniowa, gdzie był bramkarzem na dyskotekach. Lieberman proponował między innymi, by »Izrael zatopił Egipt, bombardując słynną Wysoką Tamę na Nilu. Innym razem
postulował utopienie palestyńskich więźniów w Morzu Martwym oraz spuszczenie na sąsiednią Strefę Gazy
bomby atomowej. Arabskich posłów z Knesetu chciał zaś... rozstrzelać za „kolaborację z wrogiem«. Lieberman znany był również ze swojego »bliskowschodniego planu pokojowego«. Jego pomysł polegał na tym,
by Arabowie mieszkający na terenie Izraela (chodzi o ponad 1.3 mln osób) zostali siłą, na zasadzie wymiany
terytoriów i wysiedleń, wyrzuceni z kraju. W ten sposób miał powstać zwarty etnicznie »Izrael dla Żydów«”.

PIotr zyCHowICz, „Izrael: sowIeCCy żydzI ostoją PrawICy”, rzeczPosPolita, 6 lIPCa 2011.
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Profesor GieNaDij matwiejew:

„Było bardzo łatwo walczyć z jeńcami. Dlatego też okradano ich, znęcano się nad nimi, zabijano ich. Gdy
żołnierze Armii Czerwonej trafiali do niewoli to wszystko im zabierano i dawano łachmany. Wiadomo było,
że zima ich wykończy […]. W obozach działo się rozmaicie. Były obozy, gdzie wszystko funkcjonowało do-

skonale, gdzie byli ludzie, którzy troszczyli się o swoich podopiecznych. Były też jednak takie, w których 50
proc. jeńców trafiało do szpitali, bo wszystko im zabierano. […] Myśmy tyle razy bili się w piersi i kajali się
za Katyń. Nowy prezydent [Rosji], który się pojawi pewnie znowu będzie musiał prosić o wybaczenie, ale
Polska powinna pokajać się za to, że działy się przykre rzeczy, które są sprzeczne z człowieczeństwem.
Dlaczego to jest takie trudne? Dlaczego nie sposób wymówić słowa »przepraszam«?”.

„debata HIstoryków o sowIeCkICH jeńCaCH w PolsCe w lataCH 1919-1921”, PaP, 20 wrześNIa 2011.
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Profesor zbiGNiew karPus:

„Jeszcze w 2004 roku w wydanej wspólnie przez Polaków i Rosjan księdze Krasnoarmiejcy w Polskom plenu
w 1919 1922 g. Sbornik dokumentow i materiałow, na podstawie analizy tysięcy dokumentów obie strony
zgodziły się, że w polskiej niewoli nie zginęło więcej niż 16-18 tysięcy bolszewickich jeńców. Teraz nagle
prof. [Giennadij] Matwiejew stwierdził, że jeńców zginęło ponad 28 tysięcy. Oczekujemy, że wyjaśni nam
swoje stanowisko”.

PIotr zyCHowICz, „rosyjskI badaCz: aż 28 tysIęCy ofIar w PolsCe”, rzeczPosPolita, 19 wrześNIa 2011.
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o wyjątkowym statusie „polskiej zbrodni” na sowieckich jeńcach:

„Jak podkreśla prof. Timothy Snyder, jeńcy sowieccy byli drugą co do wielkości po Żydach grupą ofiar
narodowego socjalizmu. Niemcy trzymali ich pod gołym niebem, na polanach otoczonych drutem kolczastym. Bolszewiccy żołnierze byli głodzeni, upokarzani i rozstrzeliwani.
Jak wynika z relacji świadków, żyli w wykopanych rękami ziemiankach, tonęli we własnych ekskrementach, zamarzali żywcem i zjadali się nawzajem. […] śmiertelność w obozach jenieckich dla czerwonoarmistów wynosiła średnio 57.5 procent, podczas gdy w obozach dla aliantów zachodnich nie
przekraczała 5 procent. Jesienią 1941 roku w niemieckiej niewoli dziennie umierało więcej jeńców sowieckich, niż amerykańskich i brytyjskich umarło tam przez całą wojnę. Mimo to rosyjscy politycy i historycy nie przypominają o losie tych ludzi podczas każdego możliwego spotkania z Niemcami. Nie
domagają się także od Berlina przeprosin. Sprawa ta w relacjach niemiecko-rosyjskich po prostu nie
istnieje. Co innego »ofiary roku 1920». Dzieje się tak, mimo że w pierwszym przypadku chodzi o 3.5 miliona zamordowanych z premedytacją, w drugim o góra 18 tysięcy zmarłych z powodu chorób. A więc
niemal o 200 razy mniej ofiar. […]
Zmarli jeńcy używani są jako maczuga do walenia po krnąbrnych polskich łbach za każdym razem, gdy
Warszawa ośmieli się wychylić ze sprawą Katynia”.

