
Oświadczenie Związku Żołnierzy NSZ
w związku z kompromitującą wypowiedzią dyrektora Muzeum  

II Wojny Światowej dotyczącą Narodowych Sił Zbrojnych

20 września 2012 r. przypadła 70. rocznica powołania Narodowych Sił Zbrojnych. Związek 

Żołnierzy NSZ zorganizował uroczystości rocznicowe pod patronatem kierownika Urzędu 

do Spraw Kombatantów i  Osób Represjonowanych. Tymczasem ze strony przedstawiciela 

władzy publicznej padły w  tym roku słowa budzące zasadniczy sprzeciw, w  której to sprawie 

wystosowujemy niniejsze oświadczenie.

 Profesor Paweł Machcewicz, doradca Prezesa Rady Ministrów oraz dyrektor powstającej 

instytucji publicznej – Muzeum II Wojny Światowej, wykluczył Narodowe Siły Zbrojne z pol-

skiej tradycji niepodległościowej. W wywiadzie dla Gazety Wyborczej (2 kwietnia br.) powiedział: 

„uważam, że powinniśmy nawiązywać do tradycji AK, ale już stawianie na jednej płaszczyźnie 

NSZ i AK, co się dzieje ostatnio, jest niedopuszczalne. AK była wojskiem polskim w kraju, czę-

ścią państwa podziemnego. NSZ była formacją partyjną, która walczyła przeciwko Niemcom 

i  Sowietom, ale nie uznawała instytucji polskiego państwa podziemnego. Była także spadko-

biercą faszyzującej, antysemickiej tradycji ONR, antydemokratycznej, o  cechach totalitarnych. 

Świadomie bym ją wykluczył z tradycji demokratycznego państwa polskiego, mimo że jej człon-

kowie walczyli o niepodległość Polski i ponosili ofiary”.

Wyrażamy sprzeciw wobec tej prowokującej i  prowokacyjnej wypowiedzi, w  szczególności 

ze względu na funkcje publiczne, pełnione przez autora powyżej cytowanych słów. Jednocześnie 

wyjaśniamy i informujemy:

– Narodowe Siły Zbrojne, powstałe 20 września 1942 r. jako „formacja ideowo-wojskowa 

Narodu Polskiego” (Deklaracja NSZ), były formacją zbrojną podporządkowaną politycznie ruchowi 

narodowemu w ten sam sposób, w jaki równolegle działające Bataliony Chłopskie były formacją 

zbrojną podporządkowaną politycznie ruchowi ludowemu, a obie zasługują na analogiczne trak-

towanie i zasłużony szacunek, a nie „wykluczanie z tradycji demokratycznego państwa polskiego”.

– Główny trzon Narodowych Sił Zbrojnych uczestniczył w akcji scaleniowej z AK, której 

efektem był rozkaz Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” 

z 31 marca 1944 r., zawierający słowa: „Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych! Witam Was w sze-

regach Armii Krajowej. Mam głębokie przeświadczenie, że oddziały Narodowych Sił Zbrojnych 

wnoszą do zjednoczonego wysiłku Kraju wartościowy wkład obywatelski i żołnierski. […] Swą 

karnością, zdyscyplinowaniem, wyszkoleniem żołnierskim i obywatelskim, a przede wszystkim 

gotowością do ofiar sięgnijcie po najwyższą nagrodę – Wolność i Wielkość Ojczyzny”.

– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Sabbat (bezpośredni poprzednik śp. 

Ryszarda Kaczorowskiego) wydał 1 stycznia 1988 r. dekret o  żołnierzach Narodowych Sił 

Zbrojnych, stwierdzając: „żołnierze tej części Narodowych Sił Zbrojnych, która, ze względu 

na stanowisko jej czynników kierowniczych, nie została scalona z Polskimi Siłami Zbrojnymi 

– Armią Krajową, i którzy brali udział w walkach z okupantami w latach 1939–1945, spełnili swój 

obowiązek narodowy i żołnierski wobec Rzeczypospolitej Polskiej”.

 Wobec powyższych jednoznacznych dokumentów stwierdzamy, iż – wbrew zafałszowaniom 

historycznym autorstwa dyrektora powstającego Muzeum II Wojny Światowej – Narodowe 

Siły Zbrojne uznawały Polskie Państwo Podziemne, choć bywały w opozycji do jego władz oraz 

jego instytucji, czego dowodem była misja Stanisława Żochowskiego i Tadeusza Salskiego do 

Londynu w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z Naczelnym Wodzem i rządem na wy-

chodźstwie.
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Dobrymi przykładami powyższego jest np. współpraca na odcinku wywiadowczym, gdzie NSZ-

owska sieć informacyjna „Zachód” w części wchodziła w skład ZWZ-AK, z kolei centralna ko-

mórka wywiadu antykomunistycznego NSZ pracowała na rzecz wywiadu politycznego Delegatury 

Rządu, a do Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa (podziemnej policji) przydzielony został ze-

spół wywiadowczy okręgu Warszawa-Miasto NSZ; przykłady takie można by mnożyć.

Narodowe Siły Zbrojne gromadziły w dużej mierze osoby związane z nurtami politycznymi 

niepodległej Polski, w  szczególności ze Stronnictwem Narodowym (przede wszystkim w  latach 

1942–1944) oraz Obozem Narodowo-Radykalnym (głównie po 1944 r.), który wydał wielu zasłużo-

nych działaczy niepodległościowych takich, jak np. ks. Jan Salamucha (kapelan AK na warszawskiej 

Ochocie zabity w Powstaniu Warszawskim), mec. Witold Bayer (pracujący na rzecz Departamentu 

Prawnego Delegatury Rządu) czy wreszcie Jan Bytnar – legendarny „Rudy” z Kamieni na Szaniec, 
wywodzący się z Grup Szkolnych ONR, działających w warszawskim Liceum im. Stefana Batorego.

Współtworzący profil ideowy Narodowych Sił Zbrojnych ONR był ani mniej, ani więcej 

demokratyczny niż wiele formacji politycznych owego czasu, jak choćby Obóz Zjednoczenia 

Narodowego, będący w latach 30. główną siłą obozu sanacyjnego współtworzącego zaraz póź-

niej Związek Walki Zbrojnej i AK, co uwidacznia stronniczość i iluzoryczność ocen dyrektora 

Muzeum II Wojny Światowej.

Wobec wszystkich powyższych faktów wzywamy profesora Pawła Machcewicza do rewi-

zji swego stanowiska, uznania autorytetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Komendanta 

Sił Zbrojnych w Kraju oraz przeproszenia żołnierzy i spadkobierców ideowych Narodowych Sił 

Zbrojnych za słowa niegodne polskiego historyka. 
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- ludzie pióra w czasach PRL
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Pytania 
bez odpowiedzi

– z Markiem Nowakowskim rozmawia Grzegorz Eberhardt

Grzegorz Eberhardt: Jak wykazała lektura Twej 

ostatniej książki Pióro, łączy nas jedno – pocenie 

się… Tak nazwałem w  swym Pisarzu dla dorosłych 
poczucie obcości, którego zawsze doznawałem, 

znajdując się wśród kolegów ze Związku Literatów 

Polskich.

Marek Nowakowski: Dla mnie byli za elokwent-

ni, za rozgadani. Zawsze uważałem, że lepiej nie 

mówić, a  pisać. Mówienie to rozdrabnianie tego, co 

można zapisać. Po latach przypuszczam, że mój dy-

stans do nich był również efektem podejrzewania ich 

o nieautentyczność. Ich tyrady – według mnie – były 

wygłaszane głównie dla popisu, w sumie miałkie. Byli 

nieprzekonujący. No i to straszne zmęczenie wielolet-

niego, jeszcze za Bieruta przecież, pisania na zamó-

wienie. Byłem z  innych kręgów, jednak młodszy od 

nich, nieskażony ich doświadczeniem. Ty się pociłeś, 

mnie bolała głowa.

G.E.: Dzieli nas pokolenie. W moim Kole Młodych ZLP były dzieci Jastrunów, Wirpszów. 

One znały się jeszcze ze szkół, ze spotkań w domach rodziców. Ja byłem z zewnątrz…

M.N.: Tak, ja znałem ich rodziców. Miałem szacunek dla literatów, literatury. Kochałem li-

teraturę francuską, poznawałem polskich klasyków. Gdzieś mignęli Tuwim, Staff z siwą bródką. 

Ocierało się o Broniewskiego, pachnącego świeżym alkoholem. Spotykało się Dąbrowską. Ważny 

był nawet Leon Kruczkowski, znałem jego Kordiana… Darzyłem ich estymą, podziwem dla ludzi 

pióra – przyznaję. Ale były też we mnie radary nieufności. Miałem dwadzieścia jeden, dwadzie-

ścia dwa lata, ale miałem też spore doświadczenie. Znałem ludzi spoza nawiasu PRL. Nie byłem 

naiwny. Wiedziałem, że jesteśmy zniewoleni. Nie miałem złudzeń. Niewola w  różnej postaci. 

Rozwijałem się w kraju niewoli. Jednak młodość dawała mi wolność. Dziś formułuję to tak ra-

cjonalnie, wtedy to była intuicja. Nasz świat był zamknięty na klucz, ale tu i ówdzie były obszary 

pozostawione samopas, ugory nie przeorane przez komunizm. Wyspy wolności. Tego się szukało.

Właścicielką domu, w którym mieszkaliśmy, była pani Eugenia Maternicka, jeszcze przed 

I wojną światową pracowała w wydawnictwie Gebethner i Wolff jako księgowa. W domu nie brako-

wało książek, roczników starych gazet, np. Tygodnika Ilustrowanego, Biesiady Literackiej. Czytałem 

drukowane w odcinkach reportaże Wacława Sieroszewskiego z wojny rosyjsko-japońskiej. Pani 
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Maternicka pokazywała listy Prusa, które pisał z prośbą o ileś rubli zaliczki; także korespondencję 

Weyssenhoffa, Grzymały-Siedleckiego… Razem z kolegą szkolnym z Włoch fascynowaliśmy się 

Maupassantem, Anatolem France, Balzakiem. Także innymi autorami. Spieraliśmy się o wyż-

szość Salambo Flauberta nad Panią Bovary. I odwrotnie. Maupassant poderżnął sobie gardło, bo 

miał syfilis – i  to zapamiętywaliśmy. Mój kolega próbował trochę pisać, nie wyszło. Wyjechał. 

Przez jakiś czas uczył języka francuskiego w Senegalu, może pisze po francusku. Tyle pozostało 

z fascynacji Maupassantem. W każdym razie – dużo czytałem. W 1959 r. przeczytałem Kontrę 
Józefa Mackiewicza.

G.E.: Skąd miałeś egzemplarz tej książki?

M.N.: Od Agnieszki Osieckiej, którą poznałem przez Jarka Abramowa – przywiozła od 

Giedroycia. Potem dostałem od niej Szkice piórkiem Bobkowskiego, dwa grube tomy.

G.E.: W  1984 czy 1985 r. pożyczyłem od Ciebie tę książkę. Byliśmy wściekli (my, pod-

ziemniacy z grupy Tygodnika Wojennego, PWA, LOS-u), że nie mamy technicznej możliwości 

przedruku. W sumie miałeś szczęście: pani Maternicka, potem Osiecka. Ja poznałem prace 

Mackiewicza dopiero w latach 80. Jako stary chłop, że tak powiem…

M.N.: Poznanie książki Józefa Mackiewicza było dla mnie bardzo ważnym momentem. 

Literackim, ale i światopoglądowym, sięgającym poza kraj, poza osobiste doświadczenia z prze-

mocą, z komunizmem. A u niego ginąca Europa, w jarzmie dwóch sił zła – komunizmu i nazi-

zmu. Tragedia Kozaków, zdrada aliancka. Giną narody, utrwala się przemoc, fałsz. Mackiewiczowi 

udało się połączyć totalitaryzm, rzeczy ludzkie, dokumentarność opowieści i przyrodę. 

Szukałem podobnych pisarzy, wywołujących burzę we łbie. Faulkner walnął mnie swym 

Azylem, pierwszą książką przełożoną u nas, w stosunku do jego innych powieści utworem mniej-

szego kalibru – opowieścią sensacyjną. Oczarował; rzecz jakby z bebechów, niesamowicie zręczny 

wirtuoz. Potem seria uderzeń jego powieściami: Światłość w  sierpniu, Wściekłość i wrzask, inne 

wspaniałe książki. Interesował mnie język, jego uroda. Forma też, np. Buczkowski i jego Wertepy. 

Też mocne uderzenie. To były literackie przygody, fascynacje – ale nie chciałem być taki jak oni.

G.E.: Poznałem kilku ludzi, którzy są zafascynowani twórczością Józefa Mackiewicza, 

a jednocześnie, bez zmrużenia oka, powtarzają najprzeróżniejsze bzdury jakby rodem z pro-

pagandy komunistycznej. Nie rozumiem…

M.N.: Co tu rozumieć? Ludzie są różni, niejednolici. Bywają ludzie nieuczciwi, niemą-

drzy, ale mający wrażliwość literacką, reagują na urodę słowa, np. na opis przyrody – przecież 

u  Mackiewicza najprzedniejszy z  przednich. A  jakże różni, rzec można – niekonsekwentni, 

potrafią być literaci. Na przykład Louis-Ferdinand Céline, wielki pisarz o jakże fatalnej opinii. 

Antysemita, faszysta, a jak genialnie rozebrał Sowdepię! Także pisarz nędzy ludzkiej. Forma na-

ładowana elektrycznością. A Izaak Babel? Komunista, a w tym, co zanotował, dał opis barbarzyń-

stwa bolszewickiego tarana, niszczącego ludzi, kulturę. Babel był redaktorem pisma wydawanego 

w  armii Budionnego, Krasnyj kawalierist; szedł z  Kozakami podbić świat. Ezra Pound, Knut 

Hamsun… Świetni pisarze, ale jeżeli chodzi o  ich poglądy polityczne – absolutnie szkodliwi. 

Hamsun zafascynowany Hitlerem.

G.E.: Wracając do Twego Pióra… Dlaczego nie rozszyfrowałeś nazwisk agentów, kręcą-

cych się wokół Ciebie?

M.N.: Ja nie piszę dokumentu, ja piszę prozę! O ciekawym, ważnym czasie. Chciałem go 

odtworzyć. Październik ‘56 spowodował, że zaistnieli młodzi ludzie – jako pisarze, malarze, 
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muzycy. Wpadło trochę świeżego powietrza. I  chyba potrafiliśmy to wykorzystać. Pióro po-

kazuje tę małą dozę wolności i na tym tle rozwój życia rówieśników. Skorzystać można było 

różnie. Na przykład Brycht – duży talent, pokonany przez własne kunktatorstwo. Poddał się 

ciśnieniu przesadnych ambicji. Miał siłę w pisaniu, ale jednocześnie był bardzo łasy na fawory 

– pieniądze, kobiety, nowe auta. Wściekał mnie jego jawny proces wchodzenia w układy z wła-

dzą. Wybitny poeta Grochowiak, jeszcze większy talent od Brychta, a przecież i u niego górę 

brała kalkulacja i gra z władzą. Chmara dzieci, a poeta miał w sobie poznańskie poczucie odpo-

wiedzialności za rodzinę. Gorzałka, za dużo jej… No i angaż w PAX-ie, dziwnej instytucji, nie-

wątpliwie agenturze moskiewskiej, zwróconej głównie na rozbicie Kościoła. Z drugiej strony 

PAX był schowkiem dla akowców, eneszetowców, byłych więźniów politycznych. Wydawano 

tam takie tytuły jak Czarny potok Buczkowskiego, książkami Rembeka, Grahama Greene’a, 

no i poezję Grochowiaka. PAX zwabiał młodych twórców. Z tej stajni byli Jurek Krzysztoń, 

Leszek Terlecki… 

I na tle tych losów moja historyjka. Porwało mnie pisanie; swą formę, swą możliwość wypo-

wiedzi znalazłem na papierze. Nie była to pełna wolność. Wiedziałem, że Sowieci dominują nad 

nami. Jak zobaczyłem ich po raz pierwszy w 1945 r., tak byłem pewien ich obecności i w 1956 

r. Z  1945 r. pamiętam budynek NKWD we Włochach, to tam przetrzymywano Szesnastu 

przed wywiezieniem na proces do Moskwy. We Włochach stał także sztab gen. Żymierskiego. 

Zaczęliśmy rozróżniać pierwszych ubeków, donosicieli, sługusów sowieckich. Październik nie 

otworzył mi oczu, ja o tym wszystkim wiedziałem. Tak, pisanie było dla mnie strefą wolności. 

Piszę, co chcę, jestem panem wszystkiego! Przypomnę ci, że pisać zacząłem właśnie w 1956 r., 

to nie przypadek. Październik na krótki czas wpuścił haust ożywczego powietrza. Choć szybko 

zwinął swoje żagle, coś jednak zostało na trwałe.

G.E.: Byłeś wtedy na studiach…

M.N.: Jakże mi one były obojętne, nudne! Nigdy nie widziałem się w roli prawnika. Studia 

były dla rodziców, ich spokoju, że się „nie marnuję”. I naprawdę do dziś mam poczucie winy, że 

nie zdobyłem dla nich tego upragnionego tytułu magistra.

G.E.: Często opisujesz przeróżne biesiady pijacko-intelektualne. Niewątpliwie są one 

wsparte osobistym doświadczeniem świata w realu, jak dziś mówią młodzi. Z kim więc w tym 

realu piło Ci się najlepiej?

M.N.: Będziesz zaskoczony – np. z Leonem Pasternakiem. Facetem ślepo oddanym władzy, 

m.in. autorze super agitki o prostym tytule Komuna miasta Łomży. Nie gadaliśmy o polityce, on 

bardzo ciekawie opowiadał o sztetlu, przedmieściach, o Żydach z naszej prowincji. Z kolei Józef 

Nacht Prutkowski, też dobry kompan do wódki, to lwowiak i fanatyk tego miasta. A jednocześnie 

pisarz serwilistyczny wobec władz PRL. Nie byłem we Lwowie, a dzięki jego opowieściom czu-

łem się starym lwowiakiem, tęskniłem za tym miastem. W takim gronie nie groziła nuda, poza 

tym mieli mocne głowy, nie powtarzali się! 

G.E.: Wróćmy jeszcze do ważnej postaci Twego Pióra – Brychta…

M.N.: Wyjechał na Zachód, liczył na gorące przyjęcie przez wychodźstwo. Był tam jednak 

spalony. Emigracja mu nie uwierzyła i chyba miała rację, o czym świadczy jego pierwszy powrót 

do kraju w latach 80. Wydał wtedy paszkwil na emigrację. Liczył, że komuchy przyjmą go po-

nownie jako sprawne, elastyczne pióro. Oni mieli w głowie już co innego – szli do „okrągłego 

stołu”, nie potrzebowali go. Po raz drugi wrócił już po 1989 r., wydał coś u Władysława Huzika 

– jak okazało się po wielu latach – TW pseudonim „Matrat”.
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G.E.: To groźny agent, m.in. był zadaniowany, a to już bardzo wyraźny dowód zaufania ze 

strony służb. Wielu przecież było takich, którzy podpisali formalne zobowiązanie do współ-

pracy – ulegając chwili załamania, np. w efekcie szantażu, groźby – by na pierwszym spotka-

niu wycofać się z owej współpracy. 

M.N.: Lub też pletli takie bzdury na owych spotkaniach, że „organa” same rezygnowały z ich 

„pomocy”. Sam opisałem dwa takie przypadki. Tak, powinniśmy mieć w sobie tolerancję, ale bez 

przesady. Dziś „modne” jest wybielanie PRL. Mówi się: „najweselszy barak w obozie”, kabaret… 

Nie, to było bardziej skomplikowane. Nie był to ten kraj, którego obraz zapisali funkcjonariusze 

w papierach znajdujących się w IPN, ale i nie ten opisany np. przez Janusza Głowackiego w za-

bawnych dykteryjkach ze SPARTiF-u. Owszem, trzeba mieć tolerancję np. wobec ludzi złama-

nych przez bezpiekę w latach 40. i 50. Przecież wówczas „argumentem” władzy była katorga, np. 

noga stołka, na którą na godziny ubecy sadzali swe ofiary, ale i groźba zabicia członka rodziny. 

Tortury fizyczne; są granice wytrzymałości, takich ludzi nie mamy prawa potępiać! Ja w każdym 

razie nie śmiałbym być Katonem; nigdy nie postrzegałem człowieka w czarno-białych barwach. 

A ilu ludziom wtedy zmarnowano życie, choćby usuwaniem ze studiów, wysyłaniem do karnych 

batalionów w kopalniach węgla, uranu. Ludzi przetrąconych przez ustrój nikt nie policzył i nie 

policzy, ale wiedzieć o ich istnieniu trzeba. To naprawdę nie był kabaret!

G.E.: Występowaliśmy kiedyś razem w filmie dokumentalnym. Reżyser kazał nam cho-

dzić po warszawskiej Starówce i wspominać wydarzenia z czasu stanu wojennego. Szczególnie 

interesowały go te dla śmiechu… Gdy zorientowaliśmy się w  jego „ambicjach”, zaczęliśmy 

mówić już tylko i wyłącznie o wydarzeniach absolutnie nie do śmiechu…

M.N.: I w rezultacie – z jakiegoś powodu – nasze rozmowy nie weszły do filmu.
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G.E.: W ostatniej książce wspominasz postać pani Anny Król z Sochaczewa, działaczki 

opozycyjnej z lat 80. Pisze o niej także Jan Pietrzak w swych wspomnieniach z tamtych lat. 

Powinieneś wiedzieć, iż i my, tzn. nasza grupa drukarska, bardzo dobrze ją znaliśmy. Nie dość, 

że była aktywnym kolporterem, to i matką naszej przyjaciółki, która z nami pracowała.

M.N.: Musiałem ją wspomnieć. Przesympatyczna postać. Przyjeżdżała do nas na Długą 

z bibułą, zabierała ją od nas, a przy tym dużo rozmawialiśmy. Była księgową w Sochaczewie. 

Zakodowałem ją sobie trochę wedle książki Brandysa Matka Królów. Miała dwoje dzieci, jak sły-

szę teraz od ciebie; córka działała z wami, ale i syn coś tam, w Sochaczewie, knuł. Pani Królowa 

z Sochaczewa!

G.E.: O takich ludziach za mało się dziś pisze. Dobrze, że to zrobiłeś, a dzięki tej roz-

mowie będzie można ją przypomnieć dodatkowemu gronu osób… A  wracając do złych lu-

dzi, w Kryptonimie „Nowy” piszesz, iż np. z takim „Matratem”, recenzentem esbeckim Twych 

utworów, chciałbyś się spotkać, pogadać…

M.N.: Zainteresował mnie swoją biegłością literacką. Dobrze pisał, ja to nazywam – w spo-

sób pełny. Często lepiej aniżeli oficjalni krytycy. Rozmawiałem z nim nie raz, wszak nie wie-

działem, że rozmawiając z Huzikiem – m.in. właścicielem księgarni na Koszykach, a przedtem 

reporterem, drobnym wydawcą z Łodzi – rozmawiam z „Matratem”! Był bardzo miły, życzliwy. 

No, może trochę zbyt nachalny w serdeczności. Naprawdę dużo gadaliśmy, ale o niczym ważnym. 

Aż jęknąć się chce: w takich czasach żyliśmy. W jakich żyjemy?

G.E.: W latach 70. w Twoim domu zainstalowano podsłuch…

M.N.: To banalne, no i dość nagminne wobec podejrzanych person, a ja do takich należa-

łem. Nikt nie zwracał na to uwagi. Owszem, w czasach największego nasilenia presji w stanie 

wojennym, aby omówić niebezpieczne konkrety, wychodziło się na ulicę, do parku Krasińskiego. 

Przecież nie byliśmy naiwni.

G.E.: Nie pamiętam, abyśmy o naszej edycji Twojego Raportu ze stanu wojennego rozma-

wiali w parku…

M.N.: Właśnie, czasami i w domu się mówiło. Nie można było poddać się ich dyktatowi. Ten 

podsłuch nie dominował. Trzeba było być wolnym, a nie więźniem ich sprzętu i swego strachu. 

A miałeś jakieś konsekwencje tej rozmowy?

G.E.: Żadnych, ale ja dość niewyraźnie mówię…

M.N.: Widzisz! Więc może wrócimy do… picia wódki. Pytałeś mnie, z kim dobrze mi się 

piło. Wybacz, że podałem Ci za krótką listę. Bo np. jakże dobrym kompanem był Andrzejewski. 

Mocna głowa, mnóstwo opowieści – zawsze świeżych. I żadnej ostentacji homoseksualizmem, co 

u niektórych było odpychające. Zapomniałem też wymienić Kisiela: doskonały biesiadnik, mocna 

głowa! Znakomity towarzysz alkoholowych konwentykli. 

A  Henryk Krzeczkowski! Dziwny człowiek, niekryjący się ze swą służbą w  Informacji 

Wojskowej w latach 40. Ważna postać w światku warszawskim, przez niektórych uważany na-

wet za opozycjonistę. Pił doskonale i  tak jak Andrzejewski potrafił hamować swe narowy ho-

moseksualne. Nazywaliśmy go „Szeherezadą” – ciągle wysnuwał fascynujące opowieści ze swego 

ciekawego życia, niby z Baśni tysiąca i jednej nocy. Miał wygląd przedwojennego trenera tenisa. 

Znał dobrze literaturę amerykańską. Był akurat u nas, na Długiej, gdy otrzymaliśmy wiadomość 

o śmierci Zbyszka Cybulskiego. Popłakał się, dosłownie. Wyszedł na balkon, abyśmy tego nie 

widzieli. Widzieliśmy… Wstrząsał nim szloch. Krzeczkowski jest dla mnie kolejną osobą-ofiarą 
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polskiego losu. Przedwojnie, wojna i  złamany po wojnie. To mnie interesowało; zaprzęgli się 

w komunizm. Usiłowałem ich zrozumieć. To powojenne stoczenie… Dlaczego? Nie znam od-

powiedzi, ale drażniła mnie ta kwestia, prowokowała. W tych poszukiwaniach zafascynowałem 

się np. osobą Stanisława Gajewskiego, powojennego ambasadora w Paryżu. Za jego zgodą nawet 

napisałem o nim powieść (Honolulu).

G.E.: Gdy tak analizuję Twoje wspomnienia, książki, informacje, które mi przekazujesz, 

zaczynam zastanawiać się nad jedną kwestią – dlaczego władza ani razu nie próbowała Cię, ale 

tak na serio, sprowokować do współpracy, a raczej – większego zaangażowania?

M.N.: Były jakieś próby, np. w latach 60. widziałem umizgi ze strony ludzi Moczara, tych sa-

mych, którzy osaczyli – za jego pełną zgodą – Brychta. Chłopcy od generała krążyli więc i wokół 

mnie. Na przykład taki szef wydawnictwa MON, Banaszczyk; potem był w Żołnierzu Wolności. 
Szybko jednak trafnie ocenili sytuację i odpuścili. Ale były też pokusy łatwo pisanych książek, 

łatwo pisanych scenariuszy. Nie chciałem, nie umiałem. Pisałem swoje. Zagranica mnie nie ku-

siła, nigdy nie pomyślałem o emigracji, chciałem spenetrować Polskę jak najdokładniej. Ja, po 

prostu, tak poza tym, nigdy nie dbałem o szmal, prawa jazdy dotąd nie mam. Domem moim było 

przez „dzieści” lat 35 m2, pokoik ze ślepą kuchenką. Ale co najważniejsze – najbliższa mi osoba, 

Czarnowłosa, podobnie jak ja, była pozbawiona tych ambicji. Nie mieli mnie czym upolować! 

Cała tajemnica! Dosyć banalna sprawa. Nie nadawałem się!

G.E.: Porozmawiajmy o innych Twoich znajomościach, np. Słonimski.

M.N.: Bardzo sympatyczny. Anglik w PRL. Silnie mi się kojarzył z przedwojenną Polską. 

Nie interesowały mnie jego poglądy polityczne, artystyczne – a wtedy był w swoim apogeum. 

W ogóle wtedy, w Warszawie, było jeszcze wielu ludzi przedwojennych. Patrioci, legioniści, ułani, 

endecy, pepeesiacy. To działało na wyobraźnię, rosła wizja tego kraju sprzed wojny. Coś było za 

moimi plecami. Tym silniej odczuwało się postępującą degrengoladę zasad, narastanie nowego 

stylu, unifikacji, niszczenie indywidualności. Także dzięki takim postaciom odczuwało się kon-

trast w stosunku do czasów przedwojennych.

G.E.: Wojciech Giełżyński?

M.N.: Znałem. Sprawny dziennikarz, niezmordowany tancerz w  „Kameralnej”, korespon-

dent zagraniczny. Ciekawe, czy można było stać się takim dziennikarzem, nie idąc na jakiś układ 

z władzą?

G.E.: Myślę, że wątpię…

M.N.: Przyznam, iż akurat świat dziennikarski był bardzo służebny, sfora fagasów. Oczywiście, 

było tam kilku ciekawych dziennikarzy i z takimi się spotykało. Na przykład Mirosław Azembski 

– interesująco mówił o  tej służbie władzy; pokolenie AK, wszedł w układy. Chwilami czuł do 

siebie wstręt.

G.E.: Kisiel?

M.N.: Daj spokój! To temat góra, nawet nie rzeka!

G.E.: Jasienica?

M.N.: To kontakt ze starszym pisarzem, ale był. Jeździłem do Kazika Orłosia, który pra-

cował przy budowie zapory w Solinie. Pracowała tam też córka Jasienicy, nie raz więc się spo-

tykaliśmy, a wtedy wspólne wyprawy w góry, rozmowy o Wilnie, wódeczka. Bliżej poznałem 
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Jasienicę w okresie nagonki na niego – niejaki Gontarz, niejaki Gomułka. Jasienica kojarzył 

mi się z wizerunkiem przedwojennego, zawodowego oficera. Tak dziarsko, krzepko wyglądał. 

Istny kawalerzysta. Znałem jego książki, ale nie namiętnie, znajdowały się na marginesie mo-

ich zainteresowań. Był także epizod wspólnego dziesięciodniowego pobytu w Kazimierzu. 

On ze swą żoną, Neną. Piliśmy u  „Ormianina”, czyli pana Michalskiego, który zamykał 

lokal, aby gawiedź nam nie przeszkadzała. Było to po marcowej nagonce na Jasienicę, kiedy 

przypomniano mu „Łupaszkę”, rozmowy z Bolesławem Piaseckim. Był twardy, trzymał się; 

ślepo zakochany w damie swego serca, nasłanej agentce bezpieki. Oczywiście, wtedy o tym 

nie wiedzieliśmy. 

G.E.: Tyrmand?

M.N.: Raz pochwalił moją nowelkę. Nie byłem od jego stolika, co stwierdzam wyłącznie 

informacyjnie.

G.E.: Często wspominasz rok 1956…

M.N.: On był najważniejszy dla mojego pokolenia, dla mnie. Jak mówiłem, sprowokował, 

pchnął do pisania, a to przecież dla mnie – w ostatecznym rozrachunku – najważniejsze. Drugi 

taki moment to Sierpień 1980 r., „Solidarność”. 13 grudnia 1981 r. był strasznym dniem, ale 

jednak – choć wiedziałem, że zaczyna się przepychanka – wierzyłem, że opór zacznie tężeć, a nie 

maleć. Ta nadzieja pocieszała, podnosiła na duchu, pozwoliła pisać Raporty… Później, nieste-

ty, opór społeczny malał… Rok 1989 nie wywołał już we mnie specjalnego wrażenia, gorączki. 

Szybko zacząłem czuć, że coś się psuje, że ta nowa Polska to taka niezbyt moja. Powstawało coś 

nowego, ale dla mnie obcego. Niezdrowa jakość. Połączenie starego z nowym, też niezdrowym. 

Narastał kac, rozczarowanie.

G.E.: W Piórze stwierdzasz, iż „Żyd, który został komunistą, przestaje być Żydem”. 

M.N.: To było popularne powiedzenie, np. Julian Stryjkowski tak głosił, Singer również. Ale, 

oczywiście, to samo dotyczy Polaka. Ten, kto staje się komunistą, odchodzi od swego narodu.

G.E.: Często można znaleźć Twoją osobę w filmie Grzegorza Brauna „Poeta pozwany”, 

czyli w obrazie powstałym z „inspiracji” Adama Michnika, który pozwał do sądu Jarosława 

Rymkiewicza. Widać Cię na sali sądowej, tworzysz tłum…

M.N.: To był mój obowiązek tam być, poprzeć go, jego stanowisko w ważnej sprawie. Poprzeć 

tego, który oto sobą reprezentuje wolność – człowieka i twórcy. Nie ulega naciskom, nie lęka się 

konsekwencji finansowych. Jego obecność, zachowanie, postawa – po prostu – pociesza. Pociesza 

w naszym światku, gdzie większość tzw. twórców, jak i za komucha, dba głównie o dobre miej-

sce u  stołu władzy, na dworze. Dziś u  kolejnego możnowładcy. Będą i  u  następnego. Takich 

jest wielu. Przywiązali się do stolca. Piszą nie dla siebie, a dla umocnienia swej dworskiej pozy-

cji. Przypomniał mi się pewien, kiedyś utalentowany, prozaik ze zmysłem drapieżnej obserwacji  

– dziś żołnierz Gazety Wyborczej. Spec od doraźnej publicystyki. Nie podawajmy nazwisk, bo ich 

nie cenimy, więc cicho sza! Mówmy o tych, których warto zapamiętać.

G.E.: Zadam pytanie z  mojej wiedzy wyniesionej z  IPN: kontakt poufny pseudonim 

„Andrzej”, czyli Andrzej Kuśniewicz. Co o nim powiesz? 

M.N.: Ceniłem Kuśniewicza jako literata – dwie dobre książki: Lekcja martwego języka 

i Królestwo Obojga Sycylii. Okazało się, że był ponadto bardzo pracowitym ekspertem MSW od 

kolegów-pisarzy.
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G.E.: Zaryzykuję pytanie – seks litera-

tów w PRL…

M.N.: Nie byliśmy impotentami – no, 

nie wszyscy w  każdym razie. Mocno szu-

miało tam seksem. Historie dramatyczne, ale 

i  dużo zabaw z  kobietami. Jak już mówili-

śmy, sporo było w tych kręgach homoseksu-

alistów. Mnie to było obojętne, nie śledziłem 

ich zachowań, problemów. Nie byli groźni 

– tak dosłownie, fizycznie, ale i nie tworzyli 

jakichś istotniejszych klik towarzystwa wza-

jemnego poparcia. A nasze zabawy z kobie-

tami często zbliżały się do granic deprawacji, 

czasami je przekraczały. Na pewno wynikały 

z  atmosfery, jaka panowała w  części środo-

wisk artystycznych. Bo tu trzeba mówić też 

o aktorach, filmowcach, plastykach. To towa-

rzystwo znało się, prywatkowało. 

Irek Iredyński brylował w  tych krę-

gach, a  jednocześnie był niewątpliwie 

jednym z  większych talentów literackich. 

Podziwiałem jego wszechstronność – pro-

zaik, autor scenariuszy, słuchowisk ra-

diowych i  wreszcie doskonały dramaturg. 

Absolutna indywidualność. Absolutna też 

krnąbrność. Wobec wszystkiego. Władzy też. Często mówił im wprost, co o nich myśli. Oni 

nie mieli poczucia humoru. Irek to bujna osobowość, nielubiąca granic. Granice raczej go pro-

wokowały, aniżeli hamowały… Zarzut brzmiał: próba gwałtu. Mówiono o prowokacji, na pew-

no przecież była to doskonała okazja do ukarania osobnika, miało się to stać przykładem dla 

innych, równie gorących osobników z branży artystycznej; „Uwaga! To my mamy władzę! Nie 

podskakujcie”. „Niech szczeniaki nauczą się pokory. My wszystko możemy zrobić, władza to 

władza!”… Siedział prawie trzy lata; gdy wyszedł, był już o wiele cichszy, spokojniejszy. Miał 

wyraźny uraz. Unikał tumultów społecznych, nie angażował się w akcje polityczne.

G.E.: Twoja twórczość jest bardzo dokumentarna. W Piórze wspominasz swój brak – po-

wiedzmy – ostrożności. Podawałeś prawdziwe ksywy, pseudonimy. No i  sytuacje, zapewne, 

bardzo-bardzo bliskie rzeczywistości. Tu przywołam osobę Andrzeja Broel-Platera i  tekst, 

który mu poświęciłeś…

M.N.: Dekadent, człowiek wolny. Przyjaźnił się z  Januszem Szpotańskim, razem krą-

żyli po mieście. Nie omijając wyścigów konnych, gdzie Plater musiał zostawić niezłą for-

sę. Lubił zabawę, dusza towarzyska. Potem wymyślił wyjazd emigracyjny, podał się za 

Żyda. „Organa” uwierzyły, wyrobiły jemu i  jego rodzinie odpowiednie papiery. Spostrzegli 

się w  ostatniej chwili, zabrali mu papiery, ale obiecali, iż wypuszczą, byle nie jako „Żyda”. 

Ostatecznie wyjechali nie do Izraela, a do Szwecji. Wszystko to wiernie opisałem w znanej Ci 

noweli. Nie wiedziałem tylko, jak „organiści” odkryli owe nie-żydostwo Platera. Otóż, któryś 

z  nich – zapewne przypadkiem – przeczytał w  zarekwirowanym egzemplarzu londyńskich 

Wiadomości Grydzewskiego artykuł szeroko udowadniający absolutną polskość tego rodu! Tak 
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to, niechcący, Wiadomości zakłóciły plany rodziny Plater, a dokształciły funkcjonariusza! Ale 

jednak dalej jestem i będę prozaikiem, a nie dokumentalistą. Tak i w tym przypadku zrobiłem 

z tej hecy opowiadanie Żydowski hrabia.

G.E.: Czy przynależność partyjna kreowała pisarzy, poetów?

M.N.: Zależy od fazy PRL. Na pewno najwięcej takich „pisarzy” było w epoce socreali-

zmu. Ja ich nie znałem, bądź co bądź zaistniałem w tych kręgach w 1956 r., a więc oni już od-

padali, byli niepotrzebni. Prędzej mogę mówić o naturszczykach. O, taki Jerzy Grzymkowski. 

Partyjny jak cholera. Zaczynał od KBW, potem MO. I nawet czytałem jedną z jego książek, 

coś z okresu jego pracy w milicji na warszawskim Targówku. Ciekawa rzecz, właśnie doku-

mentarna, bo na pewno nie proza, nie literatura. A jednak wszedł mocno w świat literatów, 

był nawet szefem zespołu filmowego Bohdana Poręby. Świetnym z kolei prozaikiem, literatem 

pełną gębą, był inny naturszczyk – Tadeusz Zawierucha. Z zawodu celnik na Okęciu, autor 

oryginalnej książki Palec Boży, dzięki której powstał jeden z ważniejszych polskich filmów. 

Reżyserem był Antoni Krauze. Tadek, kompan wielu wędrówek po mieście, niestety, nie roz-

pisał się; dość szybko zmarł.

G.E.: Himilsbach?

M.N.: Jak najbardziej naturszczyk i jak najbardziej pisarz. Zaczynał wcześnie, bo jeszcze bę-

dąc w wojsku, należał wówczas do Koła Młodych w Krakowie. Zdążył nawet popełnić wtedy 

jakieś wiersze socrealistyczne. Postać bardzo widowiskowa, głośny, charakterystyczny fizycznie, 

z  ogromnym humorem, mistrz sytuacyjnej improwizacji. Doskonały aktor, charakterystyczny. 

Baster Keaton polskiego filmu. Nie do odtworzenia są jego „występy” towarzyskie, wykonywane 

do spółki z Maklakiewiczem. Na szczęście udało się ich zarejestrować w kilku filmach. Wystarczy 

wspomnieć „Rejs”. Środowisko szybko zepsuło Himilsbacha, jednak twórczości to nie przeszko-

dziło za bardzo. No, może za mało w rezultacie napisał, ale pisał smacznie. Plebejstwo podszyte 

absurdem! On sam szybko zaczął pozować na chłopaka z miasta. A tak naprawdę był z miasta 

Mińsk Mazowiecki. Zamieszkał na Górnośląskiej, poznał ferajnę z Powiśla i szybko i zręcznie 

wszedł tam. I tak zostało. I jeszcze ta jego „oryginalna”, na pewno żmudna praca – kamieniarstwo. 

I inne zawody, np. marynarz wiślanej flotylli.

 G.E.: Andrzej Pastuszek?