PIotr zyCHowICz, „rosyjska maCzuga Na Polskę”, rzeczPosPolita, 23 wrześNIa 2011.
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Przyczynek do tematu szkolnictwa i jego kadr we współczesnej Polsce:

„W białostockim Liceum Ogólnokształcącym nr 2 im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej przygotowywano
apel z okazji rocznicy wkroczenia wojsk sowieckich do Polski 17 września 1939 roku. Występował chór
szkolny. W programie znalazły się różne pieśni oraz »Mazurek Dąbrowskiego«. Pani wicedyrektor zgłosiła
przed występem swoje uwagi, a mianowicie, zakazała śpiewania hymnu Polski, gdyż jej zdaniem sytuacja
nie była do tego odpowiednia. Kiedy ów apel zbliżał się ku końcowi, jeden z chłopców poinformował zebranych o zakazie, po czym wydał komendę do odśpiewania hymnu. I tak hymn, wbrew woli pani wicedyrektor,
został odśpiewany. Ona sama nie wytrzymała jednak nerwowo i wyszła przed końcem przedstawienia, mówiąc – wg relacji świadków – że ma już dość »tego patosu«”.

386

„mazurek dąbrowskIego »zbyt PatetyCzNy« Na uroCzystośCI szkolNe”, solIdarNI 2010.
HttP://solIdarNI2010.Pl/N,1131,8,mazurek-dabrowskIego-zbyt-PatetyCzNy-Na-uroCzystosCI-szkolNe.Html
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Pomnik „chwały” armii sowieckiej w Nowym sączu:

Jak ktoś znajdzie się w centrum Nowego Sącza, obok dworca PKS, przy szerokiej, głównej alei miasta
(Al. Wolności) to zauważy duży obiekt – pomnik. Niby nic dziwnego, bo w miastach, w takich reprezentacyjnych miejscach, zwykle stoją pomniki szczególnie ważne dla ich społeczności. Cóż to jednak za pomnik
tak wyróżniony, w tym ważnym małopolskim mieście? Część napisów na pomniku, wielu obywateli, szczególnie młodszych, chyba nie zrozumie, bo to napisy rosyjskie – cyrylicą: „Za naszu Sowietskuju Rodinu”.
Ale są też napisy dwujęzyczne, a jeden z nich jasno głosi, że pomnikiem czczona jest walka o „wolność
i niezależność” Związku Sowieckiego. Obok pomnika jest tabliczka, która głosi po polsku, że jest to miejsce
pamięci narodowej! Opiekę nad tym „miejscem pamięci narodowej” sprawuje nowosądeckie Gimnazjum
nr 10. A co to za ważne wydarzenie w życiu narodu polskiego, że dorastającą młodzież wyznaczono na
kustosza tej pamięci? […] Co prawda w Beskidzie Sądeckim, na Hali Łabowskiej, postawiono pomnik Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, ale jednocześnie pomnik wdzięczności okupantowi, postawiony
pod bagnetami okupanta, w samym centrum Nowego Sącza, chroniony jest nadal przez władze miasta,
aby czasem symbol zniewolenia nie zniknął z przestrzeni publicznej. Trudno to pojąć, bo to władze polskie
i wybrane demokratycznie! Komu jednak służą? Czemu na kustoszy fałszywej pamięci i to narodowej wyznaczono młodzież gimnazjalną? […] Gimnazjum nr 10 nosi imię Orląt Lwowskich. Ale dlaczego gimnazjaliści – „Orlęta Nowosądeccy” mają bronić symboli bolszewickiego zniewolenia Polski, w tym miasta
Nowego Sącza? Dlaczego mają być kustoszami pamięci o „wyzwoleniu” zamiast o zniewoleniu? Czy to nie
jest schizofrenia edukacyjna? Hymn Szkoły Gimnazjum nr 10 – zaczyna się słowami: „Rozejrzyjmy się
dookoła”, … no więc – i co widzimy…? i dalej w Hymnie: „Tobie Polsko – zawsze wierni!”. A więc wierność
Polsce poprzez opiekę nad symbolem jej zniewolenia?… „Czy potrafisz jak Orlęta, Wciąż o ziemi swej
pamiętać?”. Czy o taką pamięć w hymnie chodzi? […]