M.N.: Dobrze, że go w tej chwili przywołałeś. Pamiętam go jako skandalistę, wyraźnie pra-

gnącego swymi akcjami zaistnieć na „rynku”, zyskać popularność. Przypominał dzisiejszych ce-

lebrytów. Fascynował się Himilsbachem, Maklakiewiczem – to widać w jego pisaniu. Pozował 

na następcę Hłaski, Iredyńskiego. Od dawna w USA, niedawno nosił się z  zamiarem pisania 

scenariusza o Pułaskim.

G.E.: Mętrak?

M.N.: Poznałem go bardzo młodego, był tuż po maturze. Imponował pamięcią, erudy-

cją. Z pamięci recytował teksty z Wiadomości Literackich. Dobry krytyk: literacki, filmowy, ale 

i  sportowy. Nigdy specjalnie nie interesowałem się sportem, jego felietony jednak czytałem. 

Szczególnie kochał futbol. Lubiłem go, chyba z wzajemnością. Kochał literaturę, miał ogrom-

ną na nią chłonność. Miłość do literatury to rzadkość u  zawodowców. Był bardzo wrażliwy. 

Przyszedł jednak moment, gdy dało się wyczuć u niego zbyt przesadne ambicje finansowe i uza-

leżnienie od nich. To było częste w tych kręgach. Ten głód pieniężny szybko ich łapał, wikłał 

im pióro, myśli. Niosło się po kawiarniach, redakcjach: „Honorarium! Honorarium!”. Na gwałt 
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chcieli być zawodowcami. A to przeszkadza w pisaniu, które powinno być pracą – po pierwsze 

– dla siebie samego, dla własnej satysfakcji! A nie dla zamawiającego, bo tym najczęściej się koń-

czyło. Pazerny na młodych był wspominany już PAX. Grochowiak miał etat we wrocławskim 

WTK, organie Stowarzyszenia. Inni brali forsę z Kierunków, Za i Przeciw. Marzyli o trwałym 

umocowaniu w zawodzie pisarza! Dla mnie zawodowstwo to produkcja, czyli koniec literatury. 

Pozostaje obowiązek… I jeszcze à propos Mętraka: dopadła go bezpieka i chciała go na kapusia. 

Wykazał charakter i nie dał się połknąć.

G.E.: Jak ważną rolę odgrywali tłumacze, np. na język niemiecki? Twoim był pan 

Staemmler…

M.N.: To byli sprawcy zwycięstwa albo klęski. Istotne były dewizy zarabiane dzięki nim, ale 

ważna była popularność zyskiwana dzięki takim przekładom. Klaus Staemmler, z  którym się 

przyjaźniłem, w 1984 r. srodze mnie zawiódł. Za dużo i  za obficie zeznawał, przesłuchiwany 

przez bezpiekę. Dopadli go na lotnisku, na Okęciu, i zabrali do Ministerstwa. Potem ani myślał 

spotkać się ze mną. Wyraźnie się bał. A  wcześniej odmówił tłumaczenia na niemiecki mych 

Raportów ze stanu wojennego. Unikał najmniejszych zadrażnień z władzą. W Niemczech wykładał 

na jednej z wielu uczelni. W Polsce natomiast był artystą – no, prawie pisarzem! Kumplował się 

z Iwaszkiewiczem, uczestniczył w oficjalnych fetach! Decydował, jak rzekłem, o czyjejś karierze. 

To nobilituje. W sumie, trącony przez system, choć mieszkał w pozornie wolnym kraju. Potem 

doszła do mnie opowieść o jego niechęci do Józefa Mackiewicza, którego usiłował dyskredytować 

w oczach niemieckich wydawców. 

G.E.: Stawiński?

M.N.: Klasyczny, przedwojenny warszawiak, z  ładnym dystansem do PRL. Przed rokiem 

1956 jakoś specjalnie nieuwikłany. Robił dobrą robotę jako scenarzysta. Był literackim autoryte-

tem Powstania Warszawskiego – ranga jako pisarza i uczestnika. Brał udział w walkach jako do-

wódca kompanii. Lubiłem z nim rozmawiać. A Wajda nawet był od niego wtedy bardzo zależny. 

W wyjazdach był mu tłumaczem, przewodnikiem.

G.E.: Konwicki?

M.N.: Dawał mi forsę za nowele filmowe, pisane na podstawie mojej prozy. Jako starszy 

pisarz wspomagał literackiego szczeniaka. Żaden scenariusz nie został zrealizowany. Władza 

nie dawała. Swoją drogą – nigdy nie miałem ambicji filmowych. Oczywiście, nie zaszkodziłyby, 

ale nie parłem. Napisałem scenariusz z Januszem Nasfeterem, nie doszło do realizacji. Polityka! 

Dużo było takich prób i na próbach się kończyło. Inteligentny, cyniczny władca filmu Wilhelmi 

pochwalił kiedyś mój projekt, ale puentował: „No, ale tego się nie da zrobić”. I wyobraź sobie, 

miał rację – nie dało się! Ale jednak kilka obrazów zaistniało. Dla mnie ogromną satysfak-

cją był film – według mojej noweli – „Meta” Antoniego Krauzego. Także „Benek Kwiaciarz” 

Sztwiertni, z  rolą Maklakiewicza. Któryś mój tekst zrealizował Kotkowski. Także Zygmunt 

Huebner, który zrobił film z mojej noweli Gonitwa. No i ponownie Krauze z „Prognozą po-

gody” z mojej noweli Zdarzenie w miasteczku – to było ważne. Film miał problemy z cenzurą, 

przecież jest, zaistniał!

G.E.: Terlecki?

M.N.: Ciekawa postać. Chłodny, powściągliwy, z dystansem. Na pewno daleki od partii alko-

holicznej, brylującej w środowisku. Terlecki to dla mnie symbol angielskiej flegmy na Mazowszu. 

Nasze rozmowy zawsze pełne konwenansu, dużo było o  pogodzie, o  zdrowiu i  podobnych 
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sprawach. A przecież jakże świetne książki tworzył. Ochrana, kapusie, intryga, zdrada… Ich ma-

tematyczna precyzja, doskonała znajomość historii. Porywające! Oficjalnie nie angażował się po-

litycznie w żadne protesty, petycje. Dziś wiemy, że był świetnym konspiratorem!

G.E.: Przeczytam Ci donos jakiegoś pisarskiego agenciaka ze stycznia 1973 r.: „Terlecki 

ubolewa nad ucieczką na Zachód Odojewskiego, co zresztą odbije się podobno na sprawie 

wyjazdów zagranicznych jego dotychczasowych przyjaciół”.

M.N.: Właśnie, proszę! Jakiż konformista, oportunista! Nic, tylko o  prywatę swą dba… 

Tej gry nauczył się od swych bohaterów, spiskowców, ale i agentów Ochrany. Był ich dobrym 

uczniem. Wyobrażał ich sobie bardzo precyzyjnie. Terlecki stał się przecież stałym koresponden-

tem RWE, ściśle współpracował z Odojewskim, który zrobił z niego swojego głównego człowie-

ka w kraju. A władza uważała go za bardzo wyważonego, ostrożnego obywatela-pisarza, głównie 

zainteresowanego archiwami, pisaniem książek. Myśmy mieli podobną opinię, bardzo go ceniąc 

przecież za jego książki. Szkoda, iż dziś są mało obecne, nie wznawiane. Jestem pewien, iż nic nie 

straciły nie tylko na jakości, ale i na aktualności. Świat agenturalny nie maleje, nie dezaktualizuje 

się. Tajemnica jest podobna.

G.E.: Bohdan Tomaszewski?

M.N.: Imponował angielskim wyglądem, tweedami. Niewielu było takich elegantów z uro-

dzenia. Lubiłem go słuchać. Było w tym sporo poetyczności, wiara w czystość sportu. Jego men-

torem był znany z RWE Wojciech Trojanowski. Ładnie pisał o tenisie, o ludziach tego sportu. Na 

przykład fascynująca opowieść o Polaku-Niemcu, tenisiście, hr. Baborowskim.

G.E.: Jacek Trznadel?

M.N.: Późno go poznałem, już w latach 90. Razem zasiadamy w Kapitule Nagrody im. Józefa 

Mackiewicza. Dobra współpraca. Jest płomiennym rzecznikiem Patrona. Także Katynia. Dziś 

doszedł Smoleńsk, walczy o prawdę!

G.E.: Smoleńsk?

M.N.: Nie mówmy o tym! Tyle jest już opinii o tej sprawie. Zakłamanie od początku, i to się 

potęguje, a nie wyjaśnia. Nie, nie!

G.E.: Cat Mackiewicz?

M.N.: Bardzo lubiłem jego felietonistykę – literacka, pełna. Wspaniała, soczysta eseistyka. 

Często wracam do tomu jego esejów Europa in flagranti o Europie, która trwała od kongresu 

wiedeńskiego do I wojny światowej. On sam, klasyczny, rasowy żubr, jak się kiedyś mówiło… Tu 

mi się przypomina mało na razie znany w kraju Florian Czarnyszewicz. Egzotyka, ale i litera-

tura. Zaścianki nad Berezyną, barcie z miodem, kadzie, walka z bolszewią. Najdalsza zasiedziała 

polskość na Wschodzie. Musiał stamtąd wyjechać, Polska oddała tamte ziemie po traktacie ry-

skim. Straciła jego ziemie. Pasierbowie! Zresztą napisał m.in. powieść o tym tytule… Kolejny 

pisarz kochający literaturę. Dopłynął do Argentyny, zaczął pisać, pracował w rzeźni. Mówiliśmy 

o naturszczykach, więc to dopiero był naturszczyk do potęgi! Chyba nawet czterech klas nie 

ukończył. Inna wspaniała postać związana z tamtymi ziemiami to Michał Kryspin Pawlikowski. 

Był lektorem języka rosyjskiego w Berkeley, przed wojną pisał m.in. do Słowa, po wojnie do 

Wiadomości londyńskich; napisał też kilka ważnych książek: Dzieciństwo i  młodość Tadeusza 
Irteńskiego, Wojna i sezon.
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G.E.: Mieliśmy rozmawiać o literatach w PRL…

M.N.: Więc z tego panteonu literatury powojennej było mi dane poznać bliżej niejednego 

pisarza. Adolf Rudnicki – przystojny, ulubieniec kobiet. W pisaniu na przemian drapieżny, samo-

swój, to znów pretensjonalny, kokieteryjny. Denerwująca Pałeczka, powieść. Ciekawa Niekochana. 

Podobały mi się opowiadania z Epoki pieców o żydowskim losie podczas okupacji; fragmentami 

duży wymiar. Zastanawiał, przeżył koniec pewnego świata, zagładę narodu. Po wojnie mógł uwa-

żać się za cudem ocalonego. 

Intrygowała dwoistość postawy Kazimierza Brandysa. Cienki, finezyjny styl, ironista. 

Klasyczny, przedwojenny inteligent. Daleki od ideologii komunistycznej. Po wojnie partia, socre-

alizm, Obywatele – klasyka gatunku. Uwielbiał kulturę francuską, fascynował się Piłsudskim. Co 

się z nim stało? Czy po wojnie stracił wiarę w szansę Polski na niepodległość i przystąpił do ko-

munistów? Po traumie wojny, okupacji uznał komunizm w Polsce za nieuniknioną konieczność, 

wieczysty porządek? Nurtowały takie pytania. 

Po 1956 r. nadal uderzała amputowana tematyka literatury polskiej. Żadnej prawdy, choć-

by nikłej, o nowych losach, o historii. Syberia, łagry, więzienia bezpieki, walka z komunistami 

po wojnie – ani słowa o tym. Literatura tzw. obrachunkowa po „błędach i wypaczeniach kultu 

jednostki” to tylko lamenty komunistów niesłusznie oskarżonych, maltretowanych, którzy nadal 

wierzyli w piękny „socjalizm z ludzką twarzą”. Nadal panowanie ideologii, nadal sztuczne, pa-

pierowe problemy. Ani słowa o społeczeństwie żyjącym w okowach narzuconej dyktatury. Tyle 

cenzury, fałszu, kłamstwa. Takie miałem doznania, takie tłoczyły się pytania bez odpowiedzi. 

Wyjątek w tej „obrachunkowości” stanowi Morze Sargassa Aleksandra Ścibora Rylskiego, nota-
bene autora socjalistycznej powieści Węgiel. I ta wewnętrzna cenzura. Czy się jej poddam? Czy 

ona weźmie górę i zacznie wodzić moim piórem? Bardzo tego nie chciałem. To były przeczucia 

niebezpieczeństwa, zagrożenia. Tak to się zaczynało. To były moje pierwsze boje. Stawałem się 

pisarzem. Czy wygrałem batalię? Myślę, że nie dałem odebrać sobie wolności w pisaniu. 
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Polski teatr powojenny: między szlachetnością a hańbą
„Hańba domowa” to skrót myślowy i poetycki, sformułowany przez Cypriana Norwida, który 

tak ujął to, co wydarzyło się na pogrzebie Adama Mickiewicza przed wejściem do kościoła św. 

Magdaleny w Paryżu 21 stycznia 1856 r. Wówczas to niejaki Franciszek Jaźwiński rzucił się z ki-

jem na gen. Władysława Zamoyskiego. Całe zdarzenie uwiecznił Norwid w wierszu pod tytułem 

„Duch Adama i skandal”1; wracał doń także w listach.2 Cytat z tego wiersza: „Po zgonie jeszcze 

w swym ukrywa łonie / Hańbę – domową!” – zamieścił na początku swej klasycznej już książki 

prof. Jacek Trznadel, biorąc z niego tytuł dla całego dzieła3; jak wyjaśnił we wstępie, wybrał go, 

bowiem „w latach powojennych dokonywało się to, co nazwałem za Norwidem hańbą domową, 

to jest hańbą w Polsce przez Polaków spowodowaną”. Książka Trznadla traktuje o czynach, któ-

re „zakładały i rozprzestrzeniały idee, uważane przeze mnie za hańbiące”.4 Korzystam z myśli 

Norwida podchwyconej przez Trznadla, aby opowiedzieć o pewnym epizodzie z historii polskie-

go teatru z lat 60.

Jako tło i kontekst trzeba by przywołać zarówno szlachetne, piękne i godne karty tej histo-

rii, jak też hańbiące, niegodne i niepiękne. Do tych pierwszych zalicza się ogromna praca ludzi 

polskiego teatru nad obudową życia teatralnego zaraz po wojnie – odbudową duchową, kadrową, 

organizacyjną, a także fizyczną: odbudowywano teatry z ruin, sprzątano je, porządkowano; warto 

tu przypomnieć zwłaszcza prace podejmowane przez Juliusza Osterwę i Arnolda Szyfmana oraz 

liczne przedstawienia, porywające i  pomagające ludziom żyć w  czasach narastającego terroru, 

pogardy i  zniewolenia. Nie można jednak zapominać o  ciemnych kartach: wstydliwej choro-

bie socrealizmu w teatrze i dramacie, której uległo tak wielu; serwilizmie licznych dramatopi-

sarzy, reżyserów, dyrektorów teatrów zabiegających o pochwały i nagrody za sztuki i przedsta-

wienia, fałszujące niedawną historię Polski i  jej sytuację pod rządami komunistów. Należy też 

przypomnieć, że w tym samym czasie znaleźli się ludzie teatru, którzy odmawiali uczestnictwa 

w  kłamstwie historycznym, ideologicznym i  estetycznym, zarówno w  kraju (Wilam Horzyca, 

Edmund Wierciński, Jerzy Zawieyski i in.), jak i na emigracji (Leopold Kielanowski, Wacław 

Radulski, Jadwiga Domańska i in.). Nie można też pominąć pełnego energii i determinacji 

udziału ludzi teatru w kruszeniu lodów stalinizmu, poczynając od połowy lat 50., poprzez 

1   [w:] , Pisma wszystkie, -

2  

3 
4  
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przywracanie narodowej klasyki (Dziady, Kordian, Wyzwolenie i inne) oraz ośmieszanie systemu 

i obnażanie jego absurdów przez młodych twórców (Kabaret Koń, Bim-Bom, Studencki Teatr 

Satyryków i inne). 

Po październiku 1956 r. aż do lat 80. w dziejach teatru polskiego ścierały się, z jednej strony, 

postawy podtrzymywania systemu kłamstwa i struktur zniewolenia, a z drugiej – demaskowania 

kłamstwa i podważania niechcianych struktur. To drugie w systemie totalitarnym było możliwe 

tylko przy pomocy aluzji czy metafor. Gdy się to udawało, nad scenami otwierało się gwiaździste 

niebo piękna i wpadał na nie ożywczy wiatr prawdy. Gdy się nie udawało, przedstawienia były 

kaleczone po próbach generalnych lub zakazywane, a ich twórcy skazywani ma banicję, emigrację 

wewnętrzną lub zewnętrzną.

Epizod, który pragnę przypomnieć, wpisał się w  podtrzymywanie struktur zniewolenia, 

w  syndrom budowania, szerzenia, podtrzymywania kłamstwa, a  w  konsekwencji – umacnia-

nia systemu totalitarnego. Ten epizod to polskie realizacje sztuki Rolfa Hochhutha Namiestnik 

(Der Stellvertreter). Miała ona swą polską prapremierę w Teatrze Narodowym w Warszawie 16 

kwietnia 1966 r., w reżyserii i opracowaniu tekstu Kazimierza Dejmka z Gustawem Holoubkiem 

w głównej roli jezuity Ricardo Fontany. Po premierze w Teatrze Narodowym sztukę wystawiano 

także na deskach innych teatrów. 

Manipulacje Namiestnika 

Namiestnik powstał na początku lat 60. Nie jest do końca jasne, kto napisał tę sztukę i zapew-

ne trudno to będzie ostatecznie wyjaśnić. Wiadomo w każdym razie, że na polecenie sowieckie5 

materiały do niej wykradła z  Watykanu rumuńska tajna policja, a  następnie przekazała je do 

Moskwy. Na ich podstawie nieznany nikomu wcześniej pracownik biurowy (nie redaktor) nie-

mieckiego wydawnictwa Bertelsmann – Rolf Hochhuth, i sławny reżyser Erwin Piscator stwo-

rzyli scenariusz teatralny do widowiska, które trwałoby (zależnie od relacji na ten temat) od pię-

ciu do ośmiu godzin. Hochhuth wszedł w rolę autora sztuki, zaś Piscator został jej adaptatorem6, 

a  następnie reżyserem. W  oryginale Namiestnik ma jedenaście rozwlekłych i  wielowątkowych 

odsłon. Piscator wykorzystał sześć, znacznie je skracając.

Piscator miał koneksje w  Moskwie, bowiem pracował tam w  latach 1931–1933.7 Był 

znany z uprawiania „teatru politycznego”, opowiadającego się po stronie komunizmu. Zyskał 

duży rozgłos w latach 20. i 30. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach do operacji zaangażo-

wano Hochhutha – wcześniej bowiem nie stworzył żadnego utworu literackiego. Listę jego 

„dzieł” otwiera właśnie Namiestnik. Później również nie napisał niczego znaczącego, choć 

eksploatując koncept Namiestnika, występował z  kolejnymi „demaskatorskimi” utworami.8 

5 
6 

; -

7 

via

8 
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Po latach pisano o  nim, że „zawdzięcza swą sławę literacką wyrafinowanej zagrywce cze-

kistów. W  realnym życiu hołubiony autor okazał się nie tyle wybitnym dramaturgiem, co 

marionetką w rękach KGB”.9

Akcja sztuki, mimo iż oparta o zmanipulowane dokumenty, jest całkowicie fikcyjna, toczy się 

w Berlinie, Rzymie i Oświęcimiu pomiędzy sierpniem 1942 a październikiem 1943 r. Głównym 

wątkiem akcji są starania żarliwego jezuity, ojca Ricardo Fontany (postać fikcyjna), o zaangażo-

wanie Watykanu i papieża Piusa XII w obronę Żydów, mordowanych w niemieckich obozach 

i  zagrożonych w  samym Rzymie. Oficer SS („dobry Niemiec”) Kurt Gerstein (postać oparta 

o rzeczywisty pierwowzór, ale w akcji sztuki przekłamana) dostarcza do berlińskiej nuncjatury 

dowody na eksterminację Żydów; ostrzega też ojca Fontanę o planowanym wyłapaniu i wysłaniu 

do obozu zagłady ludności żydowskiej. Ojciec Fontana przedstawia swym przełożonym plany 

pomocy Żydom, jakiemuś kardynałowi, a wreszcie samemu papieżowi, do którego ma dojście, 

bowiem jego ojciec, hrabia, jest związany z Watykanem. Papież pozostaje wyniośle obojętny na 

apele ojca Fontany, nie podejmie interwencji; podobną postawę przyjmuje jego otoczenie. Ojciec 

Fontana przypina więc sobie żółtą gwiazdę Dawida i wychodzi, aby dołączyć do deportowanych 

Żydów, pójść z nimi na śmierć do Auschwitz. Śmierci jego winien jest – co jasno wynika ze zda-

rzeń scenicznych – Pius XII, a wraz z nim cały Kościół katolicki – i nie tylko śmierci Fontany, ale 

wszystkich Żydów w czasie II wojny światowej. Namiestnik przedstawia papieża jako zimnego 

i wyrachowanego biurokratę i polityka, zainteresowanego głównie finansami Watykanu, pozba-

wionego ludzkich uczuć i nieczułego na cierpienia Żydów – w gruncie rzeczy antysemitę.

Publikując Namiestnika, Hochhuth dopuścił się jeszcze jednej haniebnej manipula-

cji – w pierwszym wydaniu zadedykował książkę o. Maksymilianowi Kolbe i ks. Bernhardowi 

Lichtenbergowi. Jak wiadomo, o. Kolbe zginął w Auschwitz, a ks. Lichtenberg, Niemiec, głośny 

przeciwnik Hitlera, był więziony i zmarł (zapewne w wyniku butalnego śledztwa) w transporcie 

do Dachau.10 Dla Hochhutha są oni „dobrymi” duchownymi, papież zaś jest tym „złym”; dedyka-

cja miała ich sobie przeciwstawić. Trudno o dalej posuniętą manipulację. 

Dedykację Hochhutha umieszczano w programach przedstawień, dołączając też biogramy ks. 

Lichtenberga i o. Kolbe. Sugestia była jasna: Pius XII odpowiada nie tylko za śmierć Żydów, ale 

i duchownych katolickich. Co więcej – w programie jednego z polskich przedstawień znalazły 

się fotografie obozowe dwóch polskich wybitnych ludzi teatru: aktora Stefana Jaracza i reżysera 

Leona Schillera, w  obozowych drelichach. Sugerowane skojarzenie: za ich cierpienia również 

odpowiedzialny jest papież.11 I  jeszcze więcej: w  jednym z  programów znalazła się modlitwa 

o wyniesienie Piusa XII na ołtarze; w kontekście przedstawienia i akcji sztuki miała ona charakter 

szyderstwa.

Kontekst historyczny

Namiestnik, sztuka zniesławiająca Piusa XII, wpisuje się w główne nurty i cele polityki so-

wieckiej i niemieckiej. Pierwszy z nich zakładał podważenie wiarygodności Kościoła, obniżenie 

jego roli, a w perspektywie zniszczenie go – a wszystko w kontekście Soboru Watykańskiego 

9 
10 -

11 
-
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II (obrady odbywały się w okresie powstawania sztuki), który skupiał uwagę świata. Wydawało 

się, że w wyniku Soboru znaczenie Kościoła niepomiernie wzrośnie, była to perspektywa groź-

na dla jego wrogów. „Dzieło” Hochhutha stanowiło zemstę za nieugięcie antysowiecką postawę 

Piusa XII. Drugi cel stanowiła rewizja historii i starannie zaplanowane kształtowanie nowego 

obrazu Niemiec i ich miejsca w Europie. Chodziło o przerzucenie winy za zbrodnie niemieckie 

czasu II wojny światowej na kogoś innego – na Kościół, na papieża, w perspektywie, jak miało 

się okazać, także na Polskę i Polaków. Z agresorów i sprawców zbrodni Niemcy mieli stopnio-

wo stać się ofiarami.

To w skali ogólnej polityki sowieckiej i niemieckiej. W Polsce zaś inscenizacje Namiestnika, 
spełniając te cele, wpisały się – niewątpliwie nieprzypadkowo – w  kontekst nasilanej przez 

Gomułkę walki z Kościołem, a w tym zwłaszcza dwóch wydarzeń: Listu polskich biskupów do 

biskupów niemieckich (18 XI 1965 r.) i obchodów tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 r. 

W  liście biskupów padły znamienne słowa: „Wybaczamy i  prosimy o  przebaczenie”. 

Dokument ten, zredagowany niejako na ławach soborowych i tam też doręczony adresatom, był 

jednym z najważniejszych kroków ku polsko-niemieckiemu pojednaniu po II wojnie światowej, 

był przesłaniem głęboko chrześcijańskim, ewangelicznym. Wywołał jednak nagonkę władz ko-

munistycznych, które w systemie totalitarnym uważały, że mają monopol na wszelkie kontak-

ty międzynarodowe, a zarazem latami używały wobec Polaków straszaka niemieckiego, który 

miał skutkować jak najgłębszą integracją z ZSRS, „jedynym gwarantem niepodległości Polski” 

(w istocie było to absurdalne, ale dobrze realizowało cele propagandowe). Z inicjatywy władz 

rozpętano więc kampanię przeciwko Episkopatowi Polski: publikowano paszkwile w  formie 

książek, broszur i  artykułów prasowych, organizowano wiece i  masówki w  zakładach pracy, 

wzywano na rozmowy proboszczów, domagając się odcięcia się ich od biskupów. Ogólnie, ko-

muniści starali się wykorzystać list dla poniżania i szkalowania Kościoła, dla rozrywania jego 

więzów z papieżem.

Millenium chrztu Polski, planowane przez prymasa Stefana Wyszyńskiego jeszcze w czasach 

jego uwięzienia, poprzedziła dziewięcioletnia nowenna (1957–1966). Centralne uroczystości od-

były się na Jasnej Górze 3 maja 1966 r. Episkopat Polski zaprosił na te obchody Pawła VI, ale 

władze komunistyczne nie zgodziły się na przyjazd papieża. Na jasnogórskim szczycie stał jedy-

nie pusty tron papieski. Liturgii przewodniczył kard. Karol Wojtyła. Kardynał Stefan Wyszyński 

wygłosił homilię i  odczytał „Akt oddania Polski w  macierzyńską niewolę Maryi”. Uprzednio 

odbyły się wielkie uroczystości w Gnieźnie, które powtórzono następnie w Krakowie, Poznaniu, 

Gdańsku, Lublinie, Olsztynie, Warszawie, Białymstoku i innych miastach. W tym czasie władze 

urządzały konkurencyjne uroczystości świeckie, spędzając na nie przymusowo szkoły i całe załogi 

fabryk, nadając tym imprezom silne akcenty antyniemieckie.12 

W tej sytuacji jakże przydatna dla komunistów okazała się sztuka Hochhutha. Co prawda 

szkalowała ona innego papieża, ale – przez analogię – uderzała w papiestwo w ogóle i aktualnie 

dzierżącego klucze piotrowe Pawła VI; zarazem była to sztuka o Kościele rzekomo kolaborują-

cym z Niemcami, o papieżu jakoby wspomagającym nazistów w ich zbrodniach.

12 
-
-
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Namiestnik na scenach
Udział znanego reżysera Erwina Piscatora w  całym przedsięwzięciu uwiarygadniał je 

w oczach ludzi teatru i lewicowych środowisk intelektualnych.13 Będąc specjalistą „teatru faktu”, 

Piscator nadawał niejako Namiestnikowi charakter opowieści o faktach.14 ( Jak już dobrze wiado-

mo, były to fakty nieprawdziwe lub zmanipulowane.) 

W 1985 r., a więc po przetoczeniu się przez Polskę fali inscenizacji Namiestnika, prof. Lesław 

Eustachiewicz, znakomity historyk dramatu, celnie rozszyfrował tę manipulację: „Pozory drama-

tu faktograficznego sugeruje widzom Rolf Hochhuth (ur. 1931), ale w istocie posługuje się de-

formacją i fantastycznymi hipotezami. Sensacją światową stał się Namiestnik (1963) w realizacji 

Erwina Piscatora, który widział w tej tendencyjnej kronice dramat historyczny”.15

Przystosowując rozwlekły tekst do druku oraz dodatkowo skracając go znacznie dla potrzeb 

widowiska, Piscator wyreżyserował Namiestnika we Freie Volksbühne w Berlinie (premiera 20 

lutego 1963 r.). Jego nazwisko przyczyniło się do promocji tego utworu na Zachodzie; trudno 

nie przypuszczać, że były i  inne elementy tej promocji. Zaraz też rzecz wystawiono w  Royal 

Shakespeare Company na scenie Aldwych Theatre w Londynie (1963) i na Broadway’u w Nowym 

Jorku w Brooks Atkinson Theatre (1964). Następnie posypały się przekłady i premiery w krajach 

satelickich ZSRS, zapewne inspirowane odgórnymi zaleceniami lub będące rezultatem gorliwości 

i osobistych wyborów ludzi teatru. Wyliczono, że ogółem Namiestnika zrealizowano w dwudzie-

stu sześciu krajach; w niektórych wielokrotnie.

Przedstawienie warszawskie wpisało się w tę falę i zapoczątkowało serię polskich przedstawień 

(ogółem w sześciu czołowych teatrach w kraju) w największych miastach, nie licząc warszawskiego 

Teatru Narodowego: w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku (w reżyserii Jerzego Golińskiego), w Teatrze 

Polskim w Poznaniu (w reżyserii Marka Okopińskiego), w Teatrze im. S. Jaracza w Łódzi (w reżyserii 

Feliksa Żukowskiego), w Teatrze Rozmaitości we Wrocławiu (w reżyserii Andrzeja Witkowskiego), 

w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie (w reżyserii Kazimierza Dejmka i Mirosława Wawrzyniaka). 

W  przedstawieniach w  Łodzi, Wrocławiu i  Krakowie wykorzystano opracowanie i  układ tekstu 

Dejmka, co dowodzi jego zaangażowania w promocję tej sztuki.16 Dejmek wysoko cenił swoje przed-

stawienia Namiestnika, choć nieco narzekał na tekst, który przecież sam opracował dramaturgicznie. 

Wielu duchownych w różnych krajach, już od momentu niemieckiej prapremiery, a w Polsce 

od premiery w Teatrze Narodowym, dawało w kazaniach wyraz swego oburzenia i ubolewania 

z powodu wystawienia Namiestnika; oczywiście, księża w Polsce musieli posługiwać się jakimiś 

omówieniami. W Niemczech Zachodnich, Belgii i Włoszech złożono w sprawie Namiestnika in-

terpelacje w parlamentach. Osobne oświadczenie wydali biskupi zachodnioniemieccy. Krytyczne 

omówienie sztuki zamieścił Osservatore Romano. W  wielu krajach przed teatrami, w  których 

grano Namiestnika, organizowano pikiety i demonstracje sprzeciwu. Podnosiły one dodatkowo 

zainteresowanie sztuką, z czego autor bardzo się cieszył.17 Zapewne nie tylko on.

13 
14 -
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Żaden z krytyków niemieckich, angielskich i amerykańskich nie uznał Namiestnika za warto-

ściowe dzieło literackie, choć niektórzy bronili go w imię „wolności słowa”. W Polsce chwalono 

premierę przygotowaną przez Kazimierza Dejmka, a pochwały te wskazywały jednoznacznie na 

antykościelne i antypapieskie ostrze samej sztuki i jej inscenizacji: 

Dejmek, nie skreślając ani słowa ze sceny rozgrywającej się u Piusa 

XII, wydobył w  całej pełni tragedię młodego harbiego Fontana, który 

rzucając na szalę własne życie, przeciwstawia się złu. Dzięki temu utwór 

Hochhutha stał się u nas nie tylko pamfletem politycznym, nie tylko re-

portażem, ale i dramatem ukazującym wedle wzorów klasycznych dzieje 

walki dobra ze złem.18 

Krytyk porównuje więc Hochhutha do Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa – pozostawiam to 

bez komentarza. W podobnym tonie wypowiadali się i inni recenzenci: 

Ujmując Namiestnika w  duchu wielkiego zmagania o  pryncipia mo-

ralne i ideowe, lokuje Dejmek na właściwym miejscu problem dobra i zła 

i  problem współwiny, jaką staje się milczenie, niepodejmowanie walki 

ze złem. Nie gubi wreszcie i  konkretnego dramatu politycznego, sprawy 

politycznego wyrachowania papieża, który zajmuje stanowisko wycze-

kujące i  zachowuje milczenie, ponieważ w uprzywilejowanym przez sie-

bie narodzie niemieckim widzi główną ostoję przeciwko komunizmowi. 

Przedstawienie, prowadząc do uogólniających wniosków, wychodzi jak naj-

bardziej od konkretów. Tylko że na nich nie poprzestaje. Historyczne i po-

lityczne konkrety stają się egzemplifikacją wielkiej problematyki moralnej. 

Przejmujące i świetnie prowadzone jest to powiązanie czystych katergorii 

etycznych, etyczno-politycznych sporów, ze straszliwą, konkretną sytuacją 

okupowanej przez Hitlera Europy.19 

Recenzenci brali więc Namiestnika za „klasyczną tragedię” lub za „reportaż”, a kłamstwa wy-

myślone lub spreparowane przez autora za „konkrety”. Wielu krytyków chwaliło przedstawie-

nie, choć pojawiały się głosy krytyczne, np. Jerzego Koeniga: „Zamiast teatru politycznego, jaki 

zapowiadałby problem Namiestnika, zobaczyliśmy sprawne aktorsko (przede wszystkim dzięki 

Holoubkowi) przedstawienie sztuki, która ani wielką literaturą, ani teatrem politycznym nie je-

st”.20 Krytykował sztukę i przedstawienie gdańskie Michał Misiorny21, który przywołał również 

negatywną ocenę sztuki pióra Zygmunta Grenia, choć ta zawierała także peany na temat Dejmka 

i Holoubka.22

Roman Szydłowski jednoznacznie włączył Namiestnika w trwającą w PRL walkę z Kościołem 

(taką rolę miała spełniać i spełniała przecież ta sztuka); napisał on w Trybunie Ludu: 

18  
19 « »

20 
21 « »
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Ten wstrząsający dramat o milczeniu papieża Piusa XII wobec zbrodni 

hitlerowkich skłonił już nawet pola kościelne do zajęcia stanowiska i po-

wolnego wycofywania się z obrony postawy „niemieckiego papieża” (Il papa 

tedesco), świadczy o tym choćby artykuł ks. dr. Bardeckiego opublikowany 

na łamach „Tygodnika Powszechnego”.23 Sztukę wystawiono w jej polskiej 

wersji opracowanej przez Kazimierza Dejmka. Andrzej Witkowski [reży-

ser przedstawienia Namiestnika we Wrocławiu – K.B.] dał spektakl czysty, 

starannie opracowany, taktowny i czytelny.24 

Recenzenci zgodnie wychwalali – i słusznie z punktu widzenia warsztatowego – rolę Gustawa 

Holoubka w przedstawieniu warszawskim. Pamięć o tej roli jako „znakomitej” i o przedstawieniu 

Dejmka jako „wybitnym” utrwalali krytycy, teatrologowie, pamiętnikarze.25 Nie zastanawiali się 

przy tym nad moralnymi, a także politycznymi aspektami tego teatralnego faktu. 

Namiestnik Chrystusa – Pius XII

Obraz Piusa XII, jaki wyłania się z Namiestniku, odbiega od prawdy historycznej. A jak było 

naprawdę? Na temat samego Piusa XII, a także jego stosunku do Żydów napisano już wiele ksią-

żek i artykułów.26 Sprowokowana w ten sposób dyskusja nie została zamknięta, podobnie jak jego 

proces beatyfikacyjny, do przyhamowania którego prawdopodobnie przyczyniła się ta sztuka. Nie 

jest możliwe w krótkim artykule ani zrelacjonowanie, ani odniesienie się do ogromnego materiału 

historycznego. Trzeba jednak przypomnieć choć niektóre fakty i wypowiedzi, stanowiące bezpo-

średnio kontekst „sprawy Namiestnika”.

Opatrzność Boża dobrze przygotowała „papieża czasu wojny” do konfrontacji z  niemiec-

kim narodowym socjalizmem: w  latach 1917–1920 Eugenio Pacelli był nuncjuszem apostol-

skim w  Monachium, a  następnie w  Berlinie (1920–1930). Wkrótce potem, będąc już kardy-

nałem (kapelusz otrzymał w 1929 r.) i Sekretarzem Stanu (od 1930 r.), negocjował z Hitlerem 

konkordat (1933). Jako ekspert w sprawach niemieckich był ważnym doradcą Piusa XI, gdy ten 

23 
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pisał encyklikę Mit brennender Sorge (Z palącą troską), przeciwstawiającą się nazizmowi, którą 

odczytano we wszystkich kościołach w Niemczech 21 marca 1937 r. W sposób bezpreceden-

sowy encyklika ta została napisana po niemiecku, zapewniając sobie natychmiastowy rezonans 

w Niemczech. Pius XI jednoznacznie potępił nazizm i wezwał katolików niemieckich do oporu 

wobec pogańskiej ideologii narodowo-socjalistycznej. Półtora roku później, po pogromnie tzw. 

nocy kryształowej (9–10 XI 1938 r.), Pacelli (działając jako Sekretarz Stanu w imieniu Piusa XI) 

zwrócił się do 60 hierarchów Kościoła na całym świecie o pomoc w uzyskaniu wiz dla 200 tysięcy 

Żydów, formalnie deklarujących się jako konwertyci. Istotnie, nastąpił ich exodus.

Gdy Eugenio Pacelli pełnił funkcję Sekretarza Stanu (a więc co najmniej w konsultacji z nim, 

a zapewne przy jego współpracy) Pius XI wydał w 1937 r. encyklikę O bezbożnym komunizmie.27 

Papież przypomniał, że sam potępił komunizm już w 1924 r. W swej encyklice poddał wnikli-

wej i krytycznej analizie materializm ewolucyjny, sytuację człowieka i rodziny pod komunizmem 

i funkcjonowanie społeczeństwa w ustroju komunistycznym. Wskazał na Rosję i Meksyk, gdzie 

dążono do zniszczenia chrześcijaństwa, wyraził solidarność z narodami cierpiącymi pod rządami 

komunistów, ostrzegał przed ich propagandą i demaskował ich taktykę.

Należy pamiętać, że raz wydana encyklika staje się dokumentem trwałym Kościoła, a głos 

papieża, który ją wypowiada, brzmi przez wieki. Ci, którzy domagali się od Piusa XII potępienia 

nazizmu w latach 40. i komunizmu po II wojnie światowej, widocznie nie brali tego pod uwagę; 

może o tym wręcz nie wiedzieli. Pius XII oczywiście świetnie o tym wiedział: to, co powiedział 

o nazizmie i komunizmie Pius XI pozostawało wciąż aktualne. Trzeba podkreślić, że Pius XII 

kontynuował linię swego poprzednika odnośnie do obu doktryn i budowanych w oparciu o nie 

ustrojów. Był więc przeciwnikiem Hitlera i  Stalina. Przed oboma ostrzegał ludzkość. Tak jak 

nie związał się w  żaden sposób z  Hitlerem (taką opcję przyjął Hochhuth), tak też dystanso-

wał się od Stalina, co więcej – przestrzegał aliantów (m.in. wielokrotnie przedkładając tę sprawę 

Rooseveltowi) przed zbytnim wiązaniem się z  nim. Dostrzegł w  tym proroczo ogromne nie-

bezpieczeństwo dla Europy i świata. Nienawiść Sowietów do Piusa XI, przeniesiona niejako na 

Piusa XII, jeszcze wzrosła, gdy okazało się, że podziela on jednoznacznie antykomunizm swego 

poprzednika. Następca Stalina, Chruszczow (nie licząc epizodu rządów Malekowa), starał się od-

nowić i zdynamizować doktrynę komunistyczną m.in. poprzez ożywienie walki z religią, w tym 

zarówno z Cerkwią (ile z niej przetrwało), jak z Kościołem katolickim; elementem tej strategii 

była próba zniszczenia dobrego imienia i wdzięcznej pamięci o Piusie XII. Breżniew był pojęt-

nym kontynuatorem Chruszczowa na tym polu, patronował działaniom podjętym przeciwko 

zmarłemu Piusowi XII, a poprzez niszczenie jego pamięci, przeciwko Kościołowi.