HttP://wkrakowIe.wordPress.Com/2011/09/14/

30

Dyrektor muzeum marii skłodowskiej-curie w warszawie maŁGorzata sobieszczakmarciNiak:

„Wychowana w patriotycznej rodzinie Skłodowska już jako gimnazjalistka na swój sposób protestowała
przeciw zniewoleniu. Na Placu Saskim przed Pałacem Saskim car postawił obelisk polskim oficerom, którzy
odwrócili się od powstania listopadowego a nawet brali udział w walkach przeciwko niemu. I na ten pomnik
młodzież inteligencka pluła. Maria, idąc do szkoły z koleżankami, też to robiła. Jeśli ktoś zapomniał o tym,
to po prostu wracał i naprawiał swój błąd”.

„marIa skłodowska Pluła Na PomNIk – z PatrIotyCzNego obowIązku”, PaP-Nauka w PolsCe, 4 kwIetNIa 2011.
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wojciecH weNcel:

„Ktoś powie, że sowieckie pomniki nikomu już nie szkodzą. Niech sobie stoją, choćby jako pamiątki peerelowskiej architektury. Doprawdy? Ciekawe, co na ten temat mieliby do powiedzenia żołnierze wyklęci, którzy
w latach 1944-1963 w lasach prowadzili zbrojną walkę z najeźdźcą. Dla uczestników powojennej konspiracji
było jasne, że PRL jest państwem obcym, z narzuconym ustrojem, kulturą i gospodarką. Bijąc się o prawdziwie wolną Polskę, żołnierze AK i NSZ strzelali nie tylko do krasnoarmiejców i funkcjonariuszy NKWD, ale
i do mówiących po polsku ubeków, członków PPR, cywilnych donosicieli i »berlingowców« oddelegowanych
do likwidacji niepodległościowego podziemia. […].
Dopóki na jednej ziemi sąsiadują ze sobą pomniki »Łupaszki« czy »Ognia« i monumenty na cześć »wyzwolicieli« czy przyjaźni polsko-sowieckiej, status PRL będzie fałszowany, co ma ogromny wpływ na nasze dzisiejsze wybory i hierarchie wartości. Pora wreszcie się zdecydować na jedną wersję narodowej historii. Jeśli
– w zgodzie z polskim duchem – uznamy za bohaterów żołnierzy wyklętych, powinniśmy wyprowadzić
z tego faktu konsekwencje. Łącznie ze zburzeniem wszystkich pomników poświęconych Sowietom i ich

polskojęzycznym pomagierom. Jeśli tego nie zrobimy, wciąż będą zdarzać się takie absurdy, jak zamykanie
w areszcie ambitnych chłopaków, którzy w rocznicę sowieckiej agresji upomnieli się o prawdę. Czasy niby
się zmieniły, aparat władzy działa podobnie”.

wojCIeCH weNCel, „CzerwoNa zaraza”, bIbuła.Com [za:] HttP://www.bIbula.Com/?P=43965
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Doktor maciej korkuć, Historyk z iPN:

„Niewiarygodne, że mit o samowolnej pomocy Berlinga dla walczącej Warszawy wciąż jest żywy. […]
Szeregowi żołnierze 1 armii z poświęceniem walczyli o ratunek powstańców. Nie mieli pojęcia ani wtedy, ani
przez kilkadziesiąt następnych lat, jaka była rola Berlinga i jakie były kulisy sowieckiej polityki wobec Powstania. W trwających od 16 września działaniach desantowych poległo i zaginęło niemal 2 tys. żołnierzy
– kilkakrotnie więcej niż pod Lenino”.