Wybrany na papieża 2 marca 1939 r. Eugenio Pacelli (1876–1958) przyjął imię Piusa XII, 

manifestując w ten sposób wolę kontynuowania posługi i polityki swego poprzednika. Po wy-

buchu wojny za priorytet uznał niesienie pomocy gdzie i komu tylko się dało, umiejętnie dozu-

jąc słowa i milczenie, działania dyplomatyczne i pomoc materialną. Potępił agresję Niemiec na 

Polskę i Sowietów na Finlandię. Otworzył w Watykanie centrum informacji o ofiarach wojny 

(zabitych, uwięzionych, wysiedlonych, zaginionych). Już 20 października 1939 r. wydał encyklikę 

Summi pontificatus, w której upomniał się m.in. o Polskę „znaną ze swej wierności Kościołowi” i jej 

ludność mordowaną tysiącami. Encykliki tej nie pozwolono odczytać w kościołach w Niemczech; 

oczywiście nie mogła też zostać odczytana w Polsce. Korzystając ze swoich źródeł informacji, 

papież ostrzegł aliantów o zbliżającym się ataku Niemców na froncie zachodnim w 1940 r. Na 

27 
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każde wojenne Boże Narodzenie wygłaszał orędzie radiowe, solidaryzując się z ofiarami kon-

fliktu. W 1942 r. wysłał swego nuncjusza do francuskiego rządu kolaboracyjnego w Vichy, aby 

zaprotestował przeciwko aresztowaniom i wywózkom Żydów. Radio Watykańskie poświęciło tej 

sprawie sześć audycji. Znany jest fakt zapobieżenia przez Piusa XII wyłapaniu i wywiezieniu do 

obozów koncentracyjnych Żydów Rzymu poprzez przekazanie im 15 kilogramów złota w 1943 

r. Niemcy zażądali okupu w wysokości 50 kilogramów złota za rezygnację z tego planu. Rzymska 

gmina żydowska zdołała zebrać 35 kilogramów. Rabin Rzymu udał się po pomoc do papieża, któ-

ry podarował mu brakujące sztaby. Dziełem Piusa XII był też skuteczny sprzeciw przeciw depor-

tacji 80 tys. Żydów węgierskich. Pośredniczył on także w sprawie wydania przez Dominikanę 12 

tys. wiz Żydom z różnych krajów Europy. We wszystkich tych wypadkach Watykan finansował 

podróże, koszty administracyjne itp. Wyliczono, że działania i decyzje Piusa XII przyczyniły się 

do uratowania 860 tys. Żydów. W samym Rzymie – w Watykanie i w 155 domach klasztornych, 

otwartych dla nich na osobiste polecenie Papieża – ukrywało się ich około 5 tys., a dodatkowo 

około 3 tys. w Castel Gandolfo, jego letniej siedzibie. Papież wielokrotnie, sam lub poprzez swoje 

agendy, kierował oficjalne protesty do władz niemieckich. 

Pius XII potrafił też zdobyć się na trudne milczenie. Gdy Niemcy w odpowiedzi na protesta-

cyjny list biskupów holenderskich (ogłoszony 25 VII 1941 r.) deportowali, a następnie zamordo-

wali 40 tys. Żydów (była wśród nich św. Edyta Stein), papież, wbrew pierwotnemu postanowie-

niu, nie potępił tego oficjalnie, co – można przypuszczać – spowodowałoby wielokrotnie cięższe 

represje. Spalił przygotowany już dokument odnoszący się do zbrodni niemieckich. Wiadomo, 

że bp Jean Bernard z  Luksemburga, więziony w  Dachau w  latach 1941–1942, poinformował 

papieża, że wiadomości o jego protestach automatycznie odbijały się negatywnie na więźniach. 

Pod koniec 1942 r. abp Sapieha oraz dwaj inni polscy hierarchowie usilnie prosili papieża, aby nie 

wydawał oficjalnego oświadczenia na temat zbrodni niemieckich w Polsce, aby nie sprowokować 

dodatkowych okrucieństw okupanta.

Papież wziął pod uwagę doświadczenie holenderskie, liczne głosy rozwagi i, niewątpliwie, 

owoce swych własnych medytacji. Nie potępił eksterminacji Żydów ani zbrodni popełnianych za-

równo przez Niemców, jak i Sowietów. Milczał również zapewne z powodu oficjalnej neutralno-

ści Watykanu w czasie wojny. Opowiadając się po jednej z walczących stron, złamałby tę neutral-

ność. Jego działania, wypowiedzi i postawa były jednak absolutnie jasne. Narodowosocjalistyczne 

Niemcy uważały go za wroga od samego momentu objęcia przezeń Stolicy Piotrowej. W 1943 

r. Hitler planował okupację Watykanu i porwanie lub zabicie papieża; gen. Carlo Wolff, który 

miał wykonać to zadanie, zdołał odwieść szaleńca od tego zamiaru. Goebbels nazywał Piusa XII 

„prożydowskim papieżem” i wydał w nakładzie 10 milionów egzemplarzy szkalującą go broszurę.

Od samego początku wojny aż do kresu jego dni postępowanie Piusa XII spotykało się ze 

zrozumieniem i wdzięcznością. 

Jeszcze w  grudniu 1940 r., w  artykule w  magazynie „Time”, Albert 

Einstein złożył hołd Piusowi XII: „Jedynie Kościół stanął w kategorycz-

ny sposób na drodze kampanii Hitlera, prowadzącej do zdławienia praw-

dy. Przedtem nigdy nie miałem jakiegoś specjalnego zainteresowania 

Kościołem, ale teraz czuję wielką sympatię i  podziw, ponieważ jedynie 

Kościół miał odwagę i wytrwałość stać po stronie intelektualnej prawdy 

i moralnej wolności. Z tego powodu zmuszony jestem wyznać, że to, czym 

kiedyś pogardzałem, teraz w pełni chwalę”. W 1943 r. Chaim Weizmann, 

który został później pierwszym prezydentem Izraela, napisał, że „Stolica 

Święta użycza swej potężnej pomocy, gdzie tylko może, by złagodzić los 
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moich prześladowanych współwyznawców”. Moshe Sharett, drugi premier 

Izraela, wysłał w lutym 1944 r. wiadomość, stwierdzając: „Lud Izraela nigdy 

nie zapomni, co Jego Świętobliwość i jego znakomici przedstawiciele, po-

budzeni wiecznymi zasadami religii, która kształtuje sam fundament praw-

dziwej cywilizacji, czynią dla naszych nieszczęśliwych braci i  sióstr w tej 

najtragiczniejszej godzinie naszej historii, co jest żywym dowodem Boskiej 

Opatrzności na tym świecie”. We wrześniu 1945 r. Leon Kubowitzky, se-

kretarz generalny Światowego Kongresu Żydów, osobiście dziękował pa-

pieżowi za jego interwencje, a Światowy Kongres Żydów ofiarował 20 tys. 

dolarów na prowadzone przez Watykan instytucje charytatywne „w uzna-

niu tego, co Stolica Święta uczyniła dla ratowania Żydów przed faszy-

stowskimi i nazistowskimi prześladowaniami”. W 1955 r., kiedy Włochy 

obchodziły dziesiątą rocznicę wyzwolenia, Unia Włoskich Wspólnot 

Żydowskich ogłosiła 17 maja „Dniem Wdzięczności” za wsparcie papieża 

podczas wojny. 26 maja 1955 r. Izraelska Orkiestra Symfoniczna przylecia-

ła do Rzymu, by dać w Watykanie specjalny koncert – zagrać VII Symfonię 

Beethovena – jako wyraz wdzięczności Państwa Izrael wobec papieża, za 

pomoc udzieloną Żydom podczas Holocaustu.28

Do długiej listy podziękowań należy dołączyć te, które skierowali doń Giuseppe Nathan, ko-

misarz Unii Włoskich Gmin Żydowskich (7 IX 1945 r.), oraz grupa 80 przedstawicieli uchodźców 

żydowskich, ocalałych z obozów koncentracyjnych w Niemczech.29 Tu trzeba przypomnieć, że alianci 

zedecydowali o zaniechaniu jakichkolwiek działań zmierzających do zapobieżenia Holokaustowi.

Po śmierci Piusa XII 9 października 1958 r. minister spraw zagranicznych Izraela Golda Meir 

napisała: „Opłakujemy wielkiego sługę pokoju”.30 Natomiast William Zuckerman, redaktor na-

czelny żydowskiego czasopisma Jewish Newsletter wydawanego w Stanach Zjednoczonych, wyraził 

wobec papieża wdzięczność za podjęte przez niego decyzje, umożliwiające Żydom schronienie się 

w Watykanie i kościołach Rzymu. Napisał: „Jest rzeczą zrozumiałą, że śmierć Piusa XII musiała wy-

wołać szczery smutek wśród Żydów. Bo chyba nie było w naszym pokoleniu drugiej osobistości rzą-

dzącej, która by bardziej niż zmarły papież pomagała Żydom w okresie ich największej tragedii”.31

To wszystko nie podobało się Kremlowi i budziło jego rosnący strach. W kontekście obradu-

jącego już Soboru Watykańskiego II i rysującego się zwiększenia jeszcze prestiżu Kościoła kato-

lickiego, a zarazem pogłębiania przyjaznych stosunków między nim a państwem Izrael i Żydami 

w ogóle, ideologiczni stratedzy sowieccy wymyślili doraźną kontrakcję. Jej głębsze korzenie tkwi-

ły w zadawnionej nienawiści Sowietów do Piusa XII, kwalifikowanego na Kremlu jako „zaciekły 

antykomunista”. 

W aneksie do tego artykułu Czytelnik znajdzie relację o spisku przeciwko Piusowi XII, zor-

ganizowanym przy udziale tajnych służb sowieckich i rumuńskich, do którego wykorzystany zo-

stał Hochhuth. Relacja ta pochodzi od jednego z organizatorów owego spisku, rumuńskiego gen. 

Pacepy. Nie jest moim celem przedstawienie i omówienie całości stosunków papiestwa i Żydów 

w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Przypomnienie choć podstawowych faktów było 

jednak konieczne, aby zarysować kontekst, w którym powstał Namiestnik.

28 
29 
30 
31 
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Pytania
Widziałem przedstawienie Namiestnika zaraz po premierze w Teatrze Narodowym. Istotnie, 

Gustaw Holoubek warsztatowo był znakomity. Całość zaś napawała troską o polski teatr: tak się 

dać zmanipulować, tak się dać poniżyć, tak pozwolić wykorzystać scenę dla złej sprawy.

W 2002 r. widziałem też pierwowzór Namiestnika – realizację w teatrze Berliner Ensemble, 

będącą repliką prapremiery, która odbyła się we Freie Bühne w  Berlinie w  reżyserii Erwina 

Piscatora.32 Co więcej, po przedstawieniu tym zostałem zaproszony na publiczne „spotkanie” z au-

torem. We foyer pierwszego piętra teatru, na podwyższeniu, na fotelu siedział Hochhuth. Był on 

już wtedy właścielem Berliner Ensemble, który zakupił za wpływy, przede wszystkim, z tantiem 

z Namiestnika.33 Pan Hochhuth podczas spotkania zachowywał się jak „pan na swych włościach”, 

a raczej „panisko” – był arogancki, ignorował niektóre pytania, inne ironizował, celebrował swoją 

wielkość i nieomylność. Twierdził, że celności jego uderzenia w papieża dowodziły liczne protesty 

organizowane przed teatrami grającymi Namiestnika. Uczestnicy spotkania, tak jak widzowie sztu-

ki, podzieleni byli nierówno na jej entuzjastów, którzy byli w mniejszości, ale za to bardzo głośni, 

oraz sceptyków, których wypowiedzi entuzjaści kwitowali hałasem, a nie argumentami. Całe spo-

tkanie było widowiskiem równie przykrym, jak samo widowisko sceniczne Namiestnika. 
Nie sądziłem wtedy, że kiedykolwiek wrócę do ponurej postaci Hochhutha i do jego kłamli-

wej, propagandowej sztuki. Informacje generała rumuńskiej bezpieki, Iona Mihaia Pacepy opu-

blikowane w 2007 r. przypomniały mi ją. Powrót do niej nakazały mnożące się w ostatnim czasie 

agresywne wypowiedzi publiczne, działania i  plany działań wrogich Kościołowi katolickiemu 

w Polsce, a także powstające tu i ówdzie przedstawienia teatralne, zwalczające Kościół, zawiera-

jące elementy wręcz bluźniercze. Trzeba bowiem pamiętać jak łatwo zbiorowości i jednostki, ską-

dinąd nawet godne szacunku, pozwalają się manipulować propagandzie, stają się jej narzędziami, 

wchodzą w role „pożytecznych idiotów”. Zaiste wygodnie, a nawet wręcz „poprawne politycznie”, 

jest dziś atakować Kościół, działając na jego szkodę oraz czyniąc z tych ataków zasłonę dymną, 

za którą ukrywa się zarówno degrengoladę moralną i polityczną samych atakujących, jak też inne, 

ważne problemy, zaprzątające opinię publiczną.

Dlaczego Kazimierz Dejmek, dyrektor Teatru Narodowego w  Warszawie, artysta znany 

z niezależności, podjął pracę nad Namiestnikiem? Dlaczego potem tę sztukę lansował, sam ją po 

raz drugi reżyserował, udzielał innym reżyserom swego opracowania tekstu? Dlaczego chwalił się 

jej realizacją? Nie spróbuję nawet odpowiedzieć na te pytania. Ale nie można ich nie postawić. 

I dlaczego tylu reżyserów poszło w ślady Dejmka? Wszyscy oni byli w jakiś sposób wybitni i, acz 

w ograniczony sposób, samodzielni. Więc dlaczego?

I dlaczego Gustaw Holoubek, wielki aktor, wtedy – słusznie – uznawany za największego 

w Polsce, człowiek wrażliwy i mądry, zgodził się w ogóle wystąpić w Namiestniku i zagrać rolę 

człowieka myślącego wąsko, tylko emocjonalnie, nierozumiejącego postępowania papieża, sta-

wiającego się ponad Kościołem? To także bardzo trudne pytania. Holoubek przecież wybierał 

role, decydował o  ich kształcie. Nie mógł nie widzieć kłamliwości Namiestnika, nie mógł nie 

rozumieć szkodliwości grania go i narzucania jego tez publiczności, zarówno w skali uniwersalnej, 

jak zwłaszcza w Polsce tamtego czasu. A jednak wziął udział w manipulacji. Oddał swe wielkie 

aktorstwo złej sprawie. Dlaczego? 

32   

33 
 r.
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Co do innych aktorów grających w tych przedstawieniach, a także co do scenografów, trzeba 

wyjaśnić, że we wszystkich wypadkach byli oni członkami zespołów teatralnych na umowach 

sezonowych i  obsada w  jakiejś sztuce wywieszona na tablicy ogłoszeń z  podpisem dyrektora/

kierownika artystycznego teatru równała się „poleceniu służbowemu”. Nie można było odmówić. 

W wyjątkowych wypadkach aktorzy jednak „odmawiali ról”, co zdarzało się bardzo rzadko i koń-

czyło się przeważnie awanturą, nieodnowieniem umowy o pracę na następny sezon. W warun-

kach powszechnej etatyzacji było to bardzo groźne. Aktorzy zajmujący wyższe pozycje w zespole 

mogli, jeśli nie odmawiać przyjęcia roli, to jednak jakoś negocjować z dyrekcją teatru. Aktorzy 

młodsi, z krótszym stażem, takiej możliwości po prostu nie mieli. Pozostawało im milczenie albo 

protest. Oczywiście, gdyby powstał konflikt, aktor czy scenograf, a  tym bardziej inspicjent czy 

sufler, byliby stroną słabszą, z góry skazaną na porażkę. Nie było jednak wtedy słychać choćby 

o kwestionowaniu wystawiania Namiestnika w Polsce. Dlaczego? 

Odpowiedzi na te pytania należą do sfery politycznej i  środowiskowej, publicznej i osobi-

stej, a  także do etyki i aksjologii. Wracając do historii PRL, trzeba szukać na nie odpowiedzi. 

Jakkolwiek by nie wypadły, w dziejach polskiego teatru powstała i pozostanie ta ciemna karta, na 

której zapisane jest, jak teatr włączył się w walkę władz komunistycznych z Kościołem – poprzez 

atak na papieża i papiestwo, oraz podjął walkę z narodową tradycją – poprzez atak na obchody 

tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. Był to więc atak na sam naród.

Przedstawienia Namiestnika na świecie:

Prapremiera Namiestnika odbyła się we Freie Volksbühne w  Berlinie 20 lutego 1963 r., 

w opracowaniu tekstu i  reżyserii Erwina Piscatora. Następnie sztukę wystawiano w Londynie 

(1963), Nowym Jorku (1964) i w innych miastach. Łącznie sztukę zagrano w 26 krajach w 17 

językach. Odbyło się kilkadziesiąt premier, najwięcej we wschodnich Niemczech (DDR). Sztuka 

stała się też podstawą scenariusza filmu pt. Amen (2002), w reżyserii Costy Gravasa. 

Przedstawienia Namiestnika w Polsce:

Teatr Narodowy, Warszawa, premiera 16 kwietnia 1966 r. Wybór tekstu i reżyseria: Kazimierz

Dejmek (grane 165 razy dla 11 700 widzów).

Teatr Wybrzeże, Gdańsk, 15 maja 1966 r. Reżyseria: Jerzy Goliński.

Teatr Polski, Poznań, 21 maja 1966 r. Reżyseria: Marek Okopiński.

Teatr im. S. Jaracza, Łódź, 13 listopada 1966 r. Wybór tekstu: Kazimierz Dejmek, reżyseria:

Feliks Żukowski.

Teatr Rozmaitości, Wrocław, 20 listopada 1966 r. Układ tekstu: Kazimierz Dejmek, reżyseria:

Andrzej Witkowski.

Teatr im. J. Słowackiego, Kraków, 19 stycznia 1967 r. Wybór tekstu i inscenizacja: Kazimierz

Dejmek, reżyseria: Kazimierz Dejmek i Mirosław Wawrzyniak.

Namiestnik wystawiany był też przez zespoły amatorskie, np. Teatr Zakładowego Domu 

Kultury Huty Stalowa Wola. Data premiery zapewne pomiędzy 1969–1972.34

34 
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Aneks

Ion Mihai Pacepa, „Moskiewski atak na Watykan. 

Priorytetem KGB stało się zniszczenie Kościoła”*35

Związek Sowiecki nigdy nie czuł się dobrze, żyjąc w  tym samym świecie, co Watykan. 

Najnowsze odkrycia ujawniają i dokumentują, że Kreml był gotów uczynić wszystko, aby prze-

ciwdziałać zdecydowanemu antykomunizmowi Kościoła katolickiego. W marcu 2006 r. komisja 

parlamentu włoskiego ustaliła „ponad wszelką wątpliwość, że przywódcy Związku Sowieckiego 

podjęli działania, zmierzające do wyeliminowania Karola Wojtyły” z powodu jego poparcia dla 

opozycyjnego ruchu Solidarności w  Polsce. W  styczniu 2007 r., gdy dokumenty ujawniły, że 

nowo mianowany arcybiskup Warszawy, Stanisław Wielgus, współpracował z policją polityczną 

w Polsce czasów komunizmu, przyznał on, że oskarżenia są słuszne i zrezygnował. Następnego 

dnia rektor katedry na krakowskim Wawelu, miejscu pochówku polskich królów i  królowych, 

zrezygnował z  tego samego powodu. Następnie okazało się, że Michał Jagosz, członek waty-

kańskiej komisji badającej świętość Jana Pawła II, jest oskarżony o to, że był uprzednio agentem 

tajnej policji; wedle polskich mediów został on zwerbowany w 1984 r. przed wyjazdem z Polski 

do pracy w Watykanie. Obecnie przewidywana jest publikacja książki, mającej zidentyfikować 

39 księży, których nazwiska zostały znalezione w archiwach krakowskiej tajnej policji; niektórzy 

z nich są dziś biskupami. Co więcej, wydaje się, że to tylko szczyt góry lodowej. Specjalna komisja 

rozpocznie niebawem badanie przeszłości wszystkich duchownych z epoki komunizmu. Tysiące 

księży katolickich w całym kraju są podejrzewane o współpracę z tajną policją. Mówimy tu tylko 

o Polsce – archiwa KGB oraz archiwa w innych krajach bloku sowieckiego nie zostały jeszcze 

otwarte dla badań nad operacjami skierowanymi przeciwko Watykanowi. 

W moim poprzednim życiu, gdy znajdowałem się w samym centrum prowadzonych przez 

Moskwę zagranicznych operacji szpiegowskich, zostałem zamieszany w  świadome działania 

Kremla, zmierzające do zniesławienia Watykanu poprzez przedstawienie papieża Piusa XII jako 

zimnego zwolennika nazizmu. Ostatecznie operacja ta nie spowodowała trwałych szkód, ale po-

zostawiła plamę, którą trudno zetrzeć. Ta historia nie była nigdy dotąd opowiedziana.

Walka z Kościołem

W lutym 1960 r. Nikita Chruszczow zatwierdził super tajny plan, zmierzający do zniszczenia 

moralnego autorytetu Watykanu w Europie Zachodniej. Pomysł ten zrodził się w głowie szefa 

KGB, Aleksandra Szelepina, oraz Aleksieja Kirilenki, członka sowieckiego Politbiura, odpowie-

dzialnego za sprawy międzynarodowe. Do tego czasu KGB zwalczał Watykan, swego „śmiertel-

nego wroga”, na terenie Europy Wschodniej, gdzie Stolica Apostolska była brutalnie atakowana 

jako gniazdo szpiegostwa na żołdzie amerykańskiego imperializmu, a duchowni byli zazwyczaj 

wtrącani do więzień jako szpiedzy. Teraz Moskwa zapragnęła zdyskredytowania Watykanu przez 

jego własnych duchownych, na jego własnym terenie i przedstawienia go jako bastion nazizmu.

Eugenio Pacelli, papież Pius XII, został wybrany jako główny cel ataku, uosobienie zła, 

* 
-
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ponieważ zszedł on już z tego świata w 1958 r. Znany slogan KGB brzmiał: „Martwy nie może 

się bronić”. Moskwa nie tak dawno temu, w 1948 r., skompromitowała się, namierzając i osadza-

jąc w więzieniu watykańskiego dostojnika, Józefa Kardynała Mindszenty’ego, prymasa Węgier. 

W  czasie węgierskiej rewolucji 1956 r. uciekł on z  więzienia i  uzyskał azyl w  amerykańskiej 

ambasadzie w Budapeszcie, gdzie rozpoczął pisać wspomnienia. Gdy szczegóły akcji podjętych 

przeciwko niemu stały się znane zachodnim dziennikarzom, zaczął on być szeroko uznawany za 

męczennika, bohatera i świętego.

Ponieważ Pius XII służył jako nuncjusz papieski w Monachium i Berlinie, gdy naziści roz-

poczynali swą walkę o władzę, KGB postanowił przedstawić go jako antysemitę, który zachęcił 

Hitlera do Holokaustu. Zadaniem było całkowite ukrycie jakiegokolwiek sowieckiego zaangażo-

wania w tę operację. Cała brudna robota miała być wykonana rękami ludzi Zachodu, w oparciu 

o dowody znalezione w samym Watykanie. Pozwoliłoby to uniknąć błędu popełnionego w sprawie 

Mindszendty’ego. Był on bowiem oskarżony na podstawie fałszywych sowieckich i węgierskich 

dokumentów. 6 lutego 1949 r., na kilka dni przed zakończeniem procesu Mindszenty’ego, Hanna 

Sulner, węgierski grafolog, która wyprodukowała „dowody”, wykorzystane w procesie przeciwko 

Mindszenty’emu, zbiegła do Wiednia i pokazała mikrofilmy „dokumentów”, na których oparto 

proces. Hanna Sulner udowodniła, składając niezwykle szczegółowe zeznania, że wszystkie owe 

sfałszowane dokumenty, „niektóre jakoby własnoręcznie napisane przez kardynała, inne jakoby 

przez niego osobiście podpisane”, zostały wytworzone przez nią.

Aby uniknąć katastrofy, takiej jak w sprawie Mindszenty’ego, KGB chciał się oprzeć o oryginal-

ne dokumenty watykańskie. Potrzebne były materiały nawet bardzo słabo związane z Piusem XII, 

które eksperci od dezinformacji mogliby zmodyfikować i nadać im „właściwy wyraz”, ujawniając 

„rzeczywiste intencje” papieża. Trudność stanowił fakt, że KGB nie miał dostępu do watykańskich 

archiwów. I właśnie w tym momencie moja agencja DIE [Departamentul de Informatii Externe 

– K.B.], to jest rumuńska zagraniczna służba wywiadowcza, została zangażowana w tę grę.

DIE została stworzona w  1949 r. przez szefa sowieckich służb szpiegowskich, genera-

ła Aleksandra Sacharowskiego, który był jej głównym sowieckim „doradcą”. Uznał on, że DIE 

może znakomicie nadać się do nawiązania kontaktu z Watykanem i uzyskać zgodę na badania 

w jego archiwach. W 1959 r., gdy byłem w Niemczech Zachodnich, piastując tajne stanowisko 

zastępcy szefa Misji Rumuńskiej, przeprowadziłem operację wymiany szpiegów: dwaj oficerowie  

(pułkownik Gheroghe Horobet i major Nicolae Ciuciulin), którzy zostali złapani na szpiegow-

skim gorącym uczynku w Niemczech Zachodnich, zostali wymienieni na rumuńskiego biskupa 

katolickiego Augustyna Pacha, więzionego przez KGB na podstawie wyroku za rzekome szpie-

gostwo. Mógł on udać się do Watykanu poprzez Niemcy Zachodnie.

Infiltracja Watykanu

Operacja przeciwko Piusowi XII otrzymała kryptomin „Seat-12”. Zostałem jej szefem. Aby 

ułatwić mi zadanie, Sacharowski upoważnił mnie do poinformowania Watykanu, że Rumunia 

jest gotowa do nawiązania stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską (co było niepraw-

dą) w  zamian za dostęp do watykańskich archiwów i  25-letnią pożyczkę w  wysokości bilio-

na [miliarda – K.B.] dolarów, wolną od odsetek. (Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Rumunią 

a Watykanem zostały zerwane w 1951 r., kiedy to Moskwa oskarżyła nuncjaturę watykańską 

w Rumunii o to, że jest tylko przykrywką dla CIA. Biura nuncjatury w Bukareszcie zostały za-

mknięte, a jej budynek przekazany DIE; następnie urządzono tam szkołę języków obcych.) Aby 

uzyskać dostęp do archiwów watykańskich, miałem oświadczyć Watykanowi, że musimy zna-

leźć dokumenty historyczne, które umożliwiłyby rządowi rumuńskiemu zmianę polityki wobec 
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Stolicy Apostolskiej. Miliard (tak, miliard, to nie pomyłka) dolarów pożyczki wprowadzony był 

do całej operacji, aby dodatkowo uwiarygodnić zmianę naszej polityki. „Jeśli jest coś, co te klechy 

rozumieją, to pieniądze”, powiedział mi Sacharowski.

Mój wcześniejszy udział w wymianie biskupa Pachy na dwóch oficerów DIE otworzył mi 

drzwi Watykanu. W miesiąc po otrzymaniu instrukcji z KGB miałem pierwszy kontakt z przed-

stawicielem Watykanu. Ze względu na tajność spotkania – oraz następnych, które nastąpiły – od-

było się ono w Genewie, w Szwajcarii. Zostałem tam przedstawiony „wysokiemu rangą dyploma-

cie”, który, jak mi powiedziano, rozpoczął kiedyś swą karierę od pracy w watykańskich archiwach. 

Nazywał się on Agostino Casaroli. Miałem się niebawem przekonać, że był doprawdy bardzo 

wpływowy. Ów monsignor dał mi natychmiast pozwolenie na wstęp do watykańskich archiwów. 

Wkrótce dwóch młodych oficerów DIE, udających rumuńskich księży, zaczęło przekopywać pa-

pieskie archiwa. Casaroli zgodził się również „w zasadzie” na żądanie Bukaresztu w sprawie po-

życzki wolnej od odsetek. Powiedział jednak, że musi być ona obwarowana pewnymi warunkami. 

(Aż do chwili, gdy opuszczałem na stałe Rumunię w 1978 r., prowadziłem negocjacje w sprawie 

tej pożyczki; jej wysokość została już wtedy obniżona do 200 milionów dolarów.)

W ciągu lat 1960–1962 DIE udało się wykraść z watykańskich archiwów i biblioteki setki 

dokumentów w różny sposób związanych z papieżem Piusem XII. Wszystko było natychmiast 

przekazywane do KGB przez specjalnego kuriera. Jest faktem, że wśród tych sfotografowanych 

w tajemnicy dokumentów nie znalazły się jakiekolwiek materiały obciążające papieża. Były to 

w większości kopie listów osobistych i przemówień oraz protokoły ze spotkań. Wszystko spisane 

było w typowym języku dyplomacji, tak jak można się było zresztą spodziewać. Mimo to KGB 

stale domagał się więcej dokumentów. A więc wysyłaliśmy im wciąż więcej.

KGB pisze sztukę

W 1963 r. generał Ivan Agajants, słynny szef wydziału dezinformacji w KGB, przyleciał do 

Bukaresztu, aby podziękować nam za pomoc. Powiedział nam, że „Seat-12” przybrał kształt po-

tężnego dramatu atakującego Piusa XII pod tytułem Namiestnik – zawoalowana aluzja do papieża 

jako namiestnika Chrystusa na ziemi. Agajants uznawał się za autora ogólnego kształtu tego 

dramatu i  powiedział nam, że ma on też bardzo obszerny dodatek, który jest zbiorem doku-

mentów zebranych i usystematyzowanych przez jego specjalistów w oparciu o dokumenty, które 

my wykradliśmy z Watykanu. Agayants powiedział nam także, że Namiestnik jest reżyserowany 

przez Erwina Piscatora, który jest wiernym komunistą i  ma długą historię dobrych układów 

z Moskwą. W 1929 r. Piscator stworzył Teatr Proletariatu [w  rzeczywistości: Piscator-Bühne 

– K.B.] w Berlinie, a  gdy w Niemczech Hitler doszedł do władzy, poprosił o  azyl polityczny 

w Związku Sowieckim. Kilka lat później wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W 1962 r. 

wrócił do Berlina Zachodniego, by wystawić Namiestnika. [W rzeczywistości Piscator wrócił do 

Niemiec w 1951 r., a w 1962 r. objął dyrekcję teatru Freie Volksbühne w Berlinie – K.B.] 

W ciągu lat mojej pracy w Rumunii traktowałem moich zwierzchników z KGB troszkę z przy-

mrużeniem oka, ponieważ mieli zwyczaj żonglowania faktami, tak aby sowieckie służby wywiadow-

cze wyglądały na siłę sprawczą wszyskiego, co działo się na świecie. Tym razem miałem powody, 

aby wierzyć w  przechwałki Agajantsa. Był on żywą legendą na polu dezinformacji. W  1943 r., 

jako rezydent wywiadu w Iranie, Agajants wyprodukował fałszywy raport, w którym twierdzono, 

że Hitler powołał specjalny oddział w  celu porwania prezydenta Franklina Roosevelta z  amba-

sady amerykańskiej w Teheranie w czasie odbywającego się tam alianckiego spotkania na szczy-

cie. W konsekwencji Roosevelt zgodził się na zakwaterowanie w willi znajdującej się w obrębie 

strefy bezpieczeństwa ambasady sowieckiej, strzeżonej przez duże siły wojskowe. Cały personel 
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sowiecki obsługujący willę składał się z oficerów wywiadu, mówiących po angielsku, z kilkoma tylko 

wyjątkami. Jednakże sowieccy oficerowie udawali, że nie rozumieją po angielsku, aby tym skuteczniej 

podsłuchiwać. Nawet przy ograniczonych w tamtym czasie środkach technicznych Agajants był 

w stanie przedstawiać Stalinowi cogodzinne raporty na temat amerykańskich i brytyjskich gości. 

Pomogło to Stalinowi uzyskać cichą zgodę na zatrzymanie w swej władzy państw bałtyckich i całej 

reszty terenów okupowanych przez Sowiety w latach 1939–1940. Zasługą Agajantsa było również 

spowodowanie, że Roosevelt zaczął na tym szczycie nazywać Stalina pieszczotliwie „Wujek Joe”. 

Wedle Sacharowskiego, Stalin był zadowolony z tego bardziej niż ze wszystkich grabieży terytorial-

nych. Mówiono, że triumfował: „Mam kalekę w garści!”

Na rok przed premierą Namiestnika Agajants dokonał kolejnego mistrzowskiego zagrania. 

Wyprodukował z niczego cały wielki fałszywy dokument, który miał przekonać Zachód, że Kreml 

w istocie szanował i oceniał Żydów bardzo wysoko. Został on opublikowany na Zachodzie jako 

książka pod tytułem Notatki do pamiętnika, przypisana Maximowi Liwinowowi (w istocie nazy-

wał się Meir Walach), byłemu ministrowi spraw zagranicznych, którego Stalin wyrzucił w 1939 

r. w ramach czystki w aparacie dyplomatycznym, przygotowując podpisanie paktu o nieagresji 

z Hitlerem. (Pakt o nieagresji między Stalinem a Hitlerem został podpisany 23 sierpnia 1939 r. 

w Moskwie. Miał on tajny protokół dodatkowy, który dzielił Polskę pomiędzy obu sygnatariu-

szy oraz dawał Sowietom wolną rękę w Estonii, Finlandii, na Litwie, w Besarabii i Północnej 

Bukowinie.) Książka Agajantsa została tak bezbłędnie podrobiona w Wielkiej Brytanii, że na-

wet wybitny historyk, znawca Sowietów, Edward Hallet Carr, był całkowicie przekonany o  jej 

autentyczności i, co więcej, napisał do niej wstęp. (Carr był autorem dziesięciotomowej Historii 
sowieckiej Rosji.)

Namiestnik ujrzał światła rampy w 1963 r. jako dzieło nieznanego dotąd zachodnioniemiec-

kiego pisarza, Rolfa Hochhutha. Zatytułowany był Der Stellvertreter. Ein christiches Trauerspiel 
(Namiestnik. Chrześciańska tragedia). Główna teza sztuki głosiła, że Pius XII wspomagał Hitlera 

i zachęcił go do Holokaustu Żydów. Sztuka natychmiast wywołała szeroką polemikę wokół Piusa 

XII, który przedstawiony został jako człowiek zimny, bez serca, zajęty bardziej posiadłościami 

Watykanu niż losem ofiar Hitlera. Oryginalny tekst Namiestnika jest materiałem na ośmiogo-

dzinne widowisko i  jest poparty 40 do 80 stronami (zależnie od wydania) materiałów, nazwa-

nych przez Hochhutha „dokumentacją historyczną”. W  artykule prasowym opublikowanym 

w Niemczech w 1963 r. Hochhuth bronił sposobu, w jaki przedstawił Piusa XII: „Fakty zosta-

ły przedstawione – jest to 40 stron drobnego druku dokumentacji, będącej aneksem do mojej 

sztuki”. W wywiadzie radiowym w Nowym Jorku w 1964 r., gdy Namiestnik został tam zagrany, 

Hochhuth powiedział: „Uważałem za niezbędne dodanie do mojej sztuki historycznego aneksu, 

50 do 80 stron (zależnie od wielkości czcionki)”. W  pierwszym wydaniu aneks zatytułowany 

jest Historische Streiflichter (Historyczne światło dodatkowe). Namiestnik został przetłumaczony na 

około 20 języków; był drastycznie skracany przez teatry, a aneks z reguły omijany przy publikacji.

Przed napisaniem Namiestnika Hochhuth, który nie ukończył nawet szkoły średniej, wykony-

wał różne podrzędne prace w wydawnictwie Bertelsmann. W jednym z wywiadów twierdził, że 

w roku 1959 wziął z pracy urlop i pojechał do Rzymu, gdzie spędził trzy miesiące, rozmawiając 

z ludźmi. Następnie napisał pierwszy szkic sztuki i zadał „całą serię pytań” pewnemu biskupowi; 

odmówił ujawnienia jego nazwiska. Po prostu w to nie wierzę! W tym samym czasie odwiedza-

łem Watykan bardzo często jako oficjalny (akredytowany) reprezentant państwa rumuńskiego 

i  nie udało mi się nigdy rozmawiać gdzieś w  ciemnym kącie z  jakimś gadatliwym biskupem. 

Choć wiele razy próbowałem. Oficerowie DIE, którzy dostali się do Watykanu w przebraniach 

jako księża, napotkali również szalone trudności w przeglądaniu tajnych archiwów, mimo że byli 

stuprocentowo zakamuflowani.
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W czasie, gdy służyłem w DIE, gdy pytałem mego bezpośredniego zwierzchnika, genera-

ła Nicolae Ceausescu (brata dyktatora), o  opinię o  którymś z moich pracowników, ten zwykł 

był pytać: „Czy to w celach promocji, czy degradacji?” Otóż, w czasie pierwszych dziesięciu lat 

funkcjonowania Namiestnik przyczynił się do degradacji papieża. Sztuka wywołała wysyp książek 

i artykułów. Jedne papieża oskarżały, a inne broniły. Niektóre posuwały się aż do składania od-

powiedzialności za Auschwitz na barki papieża. Niektóre systematycznie rozbijały w proch tezy 

Hochhutha. Wszystkie zaś razem przyczyniły się do ogromnego zainteresowania, jakie ta sztucz-

nie nadmuchana sztuka wywołała w tamtym czasie. Dzisiaj wielu ludzi, którzy nawet w ogóle 

nigdy nie słyszeli o Namiestniku, jest przekonanych, że Pius XII był zimnym i złym człowiekiem, 

który nienawidził Żydów i dopomógł Hitlerowi ich zgładzić. Jak mawiał szef KGB Andropow, 

niezrównany mistrz sowieckiej sztuki oszukiwania: ludzie wolą wierzyć w czyjeś świństwo niż 

w świętość.

Kłamstwa obnażone

W latach 70. Namiestnik tracił rozpęd. W 1974 r. Andropow przyznał wobec nas, że gdyby-

śmy wiedzieli o Piusie XII to, co wiemy obecnie, to byśmy się nie zaangażowali w nagonkę na 

niego. Nową jakością, która zmieniła optykę, była informacja wskazująca na to, że Hitler, daleki 

od przyjaźnienia się z Piusem XII, w rzeczywistości planował atak na niego.

Zaledwie na kilka dni przed skierowanym do nas wyznaniem Andropowa były najwyższy 

dowódca niemieckich sił SS (Schutzstaffel) we Włoszech w czasie II wojny światowej, generał 

Friedrich Otto Wolff, został zwolniony z więzienia i oświadczył, że w 1943 r. Hitler wydał mu 

rozkaz porwania papieża Piusa XII z Watykanu. Rozkaz był tak dalece utajniony, że nigdy nie 

został znaleziony w  żadnym z  hitlerowskich archiwów. Nie został również ujawniony w  cza-

sie przesłuchań oficerów Gestapo i SS, przeprowadzanych przez zwycięskich aliantów. W swym 

oświadczeniu Wolff stwierdził, że przekazał Hitlerowi odpowiedź, iż wykonanie tego rozkazu 

będzie wymagało sześciu tygodni. Hitler, który obwiniał papieża za obalenie włoskiego dyktatora 

Benito Mussoliniego, domagał się natychmiastowego działania. Ostatecznie Wolffowi udało się 

przekonać Hitlera, że reakcja światowa na wykonanie tego planu byłaby w najwyższym stopniu 

negatywna. Hitler z niego zrezygnował.

Również w  1974 r. kardynał Mindszenty opublikował swoje Wspomnienia. Opisał w  nich 

z drobiazgową dokładnością, jak uknuto przeciw niemu fałszywe oskarżenia w komunistycznych 

Węgrzech. Na podstawie sfabrykowanych dokumentów został oskarżony o „zdradę, posługiwanie 

się obcą walutą i spiskowanie”, za co we wszystkich tych wypadkach groziła „kara śmierci lub do-

żywotniego więzienia”. Opisał również, jak jego sfałszowane „wyznania” zaczęły żyć samodziel-

nym życiem. „Wydawało mi się, że każdy powinien od razu zorientować się, że dokument ten jest 

bezczelnym fałszerstwem, był bowiem napisany językiem prostackim i nieskładnym” – zanotował 

kardynał. „Kiedy jednak czytałem następnie różne zagraniczne książki i  czasopisma dotyczące 

mojej sprawy i owych «wyznań», zdałem sobie sprawę, że opinia publiczna uznała, że to ja sam 

spisałem owe «wyznania», choć – zapewne – w stanie niepełnej świadomości i pod wpływem pra-

nia mózgu, któremu zostałem poddany”. „To, że policja opublikowałaby dokument, który sama 

wytworzyła, wydawało się ludziom zbyt bezczelne, aby mogli w to uwierzyć”. Co więcej, Hanna 

Sulner, węgierski znakomity grafolog, która podrabiała pismo kardynała, a następnie uciekła do 

Wiednia, potwierdziła, że to ona podrobiła „wyznania” Mindszenty’ego.

Kilka lat później papież Jan Paweł II otworzył proces, zmierzający do wyniesienia Piusa XII 

na ołtarze. Świadkowie z  całego świata w  sposób najbardziej przekonujący wykazali, że Pius 

XII upatrywał w Hitlerze wroga, a nie przyjaciela. Izrael Zolli, główny rabin Rzymu w latach 
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1943–1944, to jest w czasie, gdy Hitler opanował miasto, poświęcił cały rozdział swych wspo-

mnień na oddanie czci postawie Piusa XII. „Ojciec Święty rozesłał posłańców z listem do bisku-

pów, nakazując im zniesienie klauzury w klasztorach, aby mogły stać się punktami schronienia 

Żydów. Wiem o pewnym klasztorze, w którym siostry przeniosły się do piwnicy, aby oddać swe 

łóżka ukrywającym się Żydom”. 25 lipca 1944 r. Zolli został przyjęty przez papieża Piusa XII. 

Notatka o tym spotkaniu, sporządzona przez Sekretarza Stanu Giovanniego Battistę Montiniego 

(który miał zostać papieżem Pawłem VI), ujawnia, że Rabbi Zolli dziękował Ojcu Świętemu za 

to, co uczynił dla ocalenia żydowskiej społeczności Rzymu. Podziękowania te zostały później 

nadane przez radio. 13 lutego 1945 r. Rabbi Zolli został ochrzczony w Rzymie przez biskupa 

pomocniczego Lugi Traglia w kościele Santa Maria degli Angeli. W akcie wdzięczności dla Piusa 

XII Zolli przybrał chrześcijańskie imię Eugeniusz, imię papieża. W rok później również żona 

i córka Zollego przyjęły chrzest.

Dawid G. Dallin w książce Mit Papieża Hitlera: Jak Papież Pius XII ratował Żydów przed 
Niemcami, opublikowanej kilka miesięcy temu, zgromadził dalsze, absolutnie przekonujące do-

wody na temat przyjaźni Eugeniusza Pacellego wobec Żydów, które datują się znacznie wcześniej 

niż od momentu, gdy został papieżem. Encyklika papieża Piusa XII, wydana na początku II 

wojny światowej była zdecydowanie antyhitlerowska. Siły powietrzne Wielkiej Brytanii i Francji 

zrzuciły 88 tysięcy jej egzemplarzy nad obszarem Niemiec.

W ciągu ostatnich 16 lat [artykuł pochodzi z 2007 r. – K.B.] wolność religijna została w Rosji 

przywrócona [sic!] i nowe pokolenie usiłuje odnaleźć swą nową narodową tożsamość. Można 

tylko mieć nadzieję, że prezydent Władimir Putin uzna za właściwe otwarcie archiwów KGB 

i da wszystkim możność przekonania się, w jaki sposób reżim komunistyczny oczernił jednego 

z największych papieży ubiegłego wieku.

*
The Deputy – A Dark Page in the History of Polish Theatre

Pope Pius XII saved thousands of Jews during WWII. He did it directly by hiding them in Castel 

Gandolfo and instructing religious orders to give them shelter in their monasteries, as well as through pru-

dent and skillful diplomacy. The Jewish people, including officials of the state of Israel, on several occasions 

expressed their profound gratitude to the Pope. Accelerating its fight with the Catholic Church within 

the context of Vaticanum Secundum, the Kremlin orchestrated a campaigned of false accusations of Pope 

Pius XII, in an attempt to discredit him, and, consequently, the whole Church. A German journalist, Rolf 

Hochhuth was hired by Soviet KGB to write a defaming the Pope play, The Deputy. It was produced, ada-

pted and directed by a leftist director Erwin Piscator in Berlin (1963). The play was then produced in many 

countries, including Poland, where The Deputy was directed by Kazimierz Dejmek at the National Theatre in 

Warsaw (1966) and in five other Polish theatres. The whole scheme was unmasked by its principal co-con-

spirator, Romanian general Ion Pacepa, defector to the West, in an article in the National Review. 
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Jesienią 1956 r., w atmosferze wolności, jakiej w historii Polski „ludowej” nie doświadczono 

nigdy wcześniej i długo potem, członkowie Związku Literatów Polskich podjęli decyzję o zwo-

łaniu przyśpieszonego VII Walnego Zjazdu Delegatów. Ostatecznie odbył się on w Warszawie 

i trwał od 29 listopada do 2 grudnia. Na szczególny nastrój dyskusji dodatkowo wpłynęło krwawe 

stłumienie antysowieckiego powstania na Węgrzech. Przebieg wydarzeń w Budapeszcie zrelacjo-

nował ich naoczny świadek – Wiktor Woroszylski. Zebrani wystosowali do tamtejszych pisarzy 

list solidarnościowy i zadeklarowali chęć przyjęcia do siebie dzieci węgierskich.

Podczas obrad doszło do dwóch znamiennych incydentów. Jerzy Putrament, sekretarz generalny 

Zarządu Głównego ZLP, w trakcie swojego wystąpienia został wyklaskany. A skazanego przez ko-

munistów na milczenie, żyjącego w skrajnej nędzy Jerzego Szaniawskiego sala przywitała owacyjnie. 

Sędziwego dramaturga (ur. 1886), siedzącego skromnie w ostatnim rzędzie, zauważył Jerzy Zawieyski. 

Razem z sekretarzem zjazdu Leszkiem Prorokiem1 podszedł do niego i przeprowadził przez klasz-

czący szpaler do prezydium. Jak zanotował Jan Józef Szczepański: „To oddanie czci autorowi «Dwóch 

Teatrów» było symbolicznym aktem przywrócenia właściwej hierarchii literackim wartościom”.2

* * *
„Przyszedł mi do głowy pomysł napisania książki o literaturze polskiej – notował na łamach 

dziennika Andrzej Kijowski w lutym 1975 r. – O literaturze, to znaczy nie jej historię, ale jej los! 

O literaturze polskiej, nie jako części literatury światowej, ale właśnie o jej osobliwości. A wła-

ściwie o pisarzach polskich. Właśnie o ich losach, o sytuacjach, w jakich byli, o wyborach, jakich 

musieli dokonywać w takich sytuacjach, jak upadek państwa polskiego albo powstania”.3

Mimo starań historyków, historyków literatury i  literaturoznawców, dziennikarzy i samych 

twórców stan badań nad tematem pozostaje – może wbrew pozorom – niezadowalający. Autorzy 

dotychczas wydanych prac prezentowali wybrane aspekty zagadnienia i to jedynie w wąskim od-

cinku czasowym.4 Wciąż brakuje opracowań naukowych, które w sposób syntetyczny omawiałyby 

1 

i

2

3 
4 

My – robotnicy pióra
Pisarze a komunizm 1944–1956

(zarys problemu)
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sytuację pisarzy i  ich utwory w powiązaniu z wydarzeniami politycznymi, stosunek władzy do 

środowisk twórczych i założenia tzw. polityki kulturalnej państwa5, czy – w końcu – dzieje orga-

nizacji, takich jak ZLP, PEN Club i Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie. W ostatnich latach 

ukazywały się natomiast zbiory artykułów o charakterze przyczynkarskim, stanowiące pokłosie 

konferencji6 i  projektów badawczych.7 Interesujące i  ważne teksty, mimo że niewielkie obję-

tościowo, były drukowane na łamach Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej, przede wszystkim 

w numerach w całości poświęconych literatom, dziennikarzom i naukowcom.

Udostępnienie materiałów aparatu bezpieczeństwa Polski „ludowej” dało możliwość przed-

stawiania działań podejmowanych wobec pisarzy przez „bezpiekę”. Wiele dokumentów zostało 

już ogłoszonych.8 Archiwalia zgromadzone w  IPN stały się podstawą licznych publikacji, za-

równo historyków9, jak i  dziennikarzy. Odwagą i  bezkompromisowością wykazała się Joanna 

Siedlecka.10 Marek Nowakowski sam opisał swoje zmagania z SB11… Nie mniej ciekawe i warte 

uwagi okazują się dokumenty władz partyjnych.12 Dariusz Jarosz szeroko wykorzystał akta or-

ganizacji partyjnej pisarzy.13 To – rzecz jasna – wyłącznie pobieżny przegląd wybranej literatury 

przedmiotu. Być może jedna z przyczyn mniejszego zainteresowania badaczy latami 1944–1956 

niż późniejszym okresem leży w stalinowskim zaangażowaniu ludzi pióra, którzy uchodzą obec-

nie za sztandarowe postacie tzw. opozycji politycznej lat 70. i 80.

Autorka z góry założyła, że niniejszy artykuł powstanie w oparciu o źródła: wypowiedzi na 

zjazdach ZZLP/ZLP i na łamach ówczesnej prasy, a także o relacje i wspomnienia pisarzy. 

„Słuszne współdziałanie” z sowieckim okupantem (1939–1944)

Kroki zmierzające do odtworzenia życia literacko-artystycznego podjęto wraz z początkiem 

„wyzwalania” terenów Rzeczypospolitej.14 Realizatorzy tego zadania mieli za sobą miesiące 

5 
 

6 
, 

7 

8 , 

9  [w:] , 

10 , 

11 
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13 

14 
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kolaboracji z Sowietami w zajętym przez nich Lwowie. Przybyli tu po rozpoczęciu wojny, niekie-

dy na wieść o wkroczeniu Armii Czerwonej. Udowadniali swoje przywiązanie do systemu narzu-

conego przez wschodniego okupanta poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem w sprawie 

„zjednoczenia” Ukrainy, wyrażającym radość z przyłączenia do niej części ziem II RP15, wstę-

pując do Związku Pisarzy Radzieckich Ukrainy, czy też drukując w gadzinowym Czerwonym 
Sztandarze. Nawet Kazimierz Żygulski – od 1982 do 1986 r. minister kultury i sztuki – ocenił 

po latach, że była to twórczość „szczególnie odrażająca”, „pełna nienawiści do niepodległej Polski 

i równocześnie niewolniczego zachwytu, wiernopoddańczego wychwalania nowej radzieckiej oj-

czyzny i jej wielkiego wodza – Stalina”.16 Poza tym aktywność pisarzy polegała na udziale w aka-

demiach, sympozjach, odczytach i… imprezach sportowych.17 W ocenie prof. Jacka Trznadla, 

gdyby niezawisłe sądy rozpatrzyły czyny członków grupy lwowskiej z lat 1939–1941 i późniejsze, 

popełniane już w  głębi ZSRS, to – prawdopodobnie – przynajmniej niektórych skazałyby za 

powiązania agenturalne, zdradę stanu i współpracę z ludobójczym systemem. I trudno byłoby się 

doszukać szczególnych okoliczności łagodzących: 

Mówi się więc na przykład o  wiele usprawiedliwiającej wierze 

w utopię komunistyczną, co zakłada, że stosowany ludobójczy terror był 

całkowitą niewiadomą lub błahostką. To znów podkreśla się, że oku-

pacja była tak straszna, że nie należy winić ludzi za wymuszone przez 

okupanta akty lojalności. To ostatnie […] nie może […] dotyczyć oso-

bistej, ponawianej i publicznej współpracy z okupantem, w symbiozie 

i zgodzie ze strukturami tworzonymi przez okupanta, z jego ideologią, 

także w kulturze.18 

Historiografia PRL przedstawiała to zjawisko jako „słuszne współdziałanie”. Zdarza się 

jednak i dzisiaj, że nie spotyka się ono z  jednoznacznym potępieniem. Jerzy Borejsza, kiedy 

organizował uroczystości z okazji 85. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza, zdaniem autora 

swojej biografii, miał ratować polski kanon kulturalny, gdyż – niezależnie od wypełnienia twór-

czości wieszcza „rewolucyjną i klasową retoryką” i propagandowego wydźwięku całej imprezy 

– „Mickiewicz pozostaje nadal Mickiewiczem”.19 A przecież taka interpretacja ewentualnego 

wydarzenia tego typu, zorganizowanego razem z Niemcami w okupowanej Warszawie byłaby 

nie do pomyślenia. 

15 
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Pozory normalności i twórczej swobody (1944–1945)
Twórcy i  działacze kulturalni-komuniści wracali ze Wschodu z  wojskiem gen. Zygmunta 

Berlinga. Pełnili czynną służbę, np. Adam Ważyk był oficerem politycznym. 10 i  11 sierpnia 

1944 r. na łamach dziennika Rzeczpospolita ukazała się notka informująca o spotkaniu organi-

zacyjnym pisarzy, zaplanowanym na 12 sierpnia.20 Do wybranego tego dnia komitetu organi-

zacyjnego Związku Zawodowego Literatów Polskich weszli: Jerzy Putrament, Leon Pasternak 

i  Józef Sigalin. 1 września 1944  r. odbyło się w Lublinie walne zebranie ZZLP. Przyjęte wy-

tyczne działalności głosiły, że jest on „jedyną organizacją zawodową w kraju zrzeszającą poetów, 

powieściopisarzy i nowelistów, esseistów i krytyków literackich oraz tłumaczy literatury pięk-

nej”.21 Tym samym z  góry wykluczono próby powoływania „konkurencyjnych” inicjatyw tego 

typu. Zachowanie dawnej nazwy sugerowało, że lubelski twór jest bezpośrednią kontynuacją 

przedwojennego Związku. Nawiązując do jego syndykalnej tradycji, miał stanowić – jak to ujął 

w wystąpieniu kierownik Resortu Kultury i Sztuki PKWN Wincenty Rzymowski – „formę sa-

mopomocy duchowej i materialnej”. Po Rzymowskim głos zabrał przedstawiciel ambasady so-

wieckiej – prof. Grigorjew, który opowiedział o  twórczości w  ZSRS, jej nienawiści do wroga 

i miłości do ojczyzny, a zakończył okrzykiem „Jeszcze Polska nie zginęła!”.22 Prezesem tymcza-

sowego zarządu został Julian Przyboś (dawniej awangardzista, przed przenosinami do Lublina 

zdążył podjąć pracę w  rzeszowskiej propagandzie), sekretarzem – Adam Ważyk, skarbnikiem 

– Mieczysław Jastrun. Każdy z nich mógł wykazać się dorobkiem przedwojennym, co uwiarygod-

niało ZZLP w oczach innych pisarzy. Skład uzupełnili: Jerzy Putrament, Józef Wasowski, Jerzy 

Pleśniarowicz i Kazimierz Andrzej Jaworski.23 Na zebraniu była pożądana „obecność członków 

Związku Zawodowego Literatów Polskich i osób zainteresowanych ze wszystkich ośrodków na 

wyzwolonych już terenach, na terenach jeszcze okupowanych, na emigracji”.24 Tyle że w tym cza-

sie Warszawa walczyła; ginęli w niej najwybitniejsi reprezentanci młodego pokolenia twórców: 

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Zdzisław Stroiński… i  „starzy” – Juliusz Kaden-

Bandrowski (później z poniesionych ran zmarł jeszcze Karol Irzykowski). W ten sposób symbo-

licznie rozpoczął się proces, polegający na zastępowaniu prawdziwych elit narodu.  

Od pierwszych dni po zajęciu Lublina starano się tam stworzyć pozory normalności. W pro-

gramie radiostacji nadawano „Kwadranse literackie”, organizowano spotkania i wieczory autor-

skie, wystawiano sztuki teatralne. Do miasta zjeżdżali lub byli sprowadzani kolejni pisarze; mogli 

liczyć na miejsce w budynku przy ul. Radziwiłłowskiej, wikt i opierunek. Jerzy Putrament opisy-

wał wyprawy po Juliana Przybosia, Jana Parandowskiego czy Stanisława Piętaka.25 Na wezwa-

nie Wincentego Rzymowskiego do „natychmiastowego zarejestrowania się w biurach Resortu 

Kultury i Sztuki”, skierowane do wszystkich „pracowników sztuki” – literatów, kompozytorów, 

śpiewaków, aktorów, pedagogów szkolnictwa artystycznego, muzyków, plastyków, baletmistrzów 

i tancerzy, wykwalifikowanych maszynistów i rzemieślników teatralnych, suflerów, inspicjentów, 

sekretarzy i administratorów scenicznych i koncertowych26 – zgłosiły się jesienią 54 osoby, w tym 

20 
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22 członków dawnego ZZLP.27 Proponowane często zatrudnienie w prasie automatycznie wią-

zało z aparatem propagandy, nawet jeśli we własnym mniemaniu chodziło tylko o – jak wspomi-

nał swoje zajęcie Mieczysław Jastrun – „drobne redakcyjne robótki”.28

Już na początku września ukazał się inauguracyjny numer społeczno-literackiego Odrodzenia 

(planowane jako tygodnik, w praktyce wychodziło rzadziej i nieregularnie29) na czele ze ścią-

gniętym ze Lwowa Karolem Kurylukiem, współzałożycielem i redaktorem naczelnym przedwo-

jennych „Sygnałów”. Na opublikowanej na pierwszej stronie liście uczonych, artystów i pisarzy 

zmarłych lub poległych w czasie wojny znalazło się nazwisko Stanisława Ignacego Witkiewicza, 

który popełnił samobójstwo na wieść o  agresji sowieckiej 17 września, czy Tadeusza Dołęgi 

Mostowicza i Adolfa Nowaczyńskiego.30 Poza tym ogłoszono m.in. Modlitwę Juliana Tuwima, 

po dwa teksty Jerzego Putramenta, Janusza Minkiewicza i Zygmunta Kałużyńskiego.31 Szczupły 

krąg piszących powiększał się, obejmując autorów o szerokim spectrum poglądów, w tym bezpar-

tyjnych i wywodzących się ze środowisk katolickich. 

Charakter Odrodzenia nie do końca odpowiadał literatom pragnącym szybkich, rewolucyjnych 

zmian; woleliby oni bowiem czegoś „peperowskiego” i „bojowego”. „Póki co był to jednak tylko 

projekt bardziej odległy – potrzebę polityczną stanowiło pismo nieco inne” – oceniał Kazimierz 

Koźniewski.32 Wydawanie tytułu tego typu, mimo frontowych warunków, braku papieru i pro-

blemów z drukiem, do tego w nakładzie, który osiągnął 15 tys. egzemplarzy, świadczy o wadze, 

jaką komuniści przywiązywali do zagwarantowania łamów dla twórczości pisarzy. A  doraźne, 

agitatorskie utwory i tak drukowano gdzie indziej, w prasie codziennej i satyrycznym Stańczyku. 

Od samego początku tematem wielu z nich była przedwojenna, „burżuazyjna” i „faszystowska” 

Polska, jej „społeczna niesprawiedliwość” i „zdradzieccy politycy”.

W  listopadzie nakładem ZZLP wydano pierwsze tomiki poetyckie: Juliana Przybosia 

Póki my żyjemy, Mieczysława Jastruna Godzina strzeżona, Jerzego Putramenta Wojna i  wio-
sna i  Adama Ważyka Serce granatu. W  kolejnych miesiącach – Wybór wierszy poetów lubel-
skich, a ponadto Pamiętnik liryczny Jana Huszczy, Sprawę wyobraźni Zbigniewa Bieńkowskiego 

i Oberek świętokrzyski Józefa Ozgi-Michalskiego. W ciągu kilkunastu miesięcy powstały (obok 

Odrodzenia) Kuźnica w  Łodzi, Życie Literackie w  Poznaniu, Odra w  Katowicach, Twórczość 
w Krakowie.33

„Rewolucja łagodna” – bez przymusu w dziedzinie kultury (1945–1947)

Słabość komunistów i chęć ugruntowania władzy – także przy użyciu przedwojennych elit 

– powodowała, że nie wymagali oni deklaracji ideologicznych. Na początku stycznia 1945  r. 

Jerzy Borejsza ogłosił program „rewolucji łagodnej”. Redaktor naczelny Rzeczpospolitej i prezes 

Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, a zarazem kierownik Wydziału Prasowo-Informacyjnego 

w  Resorcie Informacji i  Propagandy, prywatnie zaś brat sadystycznego pułkownika Jacka 
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( Józefa) Różańskiego, miał za sobą dyrektorowanie lwowskiemu Zakładowi Narodowemu 

im. Ossolińskich w latach 1939–1940, ochotniczą służbę w Armii Czerwonej i działalność w ra-

mach Związku Patriotów Polskich. Teraz projektował przemiany ustrojowe i społeczne, dokonu-

jące się bez rozlewu krwi i nie wymagające całkowitej negacji dawnego świata. 

Niewątpliwie starsze pokolenie naszej inteligencji może i  powinno 

przekazać swe wielkie doświadczenie zawodowe i kulturalne. Niewątpliwie 

na każdym odcinku życia kulturalnego powinniśmy sięgać do postępowej 

spuścizny narodowej. Wszelkie dziecięce choroby światoburczości i budo-

wania życia kulturalnego z pogardą dla przeszłości powinny być spokojnie, 

ale konsekwentnie zwalczane.34

Pisarze mieli odzyskać pozycję wieszczów, której – zdaniem autora artykułu – pozbawiła ich 

„sanacyjna” II RP. Jednocześnie otrzymali zapewnienie, że „literatura Polski odrodzonej i  od-

nowionej obejdzie się niewątpliwie [podkr. – J.B.] bez etatyzmu i bez przymusu w dziedzinie 

kultury”.35 

Od czerwca 1945 r. w opozycji do „spokojnego” i otwartego w zamyśle Odrodzenia ukazywał 

się miesięcznik, następnie tygodnik, wspomniana już Kuźnica. Powstała jako „taran uderzenio-

wy”; jej nieukrywanym celem było prowadzenie agitacji i pozyskiwanie pisarzy dla rewolucji. 

Redaktor naczelny Stefan Żółkiewski (w grudniu 1948 r. zastąpił go Paweł Hoffman) podkre-

ślił w tekście programowym, że inteligencja ma obowiązek czynnie uczestniczyć w walce i – „na 

grobie faszyzmu i dyktatury reakcji” – budować nowy ład świata.36 Obiektem szczególnych 

napaści był Tygodnik Powszechny. Żółkiewski w prywatnym liście wprost zachęcał Tadeusza 

Borowskiego do konsekwentnego wykańczania „katolickich grafomanów” i  „zerżnięcia” (!) 

Hanny Malewskiej.37

Po okresie lubelskim pisarze osiedli w  Krakowie, we wspólnej tzw. komunałce przy 

ul. Krupniczej, dzięki czemu łatwiej było ich na co dzień kontrolować. Właśnie tutaj, mimo że 

miasto to uznawano za zbyt eklektyczne i przedwojenne, między 30 sierpnia a 2 września 1945 r. 

odbywał się I Ogólnopolski Zjazd Delegatów ZZLP. Uczestniczyli w nim przedstawiciele sied-

miu powołanych dotąd oddziałów Związku. W depeszy do prezydenta Krajowej Rady Narodowej, 

Bolesława Bieruta, przekazali mu wyrazy czci i zapewnili o łączeniu wysiłków „we wspólnej pracy 

nad kulturalną odbudową demokratycznej Polski”.38 Wysunęli postulat pełnej wolności słowa, 

choć w granicach nie naruszających podstaw ustroju demokratycznego. Takie postawienie spra-

wy w sumie można uznać za nawiązujące do manifestu PKWN, ale i zasady obowiązującej w II 

RP, w której swoboda formułowania myśli nie dotyczyła wypowiedzi uderzających w podsta-

wy polskiej państwowości.39 Terminy „socjalizm” i „komunizm” wtedy – w 1945 r. – jeszcze nie 
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padały. Fragment deklaracji ideowej głosił: „W sojuszu twórczej polskiej myśli z mocami postępu 

i demokracji, które podjęły ciężar przebudowy świata, pragniemy, aby słowo «ludzkość» istotnie 

zawierało w sobie najszlachetniejsze człowiecze wartości”. Powoli i niepostrzeżenie miały zmie-

niać się cele i zadania literatury: „Biorąc rozbrat z ideami wstecznictwa, oparci o najlepsze tra-

dycje polskiej i europejskiej myśli humanistycznej, pragniemy również, aby pióra nasze sprostały 

przetworzeniu w artystyczny kształt wszystkich dążeń i przeżyć naszego Odrodzonego Narodu 

i Odrodzonej Ludzkości”.40 Na temat konieczności zerwania z filozofią samotnego tworzenia, 

z  uprawianiem „sztuki dla sztuki” długo mówił Jerzy Kornacki, który poddał surowej krytyce 

postawę prezentowaną przez swoje środowisko w ostatnim roku: 

Nie staliśmy się pisarzami w narodzie. […] Pisarz nie jest sam z siebie, 

pisarz nie jest sam. […] Wielu spośród nas zna niezłomną, upartą mak-

symę Lenina, pisać po człowieczemu. […] Nie daliśmy dotychczas tych 

trzech podstawowych, elementarnych, najpilniej potrzebnych kalendarzy 

dla młodych, dla wsi i dla fabryk. Nie daliśmy także książek ani broszur 

społecznych.41

 

Przypomniał kolegom o  pomocy udzielanej literatom i  Związkowi przez państwo, tych 

„wszystkich domach, resztówkach, zasiłkach, przydziałach”… – „cóż czynimy społecznie, cóż da-

jemy w zamian?”.42

Prezesem na roczną kadencję wybrano Jarosława Iwaszkiewicza, dawnego skamandrytę (a po-

nadto sekretarza marszałka Sejmu Macieja Rataja i członka służby dyplomatycznej II RP). Był 

nim do października 1946 r. oraz – po roku przerwy, kiedy funkcja ta przypadła Kazimierzowi 

Czachowskiemu – od listopada 1947 do stycznia 1949 r. i kongresu w Szczecinie. 

Utrzymaniu pozorów sprzyjały rozwiązania polityczne. W formalnie koalicyjnym wciąż rzą-

dzie Ministerstwo Kultury i Sztuki „wzięły” tzw. partie sojusznicze. Funkcję ministra tego re-

sortu pełnili zatem kolejno: należący do Stronnictwa Demokratycznego Wincenty Rzymowski 

(do maja 1945) i  członkowie Stronnictwa Ludowego/Zjednoczonego SL: Edmund Zalewski 

(1945), Władysław Kowalski (1945–1947), Stefan Dybowski (1947–1952). W praktyce ich rola 

ograniczała się do administrowania instytucjami, albowiem politykę kulturalną państwa nadzo-

rował Jakub Berman, jednocześnie odpowiedzialny za sprawy zagraniczne i pion „bezpieczeń-

stwa”. Realizatorami jego wytycznych byli Jerzy Borejsza, Jerzy Putrament, Leon Kruczkowski 

i Włodzimierz Sokorski. Dwaj ostatni, odpowiednio w latach 1945–1948 i 1948–1952, jako pod-

sekretarze stanu w MKiSz faktycznie kierowali ministerstwem.

Łagodna polityka władz wobec środowisk literacko-artystycznych ułatwiała podjęcie de-

cyzji o powrocie twórcom, których wojenne losy rzuciły w najbardziej odległe zakątki Europy 

i świata. Ewa Szelburg-Zarembina podkreśliła w liście otwartym do premiera Edwarda Osóbki-

Morawskiego, że w wolnej ojczyźnie brakuje zarówno zmarłych, jak i żywych, wciąż przebywa-

jących poza granicami.43 Nie trzeba było namawiać Juliana Tuwima. W depeszy wystosowanej 

do ZLLP na wieść o odtworzeniu Związku wyraził niecierpliwość, z jaką oczekuje rozpoczęcia 
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współpracy. Sam siedzący na walizkach, starał się namówić innych: „Nasz rząd otoczy pisarzy 

najczulszą opieką – ale w  kraju” –  przekonywał Józefa Wittlina. „Nikt do Ciebie nie będzie 

miał o nic pretensji: że nie byłeś, że nie cierpiałeś, że nie pisałeś, że nie podpisywałeś ze mną 

oświadczeń prosowieckich i prolubelskich – ani nawet o to, że podpisywałeś jakieś antylubelskie” 

– zapewnił. 

Oczywiście, jeżeli zaczniesz działać przeciw rządowi, jego zarządze-

niom politycznym itd. albo jeżeli się spikniesz z faszystowskimi skurwy-

synami, którzy ciągle jeszcze prowadzą tzw. krecią robotę – pójdziesz do 

więzienia. Ale przecież Ty nie jesteś polityk, ale Józio Wittlin, pisarz. […] 

I nie myśl, jak myślą durnie, że Cię ktoś będzie „zmuszał” do pisania tych, 

a nie innych, utworów. To tylko zrozpaczeni durnie i bankruci rozsiewają te 

plotki. Bo zależy im na tym [podkr. oryginału – J.B.], aby do Polski wróciło 

jak najmniej ludzi i żeby w Polsce było jak najgorzej.44 

Do emigrantów zwracał się też osobiście Jerzy Borejsza, którego Gustaw Herling-Grudziński 

nazwał „wielkim kusicielem i arcykoruptorem”. Stosował najrozmaitsze metody – według rela-

cji Jerzego Giedroycia, kiedy witał się z  Józefem Czapskim, to uklęknął, pocałował go w rękę 

i wygłosił płomienną mowę na jego cześć.45 Ani Wittlin, ani Czapski, ani Andrzej Bobkowski 

nie ulegli; propozycję odrzuciła także Maria Kuncewiczowa. Wrócił natomiast Arkady Fiedler 

(Dywizjon 303, Dziękuję ci, kapitanie!), zanęcony willą w Puszczykowie. 

W wielu wypadkach pozostanie na Zachodzie nakazywała troska o osobiste bezpieczeństwo. 

Właśnie zagrożenie aresztowaniem było także główną przyczyną wyjazdów czy ucieczek z Polski. 

Ferdynand Goetel, przedwojenny prezes PEN Clubu i  ZZLP, obserwator – w  porozumieniu 

z władzami Państwa Podziemnego – ekshumacji w Lesie Katyńskim, zdołał przedrzeć się na 

Zachód, posługując się fałszywymi dokumentami.46 Tu poszukiwano go listem gończym; po 

uniknięciu aresztowania przez funkcjonariuszy „bezpieczeństwa”, w  akcji których uczestniczył 

Adam Ważyk, przez prawie rok ukrywał się w klasztorze.47 

Niezależnie od motywów i okoliczności powrót do niewolonej ojczyzny stanowił fakt poli-

tyczny i jako taki był wykorzystywany. Stąd w kręgach emigracji, zwłaszcza londyńskiej, trakto-

wano to jako przejaw kolaboracji i zdradę. O stosunku polskiego Londynu do rozwoju sytuacji 

w Polsce świadczy treść uchwały Związku Pisarzy na Obczyźnie, przyjętej 14 czerwca 1947 r.48 

Mówiła o niepodejmowaniu współpracy z  instytucjami krajowymi, pismami i wydawnictwa-

mi ze względu na ich podporządkowanie narzuconej władzy. Stanowisko to uległo zmianie 

dopiero w grudniu 1957 r. – od tej pory o wyborze miejsca druku miało decydować sumienie 

autora.49
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Akces do nowej rzeczywistości
Kiedy komuniści krwawym terrorem rozprawiali się z przeciwnikami politycznymi i podziemiem 

niepodległościowym, literatura przeżywała okres powojennego rozwoju. Trudno wyobrazić sobie, że 

nie wiedziano o zbrodniach dokonywanych na narodzie (procesy pokazowe!) lub wierzono w istnie-

nie i faktyczną winę owych „zdegenerowanych jednostek”, „burżuazyjnych nacjonalistów” i „polskich 

faszystów i hitlerowskich szpiegów”50, skazywanych tak często na śmierć czy dożywocie. Korzystając 

ze swobód twórczych i przywilejów, pisarze żyli z władzą w zgodnej symbiozie. Zofia Nałkowska 

odnotowała na łamach dziennika wizyty Jarosława Iwaszkiewicza z  Aleksandrem Rafałowskim 

i Edwardem Kozikowskim, Jerzego Putramenta i Jerzego Borejszy – obu w mundurach. Cieszyła się 

z druku „Węzłów życia” w Odrodzeniu51 i nowego, piątego wydania Granicy. Na temat twórczości i jej 

sytuacji w pierwszych latach po wojnie trafnie wypowiedział się Stefan Kisielewski: 

Komunistom ogromnie wtedy zależało na szybkim wskrzeszeniu ofi-

cjalnego życia literackiego, wiedzieli dobrze, że większość kraju jest prze-

ciw nim lub co najmniej im nie ufa, wiedzieli również, jaką rolę odgrywało 

w Polsce piśmiennictwo w ciężkich chwilach narodowego bytu, chcieli tą 

rolą zawładnąć, nakierować ją jak wiatr na swoje żagle, zwłaszcza wobec 

istnienia już na Zachodzie ostro antykomunistycznej literatury emigra-

cyjnej, tworzonej przez ludzi, którzy przeszli przez sowiecką Rosję, któ-

rzy widzieli ją od wewnątrz. I w rezultacie akcja „liberalnych” redaktorów 

czasopism literackich nowej Polski w zasadzie się powiodła: wyposzczeni 

przez okupacją pisarze zgłosili w Lublinie, Krakowie, Łodzi czy Warszawie 

akces do nowej rzeczywistości, pojawiać się jęły książki „na linii”, zwłasz-

cza zajęto się problematyką nowych Ziem Zachodnich, powstały też od 

razu utwory, „ustawiające” historycznie i politycznie nową sytuacją w spo-

sób strawny dla nawiedzanego jeszcze wciąż skurczami antysowieckiego 

oporu społeczeństwa, wśród nich drukowany w odcinkach utwór Jerzego 

Andrzejewskiego „Zaraz po wojnie”52,  późniejszy „Popiół i diament”.53

W tym czasie podejmowano starania, mające na celu zapewnienie sobie monopolu na sło-

wo. Wolność prasy, podobnie jak inne swobody obywatelskie, zapowiedział co prawda manifest 

PKWN, ale – abstrahując od zastrzeżenia, że nie mogło to służyć „wrogom demokracji”54 – były 

to tylko puste deklaracje. W sierpniu, w ramach Resortu Informacji i Propagandy, powołanego 

przy PKWN, powstał Wydział Prasowo-Informacyjny, kierowany przez Jerzego Borejszę. Kilka 

miesięcy później – w styczniu 1945 r. – utworzono, na podstawie dyrektyw sowieckich, Centralne 

Biuro Kontroli Prasy, podporządkowane MBP.55 

Pisarze grupy lubelskiej szybko przekonali się, na czym polega przekroczenie zakreślonych 

ram. Po tym, jak na łamach satyrycznego tygodnika Stańczyk (jego redaktorem naczelnym był 

Leon Pasternak) ukazał się wiersz Janusza Minkiewicza, zawierający aluzję do przewodniczącego 
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PKWN Edwarda Osóbki-Morawskiego: „Czyli znalazł Stańczyk sposób, by podrażnić szereg 

osób i nie dbając o osóbkę, kłuć każdego lekko w pupkę. Oto szaniec (skromniej szańczyk), paść 

na którym gotów «Stańczyk»”56, pismo zostało natychmiast rozwiązane. 

Uszczelnianiu systemu cenzuralnego służyło przejmowanie zakładów graficznych, nacjona-

lizacja papierni i nadzór nad dystrybucją produkowanego w nich surowca57 oraz likwidowanie 

prywatnych oficyn. Z drugiej strony działały państwowe „koncerny”, Spółdzielnia Wydawnicza 

„Czytelnik”58 i Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, która powstała z myślą o takim wydawaniu 

literatury marksistowskiej, by była ona szeroko dostępna i tania.59 Jednocześnie zaczęto wypra-

cowywać katalog tematów i  zagadnień niepożądanych i  oczekiwanych, co promowało pisarzy 

spełniających oczekiwania władzy. W 1947 r. na liście tych preferowanych znalazły się: martyro-

logia narodu w latach okupacji (i – bynajmniej – nie chodziło tu o ludobójstwo niemieckie i so-

wieckie…), „wyzwolenie” kraju przez Armię Czerwoną i walczącego u jej boku żołnierza armii 

polskiej – postacie i wydarzenia, np. bitwa pod Lenino, bohaterstwo i ofiarność „ludu” w walce 

z „najeźdźcą faszystowskim” i „reakcją wewnętrzną”, tempo odbudowy kraju i produkcji („nie-

spotykane w dziejach narodu”!), patos pracy górnika, hutnika itd., upaństwowienie przemysłu 

(czyli „zerwanie kajdan zależności gospodarczej od prywatnego kapitału obcego i rodzinnego”), 

„dzieło” reformy rolnej, ślady odwiecznej polskości i piękno ziem odzyskanych, przyjaźń i współ-

praca słowiańska na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i  – ostatnie: współcześni mężowie 

stanu i bohaterowie, np. Bolesław Bierut.60 Na rozliczeniowym VII Walnym Zjeździe Delegatów 

ZLP jeden z  obecnych poinformował kolegów o  podjętej swego czasu próbie opublikowania 

książki o  bohaterstwie żołnierza polskiego na Zachodzie i  odpowiedzi któregoś „z  koryfe-

uszy”, że „w emigracyjnym […] gnojowisku nikt grzebać się nie będzie”.61 Utwory Jana Józefa 

Szczepańskiego uznane zostały za paseistyczne, tj. przebrzmiałe, i politycznie niedojrzałe.62 Co 

więcej, autor przez rok wzywany był na przesłuchania. W pewnym momencie zorientował się, że 

indagacje dotyczą bohaterów występujących w jego odrzuconym przez wydawcę opowiadaniu.

Najbardziej nawet przemyślne zabiegi, polegające na łagodnym i  rozłożonym na kilka lat 

podporządkowywaniu twórców, okazałyby się nieskuteczne, gdyby nie podatny grunt, na jaki tra-

fiły. Literaci o cenionym dorobku przedwojennym zdawali sobie sprawę, że aby móc pozostać 

„w obiegu” i cokolwiek znaczyć, muszą „odkupić” swoje „winy”, za jakie mogło uchodzić choćby 

uczestnictwo w życiu II RP i ogłaszanie tekstów w pismach innych niż lewicowe. Część sama 

przystępowała do działania z gorliwością neofitów, niektórzy dowodzili swojej lojalności niejako 

za sprawą kolegów.