maCIej korkuć, „forsowaNIe legeNdy”, uważaM rze, 26 wrześNIa – 2 PaźdzIerNIka 2011.
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Doktor leoN PoPek o współczesnym stanie wiedzy o kresach wschodnich rP:

„Cały czas towarzyszy mi też świadomość, jak mało zrobiły dotąd ośrodki naukowe. Zaniechano badań
i w tej chwili mamy w naszej historii potężną lukę. Nawet nie wiemy, co utraciliśmy na Kresach, bo nikt tego
nie spisał, nie zbadał, nie policzył. Mamy lukę w wiedzy na temat współżycia ze sobą przedstawicieli różnych
nacji i religii: Czechów, Niemców, Żydów, Węgrów, Ormian, Holendrów, Ukraińców i Polaków, zamieszkujących Kresy przez setki lat. Od dwóch lat odkrywamy całkiem nowy temat, dotąd zupełnie nieznany – sprawiedliwych Ukraińców, którzy z narażeniem życia ratowali Polaków. Do tej pory nie zdobyliśmy się na żadne
państwowe uhonorowanie tej postawy, niewątpliwie bohaterskiej, jeśli zważyć, że kilkuset z nich przypłaciło
to życiem. A ryzykowali, tak jak Polacy ratujący Żydów, życiem swoim i swoich rodzin. Byli też duchowni prawosławni i greckokatoliccy, którzy potępiali UPA, i za to też ginęli. Ten temat dopiero ruszamy”.

leoN PoPek, „Nawet NIe wIemy, Co utraCIlIśmy Na kresaCH”, nasz dziennik, 30 wrześNIa 2011.
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aNDrew korzaN:

„Jest bardzo ważnym stosowanie rozróżnienia kraju »komunistycznego« od »okupowanego przez komunistów«. Polska po II wojnie światowej znalazła się przymusowo pod rządami komunistycznymi i pod
okupacją sowiecką, w związku z umową między Franklinem D. Rooseveltem, Winstonem Churchillem i Józefem Stalinem podczas konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku. O Losie Polski zdecydowano bez udziału jej
mieszkańców. To samo rozróżnienie odnosi się do sprawy Nowej Huty. Nie została ona bowiem zbudowana
przez komunistów, ale przez polskich robotników pod okupacją sowiecką. […] Nazywanie Polski byłym krajem komunistycznym jest równoznaczne z twierdzeniem, że Francja była w czasie II wojny światowej państwem nazistowskim, zamiast okupowanym przez nazistów”.

“PolaNd was CommuNIst-oCCuPIed”, the washinGton Post, 23 wrześNIa 2011.
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„ethos” Prl w sądownictwie tzw. iii rP:

388

„W 2008 r. sądownicy wydali jubileuszowe dzieło nawiązujące do powołania 90 lat wcześniej odrodzonego
po zaborach sądownictwa w II RP. Należy domniemywać, że do swej tradycji włączyli tradycję sądów PRLu. A więc także sądów z sekcji tajnej skazujących patriotów w celach na Rakowieckiej oraz sądów stanu
wojennego. Czyż jednak autorytetu sądownictwa nie podniosłoby udokumentowanie akcji odwetowej przeprowadzonej wobec sędziów po zamachu 13 grudnia 1981? Odbyła się ona pod kierownictwem byłego
funkcjonariusza milicji w pierwszych latach powojennych, komendanta MO we Wrocławiu, prof. Włodzimierza

MEDIALNY PRZECIĄG
Berutowicza, będącego wówczas I prezesem Sądu Najwyższego. Od sędziów PRL nie odebrano przysięgi
na wierność nowemu państwu – Rzeczypospolitej Polskiej. Do dziś nie ma listy odwołanych w stanie wojennym, internowanych lub aresztowanych sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości. Byłaby to przecież lista honoru sądownictwa polskiego. Zamiast ujawnienia tej listy niezweryfikowany wpływowy
establishment sądowy po roku 1989 postanowił ukryć listę domowej hańby, zawierającej nazwiska tych,
którzy celom politycznej represji podporządkowali sędziowską niezawisłość i bezstronność, na co rzekomo
zezwalał im stan wyższej konieczności nazwany wówczas stanem wojennym”.

jerzy szCzęsNy, „HIstorIa PoPrawIaNa Przez sąd”, rzeczPosPolita, 19 wrześNIa 2011.

36

broNisŁaw wilDsteiN o postępującym procesie rewizji, czyli zakłamywania
historii Prl:

Dzieje się to pod patronatem władzy z solidarnościowym rodowodem, która powinna robić wszystko, aby
temu przeciwdziałać. Okazuje się jednak, że doraźne rachuby polityczne wypierają minione sentymenty
i lojalności. Mamy z tym do czynienia już od powstania III RP, a środowisko Adama Michnika, które błyskawicznie zblatowało się z dawną nomenklaturą, jest tego najwymowniejszym przykładem. Dziś patronem
»najważniejszego« kulturalnego przedsięwzięcia polskiej prezydencji w UE, czyli Europejskiego Kongresu
Kultury, staje się Zygmunt Bauman, który nie tylko nie rozliczył się ze swojej agenturalnej i UB-eckiej przeszłości, ale ogłosił, że była ona po prostu elementem jego lewicowej drogi życiowej. Uznanie stalinizmu za
równoprawny element historii lewicy powinno najbardziej oburzać ją samą, do niedawna tak zresztą by było,
ale widocznie wieją już nowe wiatry i lewicowcy organizujący kongres nie znajdują w tym niczego niestosownego. W wielosłowiu Baumana odnaleźć można również interesujące rzeczy i nie o to chodzi, aby nie
mógł on uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciu. Czynienie jednak z Kongresu Kultury akademii ku czci
Baumana to już inna sprawa. I to akademii, w której istotną rolę odegrała »odzyskana« i »odpolityczniona«
TVP. […] Przecież zawsze mogą się pojawić kolejni eksperci, którzy uznają, że Jerzy Popiełuszko popełnił
samobójstwo, a Paradowska zadeklaruje, że trzeba przeprosić Urbana”.

broNIsław wIldsteIN, „Prl jako wyPadek”, uważaM rze, 26 wrześNIa 2011.
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lászló kövér, PrzewoDNiczący węGierskieGo ParlameNtu:

„20 lat temu popełniliśmy zaniechanie, gdyż społeczeństwo nie bardzo zachęcało nas do zmian. Teraz
zaś jesteśmy w gorszej sytuacji niż wtedy. Musimy otwarcie przyznać – nie zamknęliśmy uczciwie przeszłości i jeśli teraz też zadziałamy w duchu »grubej kreski«, to jeszcze długo będziemy musieli żyć z tą
zgnilizną. […] Nie jestem katolikiem, należę do Kościoła zreformowanego, który nie używa krzyża jako
symbolu. Jednak jestem chrześcijaninem i przyznam, że wzruszające dla mnie było, gdy w polskim Sejmie,
Senacie czy innych instytucjach zobaczyłem krzyż. U nas byłoby to niemożliwe”.

lászló köVér, „żałuję, że NIe rozlICzylIśmy PrzeszłośCI”, rzeczPosPolita, 21 grudNIa 2010.
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biskuP wiesŁaw meHriNG o ks. bonieckim i Tygodniku Powszechnym:

„Sytuacja staje się bardzo poważna, kiedy ksiądz katolicki w telewizji mówi głupstwa. Wtedy ten kapłan staje
się wilkiem w owczarni, a nie pasterzem”. W odniesieniu do ewolucji, jaką przeszedł Tygodnik Powszechny
po 1989 roku: „Boleję nad tą ewolucją, do której się Ksiądz Redaktor bardzo przyczynił. To na łamach Księdza pisma pojawiały się nazwiska takich »autorytetów« jak Magdalena Środa (córka prof. Ciupaka, marksisty
i »religioznawcy« z czasów PRL), ks. Tomasz Węcławski (ileż się Znak natrudził w promocji jego książek),
Stanisław Obirek...”.