56  
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Na przykład Adam Ważyk i  młody Jacek Bocheński zaatakowali w  końcu Konstantego 

Ildefonsa Gałczyńskiego. Ze względu na przeszłość, jak i liryczno-groteskowy charakter twórczo-

ści, wydawał się on wyjątkowo łatwym celem. W jego poezji, pełnej „smaczków i pięknostek bur-

żuazyjnej poetyki”, miał się zagnieździć „rozwydrzony kanarek”.63 W odpowiedzi autor Ślubnych 
obrączek64 przyznał ze skruchą, że przed wojną nie łamał się chlebem więziennym z Władysławem 

Broniewskim i Stanisławem Wygodzkim, a nawet pisał do tygodnika Prosto z Mostu. I dalej, że 

wiersz Rozmowa z przechodniem, opublikowany na łamach Przekroju, to rzeczywiście – jak utrzy-

muje Jacek Bocheński – „pomyłka”, świadcząca o niedojrzałości ideologicznej. Na koniec obiecał 

w imieniu swoim i innych: „My, pracownicy pióra […] w trudnej walce o zlikwidowanie w nas 

samych wszelkich obciążeń przeszłości pójdziemy nieustępliwie naprzód”.65 

Mimo słownych deklaracji i pokazowych wierszy pisanych ku czci Stalina, przedstawiciele 

„starego świata” nigdy nie zdobyli pełnego zaufania władzy. Zamierzała ona wychować własnych 

„marksistowskich przodowników”.66 Z perspektywy 1956 r. Jan Bolesław Ożóg podkreślił rolę 

Tadeusza Borowskiego i innych „młodziaków”: „Komsomoł opanował «Nową Kulturę», komso-

moł opanował «Życie Literackie». […] Wszyscy pamiętamy rozlegające się ze szpalt pism krzyki 

naganiacza partyjnego, niedowarzonego Lasoty”.67

„Starzy” i „młodzi”, „młodzi” a „starzy”

Faktem jest, że komunizm z aprobatą zaakceptowała plejada ludzi kultury i  sztuki, wywo-

dzących się z kręgów przedwojennej lewicy. Sowiecki system komunistyczny mógł jawić się jako 

kontynuacja tego nurtu, ponieważ – zdaniem Bohdana Cywińskiego – początkowo hałaśliwie 

powoływał się na hasła i ideały lewicowe.68 Henryk Vogler zanotował na łamach swoich wspo-

mnień, wydanych w 1981 r.: 

Ta rewolucja przyniesiona została przez zwycięską Armię Czerwoną, 

uważana więc była przez wielu za coś nieorganicznego, obcego, niszczą-

cego tradycję narodową. Ale środowisko, z którym związałem się w  tym 

okresie, to znaczy pisarze i artyści, witali przeobrażenia na ogół życzliwie, 

aby nie powiedzieć z zapałem. Byliśmy pewni, że oznaczają one koniec za-

równo epoki klerykalnego obskurantyzmu, spowijającego dotąd kraj mgłą 
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ciemności, jak i  tępego nacjonalizmu. Owa rewolucja oznaczała dla nas 

kontynuację najśmielszej buntowniczej myśli międzywojennej lewicy in-

telektualnej, która walczyła zawsze z kołtuńską antyinteligenckością śro-

dowisk endeckich, a później narodowo-radykalnych, i która nareszcie teraz 

zdawała się zwyciężać. […] Musiałem uznawać fakt, że dla osiągnięcia celu 

konieczne jest tymczasowe istnienie aparatu przymusu.69 

W  tym kontekście warta uwagi okazuje się także wypowiedź Ryszarda Matuszewskiego, 

jednego z  nestorów środowiska założonej przed wojną żoliborskiej Warszawskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej: „Wierzyliśmy, że w zaistniałej sytuacji kraju zdołamy stworzyć coś realnego i po-

żytecznego, jakiś model kultury polskiej, wolnej od oparów tak nam wszystkim nienawistnego, 

przedwojennego ciemnogrodu, niezbyt przecież ideologicznie odległego od haseł, którymi skrzy-

kiwała swoich zwolenników propaganda nazistowska”.70 Czesław Miłosz twierdził, że łączyły go 

z komunistami „antyprawicowe obsesje i  fobie”.71 Dla inteligentów pochodzenia żydowskiego 

głównym przeciwnikiem mógł być nie dobity już nazizm, lecz „rozszalały polski nacjonalizm”, 

szczególnie w wydaniu przedwojennego ONR oraz – późniejszych – NSZ i NZW.72 Z peł-

nym przekonaniem popierali więc rozprawę z „bandytami”, biorąc czynny udział w niszczeniu 

moralnej i  intelektualnej tkanki niepodległościowego podziemia. Kazimierz Brandys pisał po 

wyborach do sejmu w styczniu 1947 r., że PSL „nie osłonięte od strony faszystowskiego podzie-

mia, przenikalne dla wszelkiej dywersji antydemokratycznej, stęsknione Londynu z jego centrum 

wojskowej emigracji sanacyjno-endeckiej stanowi groźny, choć może nieświadomy przewód dla 

faszyzmu”.73

Znaczna część niedobitków z „pokolenia Kolumbów” nosiła w sobie syndrom klęski.74 Władza 

w umiejętny sposób potrafiła wykorzystać to, że widzieli wokół siebie same zgliszcza i dotkliwie 

odczuwali kryzys wartości, bo przecież „tamta” cywilizacja obróciła świat w  ruinę. Możliwość 

„nowego otwarcia” stanowiła dla nich zupełnie niespodziewaną szansę. Dzięki młodym, którzy 

zadebiutowali w czasie wojny lub zaraz po jej zakończeniu, walka „nowego” ze „starym” zyski-

wała wymiar konfliktu pokoleniowego. W 1947 r. Tadeusz Borowski zaatakował pisarstwo Zofii 

Kossak-Szczuckiej za to, że autorka we wspomnieniach z Auschwitz pt. Z otchłani nie starała 

się zgłębić uwarunkowań społecznych i politycznych, prowadzących do powstania takich miejsc, 

a zło odnalazła tam, gdzie „nie ma Boga”. Jeszcze wtedy wywołało to głosy w obronie „największej 
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polskiej prozaiczki” i „wielkiej artystki i działaczki”75, ale z czasem agresja wobec „starych” coraz 

bardziej rosła, a kręgi osób gotowych do podjęcia się ich obrony – topniały. Zbyt umiarkowani 

w poglądach i działaniu okazywali się nawet twórcy skupieni wokół Kuźnicy, „zmanierowani”, 

„przedwojenni”, „zapatrzeni w zachodnie wzory”76… Ryszard Matuszewski wspominał: 

Z jednej strony my, „starzy” z „Kuźnicy”, wszyscy po trzydziestce, a nie-

którzy i  po czterdziestce: niby to politycznie zaangażowani, ale na ogół 

trochę niepewni, zatroskani, pełni wahań i kunktatorstwa; z drugiej strony 

czereda młodszych, nabuzowanych fanatycznym niekiedy entuzjazmem, 

podejrzliwie wietrząca w nas (i nie bez słuszności) okazy „inteligenckich 

zgniłków” i „farbowanych lisów”.77 

Do ostatecznej „rozprawy” doszło podczas seminarium literackiego w Nieborowie w styczniu 

1948 r.

Wśród liderów grupy wyróżniali się Tadeusz Borowski i Wiktor Woroszylski. Autora opo-

wiadań oświęcimskich uwiecznił Czesław Miłosz w Zniewolonym umyśle: „Był jedną rozjątrzo-

ną raną, bezlitosny i  nietolerancyjny. […] Partia odkryła, że jest w nim rzadki i  cenny skarb: 

prawdziwa nienawiść. […] Do wrogów, którzy chcą przeszkodzić szczęściu ludzkości, odnosił się 

z nienawiścią. Wołał, że trzeba ich zniszczyć”.78 Finałem stalinowskiego opętania stała się samo-

bójcza śmierć pisarza w 1951 r. W znacznej mierze przyczyniła się do tego degrengolada twórcza, 

stanowiąca konsekwencję uprawiania doraźnej publicystyki politycznej. 

O pięć lat młodszy Wiktor Woroszylski (to od wyglądu jego twarzy wywodziła się nazwa całe-

go pokolenia: „pryszczaci”) aktywnie działał w łódzkim Akademickim Związku Walki Młodych 

„Życie”, organizacji „mocno niesfornej, sekciarskiej, ubiegającej przyszłość” i „bezwzględnie inter-

nacjonalistycznej, bojowej, a nawet terrorystycznej. […] W jakimś stopniu mafijnej”.79 Pewnego 

razu, gdy przemawiał w gmachu sejmu na Zjeździe Młodych Pisarzy i Naukowców, zza poły jego 

marynarki oczom zebranych ukazał się wielki bębenkowiec… Alicja Lisiecka przedstawiła go 

jako osobnika z młodzieńczym trądzikiem i wypychającym kieszeń naganem.80

Fanatyzm „młodych” wydaje się dziś trudny do pojęcia i  racjonalnego wytłumaczenia. 

Grzegorz Lasota domagał się od przyjmowanego do partii Romana Bratnego odpowiedzi na 

pytanie, dlaczego nie wydał swojego ojca, przedwojennego oficera i byłego akowca, w ręce funk-

cjonariuszy aparatu bezpieczeństwa.81 Wiktor Woroszylski popierał ustrój nie tylko słowem, ale 

i czynem, i aby nie żyć jak „burżuj”, miał zabronić swojej żonie zawieszenia w mieszkaniu żyran-

dola i firanek. Swojego pierworodnego syna nazwał zaś Felkiem... po Feliksie Edmundowiczu 

Dzierżyńskim. „Żarliwość, z  jaką przyjęliśmy socjalizm, była prawdą niewiarygodną lub mało 

dziś wiarygodną. To wtedy najbardziej nieokiełzani indywidualiści, wrażliwi esteci i moraliści pi-

sywali agitki polityczne […]. Były to całe gromady ludzi, tabuny osób skłonnych do wyrzeczenia 
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się najróżniejszych tradycji kulturalnych, filozofii życia, technik pisarskich. Bywało, że i  Pana 

Boga” – przyznawał Roman Bratny.82 Może rację ma więc Stefan Kisielewski, który uznał, że „nie 

wolno sądzić polskich pisarzy minionego okresu nikomu, kto sam nie był poddany stalinowskiej 

metodzie urabiania mózgów”83…

Koniec „komedii oficjalnego liberalizmu” (1947–1950)

Sukcesy w niszczeniu podziemia i decydujące rozstrzygnięcia polityczne: „zwycięstwo sił de-

mokratycznych”, jak nazwano udaną operację sfałszowania wyborów do sejmu w styczniu 1947 r., 

i  zlikwidowanie opozycji umożliwiły zakończenie okresu przejściowego i  otwarte postawienie 

sprawy. Przed partią stanęło zadanie „synchronizacji przemian społeczno-ustrojowych ze sferą 

nadbudowy”.84 Sygnałem zwrotu w sposobie traktowania pisarzy i ich dzieł było radiowe wystą-

pienie Bolesława Bieruta z okazji otwarcia rozgłośni wrocławskiej 16 listopada 1947 r. Ogłosił, 

że twórczość powinna płynąć ze wzruszeń i przeżyć mas ludowych, spełniać oczekiwania tych 

mas i dążyć do podnoszenia ich poziomu życia. Powinna być odzwierciedleniem dokonującego 

się właśnie, przeżywanego przez naród „wielkiego przełomu”, lecz… nie nadąża za nurtem ży-

cia.85 Stefan Żółkiewski uznał to przemówienie za początek nowego etapu w polityce kulturalnej 

państwa. Podczas otwartego nazajutrz III Zjazdu ZZLP we Wrocławiu Włodzimierz Sokorski 

i Stefan Żółkiewski rozwinęli tezy prezydenta. Działalność Związku miała zacząć się ogniskować 

bardziej wokół pracy ideologicznej niż problemów socjalno-bytowych.

Na przyspieszenie procesów wewnętrznych wpłynęło także zaostrzenie sytuacji na arenie 

międzynarodowej. Świadectwem zarządzonych odgórnie zmian w  całym bloku wschodnim 

był przebieg zwołanego z  inicjatywy Jerzego Borejszy Światowego Kongresu Intelektualistów 

w Obronie Pokoju (Wrocław, 25–28 sierpnia 1948 r.). Uczestniczyło w nim ponad 400 osób z 45 

krajów, a spośród polskich pisarzy i działaczy kultury – Maria Dąbrowska, Jarosław Iwaszkiewicz, 

Leon Kruczkowski, Zofia Nałkowska, Jan Parandowski, Leon Schiller, Antoni Słonimski, Julian 

Tuwim, Kazimierz Wyka, Jerzy Zawieyski, Stefan Żółkiewski… O charakterze inicjatywy zde-

cydowała przemowa Aleksandra Fadiejewa. Przewodniczący prezydium z  ramienia ZSRS na-

kreślił obraz świata podzielonego na dwa obozy: demokratyczny i antyfaszystowski, na czele ze 

Związkiem Sowieckim, i  reakcyjny, który – jeśli chce zachować i umocnić kapitalizm – dążyć 

musi do nowej wojny. „Aż nagle: «Sartre, ta hiena pisząca na maszynie, ten szakal uzbrojony 

w wieczne pióro…». Picasso zrywa słuchawki, podczas gdy rozlega się odgłos tupania” – rela-

cjonowała obecna na sali Dominique Desanti.86 W proteście część delegacji opuściła zjazd. Od 

walki o pokój (!) nie sposób było się wymówić, obecność – mimo że organizatorzy starali się nadać 

całej tej imprezie pozory spontaniczności i autentyczności – oznaczała uwiarygodnienie władzy. 

Następował schyłek świata klerków. „Nie wolno nam, ludziom mózgu i serca, trwać w neutralno-

ści, która jest wodą na młyn ludziom pięści i noża. Wróg jest wyraźny. Niech tak samo wyraźne 
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będą nasze słowa” – napisał Julian Tuwim po zamknięciu spotkania.87 Podobne przesłanie niosła 

jego twórczość; w  wierszu Archanioł piętnował „starą świnię reakcyjną: absolutnie apolityczną 

i zupełnie bezpartyjną”.

W grudniu 1948 r. na tzw. kongresie zjednoczeniowym doszło do wchłonięcia PPS-u przez 

PPR i powstania PZPR, a na początku następnego roku odbył się IV Walny Zjazd Delegatów 

ZZLP w Szczecinie (20–23 stycznia 1949  r.). Zdaniem Stefana Kisielewskiego w  tym czasie 

kończyła się komedia oficjalnego liberalizmu literackiego. Adam Ważyk, nawiązując do wyda-

rzenia sprzed miesiąca, stwierdził, że „połączenie się partii robotniczych w jedną partię opartą na 

zasadach marksizmu i leninizmu, jako jedynych zasadach i podstawach przekształcenia świata”, 

otworzyło okres „największego rozwoju socjalizmu w naszym kraju, we wszystkich dziedzinach 

życia społecznego i w dziedzinie kultury”.88 Żadne zasłony dymne nie były już potrzebne i wice-

minister resortu kultury i sztuki Włodzimierz Sokorski mógł w referacie programowym poddać 

w wątpliwość istnienie piśmiennictwa oderwanego od epoki, w której ono powstaje, tak jak zane-

gować możliwość przyjmowania przez pisarzy postawy neutralnej.89

Głębokość zmian w myśleniu, w stosunku do rzeczywistości i w postawach twórców w ciągu 

minionych pięciu lat oddaje depesza do Bolesława Bieruta, a także uchwalona przez zgromadzo-

nych rezolucja. Pierwszy dokument zawierał zapewnienie, że kongres,

solidaryzując się w pełni z ideowymi wytycznymi polityki kulturalnej 

Polski Ludowej, zdaje sobie w  pełni sprawę z  odpowiedzialnych zadań, 

jakie w  przeżywanym przez nas przełomowym okresie dziejowym stoją 

przed pisarzami polskimi. Pisarze zdecydowani są pełnią swych wysił-

ków twórczych włączyć się w walkę polskiej klasy robotniczej budującej 

ustrój sprawiedliwości społecznej i wszystkie swe siły poświęcić pracy nad 

stworzeniem nowej literatury, godnej tych wielkich zachodzących w naszej 

rzeczywistości przemian, jakich zwierciadłem stać się powinna twórczość 

literacka.90 

A drugi głosił: 

Nieodzowny jest świadomy udział pisarzy w dziele budowy socjalizmu 

w Polsce. Nowe motywy życia, twórczy zapał robotnika i chłopa, przemia-

ny zachodzące w losie i świadomości człowieka pracy, wymagają od litera-

tów gruntownego przemyślenia środków pisarskich, aby mogły najlepiej 

służyć ludowemu odbiorcy. Tak pojmując swoją rolę pisarz przestaje być 

autorem dla niewielu a staje się wyrazicielem i wychowawcą szerokich mas 
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narodu. Walny Zjazd wyraża nadzieję, że wysiłek ludu, który buduje ja-

śniejszą i sprawiedliwszą przyszłość Polski, natchnie pisarzy do twórczości, 

która będzie trwałym wkładem w dzieło odrodzonej Polski.91 

Jedyną pożądaną metodą pisarską stał się realizm socjalistyczny. Przekonywał do niego obec-

ny na kongresie dramaturg Anatolij Sofronow. 

W  ZSRS socrealizm obowiązywał od lat 30. Założenia tego kierunku omówił Andriej 

Żdanow na I Wszechzwiązkowym Zjeździe Pisarzy Sowieckich w sierpniu 1934 r.: „Towarzysz 

Stalin nazwał naszych pisarzy «inżynierami dusz». Oznacza to [...] przedstawianie rzeczywi-

stości w jej rewolucyjnym rozwoju, nie zaś w sposób scholastyczny […] martwy, jako «obiek-

tywną rzeczywistość». Rzetelność i historyczna prawdziwość utworów literackich muszą przy 

tym iść w parze z ideową przebudową i wychowaniem ludzi pracy w duchu socjalistycznym”. 

Pisarzem „radzieckim” miał prawo nazywać się wyłącznie ten – jak pisała Litieraturnaja Gazieta 

– „kto na obecnym etapie przebudowy, w okresie, w którym proletariat przezwycięża ostatki 

kapitalizmu, w czasach wściekłego oporu wroga klasowego, wiąże się i swą twórczość z ustro-

jem socjalistycznym”.92

Jednym z punktów szczecińskiego zjazdu był wieczór poetycki „Robotnicy pióra – robotni-

kom portu szczecińskiego”. Właśnie „robotnicy pióra”, „rębacze wyobraźni”, „ładowacze wzru-

szeń” i „żołnierze ideologicznego frontu” zajmowali miejsce „egocentryków”, „natchnionych lek-

koduchów” i „mieszkańców urojonych domków własnych marzeń”. Mimo że w nowym statucie 

Związku, odtąd pod nazwą Związek Literatów Polskich, znalazły się zapisy mówiące o skupieniu 

pisarzy o postawie „demokratycznej”, obronie moralnych, materialnych i zawodowych interesów 

środowiska, a  ponadto o  opiece nad literacką młodzieżą i  czuwaniu nad stanem i  poziomem 

współczesnej literatury polskiej93, to w praktyce organizacja miała dbać o przestrzeganie założeń 

realizmu socjalistycznego. Stanowisko prezesa objął Leon Kruczkowski, którego dyspozycyjność 

wynikała m.in. z faktu, że miał coś na sumieniu – w chwili słabości potępił przed wojną stalinow-

ski terror. Za przekaźnik instrukcji Komitetu Centralnego PZPR służyli także Jerzy Putrament 

i Adam Ważyk, zwany „małym Żdanowem”, według wspomnień osoba złośliwa, szkodząca lu-

dziom i apodyktyczna.

„Pokażcie wielkość naszych czasów” (1950–1955)

Radykalizm Odrodzenia i Kuźnicy okazywał się już niewystarczający i dlatego w marcu 1950 r. 

ukazały się ostatnie numery obu pism. W ich miejsce powstała Nowa Kultura. Zabieg ten ar-

gumentowano chęcią wzmocnienia walki „o  twórczość, spełniającą postulaty realizmu socjali-

stycznego, o marksistowsko-leninowską estetykę, o krytykę torującą drogę rewolucyjnej litera-

turze i  sztuce”.94 Zespół redakcyjny, którym kierował Paweł Hoffman, składał się z Tadeusza 

Borowskiego, Kazimierza Brandysa, Andrzeja Brauna, Anny Kamieńskiej, Wandy Leopold, 

Andrzeja Mandaliana, Ryszarda Matuszewskiego i Juliusza Żuławskiego. 

91 
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Efektem dalszych przeobrażeń życia społeczno-politycznego stały się decyzje podjęte na 

V Walnym Zjeździe Delegatów w Warszawie w dniach 24–27 czerwca 1950 r.; po jego zakoń-

czeniu proces podporządkowania literatów i ich twórczości można było uznać za całkowicie za-

mknięty. Leon Kruczkowski podkreślił w wygłoszonym referacie, że ZLP powinien pełnić funkcję 

ośrodka, który – działając w oparciu o aktyw partyjny i teorię marksizmu-leninizmu – kształto-

wałby świadomość ideologiczną członków.95 W myśl ponownie zmienionego statutu miał repre-

zentować interesy moralne i materialne, opiekować się nowymi kadrami pisarskimi i czuwać nad 

stanem i rozwojem ideowo-artystycznym literatury (podkr. – J.B.). Nie chodziło już więc ani 

o pomoc w rozwiązywaniu problemów twórców, ani o poziom piśmiennictwa. Oni sami określili 

się mianem „czołowego oddziału pracowników kultury Państwa Ludowego, państwa budującego 

socjalizm”, „bojownikami prawdziwego patriotyzmu, który najwyższy wyraz znajduje w solidar-

ności narodów budujących socjalizm i wszystkich ludów świata, walczących o swe wyzwolenie”. 

Za swój obowiązek uznali ukazywanie prawdy i wielkości epoki (podkr. – J.B.), służenie „masom 

ludowym”, wychowywanie „nowego człowieka” i występowanie w obronie – wraz z innymi naroda-

mi „miłującymi wolność” – „trwałego pokoju”. Zobowiązywali się „oczyszczać świadomość ludzką 

z dziedzictwa ciemnoty, nienawiści i przesądu, pozostałego po wiekach ucisku”.96 

Na słowa uznania Adama Ważyka, wystawiającego cenzurki poszczególnym autorom, zasłu-

żyli Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, 

Stanisław Piętak, Władysław Broniewski, Mieczysław Jastrun i Leon Pasternak. Zaobserwował u nich 

postępy w przyswajaniu realizmu socjalistycznego, tego „jedynego słusznego drogowskazu dla pisarza, 

który chce uczestniczyć w rozwoju naszego życia”. Pochwalił Spotkania włoskie Mariana Brandysa, 

Opowiadania z książek i gazet Tadeusza Borowskiego, Przy budowie Tadeusza Konwickiego (przed-

stawia „nowy styl pracy na odcinku budownictwa”), Traktory zdobędą wiosnę Witolda Zalewskiego, 

a także – wykazujące „słuszny kierunek obserwacji” – Most nad urwiskiem Antoniego Olchy i niedo-

kończoną jeszcze powieść Juliana Gałaja i – na koniec – Nr 16 produkuje Jana Wilczka. Poza frontalnie 

zaatakowanym Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim (zob. wyżej) zganił Stanisława Jerzego Leca.97

Możliwość wytyczania przez partię kierunków pracy ideowo-artystycznej Związku dawały 

rozszerzone posiedzenia plenarne. Odbywały się one z udziałem członków Zarządu Głównego 

i osób zaproszonych przez prezydium, od których nie wymagano przynależności organizacyjnej. 

Jesienią 1950 r. powstały sekcje twórcze: poezji, prozy, dramatu i scenariusza filmowego, literatury 

dla dzieci i młodzieży, satyry oraz tłumaczy. Każdy musiał zdecydować się na jedną (lub więcej) 

i brać aktywny udział w jej pracach. Do tego praktyki w fabrykach i wyjazdy „w teren”, aby zapo-

znać się z życiem robotnika i chłopa. Jak przyznawał Jan Józef Szczepański, ZLP wobec opornych 

pełnił niekiedy funkcję policjanta.98 Policjanta, ale i „celnika”, niedopuszczającego do przenikania 

do publicznego obiegu treści „obcych ideologicznie”. Przekształcił się w „zakład wychowawczy”, 

„szkołę upokarzającego drylu”99; „grał rolę jednego z  narzędzi urabiania dusz i  umysłów”.100 

Stefan Kisielewski wspominał, że wolał pokazywać legitymację związku kompozytorów, bo tej 
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nie wstydził się przed ludźmi… W tym czasie istniał status kandydata, przyznawany adeptom 

pióra o dorobku zbyt skromnym na przyjęcie w poczet pisarzy. Gwarantował jednak opiekę za-

wodową i materialną, co już na wstępnym etapie kariery uczyło przybierania postawy oczekiwa-

nej przez władzę w zamian za korzyści.

Zarówno sami pisarze, jak i badacze literatury pozostają zgodni co do tego, że okres ten nie 

przyniósł dzieł wybitnych, ani przynajmniej znośnych.101 Z perspektywy czasu słowo „socrealizm” 

brzmiało wyłącznie jak „niesmaczny dowcip” i  nawet przez partyjnych działaczy kultury było 

wypowiadane z zażenowaniem.102 Całkowita podległość literatury powodowała konieczność do-

stosowywania dzieł do aktualnej linii PZPR. Stalinowskie reguły życia publicznego wymagały 

zaś ekspiacji w formie otwartych samokrytyk, obrzędu jakoby oczyszczającego. 

Trzy lata po ogłoszeniu pierwszych odcinków późniejszego Popiołu i diamentu Jerzy Andrzejewski 

przyznał, że pisał tę powieść niczym „mańkut” i nie potrafił w niej przedstawić „przemian historycz-

nych w ich zasadniczych, z walki klasowej wynikających elementach”.103 Jednym ze stawianych mu 

zarzutów było uśmiercenie na kartach książki PPR-owca Stefana Szczuki, podczas gdy – jak wia-

domo – komunista nie umiera…104 Tadeusz Borowski ocenił z kolei, że w swoich opowiadaniach 

z Auschwitz nie tylko nie zdołał dokonać podziału obozu pod względem klas i ukazać prawdy, ale 

skończył „na obiektywnym przymierzu z ideologią faszystowską”.105 W ocenie Czesława Miłosza 

„Beta” porzucił w pewnym momencie troskę o środki artystyczne, a jedynie „przyciskał pedał”, bo 

dostrzegł, że im mocniej przyciska, tym bardziej się go chwali.106 

Zjawisko „przyciskania pedału” dotyczyło także innych twórców. Kazimierz Brandys czwarty 

tom cyklu Między wojnami rozpoczął tak: 

5 października hrabia Bór-Komorowski, wystraszony skutkami swo-

jej zbrodni, spłoszony jak szczur dymem płonącego miasta i  widokiem 

podstępnie przelanej krwi, której był hojnym szafarzem, rozwścieczony 

wreszcie niemiłą sytuacją, obnażającą zbyt jaskrawo zdradę „londyńskiego” 

dowództwa […], wystraszony, spłoszony i rozwścieczony tym wszystkim, 

pojechał hrabia Bór do Ożarowa. Tam, w kwaterze dowódcy SS von dem 

Bacha, po przyjacielskiej gawędzie, w której obydwaj generałowie odnaleźli 

wspólnych przodków po kądzieli – podpisano akt kapitulacji.107
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Wskazówki i zachęty do pisania dzieł o określonej tematyce i charakterze płynęły z samej 

góry, od najwyższych funkcjonariuszy aparatu partyjno-państwowego. 

Dosięgnijcie waszą ostrą bronią kułaka i spekulanta, szpiega i dywer-

santa, amerykańskiego podżegacza i  neohitlerowca – instruował Jakub 

Berman w październiku 1951 r., na ogólnopolskiej naradzie poświęconej 

wszystkim dziedzinom twórczości, zorganizowanej przez Ministerstwo 

Kultury i Sztuki. – Odsłońcie zawiły mechanizm kułackiej postawy, ku-

łackiego wyzysku, jego perfidne zasłanianie się chłopem mało- i średnio-

rolnym. Ukażcie całą ostrość przeciwieństw, pokażcie wielkość naszych 

czasów.108 

Utwory miały ośmieszać, zohydzać i obdzierać z godności zdemaskowanego „wroga”, a najle-

piej „zabijać”. Nie pozostawały anonimowe, lecz – niestety – widniały pod nimi nazwiska najwy-

bitniejszych polskich autorów.

„…w ogóle nie ma o czym mówić…”

Czynny udział w  narzuceniu Polsce systemu komunistycznego, do tego w  formule stali-

nowskiej, szybko stał się faktem wstydliwym i – w miarę możliwości – skrywanym. Przeinacza 

się go lub całkowicie przemilcza, zwłaszcza w odniesieniu do tych, którzy związali się później 

z  tzw. opozycją polityczną, a  obecnie służą za „moralne autorytety”. Tadeusz Konwicki, kiedy 

został zagadnięty o „tamten” okres w miesiącach solidarnościowego „karnawału” przez studen-

tów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, uczestników seminarium Zbigniewa 

Kubikowskiego, odpowiedział: „To jest teraz taka pornografia, że teraz się nas wszystkich konte-

statorów pyta, a czemu wy byliście stalinistami? To jest pornografia, szukanie niezdrowej sensacji. 

Tak było i koniec, wiadomo, można sobie przeczytać w podręcznikach, ale w ogóle nie ma o czym 

mówić. To są właśnie sprawy nasze, któreśmy w swoim sumieniu, tego, koniec, nie ma o czym 

mówić”.109

Pisarze, tak jak inni twórcy i  przedstawiciele świata inteligencji, tłumaczyli swoje zaanga-

żowanie na najróżniejsze sposoby. Na przykład głęboką wiarą w ideologię i chęcią zbudowania 

nowego wspaniałego świata, co miało im przysłaniać ludobójczy charakter systemu czy też uspra-

wiedliwiać „okresowy” terror. Niekiedy naiwnością, wynikającą z braku wcześniejszego zaintere-

sowania dla spraw natury politycznej, nieświadomością… Bywało, że przekonaniem co do braku 

alternatywy ze względu na rozstrzygnięcia międzynarodowe, nadzieją na polską odmianę tego, co 

było na Wschodzie, bez „zbrodni i wypaczeń”… Jeszcze inni wskazywali na presję środowiskową, 

urabianie mózgów. 

Nad postawą starszego pokolenia, „które de facto przewodziło socrealizmowi lub milcząco go 

akceptowało” zastanawiał się Jacek Trznadel: „Naiwność bardzo młodego wieku odpada, brak 

lektur, książek i informacji w takim rozmiarze odpada, stres wojenny – jako pierwszy w życiu szok 

dla wielu – odpada, pierwszy kryzys światopoglądowy – odpada. Odpada, odpada, odpada...”.110 
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Generalne rozważania na temat motywów snuł Jan Józef Szczepański: „Wielu z tych ludzi, drę-

czonych inteligenckim kompleksem ułatwionego życiowego startu i niezasłużonego przywileju, 

zgłaszało swój akces do nowej wiary, dając pełny kredyt oficjalnej frazeologii sprawiedliwości 

społecznej, lub nie mogąc przezwyciężyć strachu przed izolacją i bezużytecznością w masowym 

plebejskim społeczeństwie nowego typu”.111

Jeszcze w grudniu 1945 r., na I Zjeździe PPR, Władysław Gomułka przyznał, że najwięk-

szą część inteligencji stanowi grupa osób niezdecydowanych, co prawda niezadowolonych, ale 

w gruncie rzeczy nie reakcyjna i dzięki temu można na nią oddziaływać na setki i tysiące sposo-

bów.112 Jednym z nich, wyjątkowo skutecznym, stosowanym zarówno wobec przekonanych, jak 

i wciąż niepewnych, jakiego dokonać wyboru, okazało się gwarantowanie rozmaitych korzyści, 

przy czym nie chodziło wyłącznie o zaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i życio-

wych. Czesław Miłosz podkreślał, że rząd „na popieranie literatów nie żałował pieniędzy”.113 

I tak, Jan Kott, czołowy teoretyk i krytyk literacki lat 40. i 50., rozpytywał, gdzie można by kupić 

białe pawie, bo chciałby takie widzieć spacerujące pod oknami swojej wrocławskiej rezydencji.114 

Jerzy Andrzejewski otrzymał willę w Szczecinie, Jerzy Kornacki zajął lokal po… Bierucie. Wacław 

Kubacki z entuzjazmem zgodził się przyjąć prezesurę Oddziału Poznańskiego ZLP, dowiedziaw-

szy się, że wiąże się to z przeprowadzką do domu dla literatów.115 Według Adolfa Rudnickiego 

Antoni Słonimski po powrocie do kraju na początku lat 50. mieszkał „jak król”.116 Wiele lat 

później, w wywiadzie udzielonym Jackowi Trznadlowi, Zbigniew Herbert radził przejrzeć listę 

lokatorów w warszawskiej Alei Róż, ekskluzywnym zakątku „dla wybranych”, gdzie mieszkania 

twórców znajdowały się drzwi w drzwi z mieszkaniami najwyższych towarzyszy partyjnych. Poza 

tym: „Kluby, domy wypoczynkowe, wysoki standard, salon literacki pani Nałkowskiej, wyjazdy za 

granicę” – mówił – „Do dzisiaj są faceci, którzy noszą tytuły jakiegoś ordieronosca, nagrody pań-

stwowej, biegają do kliniki rządowej, bo tam są lepsze lekarstwa, a są przecież teraz w opozycji. 

[…] Chodziło o to, żeby elitę, elitę intelektualną, oddzielić od tego nędznego życia tak zwanego 

narodu”.117 „Mniejsi” z satysfakcją odbierali kupony na ubrania. Ci wybrani osiągali dodatkowe, 

znaczne dochody dzięki rozmaitym pracom zleconym, wymagającym stosunkowo niewielkiego 

nakładu sił. Ryszard Matuszewski produkował dostosowane do potrzeb chwili podręczniki szkol-

ne do literatury przedwojennej i współczesnej, przyjmując – zgodnie z obowiązującą praktyką 

– honoraria za każde kolejne wydanie.

W dzienniku Anny Kowalskiej znajduje się zapis świadczący o tym, że Julian Tuwim miał 

do dyspozycji szofera, pielęgniarkę, sekretarkę, kucharkę, ogrodników, pokojowe, posiadał książki 

z Ameryki, a poza tym… nic nie wiedział o świecie, w jakim przychodziło funkcjonować nor-

malnym ludziom.118 W tym czasie wykluczony z życia publicznego Jerzy Szaniawski, który po 

wojnie zdecydował się na powrót do rodzinnego dworku w Zegrzynku, jeździł na targ w Serocku, 

gdzie sprzedawał jajka, ziemniaki i jabłka z własnego ogrodu. Nie zawsze mógł sobie pozwolić na 
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zakup papieru i atramentu, bywało nawet, że brakowało pieniędzy na jedzenie i opał… Kiedy na 

fali zbliżającej się odwilży urządzono mu w 1955 r. huczny jubileusz, podczas uroczystości słaniał 

się podobno z głodu.119

Uprawianie twórczości, na jaką czekała partia, otwierało nieograniczone możliwości druku, po-

zwalało zaspokajać największe ambicje i otwierało drzwi do przyspieszonych karier. Najzdolniejsi 

i najlepsi wyjeżdżali na zagraniczne placówki (Czesław Miłosz). Polityka wydawnicza zakładała 

wydawanie pozycji słabszych pod względem artystycznym, jeśli tylko przyczyniały się do budo-

wy socjalizmu albo ich autorzy dawali nadzieję na to, że staną się kiedyś pisarzami postępowy-

mi, bojowymi i pożytecznymi. Jak stwierdził Miłosz, wystarczyło mieć choć odrobinę talentu.120 

Roman Bratny publikował „nieprzytomnie”: w Kamenie, Odrze, Lewym Torze, Życiu Literackim, 

Odrodzeniu.121 Z zapałem wytwarzał kolejne jednoaktówki, a dodatkowo był tzw. sprawozdaw-

cą sądowym i  opisał „sprawę” skazanego na śmierć Adama Doboszyńskiego (wyrok wykona-

no).122 Realizacji nie doczekała się seria przypominająca utwory autorów poległych i zmarłych 

w czasie okupacji z uwagi na „zbędność” i „szkodliwość” takiej literatury, za to w masowym na-

kładzie fabrykowano tomiki poezji rewolucyjno-społecznej i „użytkowej”. W ramach Biblioteki 

Przodowników Pracy ukazywały się pozycje typu: „Jak wykonałem 721% normy” (w literackim 

opracowaniu Mariana Niewiarowskiego) czy „Od hałdy do technikum” (oprac. Nina Szafer). Do 

tego peany na cześć Stalina, funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa itd.

Kwestia osobistego wyboru

Obrońcy postawy czynnego udziału w  życiu literackim lat 40. i  50. zdają się zapominać 

o tym, że uprawianie zawodu literata stanowiło kwestię osobistego wyboru i nie leżało w niczy-

im obowiązku. Zbigniew Herbert pracował jako ekspedient w sklepie, potem kalkulator i chro-

nometrażysta w Inwalidzkiej Spółdzielni „Wspólna Sprawa”, ekonomista-projektant w Biurze 

Studiów i  Projektów Przemysłu Torfowego, w  końcu – kierownik administracyjny Związku 

Kompozytorów Polskich. Kiedy Janowi Józefowi Szczepańskiemu przedstawiono propozycje 

poprawek do Polskiej jesieni, zrezygnował z opublikowania powieści.123 „Nie godziłem się także 

i dlatego, że brak mi właśnie było tego napędu ambicji zawodowej i myślałem sobie: no to nie 

będę pisarzem, będę robił co innego, nie muszę koniecznie tych książek wydawać”. Po zakoń-

czeniu decydującej rozmowy w wydawnictwie natknął się na Wojciecha Żukrowskiego, autora 

Dni klęski, tak jak Polska jesień poświęconych wrześniowi 1939 r. „Bo wie pan, pan źle do tego 

podchodzi – usłyszał. – Albo ma pan stosunek moralny, albo historyczny. A należy mieć do tego 

119 ,  

120 
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stosunek choreograficzny – ja odtańczyłem i książkę mi wydają”.124 W ten sposób rozumowało 

wielu literatów, którzy – zadrukowując setki stron papieru – wchodzili do Parnasu, odbierali 

laury i państwowe odznaczenia. Bezwzględny w ocenie kolegów po piórze pozostawał Zbigniew 

Herbert: 

Zaproszenie do Belwederu, nagrody, rozmowa z  Bierutem. Surowy 

pan, ale sprawiedliwy, podziemie wytłukł, ale nas kocha. […] Oczywiście, 

to targowisko próżności jest wpisane w  atmosferę Warszawki […]. To 

znaczy towarzyskie kontakty, stoliczek w PIW-ie, stoliczek w Czytelniku, 

duże nakłady i podpisywanie książek, kwiatek w celofanie, wieczór autor-

ski, pięć tysięcy ospałych, zmęczonych robotników przychodzi i bije brawo 

towarzyszowi pisarzowi. Pycha rosła. Nigdzie w świecie realnego kapita-

lizmu nie powodziło się pisarzowi tak dobrze. […] To była kanada dla 

grafomanów, kanada dla średnich, ale i tych większych, lepszych... Którzy 

poszli na lep.125 

Wielka Maria Dąbrowska zżymała się w dzienniku, że na pierwszej stronie Nowej Kultury 

zamieszczono jej zdjęcie z Bolesławem Bierutem.126 A przecież – w swoim mniemaniu – to za-

proszenie na przyjęcie belwederskie przyjęła tylko trochę przez grzeczność, rzadko świadczoną 

„sferom”, z ciekawości i z chęci poznania.

Ktoś, kto zamiast iść z duchem czasu, tkwił w obozie odchodzącego świata, musiał brać pod 

uwagę odcięcie od możliwości publikowania i wykluczenie zawodowe, utratę środków utrzyma-

nia, towarzyski ostracyzm... Juliusz Braun zapytał wprost Włodzimierza Sokorskiego, „czy histo-

ria ma zapamiętać, że gdy jeden pisarz był ministrem, to drugi zgnił w więzieniu?”.127 Jego brat 

Jerzy, poeta i autor piosenki „Płonie ognisko i szumią knieje”, filozof, w czasie wojny twórca kon-

spiracyjnej katolickiej organizacji wojskowo-politycznej „Unia”, ostatni delegat Rządu na Kraj, 

teraz – jako redaktor Tygodnika Warszawskiego – usłyszał wyrok dożywocia. I o ile po pierwszym 

aresztowaniu jeszcze w 1946 r., w liście do Bolesława Bieruta wstawiło się za nim grono twórców, 

o tyle przy okazji następnego – w 1948 r. – został skreślony z listy członków Związku.128 Wobec 

Wojciecha Bąka, powojennego prezesa oddziału poznańskiego, stosowano represję polegającą 

na zamykaniu w szpitalu psychiatrycznym. W tej sytuacji „młodzi” próbowali doprowadzić do 

ubezwłasnowolnienia twórcy i przejęcia jego mieszkania, pisząc w tym celu donosy do Zarządu 

Głównego. Ostatecznie, uznany za jednostkę „anormalną”, poeta utracił legitymację ZLP.129 Jak 

widać, także wśród literatów system wyzwalał najgorsze cechy i zachowania. Na porządku dzien-

nym były zazdrość i  zawiść, walka o  dobra materialne i  pozycję, i  to przy pomocy wszelkich 

dostępnych, nawet wyjątkowo podłych metod.

124  
 

125  

126 
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Częściej niż na zwykły konformizm zwraca się uwagę na wszechobecny strach. Jan Kott 

usprawiedliwiał nim swoją postawę w prywatnej wymianie zdań z Witoldem Wirpszą. Tyle 

że ten, gdy trzeźwo zestawił wypowiedź rozmówcy z dokonaniami na płaszczyźnie zawo-

dowej, nie potrafił uwierzyć w  tłumaczenie kolegi. „Atakować [ Josepha] Conrada dlatego, 

że [Kott] się bał?”.130 Zbigniew Herbert przytoczył wyjaśnienia niejakiego „Tadzia”131, żoł-

nierza AK na Wileńszczyźnie, do którego po wojnie dochodziły coraz to nowe wieści o re-

presjach wobec kolejnych towarzyszy broni.132 Komentował to następnie: „Ja też się bałem, 

nie będę ukrywał. Strach ludzka rzecz. Tylko, co się robi ze strachem? […] Okazało się, że 

w wielu wypadkach strach niwelował inteligencję”.133 Na całkiem inny rodzaj tego uczucia 

zwracał uwagę Marian Brandys, „właściwy neofitom politycznym, że się nie rozumie... że się 

nie dorasta”.134 

Odrębnego potraktowania wymagają pisarze grupy lwowskiej. Z  ich wspomnień wyłania 

się obraz „wielkiego strachu”135, wynikającego ze świadomości nieograniczonej władzy NKWD 

i  codziennego zagrożenia aresztowaniem.136 Stan taki potęgowała wiedza o  losach kolegów, 

w  tym Władysława Broniewskiego i  Aleksandra Wata, uwięzionych w  styczniu 1941  r., po 

– najpewniej sprowokowanej – awanturze w  restauracji.137 W  zasadzie nie sposób udzielić 

odpowiedzi na pytanie, czy po tego typu doświadczeniach wiara w słuszność i sprawiedliwość 

ustroju naprawdę mogła pozostać niezachwiana. Podobnie trudno rozstrzygnąć, czy zarówno 

ówczesne, jak i późniejsze zachowania i wybory wynikały z pobudek ideologicznych, czy też 

raczej z daleko posuniętego pragmatyzmu. W latach 1939–1941 we Lwowie, a po 22 czerw-

ca 1941  r. wewnątrz ZSRS, zapoznawano się z metodami administrowania kulturą i  sztuką, 

obowiązującymi w sowieckiej Rosji, których wprowadzenia należało spodziewać się w Polsce. 

A może to przekonanie o potędze komunizmu nakazywało dostosowywanie się do sytuacji, 

nawet kosztem utraty ducha…138

130 
 

131  
132 

133 
134  [w:] 

135 

136 

137 

138 

02 Artykuly indd 64 2012-10-31 10:36:35



MY – ROBOTNICY PIÓRA. PISARZE A KOMUNIZM 1944–1956

Bez refleksji nad stalinowską przeszłością (1955–1956)
W kwietniu 1956 r., czyli dwa miesiące po wygłoszeniu przez Nikitę Chruszczowa na XX 

Zjeździe KPZS tajnego referatu o wybranych zbrodniach Stalina i kilka tygodni od śmierci pre-

zydenta Bolesława Bieruta, Grzegorz Lasota mówił na partyjnym zebraniu ZLP: „Wszyscy wie-

dzieliśmy doskonale o łagrach, sfabrykowanych procesach, deportacjach itd. Niech Kruczkowski 

nie udaje niewiniątka. Któż jak nie on pisał w [19]37 w «Wiadomościach Literackich» o proce-

sach moskiewskich? To wtedy wiedział, a później nie wiedział? […] Wiedzieliśmy, ale równocze-

śnie budowaliśmy socjalizm. I dlatego z całą świadomością musieliśmy kłamać”.139 Wydaje się, że 

już „po wszystkim” zabrakło jednego. Zbigniewowi Herbertowi nie chodziło o „żadne samokry-

tyki”, a „zwykłą przyzwoitość i chłodną ocenę”. „Winy popełnione wobec społeczeństwa wydają 

się bezkarne. W roku 1955–1956 przegapiono okazję do uczciwej analizy rodowodu literatury 

polskiej” – mówił.140 

Podczas listopadowo–grudniowego VII Walnego Zjazdu Delegatów Związku, „ostatniego 

zjazdu epoki administrowania”141, zebrani opowiedzieli się za zniesieniem wszelkich form cen-

zury i wprowadzeniem ustawy prasowej, która przewidywałaby odpowiedzialność prawną auto-

rów i redaktorów. Domagali się zlikwidowania kategorii prohibitów w bibliotekach i czytelniach, 

postulowali rozszerzenie kontaktów z  twórcami polskimi przebywającymi na emigracji, a  do 

tego zniesienie ograniczeń w rozpowszechnianiu prasy emigracyjnej, przede wszystkim paryskiej 

Kultury. Zalecili jeszcze swojemu Zarządowi Głównemu „poczynienie kroków w  celu napra-

wienia krzywd wyrządzonych poszczególnym pisarzom, na których spadły niesłuszne sankcje 

organizacyjne bądź nieuzasadnione represje polityczne”.142 

Żywa i nieskrępowana dyskusja, podjęte decyzje i uchwały sprawiły, że partia – jak zauważano 

w sprawozdaniu z działalności POP Literatów z grudnia 1961 r. – nigdy nie zdołała doprowadzić 

„do nadrobienia szkód, które wyrządził Zjazd”.143 Od tego momentu ludzie pióra konsekwent-

nie poszerzali margines swobody i w ten sposób powoli przywracali literaturze jej właściwą rolę. 

W latach 50. i 60. niektórzy z nich weszli na drogę sprzeciwu wobec polityki kulturalnej państwa 

i decyzji władz: w 1957 r., kiedy oddali legitymacje partyjne po wstrzymaniu druku pierwsze-

go numeru pisma literackiego Europa144, w 1964 – poprzez złożenie podpisu pod tzw. Listem 

34, w 1966 – otwarcie protestując po usunięciu z szeregów PZPR Leszka Kołakowskiego, czy 

w 1968 – uchwalając rezolucję w sprawie zdjętych ze sceny Teatru Narodowego „Dziadów” w re-

żyserii Kazimierza Dejmka… W latach 70. część środowiska na stałe związała się z tzw. opozycją 

polityczną i ponosiła konsekwencje swoich zachowań i wyborów, uczestniczyła w tworzeniu nie-

zależnego obiegu kultury. Trudno jednak zgodzić się z opinią Marcina Króla – „wprawdzie Jerzy 

Andrzejewski był przez pewien czas sympatykiem komunizmu, a  Paweł Hertz należał przez 

139 , t. 1: 
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krótki okres do partii, ale to były zawiłości polskich losów, których tu nie warto omawiać”145 

– i całkowicie pomijać wcześniejsze elementy biografii twórców, nawet jeśli mieliby później „od-

kupić” swoje winy i przysłużyć się niepodległości. Zwłaszcza, że najpierw wydatnie ułatwili usta-

nowienie w Polsce całkowicie obcego i niechcianego przez społeczeństwo systemu rządów. Taki 

pogląd wyrażał Zbigniew Herbert: „«Językoznawca» powiedział146, że nie trzeba kupować naro-

du, wystarczy mieć tych inżynierów dusz i to zupełnie załatwia problem zniewolenia. Władza po-

trzebowała legitymizacji i legitymizacja wyszła od strony inteligencji tak zwanej twórczej, przede 

wszystkim od literatów”.147

Żołnierze „czołowego oddziału pracowników kultury […] państwa budującego socjalizm” 

przeszli do porządku dziennego nad tym, w  czym aktywnie brali udział, co uczynili, a  czego 

– choć powinni byli – nawet nie próbowali zrobić, co opublikowali i czemu nie dali świadectwa… 

„I napisałem swoją «Polskę z dostępem do Doboszyńskiego»” – przyznawał Roman Bratny w la-

tach 70. „Czy to znaczy, że «robiłem źle», angażując się jako pisarz bez reszty w ten tragiczny czas 

i tak często niepiękny?”.148

*
We, the workers of the pen: Workers and Communism, 1944–1956 (an outline of the problem)

In 1944, the Soviets proceeded to impose upon Poland a completely alien communism system. The com-

munists – whose only argument was the might of the Soviet tanks – faced the challenge of physically exter-

minating political enemies and the pro-independence underground, and, by extension, the reconstruction of 

social relations and an overhaul of the society’s mentality. They understood the vital importance of artists and 

writers, striving to gain their acceptance and complete support. They were successful. Writers whose works 

furthered the ideological goals of the regime facilitated the war against the nation and the enslavement of 

the people. Their active role in the imposition of the criminal regime was never adequately addressed or 

unequivocally condemned. The literati themselves refused to recognize their guilt, relying instead on several 

well-worn lines of defense, including: the desire to build a “new and better tomorrow,” a zealous faith and 

ignorance of the criminal nature of communism, or personal naivete. Some, including individuals who par-

ticipated in the so-called political opposition in People’s Poland, continue to serve as moral authority figures 

promoted by left-wing circles, in spite of their undignified choices and behavior during the 1940s and 50s.

145 
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Powstanie w 1976 r. zorganizowanej opozycji demokratycznej i narodziny drugiego obiegu 

wydawniczego wpłynęły na środowisko literackie. Krępowani więzami cenzury, kontrolowani 

przez komunistyczną władzę i – będącą na jej usługach – tajną policję twórcy zaczęli upominać 

się o swoje prawa. Wielu z nich aktywnie wspierało działania opozycyjne. 

W obronie robotników

W lipcu 1976 r. w obronie skazywanych w procesach uczestników wydarzeń czerwcowych 

wystosowano kilka listów protestacyjnych. Pod tzw. Listem 13, wysłanym 24 lipca do redakcji 

francuskiego lewicowego tygodnika Le Nouvel Observateur i  skierowanym do zachodnioeuro-

pejskich intelektualistów, podpisali się też literaci, m.in.: Stanisław Barańczak, Jacek Bocheński, 

Kazimierz Brandys, Andrzej Kijowski, Stefan Kisielewski, Ryszard Krynicki, Jan Józef Lipski, 

Marek Nowakowski i Julian Stryjkowski.1 Własny list „Do prześladowanych uczestników robot-

niczego protestu” wystosował Jerzy Andrzejewski. Pisał w nim: 

Pełen troski i przygnębienia z powodu krzywdy i niesprawiedliwości, 

jakie Was dotknęły, a także w przekonaniu potwierdzanym co dzień i ze-

wsząd, że moje myśli i uczucia podziela wielu moich przyjaciół pisarzy oraz 

szerokie rzesze polskiej inteligencji postępowej zwracam się do Was w tych 

ciężkich dla Was dniach z wyrazami szacunku i  solidarności, a  także ze 

słowami otuchy i nadziei. […] Chciałbym Wam przyrzec osobiście, a tak-

że w  imieniu grona moich przyjaciół, polskich pisarzy, którzy w Waszej 

sprawie wystosowali już pisma do wielu wybitnych przedstawicieli świata 

kultury i polityki w Europie, że nie ustaniemy w staraniach, aby położo-

ny został kres prześladowaniom, jakich padliście ofiarami i na jakie nadal 

jesteście narażeni. Domagamy się amnestii dla niewinnie skazanych i wię-

zionych, zwolnienia bezpodstawnie aresztowanych, rehabilitacji skrzyw-

dzonych i oszkalowanych, przywrócenia możliwości pracy tym, którzy jej 

zostali pozbawieni. Dopóki choć jeden z Was, uczestników robotniczego 

1  ,

CECYLIA KUTA

Niezależni 
pisarze „drugiego obiegu” 

1976–1989/1990
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protestu, będzie narażony na przemoc i gwałt, przymusowo oddzielony od 

rodziny i społeczeństwa lub szykanowany w pracy oraz życiu cywilnym, bę-

dziemy wedle naszych, niestety bardzo ograniczonych, możliwości stawać 

w obronie Waszej.2

Nie poprzestano tylko na listach i deklaracjach słownych. Przedstawiciele środowiska lite-

rackiego: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Anka Kowalska, Jan Józef Lipski, weszli do 

powołanego jesienią 1976 r. Komitetu Obrony Robotników (KOR). Oprócz nich KOR wspierali 

m.in. Jacek Bocheński, Lech Dymarski, a po powstaniu Komitetu Samoobrony Społecznej KOR 

(KSS „KOR”) także Jerzy Ficowski.3

Od listopada 1976 r. marginalizowani przez władze komunistyczne twórcy spotyka-

li się w  warszawskim mieszkaniu Tadeusza Walendowskiego i  jego żony Anny Erdman-

Walendowskiej – wnuczki Melchiora Wańkowicza. Odbywające się w  odziedziczonym po 

pisarzu mieszkaniu spotkania przybrały formę nieoficjalnego salonu kultury niezależnej. Na 

wieczorach autorskich swoje utwory prezentowali m.in. poeci: Stanisław Barańczak, Lech 

Dymarski, Zbigniew Herbert, Zdzisław Jaskuła, Witold Sułkowski, Aleksander Wirpsza 

(znany bardziej pod literackim pseudonimem Leszek Szaruga) i  Wiktor Woroszylski; pisa-

rze: Marian Brandys, Tadeusz Konwicki, Andrzej Kijowski, Marek Nowakowski, Kazimierz 

Orłoś, Jan Józef Szczepański, Piotr Wierzbicki; krytyk literacki Tomasz Burek; satyryk Janusz 

Szpotański, a także autorzy i wykonawcy ballad Jan Krzysztof Kelus, Jacek Kaczmarski i Jacek 

Kleyff. Kres działalności salonu nastąpił w 1979 r., kiedy to po odmowie przez władze prawa sta-

łego pobytu w Polsce posiadającej amerykańskie obywatelstwo Annie Erdman-Walendowskiej 

małżeństwo Walendowskich wyjechało z kraju.4

Sytuację marginalizowanych przez władze twórców zmieniło pojawienie się drugiego obiegu 

wydawniczego. W styczniu 1977 r. w Warszawie ukazał się w kilku przepisanych na maszynie 

egzemplarzach pierwszy numer pisma literackiego Zapis, przygotowany przez zespół redakcyj-

ny w składzie: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Jacek Bocheński, Kazimierz Brandys, 

Tomasz Burek, Marek Nowakowski, Barbara Toruńczyk, Wiktor Woroszylski. Za pośrednic-

twem Antoniego Macierewicza maszynowy, inauguracyjny numer Zapisu trafił w ręce studentów 

KUL, którzy latem 1977 r. ukończyli jego druk na powielaczu spirytusowym, w nakładzie po-

nad 400 egzemplarzy.5 Tytuł, który nawiązywał do „zapisów” cenzorskich, stał się wkrótce zna-

czącym periodykiem drugoobiegowym. Pisarze, poeci i publicyści, którzy byli objęci „zapisami” 

2 

3 

 

4 

5 
 [w:] 

,
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cenzorskimi, mogli odtąd drukować to, co oficjalnie było zakazane. Niektórzy z nich mieli począt-

kowo pewne obiekcje i obawy. Kazimierz Brandys „od początku miał wątpliwości, a Marysia [jego 

żona – przyp. C.K.] wobec nas błagała go ostentacyjnie i patetycznie, żeby się wycofał” – notował 

Andrzej Kijowski.6 Ostatecznie jednak to nie Brandys, a Kijowski zrezygnował z udziału w reda-

gowaniu pisma.7 Ten pierwszy przyznawał po latach: 

Kiedy trzy lata temu powstał Zapis, miałem wątpliwości, czy stać 

nas będzie na wydawanie pisma literackiego w  oparciu o  niewielką 

grupę ludzi piszących, którzy odrzucili możliwość społecznej pół-eg-

zystencji. Obawiałem się, że po kilku numerach zabraknie nam rezerw. 

Przypuszczalnie nie tylko ja przeżywałem podobne obawy, inni także je 

mieli. I co najszczególniejsze, właśnie zastrzeżenia wyrażane przez innych 

budziły we mnie opór i wywoływały kontrargumentację. Przypominam 

sobie jedną z takich rozmów […], dyskusję, która ostatecznie mi uświa-

domiła sens istnienia Zapisu. Padły następujące argumenty: „Dokonamy 

wyłomu w naszej długoletniej praktyce obronnej, w grze, jaką prowadzi-

liśmy o własną twórczość. Stosując taktykę łudzenia tyrana, broniliśmy 

ostatnich żywych wartości w  kulturze, zapewnialiśmy ich przenikanie, 

choćby w formie aluzji i podtekstów. Decydując się na otwartą walkę, od-

bieramy sobie tę możliwość”. […] Przez wiele lat sądziłem, że pozostało 

nam jedynie wciskać się w  szpary, wykorzystywać każdą nieszczelność 

systemu, każde rozluźnienie cenzury, by przez szczeliny przemycać wła-

sną treść. […] Posuwałem się dalej, twierdząc, że ograniczenia i zakazy, 

konieczność ich wyminięcia, szukania kanonu, pobudzają inwencję: rodzą 

się wówczas nowe alegorie i metafory, które, myląc oko cenzury, kształ-

tują środki wyrazu.8 

Oceniając swoją decyzję, stwierdzał: 

uczyniliśmy pewien rozsądny krok, wychodząc z  sytuacji trudnej do 

zniesienia; stworzyliśmy nową sytuację, dla nas samych nieznaną, otwartą 

i  zawisłą od innych okoliczności niż dotychczasowe. Zapis powstał. […] 

Powstał z kilku przyczyn, z różnych potrzeb. Zapewne i z potrzeby wolno-

ści. Ale także ze wstydu na myśl, że nie zostanie po nas nic, prócz wydruko-

wanych powieści i wierszy – nic większego. A mówiąc kultura, powołujemy 

się na rzeczy większe. Dlatego uważam tę decyzję przede wszystkim za 

rozumną.9

Wątpliwości nie miał Wiktor Woroszylski. Dawny gorliwy aktywista partyjny, który zerwał 

z komunizmem w połowie lat 50., w liście do Prezydium Zarządu Głównego ZLP z 22 paździer-

nika 1976 r. stwierdził, że „nie ma już nic do stracenia”10 i stał się jednym z głównych animatorów 

przedsięwzięcia.

6 
7 
8 
9  

10 
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W słowie wstępnym do pierwszego numeru Zapisu Stanisław Barańczak, szukając odpowie-

dzi na pytanie, czym jest Zapis, wyjaśniał: 

Jest to po prostu prezentacja utworów, na których ciąży zapis, jak po-

pularnie określa się zakaz druku. Nie mając w  ogóle możliwości druku, 

albo posiadając w  swej szufladzie utwory, do których przywiązują wagę, 

a które albo zostały już skreślone przez cenzurę, albo nie mają najmniej-

szych szans na oficjalną publikację – współautorzy „Zapisu” decydują się na 

jedyne możliwe wyjście: rozpowszechnianie swych utworów w kilkunastu 

maszynopisowych kopiach. Znaczenie drugie wiąże się z faktem, że mimo 

wszelkich różnic gatunków, światopoglądów i  poetyk zebrane tu utwory 

wzięły się ze wspólnego źródła: z przekonania, że nie tylko prawem, ale 

i obowiązkiem jest zapisywanie, utrwalanie w słowie wszystkiego, co ma 

dla niego wartość prawdy – prawdy zarówno w  sensie poznawczym, jak 

psychologicznym czy artystycznym. […] Powiadamy, że pisarz w obecnych 

warunkach „nie może” pozwolić sobie na głoszenie prawdy. Przecież jednak 

jest to tylko pewien skrót myślowy. To raczej system, w którym zmuszony 

jest działać pisarz, „nie może” pozwolić sobie na tolerowanie prawdy.11

Pojawienie się niezależnego, a  równocześnie jawnego pisma, w  którym redaktorzy i  auto-

rzy ujawniali swoje personalia, środowisko twórcze witało z  entuzjazmem i  nadzieją. Stefan 

Kisielewski na łamach Dzienników pisał: 

A więc „wyszedł” polski „samizdat”, gruby tom maszynopisu na 250 stron, 

oprawny w piękną tekturę, zawierający utwory skonfiskowane (fragmenty) 

lub nie mające szans druku. Nosi tytuł „Zapis I”, jest go podobno 20 egzem-

plarzy. […] Są w nim utwory: Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego, 

Kazimierza Brandysa, Jerzego Ficowskiego, Jerzego Andrzejewskiego, 

Wiktora Woroszylskiego, Jacka Bocheńskiego, Barbary Sadowskiej, Jakuba 

Karpińskiego, Jana Komolki (debiut), Marka Nowakowskiego, Kazimierza 

Orłosia, Jerzego Narbutta, Barbary Toruńczyk, Andrzeja Drawicza, Tomasza 

Burka, Antoniego Słonimskiego. Kolportaż odbywa się metodą „podaj da-

lej”. Tak więc spełniło się po trochu marzenie moje, a  i  [ Jerzego – C.K.] 

Giedroycia – żeby zwalczyć cenzurę, publikując poza nią. 

Wprawdzie odnotował, iż „teksty nie są za dobre, gdyż odbija się na nich to, że pisane były 

raczej z nadzieją na druk, więc bywają połowiczne, niezbyt upolitycznione”. Mimo to wysoko oce-

niał nowe pismo: „Tak czy owak, rzecz jest mocna – obok KOR-u, różnych protestów, wywiadów 

udzielanych za granicą to jest prawdziwy bunt inteligencji twórczej”.12

Wiktor Woroszylski wspominał: „Robiąc «Zapis», żyliśmy jako ludzie wolni, jako pisarze, którzy 

mają swój warsztat pracy w momencie, kiedy nam oficjalnie warsztaty odebrano. Stworzyliśmy so-

bie nowy warsztat pracy, stworzyliśmy miejsce, w którym mogliśmy istnieć autentycznie jako ludzie, 

jako pisarze, jako obywatele. Była to jedna z wysp wolności, które wtedy w Polsce powstawały”.13

11 
12 
13 
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Twórcy coraz odważniej manifestowali swoją postawę. Kazimierz Orłoś na łamach Zapisu 

przekonywał kolegów po piórze, że „protestować […] trzeba przy każdej nadarzającej się okazji, 

ponieważ każda obojętność, każda zgoda na istnienie nienormalnego stanu, każde spuszczenie 

głowy – sprzyjać tylko może tej niczym nieograniczonej władzy”.14 Świat pisarski mógł już pro-

testować nie tylko, pisząc listy i apele do władz, lecz także kontestować rzeczywistość na łamach 

wolnego od komunistycznej cenzury pisma. 

Wkrótce, oprócz periodyku, ludzie pióra mieli do dyspozycji niezależne wydawnictwo. Wiosną 

1977 r. w  Lublinie, z  inicjatywy studentów KUL: Bogdana Borusewicza, Piotra Jeglińskiego 

i Janusza Krupskiego, powstała działająca poza kontrolowanym przez państwo monopolem wy-

dawniczym Nieocenzurowana Oficyna Wydawnicza. Po nawiązaniu współpracy z Mirosławem 

Chojeckim i  konflikcie spowodowanym nieporozumieniem przy druku Kompleksu polskiego 

Tadeusza Konwickiego nastąpiła zmiana nazwy oficyny. Odtąd w Warszawie działa Niezależna 

Oficyna Wydawnicza Nowa, zaś grupa lubelska wydawała własne niezależne pismo młodych 

katolików Spotkania, a wkrótce założyła „Bibliotekę Spotkań”.15

Wzorem Zapisu i NOW-ej w następnych miesiącach zaczęły powstawać kolejne niezależ-

ne pisma literackie i oficyny wydawnicze. Między innymi w październiku 1977 r. grupa mło-

dych literatów z Łodzi: Jacek Bierezin, Tomasz Filipiak, Witold Sułkowski i  reżyser Tadeusz 

Walendowski, zaczęła wydawać kwartalnik literacki Puls.16 

Powstanie drugiego obiegu wydawniczego wpłynęło na całość życia literackiego. Zacierał się 

podział literatury na krajową i emigracyjną. Dzieła pisarzy emigracyjnych drukowano w „drugim 

obiegu” i odwrotnie – dzieła twórców krajowych ukazywały się w pismach emigracyjnych. 

O  istnieniu „zapisów” cenzorskich wiedzieli nieliczni. Dopiero opublikowanie jesienią 

1977 r. przez NOW-ą, a wkrótce potem przez londyński Aneks, wyboru dokumentów peere-

lowskiej cenzury17, ujawnionych przez zbiegłego do Szwecji byłego pracownika krakowskiej 

delegatury Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk (GUKPPiW) – Tomasza 

Strzyżewskiego, sprawiło, że do świadomości społecznej trafiły informacje o skali oddziaływania 

cenzury. Publikacja ta wstrząsnęła światem literackim. Stefan Kisielewski, który przez cały okres 

PRL zmagał się z cenzurą, po lekturze Czarnej księgi cenzury przyznał: „Myślałem, że o cenzurze 

wiem wszystko, tymczasem wiedziałem jeszcze mało. Teraz rozumiem, że Ruscy się ruszyli na 

Czechosłowację, kiedy prasa zaczęła tam drukować bez cenzury. Niewolnik jest niewolnikiem, 

dopóki o swojej niewoli nie wie. A o takiej postaci cenzury nie wie w Polsce chyba co najmniej 

80% ludzi”.18

14 
15 
16  [w:] 
 

 
,

17 
;  

18 
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Opublikowanie dokumentów, które zebrał Strzyżewski, sprawiło, że w środowisku literackim 

rozgorzała dyskusja na temat systemu kontroli publikacji. Podczas XX Zjazdu ZLP, odbywające-

go się na początku kwietnia 1978 r. w Katowicach, twórcy skrytykowali działania cenzury i po-

litykę kulturalną rządzących. Nie bacząc na obecność przedstawicieli władz partyjnych, Marek 

Nowakowski zwracał uwagę w swoim wystąpieniu, że 

literatura drukowana nie może być pustym słowem, gdyż pisarz, je-

żeli pisze, to czyni to z  jakiejś potrzeby, może anachronicznej, ale jakiejś 

potrzeby, skoro ten tekst chciałby pokazać innym, chciałby mieć kontakty 

z innymi literatami, chciałby ażeby jego tekst był odbierany, bo każdy chce 

mieć publikacje, chce mieć posłuch sali, chce aby na temat rzeczy przez 

niego napisanej były prowadzone dyskusje, a tymczasem tych kontaktów 

i  tych dyskusji nie ma. Efektem tego jest powstanie podziemnego ruchu 

literackiego, są kontakty tych literatów z gronem pisarzy i to nie licznym 

gronem, bo chcą oni, żeby ktoś wiedział o tym, że oni nie są bezczynni, że 

oni piszą.19 

Z kolei Andrzej Braun wskazywał na rolę kultury i literatury w kształtowaniu świadomości 

historycznej, wytykał fałszowanie i przemilczanie najnowszej historii, poruszał tematy zakaza-

ne w  PRL, mówił o  ukrywaniu zbrodni katyńskiej, procesu szesnastu, zbrodni stalinowskich. 

Podkreślał, że 

podstawowym gwałtem, zadanym prawom moralnym pisarza, jest te-

raźniejsze funkcjonowanie cenzury. […] Cenzura decyduje, kto ma być pi-

sarzem w Polsce, rozstrzyga o problematyce dzieła literackiego, o jego osta-

tecznym kształcie, o terminie i zasięgu jego rozpowszechniania, a również 

o  jego recepcji, oddźwięku i  rzekomej opinii czytelniczej. Innymi słowy 

– reżyseruje od początku do końca pozory autentycznego życia kultural-

nego, zastępując je urzędową fikcją, do czego pisarze i ich książki w ogóle 

nie są potrzebni.20

Mimo że komuniści przy pomocy oddanych im pisarzy starali się nie dopuścić do tego, by 

sytuacja w środowisku literackim wymknęła im się spod kontroli, to grono twórców opozycyjnych 

stawało się coraz liczniejsze. W środowisku literackim uwidaczniał się podział, czego nie kryli 

sami ludzie pióra, a co dobitnie wyraził Piotr Wierzbicki w „Traktacie o gnidach”, opublikowa-

nym w 1979 r. w dziewiątym numerze Zapisu. Podzielił on twórców na trzy kategorie: „czerwo-

nych” – zaangażowanych ideowo po stronie władzy, „gęgaczy” – opozycjonistów, oraz „gnidy”. 

Pisał: „Otóż właściwością gnidy jest to, że ona, służąc czerwonym, jest w głębi duszy biała, kontr-

rewolucyjna, przedwojenna, reakcyjna, prozachodnia, wroga. Gdyby na amerykańskich czołgach 

wjechali pewnego dnia do Warszawy amerykańscy żołnierze, gnidy witałyby ich z ogromnym 

entuzjazmem”.21 

19 

20  

21 
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Odmienna była pozycja tych, którzy wiążąc się z „drugim obiegiem” czy też popierając ro-

dzącą się opozycję, byli uznanymi twórcami. Oni znacznie mniej ryzykowali niż ci, którzy stali 

u progu kariery. Z drugiej strony niezależny ruch wydawniczy był otwarty dla tych, którzy stawiali 

pierwsze kroki na literackich ścieżkach. Dla debiutantów publikowanie poza cenzurą było swego 

rodzaju nobilitacją. Poeta Lech Dymarski wspominał: 

za te wszystkie dyskomforty, które wiązały się z  zakwalifikowaniem 

przez władze jako opozycjonista czy antykomunista, w przypadku publi-

kacji utworów literackich w drugim obiegu otrzymywało się wielką rekom-

pensatę. Mówię tu z  pozycji ówczesnego debiutanta czy takiego autora 

wierszy krótko po debiucie, ale przecież nieznanego wcześniej. Debiut czy 

w ogóle książeczka poetycka oficjalna to był zeszycik w nakładzie najwy-

żej tysiąca egzemplarzy. Czyli było to niewiele więcej niż nakład „Zapisu”. 

Przy czym te tysiąc zeszycików rozpraszało się w księgarniach całego kraju. 

I można było wydać takich książeczek pięć i pozostać niezauważonym. Ale 

kiedy opublikowałem raz, drugi, trzeci w „Zapisie”, to od razu wszedłem 

do parnasu. Moje nazwisko na okładce było drukowane czcionką tej samej 

wielkości, co nazwiska uznanych już twórców. Autorzy byli na okładce dru-

kowani alfabetycznie – tak że ja wprawdzie byłem za Jackiem Bocheńskim, 

ale na przykład zawsze przed Tadeuszem Konwickim […]. To dawało 

wielką satysfakcję.22

Podziemne oficyny, które początkowo wydawały utwory odrzucone przez cenzurę, z czasem 

drukowały także książki powstające specjalnie z myślą o „drugim obiegu”. W niezależnych wy-

dawnictwach publikowali również ci, którzy byli znużeni długoletnim oczekiwaniem w kolejce 

do państwowego wydawcy.23 Szybki cykl wydawniczy „drugiego obiegu” stanowił konkurencję 

dla wydawnictw oficjalnych.

Na fali karnawału „Solidarności”

Wydarzenia, które miały miejsce w 1980 r., nie tylko zmieniły bieg powojennej historii Polski, 

ale także przyniosły zmiany w  środowisku pisarskim. Wraz ze śmiercią długoletniego prezesa 

ZLP Jarosława Iwaszkiewicza w marcu 1980 r. zakończył się pewien etap w dziejach tej grupy. 

Władze szukały takiego jego następcy, który byłby w stanie spacyfikować niepokornych twórców 

i zapewnić ciągłość Iwaszkiewiczowskiego stylu kierowania Związkiem. W końcu zdecydowano, 

by stanowisko pełniącego tymczasowo obowiązki prezesa objął Jerzy Putrament.24

Oburzenie zarówno w  kręgach opozycji, jak i  niezależnych pisarzy wywołało aresztowa-

nie w marcu 1980 r. szefa NOW-ej – Mirosława Chojeckiego, a kilka dni wcześniej (w lutym) 

22  

23 

 

24 
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współpracownika tejże oficyny – Bogdana Grzesiaka. Oskarżeni o kradzież powielacza, stali się 

ofiarami działań bezpieki.25

W ich obronie, oprócz wydawnictwa NOW-a, które przeprowadziło zakrojoną na szeroką ska-

lę akcję ulotkową i nagłośniło ich proces w prasie drugoobiegowej oraz mediach zagranicznych, 

wystąpiły też inne środowiska, a  zwłaszcza literaci. Wzburzeni sfingowanymi zarzutami wobec 

Chojeckiego i Grzesiaka, nie kryli swego oburzenia wobec prób walki z wolnym słowem. Listy 

protestacyjne i oświadczenia wystosowały KOR, ROPCiO, a także redakcje Zapisu, Głosu, Pulsu 

i Spotkań.26 O oficjalną interwencję w sprawie Chojeckiego i Grzesiaka zwrócono się również do 

Zarządu Głównego ZLP. Podczas zebrania Oddziału Warszawskiego Związku, odbywającego się 

na początku maja 1980 r., grupa literatów, m.in.: Jerzy Ficowski, Jacek Bocheński, Marian Brandys, 

Stefan Kisielewski, Andrzej Szczypiorski, Jerzy Narbutt i Andrzej Drawicz, przekonywała kole-

gów, by złożyli podpisy pod listem do Zarządu Głównego ZLP w obronie działaczy NOW-ej. 

Ostatecznie pod petycją podpisało się 115 osób.27 W skutek tego Prezydium Zarządu Głównego 

ZLP wystosowało do Prokuratury Generalnej list w sprawie Chojeckiego. Po raz pierwszy od II 

wojny światowej Związek stanął przeciw władzy, niejako wypowiadając jej posłuszeństwo. 

Działania walczących o swobodę wypowiedzi i uwolnienie Chojeckiego i Grzesiaka wspierał 

Kościół katolicki. Prymas kardynał Stefan Wyszyński podczas rekolekcji dla literatów, dzienni-

karzy i publicystów, odbywających się w połowie marca 1980 r. w kościele akademickim św. Anny 

w Warszawie, zwracał uwagę na ważną rolę, jaką ludzie pióra odgrywali w historii. Mówił: 

Macie leczyć rany, macie przestrzegać wolności wypowiadanego przez 

Was słowa, macie bronić niezależności pisania nie na zamówienie i nie od 

wiersza, co jest wielką antynomią czasów współczesnych, boć godzien jest 

pracownik zapłaty swojej. A  jednak tu kryje się właśnie problem; zawód 

czy powołanie? Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Choćby Wam wypadło 

nieraz ucierpieć, tak jak w niedostatku cierpiał Norwid, umierając w nędzy. 

Chyba lepiej tak umierać, będąc w prawdzie, niż w stosie swoich kłamli-

wych książek w dobrobycie.28

Wyrazem solidarności i poparcia dla Chojeckiego i Grzesiaka było przyznanie im w maju 

1980 r. Nagrody Zapisu. Jury w  składzie: Tadeusz Konwicki, Jerzy Andrzejewski, Stanisław 

Barańczak, Jacek Bocheński, Kazimierz Brandys, Tomasz Burek, Anna Chmielewska, Andrzej 

Drawicz, Jerzy Ficowski, Ryszard Krynicki, Adam Michnik, Kazimierz Orłoś i  Wiktor 

Woroszylski, uhonorowało też wówczas Adama Zagajewskiego za tomik poezji List i  Janusza 

Andermana za powieść Gra na zwłokę.29 

Liczne protesty opozycji, literatów, Episkopatu, wydawnictw podziemnych i  osób prywat-

nych, a także głodówka, która w obronie Chojeckiego i innych więźniów politycznych odbywała 

25 

26  

27  
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się w maju 1980 r. w kościele parafialnym w Podkowie Leśnej, spowodowały, że władze uwolniły 

szefa NOW-ej. Nie zrezygnowały jednak z procesu. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie 

w czerwcu 1980 r. Chojecki i Grzesiak zostali skazani na półtora roku więzienia w zawieszeniu 

na trzy lata i po 15 tysięcy złotych grzywny.30

Sprawa Chojeckiego i Grzesiaka stanowiła swoisty sprawdzian dla środowiska literatów i opo-

zycji przed mającymi nastąpić niebawem wydarzeniami Sierpnia’80. Gorąca atmosfera letnich 

miesięcy 1980 r. udzieliła się także ludziom kultury. Przedstawiciele środowisk twórczych przeby-

wali w Stoczni Gdańskiej im. Lenina podczas trwającego tam strajku. Pisarz Lech Bądkowski był 

członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS), a później rzecznikiem 

Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. W stoczni byli też inni 

literaci: Janusz Głowacki, Ryszard Kapuściński, Tomasz Łubieński, Antoni Pawlak i Kazimierz 

Orłoś. Przedstawiciele świata pisarskiego wspierali też strajkujących w innych regionach kraju, 

m.in. w Poznaniu w zbieraniu podpisów pod listem otwartym, popierającym strajkujących brali 

udział literaci Lech Dymarski i Stanisław Barańczak.31

Atmosfera solidarnościowego zrywu narodu udzielała się twórcom, którzy w swoich utworach 

starali się wyrazić uczucia milionów Polaków, czekających na te chwile wolności przez wiele lat. 

Poezja i pieśni patriotyczne towarzyszyły strajkującym. Hymnem robotników (od 2000 r. także 

oficjalnym hymnem „Solidarności”) stał się utwór Jerzego Narbutta Solidarni, do którego muzykę 

skomponował Stanisław Markowski.32

Walka o wolność słowa była ważna zarówno dla strajkujących, jak i wspierających ich przed-

stawicieli środowisk twórczych. Robotnicy, do rąk których w czasie strajku trafiały powielaczowe 

komunikaty, biuletyny i prasa podziemna, przekonali się, jak ważną rolę odgrywa wolne od cen-

zury słowo. Dlatego też wśród dwudziestu jeden postulatów gdańskiego MKS na trzecim miejscu 

znalazł się punkt, w którym żądano przestrzegania wolności słowa, druku i publikacji. 
W wydanym 9 września 1980 r. „Oświadczeniu Związku Literatów Polskich” ludzie pióra 

wyrażali uznanie, wdzięczność i podziw dla robotników. Pisano: 

Dumą i satysfakcją napawa nas fakt, że na poczesnym miejscu w za-

wartym porozumieniu znalazły się sprawy kultury narodowej, dla której 

swobodnego i harmonijnego rozwoju konieczne jest ograniczenie cenzury 

do ustawowo określonych, zaskarżalnych i poddanych społecznej kontro-

li uprawnień. Związek nasz od lat starał się o zasadniczą zmianę modelu 

polityki kulturalnej, zubażającej nasz wspólny dorobek. Głosiliśmy to, po-

mimo coraz bardziej ograniczonych możliwości, rozumiejąc, iż zagrożenie 

kultury prowadzi nieuchronnie do duchowego skarlenia całego społeczeń-

stwa. Wierni misji literatury w polskim życiu publicznym, przeciwstawi-

liśmy się i będziemy, w razie konieczności, czynić to nadal, przekreśleniu, 

w imię doraźnych celów, całych kart naszej historii, bądź też jej tendencyj-

nej i powierzchownej interpretacji; – instrumentalnemu traktowaniu kul-

tury; spychaniu zarówno utworów, jak i twórców na margines egzystencji 
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społecznej; – skazywaniu na niebyt pisarzy i dzieł „niewygodnych”. Prawda 

historii kultury narodu stanowiła i  będzie stanowić fundament naszego 

działania. Walczyliśmy i walczyć będziemy o podniesienie rangi i właści-

we zrozumienie roli kultury w polskim życiu społecznym; – ona bowiem 

konstytuuje naszą narodową tożsamość; – o jej swobodny, odpowiadający 

potrzebom społeczeństwa rozwój; – o nieskrępowany przypływ informacji, 

a także poglądów i ocen; – o dobór ludzi kompetentnych, żądnych i pra-

wych na stanowiska organizatorów i  koordynatorów życia kulturalnego 

w kraju; – o odstąpienie od dotychczasowej praktyki groszowych oszczęd-

ności w  dziedzinie kultury, przy równoczesnej rozrzutności i  samowoli 

w szafowaniu środkami na ten cel przeznaczonymi; – o przywrócenie obec-

ności w życiu publiczny, zgodnie z postanowieniem konstytucyjnym tych 

dzieł i tych pisarzy, którzy zostali z niego wyłączeni. […] Wszystkie te po-

stulaty winny być jak najrychlej spełnione, gdyż zaniedbania w tej żywotnej 

dziedzinie obciążają hipotekę duchową obecnych i przyszłych pokoleń.33 

Żądano ponadto wolności słowa, udostępnienia dzieł tych autorów, którzy zostali wyłączeni 

z życia literackiego, powołania Rady Kultury, „pochodzącej z wyboru przedstawicieli wszystkich 

środowisk twórczych”, udziału w polityce wydawniczej oraz demokratyzacji ZLP.34

Takie stanowisko Związku świadczyło o tym, że komuniści stracili nad nim kontrolę. Biorąc 

przykład z solidarnościowego zrywu narodu, ludzie świata kultury i nauki jednoczyli siły w walce 

o prawo do swobodnego wypowiadania się i kształtowania kultury polskiej. 16 września 1980 r. 

powołano Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych (KPSTiN) zrze-

szający 24 stowarzyszenia, w tym m.in.: Związek Literatów Polskich, PENClub, Stowarzyszenie 

Autorów ZAIKS, Stowarzyszenie Literackie im. A. Mickiewicza, Stowarzyszenie Księgarzy 

Polskich, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Polskie 

Towarzystwo Wydawców Książek. Oprócz tego przy Komitecie, któremu przewodniczył prof. 

Klemens Szaniawski, afiliowano 17 organizacji. KPSTiN, który skupiał w  sumie 41 placówek 

reprezentujących świat kultury oraz naukowe dyscypliny humanistyczne, wystosował list do pre-

miera Józefa Pińkowskiego, w którym apelowano o uchylenie zapisów cenzorskich oraz udostęp-

nienie dorobku pisarzy i naukowców emigracyjnych.35

Grono twórców kontestujących politykę władz stawało się coraz liczniejsze. Impulsem do dal-

szych działań stało się przyznanie w październiku 1980 r. przez Akademię Szwedzką literackiej 

Nagrody Nobla przebywającemu na emigracji Czesławowi Miłoszowi. Jego przyjazd do Polski 

w czerwcu 1981 r. był ważnym wydarzeniem nie tylko dla świata literackiego. Dzieła noblisty, 

wydawane dotąd na emigracji, coraz częściej drukowały nie tylko podziemne oficyny wydawnicze, 

lecz także wydawnictwa państwowe. 