jarosław stróżyk, „bIskuP uPomINa ks. boNIeCkIego”, rzeczPosPolita, 29 wrześNIa 2011.
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broNisŁaw wilDsteiN:

„Głównym wrogiem lewicowych środowisk jest, wyrastająca z katolicyzmu, tradycyjna kultura. Polska jest
wręcz jej emanacją. Podstawowym oskarżeniem w nią wymierzonym jest, podobno charakterystyczne dla
niej, zamknięcie, nienawiść do innego, obcego. Taką postacią w najnowszej historii Europy jest głównie Żyd.
Stąd zresztą absurdalne oskarżenia katolicyzmu o stworzenie fundamentu nazistowskiego antysemityzmu,
gdy tymczasem antysemityzm ów miał bardzo nowoczesny, swoiście »postępowy« rodowód, co pokazywała
przekonująco choćby Hannah Arendt, a nazizm był ideologią antyreligijną. Na fałszywy obraz polskiej historii
złożyło się także wiele innych czynników. Komunistyczne rządy nie zabiegały o reputację naszej historii. Na
rękę im, a zwłaszcza ich moskiewskim mocodawcom, był czarny obraz polskiej przeszłości, której kres położyć miała komunistyczna rewolucja. […] Od momentu upadku komunizmu najbardziej opiniotwórcze środowiska III RP informowały nas, że fundamentalnym błędem jest zajmowanie się przeszłością, która,
podobno, nie ma wpływu na teraźniejszość. Jak się okazało, odmowa rozliczenia przeszłości była jednak
częściowa. W rzeczywistości politycznej, jak w każdej innej, nie sposób funkcjonować bez odniesienia do
historii. Tak więc jak nieważne w ujęciu opiniotwórczych ośrodków III RP miało być półwiecze komunizmu,
tak fundamentalne stawało się dwudziestolecie przedwojenne, i to widziane wyłącznie przez pryzmat dominujących wtedy jakoby ksenofobii i nacjonalizmu, w ujęciu absolutnie ahistorycznym, bez tła, jakim była
ówczesna Europa, gdzie zjawiska takie ujawniały się dużo brutalniej. Polska tradycja narodowa miała być
obciążeniem i obiektem wstydu, a pedagogika historyczna, którą nam aplikowano, miała powodować kompleksy i chęć pozbycia się polskiej tożsamości stanowiącej podobno przeszkodę w naszej »europeizacji«”.
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Redaktor Naczelny Glaukopisu
Chciałbym nawiązać do artykułu p. Magdaleny Bogdan „W gościnie u generała Franco. Radio
Madryt wobec wydarzeń polityki międzynarodowej w latach 1949–1955”, opublikowanym
w Glaukopisie nr 21/22 z 2011 r. Otóż według moich doświadczeń radiowych pochodzących z lat
1969–1975, kiedy to słuchałem Radia Madryt, rozgłośnia ta nadawała program trzykrotnie
w ciągu doby: pierwszy o 20.00 lub o 20.30 i dwa powtórzenia następnego dnia – o 9.00 i 14.30,
używając częstotliwości 9360 kHz (p. Łobodowski posługiwał się przestarzałym określeniem
„kilocykle”) ze stacji nadawczej Madrid-Arganda, używającej nadajnika o mocy 100 kW.
Tematyka audycji skupiała się już wtedy w znacznym stopniu na sprawach społeczno-kulturalnych, co – jak wydaje się – należy wiązać z nawiązaniem stosunków konsularno-handlowych
frankistowskiej Hiszpanii z PRL. Co do słyszalności, to relatywnie najlepiej można było odebrać
transmisję wieczorną, ranną – tylko okresowo, natomiast o 14.30 właściwie tylko w teorii. Nie
można też zapominać, iż transmisje te zakłócano pracą nadajników wschodnioeuropejskich, jakkolwiek niezbyt intensywnie.
Dodam przy sposobności, iż Polskie Radio Warszawa nadawało audycje dla słuchaczy hiszpańskich aż do początków lat dziewięćdziesiątych. Kończąc swoje drobne uwagi, życzę wszystkiego dobrego, a zwłaszcza sukcesów w redagowaniu i dystrybucji Waszego Pisma.
(–) Stanisław Hermanowski (Wrocław)
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