W czasie karnawału „Solidarności” zmieniło się oblicze ZLP. Podczas Walnego Zjazdu, odby-

wającego się pod koniec grudnia 1980 r., w przeprowadzonych pierwszych wolnych wyborach do 

władz Związku prezesem wybrano Jana Józefa Szczepańskiego. Powołano też wówczas komisję 
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do spraw współpracy z Krajową Komisją Porozumiewawczą NSZZ „Solidarność”. W jej skład 

weszli: Irena Lewandowska, Marek Nowakowski, Kazimierz Orłoś, Zyta Bartkowska (znana bar-

dziej pod literackim pseudonimem Zyta Oryszyn) i Lech Bądkowski. Na Zjeździe zapadły też 

inne bezprecedensowe w powojennej historii ZLP decyzje. Jednogłośnie podjęto „Uchwałę doty-

czącą naprawy krzywd i likwidacji praktyk godzących w kulturę”, „Uchwałę dotyczącą swobody 

kontaktów ze światem” oraz „Rezolucję w sprawie Pawła Jasienicy”, w której potępiono ataki, któ-

re w 1968 r. władze komunistyczne skierowały w stronę pisarza.36 W swoim wystąpieniu nowy 

szef ZLP, Jan Józef Szczepański, mówił: 

Obradujemy u końca bardzo osobliwego roku, u końca roku ważnego, 

może nawet przełomowego w dziejach polskiego narodu. Ten rok przy-

niósł początek wielkich przeobrażeń, przyniósł też literaturze polskiej 

zaszczytną satysfakcję w  postaci nagrody Nobla dla Czesława Miłosza. 

Mamy prawo do uczucia dumy. Tym bardziej, że w przeobrażeniach owych 

jest i nasz udział. Nie chcę go przeceniać – wiadomo, że dzieło odnowy 

zawdzięczamy przede wszystkim klasie robotniczej. Ale wysoki poziom 

obywatelskiej świadomości robotników jest w jakiejś mierze i naszą zasługą 

– nasza postawa i nasze uporczywie podtrzymywane inicjatywy odegrały tu 

także swoją rolę. I – jeszcze raz trzeba to podkreślić – znaczna część tych 

inicjatyw podejmowana była przez nas wspólnie – przez pisarzy zarówno 

bezpartyjnych, jak i partyjnych. Oczywiście, nie wkraczamy w krainę idylli. 

Jeden z głównych naszych problemów, problem cenzury, zmierza obecnie 

w kierunku rozwiązania, wychodzącego naprzeciw naszym podnoszonym 

od lat żądaniom. Ale najdoskonalsza nawet ustawa o cenzurze nie będzie 

w  stanie nas zadowolić, ponieważ sama zasada cenzury przeciwna jest 

naszym aspiracjom. Jednakże – proszę kolegów – nie żyjemy na księżycu 

i  wiemy dobrze, że istnieją ograniczenia, które musimy przyjąć do wia-

domości. Nie oznacza to wszakże, abyśmy się nie mieli wyrzec prawa do 

stosowania stałego nacisku dla poszerzania granic naszych swobód i dla 

zapobiegania takim interpretacjom litery prawa, które mogłyby zniweczyć 

nasze ewentualne zdobycze.37

Sukcesem „Solidarności” i  środowiska literackiego było uchwalenie 31 lipca 1981 r. przez 

Sejm nowej ustawy o kontroli publikacji i widowisk, która umożliwiała m.in. oznaczenie w tek-

ście (w formie umieszczonej w nawiasie notatki) fragmentów skreślonych przez cenzora, a na-

wet zaskarżenie zakazu publikacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ustawa, która weszła 

w życie 1 października, uwolniła od kontroli biuletyny przeznaczone do użytku wewnętrznego, 

publikacje naukowe, powielane w liczbie do 100 egzemplarzy, oraz druki na prawach rękopisu.38 

Dawało to względne poczucie wolności słowa. 

Jesienią 1981 r., podczas drugiej tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, 

przedstawiciele ZLP i  „Solidarności” podpisali porozumienie o  wzajemnej współpracy. Była 

w  nim mowa o  wspólnym zakładaniu sieci bibliotek związkowych i  organizowaniu spotkań 

36 

37  

38 

02 Artykuly indd 77 2012-10-31 10:36:36



7
8

autorskich w  zakładach pracy. Literaci deklarowali pomoc przy tworzeniu pism zakładowych 

i wydawnictw kulturalnych „Solidarności”. Zapowiadano też, że „W razie potrzeby obie strony 

będą współdziałać na wszystkich innych nieokreślonych w niniejszym porozumieniu sprawach 

dotyczących rozwoju kultury narodowej”. Ponadto sygnalizowano potrzebę „utworzenia fundu-

szu stypendialnego «Solidarności», z którego mogliby korzystać utalentowani młodzi twórcy, oraz 

stworzenie dorocznej nagrody literackiej «Solidarności»”.39

W  czasie solidarnościowego karnawału w  państwowych wydawnictwach wydawano niektó-

re książki, które wcześniej publikowano w  „drugim obiegu”, m.in. wiersze Antoniego Pawlaka, 

Wiktora Woroszylskiego czy Rozważania o wojnie domowej Pawła Jasienicy. Dzieła cenzurowanych 

twórców drukowano też w oficjalnych pismach literackich. Redaktorzy Literatury przekonywali: 

Literatura jest jedna, a warszawskie środowisko literackie największe 

w kraju, bogate w twórców zepchniętych w ostatnich latach na margines 

życia literackiego […]. Zwracamy się do nich wszystkich […]. Pragniemy, 

aby niezależnie od składu zespołu redakcyjnego ponad podziałami wy-

tworzonymi przez historię pisma, działania polityki kulturalnej, z naszych 

łamów przede wszystkim rozlegał się głos tych wszystkich pisarzy, którzy 

swoje normalne uczestnictwo w życiu literackim i społecznym uważają za 

powinność i obowiązek.40

Powstawały inicjatywy, które dojrzewały przez szereg lat, a  ich realizacja stała się możliwa 

dopiero w  okresie solidarnościowego zrywu narodu. Staraniem krakowskiego środowiska pi-

sarzy, które od dłuższego czasu zabiegało o utworzenie alternatywnego wobec upartyjnionego 

Machejkowego Życia Literackiego czasopisma krytyczno-literackiego, w marcu 1981 r. ukazał się 

pierwszy numer miesięcznika Pismo, redagowany przez zespół w składzie: Jan Pieszczachowicz, 

Kornel Filipowicz, Jerzy Kwiatkowski, Leszek Elektorowicz, Julian Kornhauser, Ewa Lipska, 

Tadeusz Nyczek, Jan Prokop, Marta Wyka.41

Komuniści nie pozwolili jednak twórcom długo cieszyć się względną swobodą, którą uzyskali 

w okresie karnawału „Solidarności”. Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. 

zakazano rozpowszechniania wszelkich wydawnictw i publikacji bez uprzedniego zezwolenia or-

ganów kontroli publikacji. Za produkowanie i kolportaż niezależnych wydawnictw groziły wy-

sokie kary.42

Niezależni literaci w stanie wojennym

Gdy twórcy stanu wojennego dogrywali jego ostatnie szczegóły, w Teatrze Dramatycznym 

w Warszawie trwał Kongres Kultury Polskiej (zorganizowany przez Komitet Porozumiewawczy 

Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych), na którym spotkali się przedstawiciele środowisk twór-

czych. Kongres był pierwszą po II wojnie światowej niezależną konferencją, poświęconą sprawom 
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kultury polskiej. Jego obrady, które miały trwać od 11 do 13 grudnia, przerwało wprowadzenie 

stanu wojennego. Na mocy decyzji prezydenta Warszawy, Jerzego Majewskiego, Kongres zo-

stał rozwiązany, a wielu jego uczestników internowano; wśród internowanych znaleźli się m.in.: 

Stefan Amsterdamski, Władysław Bartoszewski, Jacek Bocheński, Teresa Bogucka, Andrzej 

Bogusławski, Andrzej Celiński, Andrzej Drawicz, Władysław Goldfinger-Kunicki, Ryszard 

Herczyński, Jerzy Holzer, Jerzy Jedlicki, Andrzej Kijowski, Waldemar Kuczyński, Stefan 

Kurowski, Aleksander Małachowski, Jerzy Markuszewski, Halina Mikołajska, Maciej Rayzacher, 

Klemens Szaniawski, Andrzej Szczypiorski, Krzysztof Śliwiński, Andrzej Werner, Wiktor 

Woroszylski, Roman Zimand.43 Ponadto podczas stanu wojennego do obozów internowania 

trafili także inni literaci i  twórcy niezależnej kultury, m.in.: Janusz Anderman, Jacek Bierezin, 

Jarosław Broda, Maciej Cisło, Lech Dymarski, Lothar Herbst, Tomasz Jastrun, Jan Krzysztof 

Kelus, Julian Kornhauser, Anka Kowalska, Jan Józef Lipski, Jerzy Łojek, Tomasz Łubieński, 

Marian Miszalski, Piotr Mitzner, Antoni Pawlak, Jan Polkowski, Witold Sułkowski, Janusz 

Szpotański, Jan Walc, Andrzej Werner, Piotr Wierzbicki.44

W  tym samym czasie władze przy pomocy posłusznych pisarzy-kolaborantów próbowały 

zdyskredytować niezależnych twórców w oczach społeczeństwa. Jako pierwszy z poparciem dla 

stanu wojennego na ekranach reżimowej telewizji wystąpił 15 grudnia 1981 r. pisarz Wojciech 

Żukrowski. Niebawem dołączyli do niego inni słudzy systemu, m.in.: Jan Dobraczyński, Ryszard 

Danecki, Henryk Gaworski, Jerzy Grzymkowski, Tadeusz Hołuj, Waldemar Kotowicz, Kazimierz 

Kowalski, Kazimierz Koźniewski, Edward Kurowski, Józef Lenart, Janusz Przymanowski, 

Henryk Panas, Marian Reniak (właśc. Marian Józef Strużyński), Igor Sikirycki, którzy w swoich 

wypowiedziach w prasie, radiu i telewizji udzielali poparcia WRON i ośmieszali swoich opozy-

cyjnie nastawionych kolegów.45 Chętnie wypowiadali się również w sowieckich mediach. Józef 

Lenart w marcu 1982 r. w wywiadzie dla Literaturnouj Gaziety ubolewał, że nie wszyscy opo-

zycyjni literaci zostali internowani: „Wprowadzenie stanu wojennego wywołało popłoch i szok 

w środowiskach kontrrewolucji. Ci, którzy zdążyli się zaprezentować w sposób aktywny, zostali 

internowani. Ale daleko nie wszyscy. Więcej z tych szeregów zeszło do podziemia”.46

Zawieszenie (18 XII 1981 r.), a w dalszej kolejności rozwiązanie ZLP47 uderzyło w literacką 

opozycję; nie zdołało jej jednak zniszczyć. Odpowiedzią na ataki pisarzy-kolaborantów i sprzeci-

wem wobec reżimu Jaruzelskiego był bojkot. Postępując zgodnie z tzw. kodeksem okupacyjnym, 

opublikowanym na łamach podziemnego pisma KOS w styczniu 1982 r.48, wspierającym reżim 

autorom zwracano książki, nie kłaniano się im, nie podawano ręki, nie rozmawiano z nimi. W pi-

smach drugoobiegowych publikowano listy kolaborantów z kręgów kultury i nauki.

Literaci ogłosili własny kodeks postępowania na czas stanu wojennego. Apelowali w nim do 

pisarzy, krytyków, tłumaczy literatury, członków ZLP i PEN Clubu, by pamiętali, że „prawa czło-

wieka zawarte w pojęciu «wolność słowa», wyrażone m.in. w art. 19 Paktów Praw Człowieka, 
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ratyfikowanych przez Radę Państwa PRL w 1977 r., umożliwiają mówienie pełnym głosem, da-

wanie świadectwa prawdzie”. Ponadto zwracali się z apelem, aby „unikać upokarzających «ukło-

nów» z władzą, która w bezwzględny sposób zdławiła społeczny ruch odnowy, by nie przyjmo-

wać nagród państwowych ani odznaczeń, nie występować w telewizji i radio, nie godzić się na 

wywiady w prasie oficjalnej i drukować tylko w takich pismach wydawanych oficjalnie, które są 

wiarygodne w opinii czytelników”. Poza tym zwracano uwagę, by w miarę własnych możliwości 

wspierać działania podziemnej „Solidarności”. Na koniec apelowano, by „wystrzegać się wszel-

kich ukrytych i jawnych form kolaboracji, tzn. takiego postępowania, które byłoby jakąkolwiek 

formą poparcia udzielonego władzy, by nie utrzymywać kontaktów z kolaborantami, popierać 

inicjatywy innych środowisk artystycznych zwalczających kolaborację i nie brać udziału w żad-

nych «akcjach», «dniach», obchodach itp., a także przeciwstawiać się niszczeniu kultury polskiej, 

protestować w każdej dostępnej formie oraz pomagać prześladowanym”.49

Do bojkotu przystąpili nawet niektórzy twórcy niezwiązani dotąd z kulturą niezależną, któ-

rzy ze względów moralnych nie chcieli legitymizować reżimu stanu wojennego. Na przykład 

pisarka Maria Kuncewiczowa w lutym 1983 r. odmówiła przyjęcia Krzyża Orderu Odrodzenia 

Polski, a w liście do ministra kultury, Kazimierza Żygulskiego, napisała: „Ja, jako zwolennicz-

ka swobód obywatelskich, nie mogę przyjąć odznaczenia od państwa, które tych swobód nie 

szanuje”.50

Wprowadzenie stanu wojennego zmieniło sytuację twórców i wywarło wpływ na literatu-

rę tego okresu. W ośrodkach internowania próbowano stworzyć namiastkę życia kulturalnego. 

Powstawały wiersze, pamiętniki, dzienniki internowania, będące dziełem zarówno uznanych po-

etów, jak i amatorów. Chociaż utwory te różniły się poziomem, ich wspólną cechą było to, że 

wyrażały uczucia wielu Polaków, opisywały ich dramaty, ale też niosły nadzieję, były świadectwem 

duchowego oporu przeciw juncie Jaruzelskiego. 

Podziemne życie literackie rozwijało się również poza obozami internowania. Wiosną 1982 r. 

pojawiły się nowe niezależne czasopisma literackie i kulturalne, m.in.: Wolna Kultura, Wezwanie, 
Afront, a w dalszej kolejności: Ziarno, Przedruk, Nowy Zapis. Zlikwidowanie po 13 grudnia 1981 r. 

wielu tytułów wydawanych oficjalnie pism powodowało, że autorzy, którzy nie publikowali do-

tąd w „drugim obiegu”, zaczęli nawiązywać z nim współpracę. Rzeczywistość stanu wojennego 

powodowała, że niektórzy twórcy podpisywali swoje utwory pseudonimami lub kryptonimami. 

Rozwijały się różne formy literackie, wiersze przybierały formę ballad, bajek, modlitw, pieśni, 

kolęd. 

Niezależną działalność literacką wspierały podziemne struktury „Solidarności”. Utworzony 

w  styczniu 1982 r. Komitet Kultury Niezależnej wspomagał wydawnictwa „drugiego obiegu”, 

przyznawał nagrody, stypendia, a także inspirował i dotował sympozja, wystawy, przykościelne 

galerie oraz inne formy kultury niezależnej. Z pomocą niezależnej literaturze w kraju pośpieszyli 

też twórcy emigracyjni. 23 marca 1982 r. w  Paryżu utworzono Fundusz Pomocy Niezależnej 

Literaturze i Nauce Polskiej. W  skład Komitetu Założycielskiego wchodzili: Czesław Miłosz 

(prezes), Stanisław Barańczak, Mirosław Chojecki, Józef Czapski, Maria Danilewicz-Zielińska, 

Jerzy Giedroyc, Feliks Gross, Gustaw Herling-Grudziński, Konstanty A. Jeleński, Zygmunt 

Kallenbach, Wojciech Karpiński, Leszek Kołakowski, Sławomir Mrożek, Krzysztof Pomian, 

Wiktor Weintraub.51 Zadaniem Funduszu było udzielanie wsparcia finansowego przy wydawaniu 
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książek, które nie mogły ukazać się w kraju, a także pozycji, które ukazały się na emigracji, a któ-

rych znajomość uważano za ważną dla podtrzymywania kultury polskiej, wśród nich szczególnie 

publikacje dotyczące najnowszej historii Polski.52

W następnych latach powstawały kolejne inicjatywy promujące niezależną działalność kul-

turalną. W kwietniu 1983 r. po raz pierwszy przyznano Nagrody Kulturalne „Solidarności” za 

lata 1981/1982. Ustanowione przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” 

na wniosek Zespołu ds. Kultury honorowe wyróżnienia w dziedzinie literatury otrzymali wów-

czas: Lech Bądkowski – za twórczość literacką i publicystyczną oraz za redagowanie tygodnika 

Samorządność, Marek Nowakowski – za tom opowiadań Raport o stanie wojennym, Jan Polkowski 

– za twórczość poetycką, zwłaszcza za wiersze powstałe w okresie stanu wojennego.53

W kolejnych latach laureatami Nagród Kulturalnych „Solidarności” w dziedzinie literatury 

zostali m.in.: Jacek Bocheński, Marian Brandys, Kazimierz Dziewanowski, Michał Grynberg, 

Julia Hartwig, Zbigniew Herbert, Andrzej Jagodziński, Krystyna Kersten, Władysław Kopaliński, 

Alina Kowalczykowa, Maciej Kozłowski, Hanna Krall, Wiktoria Kraśniewska (pseud., właśc. 

Barbara Skarga), Zygmunt Kubiak, Jan Józef Lipski, Adam Michnik, Igor Newerly, Kazimierz 

Orłoś, Kazimierz Podlaski (pseud., właśc. Bohdan Skaradziński), Andrzej Roman z  zespo-

łem, Jarosław Marek Rymkiewicz, Łukasz Socha (pseud., właśc. Maria Turlejska), Jan Józef 

Szczepański, Małgorzata Szejnert i Tomasz Zalewski, Wisława Szymborska, Teresa Torańska, 

Jacek Trznadel, Piotr Wierzbicki, Wiktor Woroszylski, a  także redakcja czasopisma Almanach 
Humanistyczny (Warszawa), zespół niezależnego pisma literackiego Arka (Kraków), pismo lite-

rackie Obecność (Wrocław), pismo mówione NaGłos (Kraków) oraz redakcja studenckiego mie-

sięcznika mówionego Przegłos (Kraków).54

Nagrody Kulturalne „Solidarności” nie były jedynymi wyróżnieniami, którymi honorowano 

niezależnych twórców. Od 1984 r. redakcja krakowskiego pisma Arka (która w tym samym roku 

otrzymała Nagrodę Kulturalną „Solidarności”) przyznawała corocznie Nagrodę Arki. Jej laureata-

mi zostali: Józef Mackiewicz i Jarosław Marek Rymkiewicz (1984), Gustaw Herling-Grudziński 

i Adam Michnik (1985), Stefan Kisielewski i Adam Zagajewski (1986), Jerzy Malewski (pseud., 

właśc. Włodzimierz Bolecki) i Tadeusz Żenczykowski (1987) oraz Stanisław Barańczak i – po 

raz pierwszy za debiut – Zbigniew Machaj (1988).55

Inną nagrodą była Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego, przyznawana od listopada 1985 r. 

Wśród jej laureatów znaleźli się: Adam Michnik (1985), Adam Zagajewski (1986), Włodzimierz 

Bolecki (1987), Anna Bojarska (1988), Krzysztof Dorosz (1989), Jan Walc (1990).56

Od 1988 r. przyznawano Nagrody Literackie im. Barbary Sadowskiej zmarłej w  1986 r. 

poetki, matki zamordowanego w  maju 1983 r. przez milicjantów dziwiętnastoletniego poety 

Grzegorza Przemyka. Uhonorowani nią zostali: w  1988 r. – Włodzimierz Paźniewski, Piotr 

Sommer i Andrzej Szmidt, w 1989 r. – Bronisław Maj, Tadeusz Nyczek i Jan Polkowski.57
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Zniesienie stanu wojennego 22 lipca 1983 r. nie poprawiło sytuacji niezależnych twórców. 

Zmiany w kodeksie karnym, wprowadzone przez Sejm PRL kilka dni później, zaostrzały jego re-

presyjność.58 Znowelizowano też ustawę o cenzurze oraz rozszerzono katalog tekstów, publikacji 

i widowisk, które podlegały kontroli prewencyjnej. 

Podziemne życie kulturalne nie zamarło. Powstawały nowe periodyki literackie i kulturalne, 

m.in. od 1983 r. w Gdańsku wydawano Podpunkt. Gdańskie Zeszyty Literackie, w Krakowie pi-

smo Arka, we Wrocławiu Obecność. W kolejnych latach powstały: Kultura niezależna, Almanach 
Twórczości Literackiej Littera, Wybór, Czas kultury, Brulion, Nike – Niezależny Informator Kulturalny, 

Tumult, Gąbka, Kontur. Przy wsparciu Kościoła katolickiego organizowano spotkania autorskie 

w kościołach, na których gromadziły się tłumy ludzi, spragnionych nieskażonego propagandą 

słowa. Odcięci przez reżim od odbiorców swoich dzieł twórcy mieli możliwość spotkania się 

z nimi bezpośrednio. 

Nietypową formą sprzeciwu wobec cenzury było utworzone pod koniec grudnia 1983 r. kra-

kowskie pismo mówione NaGłos, którego funkcję redaktora naczelnego pełnił Bronisław Maj. 

Każdy numer był z jednej strony podobny do zbiorowego wieczoru autorskiego, z drugiej zaś stano-

wił imitację drukowanego pisma literackiego. Na łamach NaGłosu, a właściwie w czasie kolejnych 

prezentacji, odbywających się w Sali Portretowej krakowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej od 

grudnia 1983 do maja 1989 r., swoje utwory przedstawiali twórcy różnych generacji. Wśród poetów 

znaleźli się m.in.: Julia Hartwig, Ewa Lipska, Wisława Szymborska, Paweł Huelle, Tomasz Jastrun, 

Ryszard Krynicki, Julian Kornhauser, Artur Międzyrzecki, Bronisław Maj, Tadeusz Nowak, Antoni 

Pawlak, Jan Polkowski, Leszek Szaruga, ks. Jan Twardowski, Wiktor Woroszylski. Swoją prozę 

przedstawiali m.in.: Janusz Anderman, Kornel Filipowicz, Marek Nowakowski, Kazimierz Orłoś, 

Jerzy Pilch, Jan Józef Szczepański, Ewa Szumańska. Eseje, teksty o literaturze, teatrze, filmie, a tak-

że recenzje wygłaszali m.in.: Stanisław Balbus, Jan Błoński, Tomasz Burek, Andrzej Drawicz, Julian 

Kornhauser, Antoni Libera, Włodzimierz Maciąg, Adam Michnik, Tadeusz Nyczek, Marian Stala, 

Andrzej Werner, Roman Zimand, Jacek Woźniakowski. 

W NaGłosie swoje utwory prezentowali też młodzi poeci: Marcin Świetlicki, Marcin Sendecki, 

Krzysztof Koehler, którzy od 1986 r. byli związani z wydawanym w Krakowie pismem społeczno-

-literackim Brulion. Z każdym kolejnym numerem NaGłos gromadził coraz szersze grono słucha-

czy. Było to nie tylko spotkanie twórcy z odbiorcą jego dzieła, ale także wyraz konkretnej postawy. 

Poczucie wspólnoty, które towarzyszyło „nagłosowskim” wieczorom, świadczyło o tym, że idee 

„Solidarności” są ciągle żywe.

Formę pisma mówionego przybrały też poznańskie Struktury Trzecie, które powstały na po-

czątku 1987 r.59, oraz zainicjowany pod koniec lat 80. w środowisku młodzieży związanej z NZS 

krakowski Przegłos.60

Zmiany, które następowały w  kraju od początku 1989 r., mimo że wpływały na kształt 

niezależnego życia literackiego, to jednak nie zmieniły sytuacji pisarzy opozycyjnych. Chociaż 
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publikacje wydawane dotąd w  podziemiu zaczęły ukazywać się w  oficjalnym obiegu (m.in. 

Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego, Widokówka z tego świata i inne rymy z lat 1968–1988 

Stanisława Barańczaka czy Cudowna melina Kazimierza Orłosia), to jednak cenzura nadal obo-

wiązywała i  oddziaływała zarówno na treść utworów, jak i  na samych twórców. W  styczniu 

1989 r., podczas zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Jacek Bocheński 

mówił: 

Cenzura była główną zmorą pisarzy. Mieliśmy poczucie, że cenzura 

decyduje o  losie literatury polskiej, o  jej możliwościach, treściach, for-

mach, poziomie, i że przede wszystkim trzeba się temu sprzeciwić. Otóż 

po raz pierwszy odnoszę wrażenie, że jest trochę inaczej. Cenzura oczy-

wiście istnieje nadal. Dyskryminacja wydawnicza autorów niemiłych wła-

dzy utrzymuje się pod różnymi postaciami i  w  rozmaitym zakresie. To 

wszystko prawda. I niejedno można by jeszcze dodać. Na pewno nie ma 

pełnej wolności słowa, ale od dawna utrwaliła się w  praktyce faktyczna 

możność publikacji dzięki komplementarnemu układowi dwóch obiegów 

wydawniczych, a co więcej w ślad za tą alternatywną możliwością publikacji 

w  jednym z dwu obiegów nastąpił przełom w głównym, cenzurowanym 

obiegu.61

O problemie cenzury i nowych wyzwaniach, jakie stały przed literaturą i kulturą, dyskutowa-

no podczas Niezależnego Forum Kultury, które odbyło się 1 kwietnia 1989 r. w sali Audytorium 

Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. W  uchwalonym wówczas dokumencie, określonym 

jako Karta Kultury Polskiej, upominano się o wolność kultury, odkłamywanie historii najnowszej 

oraz przywracanie pamięci o ludziach, których dobre imię przez kilkadziesiąt lat niszczyła pro-

paganda komunistyczna.62 Forum było zwieńczeniem niezależnej działalności kulturalnej, która 

zaczęła wychodzić z podziemia. Literaci odzyskali wolność twórczą w 1990 r., kiedy to 11 kwiet-

nia ustawowo zniesiono cenzurę, która przez kilkadziesiąt lat krępowała twórców.

Podsumowanie

Analizując działalność opozycji demokratycznej w latach 70. i 80., warto pamiętać o wkła-

dzie ludzi kultury w proces wychodzenia Polski z komunizmu. Drugoobiegowi pisarze, dążąc do 

przełamania monopolu informacyjnego komunistów i blokady wszelkich niezgodnych z obowią-

zującą ideologią treści, ujawniając niewygodną dla władzy prawdę, walczyli o odzyskanie inte-

lektualnej niezależności, której usiłowano ich pozbawić od momentu zainstalowania się systemu 

komunistycznego. 

W  gronie autorów drugoobiegowych po 1976 r. obok tych, którzy nie akceptowali poli-

tyki władz komunistycznych i  od początku stali po stronie niezależności, znaleźli się też byli 

członkowie PZPR, którzy wcześniej legitymizowali poczynania reżimu, m.in. Jacek Bocheński, 

Kazimierz i Marian Brandysowie, Tadeusz Konwicki, Julian Stryjkowski, Seweryn Pollak, Julian 
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Stryjkowski, Wiktor Woroszylski, Wisława Szymborska, Wacław Zawadzki; zostali oni wydale-

ni z PZPR pod koniec 1966 r., po tym jak wystosowali list do BP KC w obronie wyrzuconego 

z partii Leszka Kołakowskiego. W 1980 r. twórcy partyjni wypominali im niechlubną przeszłość, 

stwierdzając: „Trudno oprzeć się wrażeniu, że duch sekty terroryzującej przed trzydziestu laty 

życie literackie poszukał sobie dziś nowego wcielenia i  znowu do świata literatury wnosi dwa 

swoje trudne do zaakceptowania przymioty – pychę i nienawiść”.63 Odpowiadając na tego typu 

ataki, Jacek Bocheński mówił: „ci, którzy mnie dziś krytykują za zmianę poglądów w latach pięć-

dziesiątych, robią to najczęściej tak, jakby skandaliczny był nie tyle fakt, że byłem komunistą, ile 

że zaprzestałem nim być”.64

Twórcy, którzy przeszli przemianę, w latach 50. kolaborowali z władzą, a później wspierali 

opozycję, nie chcieli, by przypomniano im o dawnych słabościach. Taka postawa nie zawsze spo-

tykała się z aprobatą tych, którzy starali się żyć w prawdzie. Jeden z niezłomnych pisarzy – Jerzy 

Narbutt, określił ich jako 

stalinowskich kolegów po piórze, którzy okazali się […] „ludźmi 

o bezczelnych twarzach”, cynicznymi i wyrachowanymi nawet w ramach 

walki z  reżymem Jaruzelskiego, do jakiej włączyli się pod sztandarem 

Solidarności z  własnymi celami w  portfelach. Nie bardzo orientując się 

w  grze pozorów stosowanej przez tzw. rewizjonistów, Herbert z  zapa-

łem pomagał im w  tym, w  czym mógł. Gdy trzeba było przepchać do 

listy kandydatów (na uczestników Walnego Zjazdu dawnego Związku 

Literatów Polskich) kolegów zbojkotowanych przez moczarowców – nie 

szczędził trudu i zbierał tzw. dziesiątki (dziesięć podpisów) wśród litera-

tów antyreżimowych. Przyszedł również do mnie, bym podpisał się pod 

kandydaturą Wiktora Woroszylskiego. Wyraziłem moje zdziwienie i przy-

pomniałem stalinowską przeszłość Woroszylskiego. Wtedy, chcąc mnie 

przekonać, Herbert powiedział z zapałem: Panie Jerzy! No, dajmy im ten 

odpust zupełny! Nie byłem przekonany. Nie byliśmy upoważnieni przez 

naród do udzielania komukolwiek „odpustów zupełnych”. Działalność 

Woroszylskiego jako trubadura sowietyzmu była działaniem publicznym, 

a nigdzie dotąd Woroszylski nie złożył publicznego wyznania swej winy 

po zmianie swych poglądów. Wszelkie odpusty zupełne muszą być poprze-

dzone aktem skruchy – prywatnej w wypadku przewinień prywatnych, pu-

blicznej w przypadku przewinień publicznych. Jednak podpisałem tę kan-

dydaturę. Zrobiłem to niezupełnie wbrew sobie: zakładałem, że każdemu 

człowiekowi (niegroźnemu już dla otoczenia), który nie chce potępić siebie 

dawnego, warto na jakiś czas dać kredyt zaufania w tej nadziei, że skłoni go 

to do rozpoczęcia życia w prawdzie.65

Zastanawiając się nad tym, w  jaki sposób przywrócić literaturze należne jej znaczenie, 

Zbigniew Herbert dawał prostą receptę: „Po prostu mówić prawdę” i dodawał: 
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Ja sobie noszę w notesiku […] taki cytat z Faulknera, który sobie cza-

sem czytam: „Pisarz musi uczyć sam siebie, że najnikczemniejszą rzeczą 

jest bać się. I uczyć się tego, zapomnieć o strachu na zawsze i nie pozosta-

wić w swoim warsztacie miejsca na nic, prócz starych pewników i prawd 

serca, starych, powszechnych prawd, bez których każda opowieść jest efe-

meryczna i skazana na zagładę: miłości, honoru, litości, dumy, współczucia 

i poświęcenia”.66 

*
Independent underground writers: 1976–1989/1990 

The rise of the organized democratic opposition and the birth of independent publishing venues in com-

munist-ruled Poland during the late 1970s exerted a great influence on literary circles. Some artists – previo-

usly frustrated by censorship, and controlled by the secret police and the communist regime’s servants – now 

began to demand their rights. They were not mere passive bystanders or the beneficiaries of the changes 

occurring at the time, but, rather, active participants in the struggle to broaden civil liberties. They fought re-

solutely to expand the boundaries of freedom, utilizing any and all opportunities to do so. The underground 

(“second circulation network”) writers, poets, and pundits fought to break the information monopoly main-

tained by the communists and their suppression any contents deemed threatening to the ruling ideology by 

revealing truths inconvenient for the regime were struggling to regain the intellectual independence which 

the communist regime had sought to deprive them of from the moment of its imposition in Poland.
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Oficyna wydawnicza Unia Nowoczesnego Humanizmu należy do słabo opisanych nieza-

leżnych inicjatyw lat 80. Powstała z inspiracji Władysława Brulińskiego i działała w Warszawie 

w okresie karnawału „Solidarności”. Jej założyciel i  jednocześnie właściciel to człowiek wy-

jątkowy: erudyta, z wykształcenia ekonomista, oficer AK, z  zamiłowania filozof i poeta; był 

pisarzem, publicystą politycznym i  tłumaczem. Profesor Jacek Bartyzel zalicza Brulińskiego 

do ważniejszych postaci polskiej filozofii i myśli politycznej XX w. On sam deklarował się jako 

narodowiec, jednak jego poglądy odzwierciedlały możliwości ewolucyjne myśli nacjonalistycz-

nej. Mimo że bazował na dorobku ideowym Narodowej Demokracji, w przeciwieństwie do 

większości zwolenników tradycji endeckiej, zamkniętych w peerelowskiej klatce i mówiących 

językiem lat 30., Bruliński dostosował swoje koncepcje do współczesności. Jako filozof był 

zwolennikiem koncepcji Józefa Hoene-Wrońskiego, które łączył z myślą polityczną Romana 

Dmowskiego i  historiozofią Feliksa Konecznego. Ponadto pozostawał otwarty na rozmaite 

trendy napływające do Polski z Zachodu, np. futurologię, New Age i inne. Pozostaje sprawą 

otwartą, czy był to chwyt komercyjny, aby sprzedawać wydawnictwa podziemne, czy też swoista 

taktyka zachęcania młodego pokolenia (uprzedzonego przez propagandę PRL do endecji) do 

poznania dorobku narodowców przez pryzmat mody na paranaukę. Zarówno sam Bruliński, 

jak i wydawane przez niego książki, stali się celem gwałtownej nagonki i kampanii zniesławia-

nia; jego przypadek pokazuje, jak ostra i bezwzględna była walka polityczna w środowiskach 

opozycyjnych w drugiej połowie lat 80.

Od AK do filozofii

Władysław Bruliński pochodził z rodziny o tradycjach szlacheckich. Urodził się 15 grud-

nia 1915 r. w Kuleszce w powiecie łomżyńskim, zmarł w Warszawie w 1998 r. W czasie stu-

diów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie należał do studenckiego „Bratniaka” i był 

jego ostatnim prezesem przed wybuchem wojny. W  tym czasie był związany politycznie ze 

środowiskiem ONR-„ABC”. Walczył w  kampanii wrześniowej jako podporucznik rezer-

wy WP. W pierwszych latach okupacji działał w  strukturach Związku Walki Zbrojnej (pod 

pseudonimem „Oskar”) na Białostocczyźnie, na terenach anektowanych przez ZSRS. Kolejno 

pełnił funkcje zastępcy komendanta i komendanta miasta Łomży ZWZ. Aresztowany przez 

NKWD 18 kwietnia 1941 r., przeszedł ciężkie śledztwo w  więzieniu w  Białymstoku, a  na-

stępnie w Mińsku Litewskim. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wraz z innymi więź-

niami znalazł się w kolumnie ewakuacyjnej, pędzonej do Mohylewa. W miejscowości Ihumeń 

„Uwaga! 
– Unia Nowoczesnego Humanizmu!”

Sprawa politycznej dintojry nad Władysławem Brulińskim
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(Czerwień) konwojenci wytypowali go do roz-

strzelania. Udało mu się jednak zbiec w  czasie 

egzekucji, mimo odniesionej wówczas ciężkiej 

rany twarzy. Powrócił do działalności konspira-

cyjnej. W 1942 r. został wyznaczony okręgowym 

kierownikiem Biura Informacji i  Propagandy 

ZWZ/AK. Redagował podziemny dwutygodnik 

(następnie tygodnik) Biuletyn Informacyjny Ziemi 
Podlaskiej. Był jednym z najbliższych współpracow-

ników mjr. Władysława Liniarskiego „Mścisława”, 

komendanta Okręgu Białystok ZWZ/AK. 

Po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1944 r. 

nadal czynnie działał w strukturach podzie-

mia poakowskiego (AKO, następnie WiN). 

Był autorem ulotek antykomunistycznych 

i  redagował pisma konspiracyjne. Za swoją 

postawę i działalność w okresie okupacji nie-

mieckiej i  sowieckiej Bruliński został awan-

sowany do stopnia kapitana i  odznaczony 

Krzyżem Wojennym Virtuti Militari V kl., 

Krzyżem Walecznych i  Srebrnym Krzyżem 

Zasługi z Mieczami.1

Bruliński został aresztowany przez UB 

8 maja 1946 r. Był sądzony przez Wojskowy Sąd 

Rejonowy w Białymstoku w procesie WiN i skazany na 

10 lat pozbawiania wolności. Więzienie opuścił 10 stycz-

nia 1951 r. i zamieszkał w Bydgoszczy. Korzystając z tzw. 

odwilży 1956 r., rozpoczął działalność kulturalną i eduka-

cyjną wśród młodzieży.2 Był wówczas czynnym działaczem niezależnego 

Klubu Młodej Inteligencji, w ramach którego organizował wieczornice patriotyczne poświę-

cone AK, rozprowadzał też opracowania historyczne i artykuły swojego autorstwa. Rychło jednak 

okazało się, że tego rodzaju aktywność nie będzie tolerowana przez władze PRL pod rządami 

Gomułki. Służba Bezpieczeństwa szybko wpadła na jego trop i został aresztowany 16 grudnia 

1957 r. Po półrocznym śledztwie 13 sierpnia 1958 r. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy skazał go 

na sześć lat więzienia. Ponownie wyszedł na wolność po dwóch latach, po skróceniu mu kary 

wyrokiem Sądu Najwyższego.3

Jesienią 1962 r. przeprowadził się do Warszawy, gdzie nadal udzielał się w środowisku poakow-

skim. Wznowił też i ostatecznie ukończył dyplomem magisterskim studia na SGPiS. Zajmował się 

filozofią, dzięki kontaktom z Jerzym Braunem (działaczem chrześcijańsko-demokratycznym, które-

go poznał w więzieniu) zainteresował się rozważaniami Józefa M. Hoene-Wrońskiego. Utrzymywał 

1 
K. 

2 

3 

m niezależnego 
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też kontakty ze środowiskiem warszawskich narodowców, skupionym wokół Jana 

Matłachowskiego i uczestniczył w organizowanych przez niego spotkaniach dysku-

syjno-politycznych.4 Zarobkowo pracował na stanowisku dyrektora ekonomiczne-

go (później kierownika wydziału nadzoru) w ZZG „Inco” w Konstancinie-Jeziornej. 

W 1970 r. SB założyła przeciwko Brulińskiemu sprawę opera-

cyjnego rozpracowania kryptonim „Oskar”. Powodem była jego 

aktywność w warszawskim KIK, gdzie m.in. wygłosił cykl wykładów z futu-

rologii, oraz częste kontakty z duchowieństwem (w szczególności z prymasem 

Stefanem Wyszyńskim) w związku z działalnością wśród akowców. Bruliński 

zorientował się jednak, że jest inwigilowany i wycofał się z działalności kom-

batanckiej, ograniczając się jedynie do aktywności w  Polskim Towarzystwie 

Ekonomicznym. W 1974 r. wstąpił do ZBoWiD, co SB uznała za swój sukces 

i w 1977 r. ostatecznie zawiesiła inwigilację jego osoby.5

Pisarz i wydawca

Pod koniec lat 70. Bruliński zapoczątkował organizowanie spotkań, które z czasem przekształciły 

się w konwersatorium dla kilkudziesięciu młodych ludzi, w czasie którego dyskutowano o polityce, fi-

lozofii i historii. Był to w pewnym sensie „uniwersytet latający”, ale miał charakter alternatywny wobec 

funkcjonującego w tym samym czasie lewicowo-liberalnego, a założonego przez postkomunistycz-

nych dysydentów i ich współpracowników. Po sierpniu 1980 r., w okresie karnawału „Solidarności”, 

w warunkach znacznej – jak na PRL – liberalizacji i swobody działania, zaczęły ukazywać się (jako 

uzupełnienie dyskutowanych tematów) skrypty z artykułami i wykładami Brulińskiego. Pierwotnie 

sygnowano je nazwą Ruch Reform Narodowo-Społecznych. Taką też nazwę miała nosić projekto-

wana przez niego formacja polityczna, do której powstania ostatecznie jednak nie doszło. Pod koniec 

1980 r. pojawiły się pierwsze broszury z nazwą Unia Nowoczesnego Humanizmu. Początkowo opa-

trywano je symbolicznym równaniem: Ho (osobowość) = Hst (styl życia) = Mn (Naród).

W 1982 r. zastąpiono je mottem – cytatem z inwokacji aktu Unii Lubelskiej: „Wolni z wol-

nymi – równi z równymi”. W 1983 r. pojawiło się charakterystyczne logo wydawnictwa – orzeł 

w koronie z krzyżem na tarczy umieszczonej na brzuchu, okolony napisem: Unia Nowoczesnego 

Humanizmu. Opatrywano nim odtąd większość publikacji; wyprodukowano także ponad tysiąc 

metalowych znaczków dla osób uczestniczących w konwersatorium Brulińskiego i sympatyków 

UNH. (Zaprojektował je artysta grafik Adam Załęcki, docent warszawskiej ASP.6)

Wydawnictwo działało nieprzerwanie do 1989 r., będąc jedną z najdłużej funkcjonujących ofi-

cyn podziemnych. Zdaniem Jacka Bartyzela: „Jedynie Unia Nowoczesnego Humanizmu – pisał 

w 1987 r. – wyróżnia się oryginalniejszymi poszukiwaniami w dziedzinie filozofii politycznej, roz-

wijając koncepcje Józefa M. Hoene-Wrońskiego”.7 Była to zasługa przede wszystkim Brulińskiego, 

który bardzo dużo pisał. Redaktorzy Katalogu Biblioteki Narodowej przyznawali mu autorstwo 

26 publikacji „drugiego obiegu”.8 Publikował pod własnym nazwiskiem lub pseudonimami: 

4 

5 

6 

7 

8 
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„Obserwator”, „Obywatel”, „Władysław Znicz”, „W. Znicz”, „W.Z.B.” i „Świadek historii”.9 Jednak 

na podstawie szerszej kwerendy w innych archiwach krajowych okazuje się, że Bruliński opubli-

kował znacznie więcej, bo co najmniej 41 pozycji zwartych (w tym wiersze i tłumaczenia).10 Tak 

duża liczba publikacji plasuje go w pierwszej dziesiątce pisarzy i publicystów najczęściej wydawa-

nych i przedrukowywanych w publikacjach bezdebitowych (obok m.in. Miłosza, ks. Popiełuszki, J. 

Mackiewicza, L. Moczulskiego i in.).11 Obok pracy pisarskiej Bruliński często wygłaszał prelekcje 

o historii i  filozofii na spotkaniach przy kościołach, prowadził seminaria dla młodzieży; nieza-

leżnie od tego przez cały czas samodzielnie zarządzał wydawnictwem, 

zajmując się doborem publikacji, organizowaniem druku, kolportażem 

i rozliczeniami finansowymi. Wszystko to działo się w warunkach pełnej 

konspiracji, szczególnie w okresie stanu wojennego.

Wydawnictwo Brulińskiego nie interesowało dotąd specjalnie 

historyków zajmujących się „drugim obiegiem”. Zdaniem historyka 

Macieja Maryla12, UNH w porównaniu z takimi wydawnictwami, jak 
NOW-a i CDN należała do inicjatyw „mniejszych i efemerycznych”, 

podobnie jak Wydawnictwo „Przedświt”, Wydawnictwo „Głos”, 

Unia, Officyna Liberałów, Oficyna Literacka i in. Ocena ta nie wy-

daje się jednak uzasadniona. Przede wszystkim warto 

zauważyć, że UNH działała nieprzerwanie od 1980 do 

1989 r., co wśród inicjatyw tego rodzaju nie było czę-

ste. Już choćby ten fakt nie pozwala mówić o niej jako 

o  zjawisku efemerycznym. Nakładem UNH przez cały 

okres działalności ukazało się około 150 pozycji, nie li-

cząc krótkich dodruków nakładów wyczerpanych. Liczba 

ta świadczyła, że było to poważne, średniej wielkości wy-

dawnictwo. Co więcej, tylko w  latach 1982–1983, czyli 

w najtrudniejszym dla niezależnego słowa czasie stanu wo-

jennego, oficyna ta miała wydać 50 publikacji, co stanowiło 

wówczas ponad 10 proc. wszystkich niezależnych druków 

zwartych, które ukazały się na terenie Warszawy. Plasowało ją to beza-

pelacyjnie na pierwszym miejscu w stolicy pod względem liczby tytułów, 

przed takimi niezależnymi potentatami wydawniczymi, jak wspomnia-

ne wyżej NOW-a, CDN oraz Wydawnictwo Krąg.13 Należy przy tym 

zastrzec, że oczywiście nakłady „konkurentów” były nieporównywalnie 

większe niż 300–500-egzemplarzowe wydania UNH. Był to jednak, 

mimo wszystko, niewątpliwy sukces Brulińskiego; tym większy, jeżeli 

9 

10 

 
  

11 

12  

13 
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uświadomimy sobie, że dokonał tego samodzielnie i za własne pieniądze, mając za jedyną po-

moc wyłącznie kilku pracujących społecznie wolontariuszy. W tym czasie współpracowali z nim 

m.in. Henryk Goryszewski i Leszek Żebrowski. Poza Warszawą Bruliński utrzymywał kontakty 

z działającą w Poznaniu Konfederacją Młodej Polski „Rokosz” – organizacją skupiającą młodzież 

szkół średnich w Poznaniu, rozbitą przez SB w 1984 r.14 Wydaje się też, że przynajmniej przez 

pewien czas współpracował z wrocławskim środowiskiem NZS, z którym wspólnie opublikował 

kilka broszur i książek. 

Historia i ezoteryka 

Dorobek wydawniczy oficyny Władysława Brulińskiego był niezwykle różnorodny i trud-

ny do jednoznacznego zaszufladkowania określeniem „endecja”. Większość badaczy wydaw-

nictw niezależnych ogranicza działalność UNH do literatury antyżydowskiej i  antymasoń-

skiej. Jest to opinia obiegowa, odzwierciedlająca przesądy publicystyczne. Solidnych badań na 

ten temat jeszcze nie przeprowadzono. Wiadomo jednak, że horyzonty Brulińskiego wybie-

gały daleko poza stereotypy. Rzeczywiście nie unikał on tematów sensacyjnych, do których 

można zaliczyć publikacje dotyczące historii i teraźniejszości ruchów wolnomularskich i ich 

związków z Polską oraz Kościołem katolickim. Większość pozycji z tej dziedziny stanowiły 

dokonane przez niego tłumaczenia książek angielskich i niemieckich. Do tego rodzaju lite-

ratury, obejmującej około 35 publikacji, czyli około 20 proc. ogółu tytułów wydanych przez 

UNH, zaliczały się też broszury (rzadko książki) dotyczące stosunków polsko-żydowskich. 

Publikacje te, z  nielicznymi wyjątkami, koncentrowały się wokół kwestii związków Żydów 

14 
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z  komunizmem (żydokomuna) i  ich roli w  najnowszej historii Polski, zwłaszcza w  okresie 

stalinowskim.15 Pomijając „masonica”, stanowiące w większości przedruki książek przedwo-

jennych, to publikacje dotyczące historii PRL miały charakter publicystyczny, zbliżony mniej 

więcej stylem i tematyką do słynnego pamfletu Witolda Jedlickiego Chamy i Żydy, wydanego 

pierwotnie nakładem paryskiej Kultury.16 

Publikacje UNH traktowały również o walkach frakcyjnych w PZPR, choć nieco większą 

uwagę zwracano na etniczne podziały w strukturach władzy. W 1983 r. przedrukowano broszurę 

Stanisława Barańczaka Samobójstwo sandeueryzmu, stanowiącą rozprawę z postawą reprezento-

waną przez Artura Sandauera, literata, jednego z  intelektualnych filarów PRL, piewcy reżimu 

Jaruzelskiego i stanu wojennego.17 Przede wszystkim jednak wydawnictwa UNH skupiały się na 

opisywaniu zbrodni komunistycznych; publikacje te charakteryzowały się emocjonalnym stylem, 

gdyż powstały pod wpływem osobistych, tragicznych przeżyć i traumy autorów, którzy sami do-

świadczyli represji. Stąd też Bruliński i inni publikowani przez niego autorzy z wyraźną antypatią 

komentowali to, że winni zbrodni funkcjonariusze UB, sędziowie i prokuratorzy żydowskiego 

pochodzenia uniknęli kary, zmienili nazwiska na polsko brzmiące, a po 1956 r. zajmowali szereg 

intratnych i eksponowanych stanowisk.

Pochodną tego stosunku było podkreślanie przez niektóre wydawnictwa UNH negatywnej 

roli w KOR osób spokrewnionych z dawnymi stalinowcami, często mających pochodzenie ży-

dowskie. Zwracano przede wszystkim uwagę na dążenie do monopolizowania przez nich wszyst-

kich inicjatyw i  środowisk tworzących opozycję demokratyczną. Przykładem były rozważania 

Janusza Leonarda Majewskiego, niezależnego publicysty, utożsamiającego się z ruchem narodo-

wym, a w przeszłości współpracownika KOR, który następująco formułował tę kwestię: 

Wystąpienie KOR-u w 1976 r. spowodowało niewątpliwie pewną re-

akcję łańcuchową wyzwalania się niezależnych inicjatyw społecznych, któ-

ra uwieńczona została w cztery lata później powstaniem Solidarności. […] 

Myślę, że KOR doskonale zdawał sobie sprawę z charakteru tej przysługi, 

jaką wyświadczył niechcący naszemu narodowi, i dążył do tego, by jej roz-

miary ograniczyć do minimum. Innymi słowy mówiąc, dążył do tego, by 

wszelkie inicjatywy wyzwalające się w  wyniku owej reakcji łańcuchowej 

przechwytywać i kanalizować w korzystnym dla siebie kierunku, poszerza-

jąc przy tym zakres swych wpływów i oddziaływania społecznego.18 

Takie ujęcie tej tematyki budziło kontrowersje w środowiskach niezależnych, dając asumpt 

do ostrych ataków na wydawnictwo i zarzutów o antysemityzm. Gwoli ścisłości należy dodać, że 

autorem niektórych uznawanych za antyżydowskie publikacji był sam Bruliński; on sam jednak 

stanowczo odrzucał tego rodzaju oskarżenia. W jednej z broszur napisał: 

15 

16 

17 
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Nie byłem i nie jestem „antysemitą”. W konspiracji dawałem 

Żydom lewe dokumenty i pomagałem im ukrywać się. Za to gro-

ziła wtedy kara śmierci. Ale w Polsce Ludowej aresztował mnie 

Żyd, oskarżał Żyd, bił i katował Żyd. Nie o rasę jednak chodzi. 

Zbrodniarzy nie może chronić „antysemityzm”. […] Po doko-

naniu takich zbrodni nie ma miejsca [w Polsce – W.J.M.] ani 

dla morderców, ani dla ich synów.19 

W  innej ze swoich publikacji, odnosząc się do udziału 

Żydów w komunistycznym aparacie terroru, napisał: 

Nie należy jednak uogólniać i  twierdzić, że wszyscy 

Żydzi byli mordercami. Nikt tego nie czyni. Dlatego mate-

riał podany przez żyjącego świadka w tamtym okresie ułatwi 

rozróżnienie, gdy wskaże sprawców bez różnicy, do jakiego 

należeli narodu. Bo przecież zbrodni dokonywali również 

polscy prokuratorzy, sędziowie, funkcjonariusze Urzędu 

Bezpieczeństwa, publicyści, karierowicze. […] Zbrodnia po-

zostaje zbrodnią, niezależnie do tego, kto jej dokonał.20    

Wbrew stereotypom narosłym wokół UNH publikacje o  te-

matyce masońskiej i  żydowskiej stanowiły niezbyt duży, 

choć rzucający się w oczy na tle innych oficyn „drugoobie-

gowych”, fragment oferty wydawniczej. Odzwierciedlało to 

nie tylko własne predylekcje wydawcy, ale przede wszystkim 

oczekiwania klientów podziemnego rynku wydawniczego. 

Należy pamiętać, że UNH nie miała subsydiów ze źródeł „so-

lidarnościowych”; mogła liczyć tylko na wiernych czytelników, 

którzy finansowali jej działalność, kupując publikacje. W wielu 

środowiskach była jednak kojarzona tylko z  tą tematyką; rów-

nież na niej koncentrowali się krytycy Brulińskiego, nie zwracając 

uwagi na główne pole jego działalności wydawniczej, tj. literaturę 

o  szeroko rozumianej problematyce historycznej, dotyczącą tzw. 

białych plam historii. A  to właśnie przybliżanie historii zakazanej 

przez cenzurę i nieznanej stanowiło główny cel UNH. Wskazują na 

to choćby liczby nakładów poszczególnych tytułów, np. pięć wydań 

pracy IV Rozbiór Polski Romana Wawrzonka (ps. „Skałuba”); czte-

ry wydania broszury Epilog Wileńskiej AK, zawierającej zatrzymany 

przez cenzurę rozdział opracowania Romana Koraba Żebryka21, 

czy dwukrotnie wydana broszura Katyń Ryszarda Zielińskiego (ps. „Jan Abramski”). 

Ponadto w dorobku UNH znalazły się prace: Stanisława Świaniewicza (dwa wydania), Zapiski 
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więzienne kard. Stefana Wyszyńskiego (dwa wydania), skrót Archipelagu Gułag Aleksandra 

Sołżenicyna, trzytomowa Historia Polski Wacława Sobieskiego (dwie edycje), Mariana Kukiela 

Generał Sikorski – żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej czy Nomenklatura Michaiła Wosleńskiego 

(wspólnie z oficyną Vist i NZS Uniwersytetu Wrocławskiego). Wśród opublikowanych broszur 

i książek były ponadto wspomnienia żołnierzy AK, więźniów okresu stalinowskiego i łagierni-

ków, czyli typowy asortyment wydawnictwa niezależnego z lat 80.

Bruliński na tym jednak nie poprzestawał. Jako wydawca był też prekursorem szeroko po-

jętej literatury ezoterycznej i okultystycznej; wśród wydawnictw UNH znajdowały się jego lub 

przez niego tłumaczone publikacje dotyczące futurologii, spirytyzmu, np. zapiski z seansów spi-

rytystycznych, „reportaże z zaświatów” czy zbiory przepowiedni dotyczących przyszłości Polski 

i  świata. Paradoksalne może się wydawać, że innym działem w dorobku oficyny była religijna 

literatura katolicka, i to jak najbardziej ortodoksyjna: dokumenty kościelne, rozprawy religijno-

-filozoficzne dotyczące etyki chrześcijańskiej, filozofii św. Tomasza i historiozofii. W znacznej 

części ich inspiracją były prace Feliksa Konecznego i Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, zaś pro-

pagowanie dorobku obu myślicieli stanowiło jeden z głównych celów UHN (ukazało się co naj-

mniej dwanaście pozycji autorstwa Konecznego). Ostatnią, najmniej liczną, grupę wydawnictw 

stanowiły tomiki poezji i pieśni narodowych oraz książki należące do przedwojennej literatury 

pięknej, które zostały zatrzymane przez cenzurę PRL, np. wspomnienia Kornela Makuszyńskiego 

Radosne i smutne (1922), wydane w dwóch tomach w 1983 r.

Wreszcie polityczny i endecki charakter UNH znajdował swój wyraz w edycjach prac kla-

syków polskiego ruchu narodowego, w  szczególności Romana Dmowskiego (cztery pozy-

cje) i  Jędrzeja Giertycha (dziewięć pozycji), ale także publikacjach takich autorów, jak: Adam 

Doboszyński, Władysław Folkierski, Roman Rybarski, Stanisław Grabski, Stanisław Głąbiński, 

Jan Rembieliński, Aleksander Kędzior czy Wojciech Wasiutyński (Słownik Polityczny). Do lite-

ratury politycznej należy też zaliczyć wydanie w 1982 r. pełnego tekstu „Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka”, a także szereg broszur autorstwa Brulińskiego, w których krytykował ideologię 

marksistowską i komunizm z punktu widzenia filozofii i chrześcijaństwa, np. Co to jest marksizm? 

(1981), Marksizm i szatanizm (1981).

Stereotyp „endeka-ubeka” – od Kultury Niezależnej do Polityki

Działalność UNH, jak napisałem wyżej, spotykała się z ostrą krytyką liberalnych i  lewico-

wych kręgów opozycji demokratycznej. Już w czasie stanu wojennego o Brulińskim rozpuszczano 

„pocztą pantoflową” plotki (zresztą całkowicie bezpodstawne), jakoby miał związki z nacjonal-

-komunistycznym środowiskiem Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald”. W  późniejszym 

okresie pojawiły się zarzuty współpracy agenturalnej z SB.22 Niektórzy przedstawiciele środowisk 

post-korowskich wskazywali na UNH jako oficynę, której działalność miała być inspirowana lub 

przynajmniej tolerowana przez SB. Świadczyć o tym miało wydanie, rzekomo przez UNH, bro-

szury Idy Martowej (najpawdopodobniej pseudonim Ryszarda Gontarza) Marzec 1968. Nieudana 
próba zamachu stanu, którą uznaje się za fałszywkę esbecką. O ile nie ma w zasadzie wątpliwości 

co do esbeckiej proweniencji tego dziełka, to fakt jego publikacji przez Brulińskiego niczego nie 

dowodzi: nie musiał on bowiem być świadomym tego faktu. Ponadto inspiracja SB często polega-

ła właśnie na tym, że tego rodzaju publikacje starano się drukować w wydawnictwach prawdziwie 

niezależnych, a nie zaś kontrolowanych; chodziło bowiem o to, żeby nie pojawiły się w stosunku 

22 
w 
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do nich podejrzenia o  agenturalność. Podobne wątpliwości pojawiają się w  sprawie posądzeń 

Brulińskiego o współpracę z SB; w materiałach „bezpieki”, przejętych przez IPN, jest co prawda 

mowa o inwigilowaniu Brulińskiego, ale nie ma jakiegokolwiek potwierdzenia faktu, jakoby pod-

jął współpracę agenturalną.

Negatywna aura wokół UNH spowodowała, że na łamach prasy drugoobiegowej otwar-

cie atakowano to wydawnictwo. Początkowo nie pisano wprost: w kwietniu 1985 r. na łamach 

Kultury Niezależnej23, periodyku o  proweniencji lewicowo-liberalnej, pojawiła się informacja 

o przypadkach kolportowania przez „agentów SB i współpracujących z nimi maniaków” broszu-

rek „antysemickich” w kilku warszawskich kościołach. Był to wstęp do wyjątkowo tendencyjne-

go i zmanipulowanego opisu spotkania środowiska narodowego w kościele p.w. Matki Boskiej 

przy ul. Zagórnej.24 Działające tam Duszpasterstwo Akademickie im. św. Maksymiliana Marii 

Kolbego (powstałe około 1984 r.) skupiało działaczy większości warszawskich środowisk naro-

dowych – od Narodowego Odrodzenia Polski i  Nowych Horyzontów po uczestników salonów 

mec. Napoleona Siemaszki i Leona Mireckiego. Organizowano uroczyste obchody rocznic pa-

triotycznych, odczyty dotyczące nieznanych lub zakazanych tematów z dziejów Polski i historii 

ruchu narodowego.25 Opozycyjne środowiska liberalno-lewicowe starały się skompromitować 

tę inicjatywę; początkowo pojawiały się plotki o skrajnym antysemityzmie kolportowanych tam 

wydawnictw i wygłaszanych odczytów, później zarzuty o fanatyzm, faszystowskie czy wręcz na-

zistowskie sympatie uczestników spotkań.26

To właśnie przy ul. Zagórnej dystrybuowano najwięcej publikacji wydawanych przez UNH. 

Prawdopodobnie dlatego obie te inicjatywy stały się obiektem kolejnych brutalnych napaści ze 

strony niektórych czasopism niezależnych. We wrześniu 1985 r. na łamach Kultury Niezależnej 
J.U. Szpakowicz, omawiając zupełnie inny temat, wspomniał jednak o UNH, określając ją mianem 

„najciemniejszej z formacji postendeckich”. Komentując fragmenty jednej z broszur, wybrane dość 

tendencyjnie i wyrwane z kontekstu, zasugerował, że wydawnictwo to ma swoich „mocodawców”. 

Dla ówczesnego czytelnika był to czytelny sygnał, wskazujący na powiązania agenturalne i ostrze-

gający przed kontaktami z „prowokatorami”. Identyczne insynuacje autor wysunął pod adresem 

konserwatywno-niepodległościowego wydawnictwa „Antyk”27 i trockistowskiej Sprawy robotni-
czej.28 Obecnie na podstawie materiałów IPN wiadomo, że żadna z  wymienionych inicjatyw 

wydawniczych nie miała, ani wówczas, ani później, koneksji esbeckich. Ale w 1985 r. informacja 

23  
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poszła w świat, a co ważniejsze – nie można jej było 

w żaden sposób zdementować ani odwołać. W przy-

padku redakcji Kultury Niezależnej było to zachowa-

nie w najwyższym stopniu naganne, tym bardziej, że 

w środowisku opozycyjnym doskonale zdawano sobie 

sprawę, kto jest organizatorem UNH, i że zwyczajnie 

nie wypada szkalować tak zasłużonej osoby, opierając 

się jedynie na domysłach i plotkach.

Tymczasem redakcja Kultury Niezależnej nie miała 

zamiaru z  niczego się wycofywać, kontynuując oskarże-

nia wobec UNH, choć już w nieco zawoalowanej formie. 

W  tym samym bowiem numerze zamieszczono list 

Antoniego Pawlaka (występującego pod pseudonimem 

Adam Wrzeszcz), który napisał, że antysemityzm sta-

nowi cechę charakterystyczną społeczeństwa polskiego, 

w tym także wielu osób z kręgów opozycyjnych.29 Nie 

sprecyzował przy tym, czy „antysemityzmem” jest jedy-

nie wiara w teorie spiskowe, o czym wspomniał w liście, 

czy też są jeszcze jakieś inne jego wyznaczniki. Redakcja 

skomentowała te wywody stwierdzeniem, że podsycanie 

antysemityzmu jest działaniem SB, a „na policyjny rodo-

wód akcji wskazuje między innymi użycie bogatego zesta-

wu wyżej wspomnianych «materiałów pomocniczych»”30, 

co pośrednio także wskazywało na wydawnictwa UNH. 

W ten sposób plotka w połączeniu z insynuacją stały się 

faktem prasowym i  informacją w pełni wiarygodną, bo 

opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie niezależnym.

Miało to swoje daleko idące konsekwencje. Według 

Andrzeja Osęki, informację o agenturalnej proweniencji 

UNH rozesłano do kolporterów publikacji niezależnych. 

W kilku pismach miały pojawić się ostrzeżenia w rodzaju: 

„Ostrzegamy naiwnych i  zaperzonych: podziemna ube-

cja jest groźniejsza niż naziemna. Sieje nienawiść, jątrzy, 

tworzy wroga zastępczego. Zniekształca i fałszuje historię. 

Czyni to, sterując ludźmi uważającymi się za uczciwych, bogobojnych. Wysoko podnosi Krzyż, 

sławi Boga i Ojczyznę, a także Naród, Naukę i Nowoczesność. Uwaga – – – Unia Nowoczesnego 

Humanizmu”.31 Niewątpliwie zaciążyło to na prestiżu wydawnictwa i  jego wiarygodności, co 

z kolei wpłynęło na ograniczenie dostępności jego publikacji oraz obniżenie sprzedaży.

Sprawa duszpasterstwa przy ul. Zagórnej i kolportowanych tam wydawnictw (w tym także 

UNH) stała się też tematem dyskusji redakcyjnej w jednym z numerów niezależnego tygodni-

ka KOS, opublikowanej w kwietniu 1987 r. pod wiele mówiącym tytułem „Kolporterzy niena-

wiści”.32 W tekście tym znalazły się otwarte pomówienia o agenturalność wobec uczestników 

29 
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odbywających się tam spotkań i osób kolportujących w ich trakcie „bibułę”. Miało to uzasadniać 

fakt złamania tabu i podania adresu miejsca pochodzenia endeckich wydawnictw. „Dlaczego wy-

kluczasz, że cały ten «kiosk» działa z inspiracji ubeckiej i korzysta z protektoratu SB? Przecież te 

broszury sprzedawane są w sposób jawny. Dlaczego nie przyjąć narzucającej się wprost hipotezy, 

że drukowane to jest na Rakowieckiej”.33

Sprawa Zagórnej i wydawnictw UNH wyszła daleko poza łamy regionalnego, bądź co 

bądź, pisma KOS. Informacja na ten temat pojawiła się w lewicowym francuskim Libération, 

a  przede wszystkim na łamach paryskiej Kultury. Tam już wprost mowa była o  Unii 

Nowoczesnego Humanizmu jako o oficynie specjalizującej się w publikacjach antyżydow-

skich. Dalej autor, powołując się na „pewnego działacza” podziemia, przeprowadził analizę 

techniczną i finansową działalności UNH. Stwierdzi np. że oficyna ta posiada łatwość dodru-

ków, a „grube księgi (np. Giertych) szyte są profesjonalnie w dużej drukarni”.34 Podejrzanym 

wydało mu się także oferowanie kolporterom 20–25 proc. rabatu, który – zdaniem cytowane-

go – jest zbyt duży, albowiem powszechnie przyjętym było 10 proc. Spekulował też, że „w 40 

gotowych tytułach zamrożone jest szacunkowo 20–25 milionów złotych. Pozycje żydożercze 

są zawsze na składzie, a wspomnień, historii czy innych książek uczciwych zwykle «chwilo-

wo brak» lub jest ich mało…”.35 Cały wywód sprowadzał się do wymienienia kilku faktów 

i domysłów, które bynajmniej nie potwierdzały tezy o agenturalności, np. jakość wykończenia 

książek UNH (szycie) nie różniła się niczym od publikacji wielu innych wydawnictw „dru-

giego obiegu”, nie musiała więc być wykonywana w „dużej drukarni”.36 Zresztą podanie in-

formacji o wykorzystaniu państwowej drukarni do wydawania i oprawy nielegalnych książek 

już samo w sobie było rodzajem denuncjacji. Jak wiadomo z bibliografii wydawnictw UNH, 

prac na tematy ogólno historyczne („uczciwych”, jak nazwał je autor) było dużo i miały one 

niekiedy po dwa, trzy i więcej wydań. Obliczenia zamrożonego kapitału były czysto hipo-

tetyczne i na niczym nie oparte – w przeliczeniu według ówczesnego kursu było to ponad 

170 tys. USD, co stanowiło wówczas kwotę astronomiczną, więc bardzo wątpliwe, aby które-

kolwiek, nawet z  dużych wydaw- nictw „drugiego obiegu”, dysponowało takim kapitałem. 

33  
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Rozważania te kończyło stwierdzenie, odnoszące się wprost do Brulińskiego (choć bez po-

dania nazwiska), że jest on maniakiem, korzystającym z „czyjejś pomocy finansowej, najwy-

raźniej za wiedzą i zgodą policji”.37

Może się wydać zaskakujące, że w  atakach na Brulińskiego i  UNH lu-

dziom z opozycji sekundowali przedstawiciele reżimu. Zjadliwy komentarz 

na łamach warszawskiej Polityki poświęcił tej sprawie dziennikarz i tuba stanu 

wojennego – Ryszard Marek Groński.38 Fakt sprzedawania „antysemickich 

publikacji” oburzył go nawet mniej niż treść jednej z broszur UNH, w której 

Groński odnalazł fragment, odnoszący się do marksizmu jako ideologii sa-

tanistycznej i „demonicznego kolektywizmu”.39

Anatomia linczu

Sprawa Zagórnej została rozdmuchana do rangi skandalu, gdy 

w rzeczywistości w asortymencie sprzedawanych tam publikacji znaj-

dowała się co najmniej setka tytułów i tylko nieliczne z nich można 

uznać za antyżydowskie.40 Wykorzystywano to jako pretekst, żeby 

zdyskredytować środowisko narodowe oraz rzucić cień na Kościół ka-

tolicki i jego hierarchów, którzy mieli „zgrzeszyć” nadmierną tolerancją 

lub nawet czynnym wsparciem dla tego rodzaju „ekscesów”.41 Wydaje 

się więc, że chodziło nie tyle o oprotestowanie antysemickich publi-

kacji, co o brutalne zwalczanie przeciwników politycznych. Zarówno 

bowiem w  KOS-ie, jak i  w  Kulturze, autorzy precyzyjnie wskazywali 

miejsca, w których odbywała się nielegalna działalność i dystrybuowano 

publikacje podziemne.42 Trudno oprzeć się wrażeniu, że artykuły te za-

wierały element denuncjacji, gdyż złamano jedną z głównych zasad postę-

powania niezależnych mediów w PRL: nie szkodzić politycznej konku-

rencji z podziemia i nie upubliczniać miejsc kolportażu nielegalnej bibuły. 

I choć działalność na Zagórnej była tajemnicą poliszynela (podobnie jak 

wiele opozycyjnych inicjatyw przykościelnych w  tym okresie), to jed-

nak takie informacje podane oficjalnie, szczególnie na Zachodzie, mogły 

spowodować, że władze komunistyczne na pokaz ukarzą np. proboszcza, parafię lub osoby 

zaangażowane w  działalność UNH. Po prostu tego rodzaju publicystyka motywowała SB do 

działań represyjnych; to czy one nastąpiły, czy też nie, stanowi osobne zagadnienie.43
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Można i trzeba rozumieć obiekcje części środowisk opozycyjnych wobec 

niektórych publikacji UNH, np. poruszanie zagadnień związanych ze stereo-

typem żydokomuny mogło wówczas wiele osób zdziwić lub szokować, ludzie 

nie mieli pojęcia o tej tematyce, albowiem dopiero od niedawna, w wolnej 

i  demokratycznej Polsce, stała się ona przedmiotem dyskusji naukowców 

oraz publicystów.44 Niemniej decydenci „drugiego obiegu” – jak 

mało kto – powinni dbać w swoich publikacjach o wysokie stan-

dardy etyczne, gdyż to one miały odróżniać ich od funkcjonariuszy 

mediów ówczesnego reżimu. Powinni także rozumieć, że uprze-

dzenia polityczne i  tematy tabu nie mogą zdominować naczelnej 

zasady, jaką jest wolność słowa. Walka o nią stanowiła bowiem ich 

misję i główny cel całej polskiej opozycji demokratycznej. W tym 

przypadku natomiast, jak się wydaje, zwyciężyło polityczne zacie-

trzewienie i chęć zdyskredytowania za wszelką cenę niepokornego 

wydawcy.

Absurdalnym wydaje się wysuwanie zarzutu o agenturalność czy 

charakter prowokacyjny na podstawie tego, że jakieś wydawnictwo 

opublikowało książkę autora, który okazał się tajnym współpracow-

nikiem SB. Jest oczywistym, że w  tamtym czasie nie było możli-

wości zweryfikowania autorów. Unia Nowoczesnego Humanizmu 

rzeczywiście wydała broszurę autorstwa Bogusława Rybickiego (TW 

„Rogulski”); oficynie przypisuje się również publikację broszurki Idy 

Martowej o  marcu 1968, o  której wspomniałem wyżej.45 Można 

więc uznać, że jeżeli na około 150 książek pojawiły się dwie, których 

autorzy budzą obiekcje, to ostatecznie nie jest to zły wynik. Takie 

wypadki w  innych niezależnych wydawnictwach zdarzały się dość 

często i nie można ich było w żaden sposób uniknąć. W tym czasie 

w  dorobku innych zasłużonych oficyn podziemnych można znaleźć 
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nieporównywalnie więcej publikacji ludzi zarejestrowanych przez SB jako tajni współpracownicy, 

w tym takich sztandarowych postaci opozycji, jak np. Lesław Maleszka czy Andrzej Szczypiorski. 

Czy oznacza to, że np. NOW-ej można postawić zarzut, że miała charakter agenturalno-pro-

wokatorski? Na pewno nie, a autora takiego stwierdzenia uznano by – i słusznie – za osobę co 

najmniej niepoważną. Dlaczego zatem w stosunku do Brulińskiego i jego oficyny stosuje się inne 

standardy? Czy dalej mają na to wpływ względy polityczne? Jest to postępowanie niegodne i mo-

ralnie naganne, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę fakt, że zarzut agenturalności postawiony 

publicznie działaczowi podziemia był najcięższym z oskarżeń i równał się właściwie jego „śmierci 

cywilnej”.

Można zatem mówić o  kampanii zniesławiania i  linczu, którą przeciwko Władysławowi 

Brulińskiemu wytoczyli ludzie, którzy jako działacze podziemia cieszyli się zaufaniem dużej czę-

ści społeczeństwa. A były to osoby, które swój prestiż budowały na powoływaniu się przez cały 

czas na zasady moralne. Nagonka na Brulińskiego trwała przez kilka lat, ale nawet po upadku 

komunizmu oskarżonemu nie udało się oczyścić z hańbiących zarzutów. Inna sprawa, że będąc 

już człowiekiem w podeszłym wieku, nie miał już na to ani sił, ani możliwości, ani środków.46 

Zmarł w Warszawie 3 lipca 1998 r.

* * *
Podsumowując, można stwierdzić, że opisane wyżej działania przeciwko Władysławowi 

Brulińskiemu i UNH były wycinkiem szerszej akcji środowisk opozycyjnych o proweniencji lewi-

cowo-liberalnej, których strategicznym celem było – jak się wydaje – wyrugowanie z przestrzeni 

politycznej i społecznej zarówno ludzi, jak i całej tradycji polskiego ruchu narodowego. Podobne 

plotki i oskarżenia o „agenturalność”, może nie w takim stężeniu jak wobec UNH, ale pojawiały 

się w drugiej połowie lat 80. pod adresem innych wydawnictw i czasopism, odwołujących się do 

tradycji ruchu narodowego; dotyczyło to struktur Narodowego Odrodzenia Polski, czasopism 

młodzieżowych Pod Prąd, Nowe Horyzonty, a także Wydawnictwa Narodowego „Chrobry”. 

Wiele osób mających w tym czasie kontakt z publikacjami niezależnymi pamięta rozmowy 

z kolporterami, którzy z uśmiechem informowali kupujących, że mają co prawda jeszcze taką 

a taką gazetkę lub broszurę, ale to „jakaś endecja i chyba nie całkiem czysta sprawa”.47 W 1989 r. 

pod Uniwersytetem Warszawskim, gdzie funkcjonował półoficjalny rynek prasy i książek nie-

zależnych, został pobity kolporter publikacji o tematyce narodowej, a jego towar zniszczono.48 

46 

47 

48 
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Sprawcy tej napaści nie byli bynajmniej ubekami, lecz należeli do środowiska podziemnego NZS, 

skupionego wokół Jacka Kuronia (co wcale nie oznacza, że to on właśnie był jej inspiratorem). 

Można uznać, że pośrednią przyczyną tego incydentu była atmosfera pomówień o agenturalność 

wobec narodowców, które rozsiewały środowiska lewicowo-liberalne, tak jak miało to miejsce 

w przypadku Brulińskiego. 

Atmosferę niechęci wobec endecji i związanych z nią publikacji daje się zauważyć nieformal-

nie od samego początku istnienia „drugiego obiegu”. Antyendeckie fobie dominowały w myśle-

niu wielu działaczy opozycji demokratycznej, zwłaszcza środowiska korowskiego. Świadectwem 

tego jest fragment artykułu Jacka Kuronia, opublikowanego na dwa lata przed Sierpniem ’80: 

„Jestem przekonany, że ideologia narodowa – totalitarna odrodzi się w naszym kraju tak w opo-

zycji, jak i w aparacie władzy. Komunizm jako ideologia w Polsce nie istnieje. Za głównego prze-

ciwnika ideowego opozycji demokratycznej uważam więc totalitaryzm narodowców”.49 Można 

więc domniemywać, że skoro już w 1978 r. endecy wydali się Kuroniowi bardziej niebezpieczni 

niż SB i PZPR, to późniejsza wrogość ludzi opozycji do drugoobiegowych publikacji „endec-

kich” była konsekwencją tego stanowiska. W  1987 r. ten negatywny stosunek został zapisany, 

choć nie wprost, w wytycznych dla wydawców podziemnych – opracowaniu sporządzonym przez 

Społeczną Radę Wydawców Niezależnych. To gremium, tworzone przez osoby reprezentujące 

największe wydawnictwa, uzurpowało sobie prawo występowania w imieniu wszystkich wydaw-

ców niezależnych. We wspomnianym dokumencie stwierdzano m.in. że wachlarz poglądów re-

prezentowany w publikacjach „drugiego obiegu” jest „szeroki i niemal nieograniczony […] poza 

zupełnymi skrajnościami z  lewa i  prawa”.50 W  tym przypadku „skrajność z  prawa” oznaczała 

rzecz jasna wydawnictwa odradzającego się ruchu narodowego, dla których nie przewidywano 

nie tylko możliwości pomocy finansowej (na co mogły liczyć inne oficyny), ale w ogóle egzysten-

cji w ramach szeroko rozumianego „drugiego obiegu”, a prawdopodobnie odmawiano im nawet 

miana publikacji niezależnych.

Społeczna Rada Wydawnictw Niezależnych miała ambicję wpływania na kształt niezależne-

go ruchu wydawniczego, a w szczególności podwyższania poziomu i wartości wydawanych prac. 

W  jaki sposób próbowano tego dokonać? Wskazując wydawcom publikacje, których wydanie 

było błędem, gdyż nie spełniały kryteriów, jakie stawiano przed publikacjami niezależnymi, a na 

straży których stała właśnie owa Rada. W jej dokumencie programowym czytamy: 

Uwagi krytyczne dotyczą doboru pozycji w niektórych wydawnictwach. 

Zdarzają się, chociaż niezbyt często, [przypadki – W.J.M.] szmiry […] 

lub antykomunistycznego prymitywu w rodzaju Lenina Ossendowskiego. 

Rysuje się niebezpieczeństwo innych podobnych inicjatyw, animowanych 

chęcią „przyłożenia czerwonemu”. Należy dążyć do znalezienia skutecz-

nych form perswazji lub antybodźców. Inaczej pogoń za doraźnym efektem 

czy zyskiem i schlebianie złym gustom może dawać opłakane skutki.51

49 , 

50 

51  
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Zrozumiałe zatem jest, że skoro niedopuszczalnym czynem było dla podziemnej oficyny 

w 1987 r. wydanie antykomunistycznej powieści Lenin (skądinąd Ferdynand Antoni Ossendowski 

był świetnym, uznanym w Polsce i  na świecie pisarzem), to publikowanie takich autorów, jak 

Dmowski, Koneczny czy Giertych stanowiło już zapewne w oczach członków tejże społecznej 

rady nieomal zbrodnię. Nie mówiąc nawet o wspomnianej wyżej broszurze Marksizm i satanizm, 

która tak oburzyła reżimowego propagandystę Grońskiego. Można jedynie przypuszczać, że 

w wypadku Brulińskiego zastosowano maksimum wspomnianych „antybodźców”, ale czy w in-

nych przypadkach również interweniowano i czy zastosowano tylko „perswazję”? 

Nie ulega wątpliwości, że nurt narodowy opozycji demokratycznej w  latach 80. (którego 

częścią była UNH) był słaby, podzielony i  stanowił jedynie cień swojej przedwojennej potęgi 

politycznej. Warto jednak postawić pytanie, na ile sytuacja ta wynikała wyłącznie ze sporów we-

wnętrznych, nieudolności działaczy oraz przeciwdziałania SB, która paraliżowała jego aktywność, 

a w jakim stopniu przyczyniła się do tego negatywna kampania zniesławiania i manipulacji, pro-

wadzona przez ośrodki opozycyjne, cieszące się dużym kredytem zaufania publicznego. Sprawa 

wymaga jeszcze szczegółowych badań i dalszej kwerendy archiwalnej; warto bowiem sprawdzić, 

czy inne wydawnictwa, np. piłsudczykowskie lub konserwatywno-liberalne, również doświadczy-

ły „perswazji” i „antybodźców”, czyli spotkały je podobne szykany i denuncjacje. Jednak fakt, że 

tego rodzaju kampania miała miejsce w stosunku do odradzającego się ruchu narodowego, i że 

działania te okazały się skuteczne nie ulega wątpliwości.

*
“Beware of the Union of Modern Humanism!”. The character assassination campaign  

against Władysław Bruliński

Władysław Bruliński (1915–1998) was a Polish nationalist movement activist, philosopher, writer, poet, 

and one of the organizers of the independent underground publishing movement during the communist-

imposed martial law period. He could also be proud of his exploits as a veteran: first, in 1939, he fought in 

the ranks of the Polish military against the invading Germans; afterwards, he struggled against the Nazi 

and Soviet occupiers as a soldier of the Home Army (AK). Having been arrested by the Soviet NKVD 

in 1941, he survived his own execution, and spent a total of ten years in communist prisons after the war. 

During the early 1980s, the founded the underground publishing house, the Union of Modern Humanism, 

which operated without interruption until 1989 and managed to publish approximately 150 books and 

brochures. During the mid-1980s the left-liberal wing of the opposition movement accused him publically 

of alleged collaboration with the communist secret police. The charge turned out to be false, for the archives 

of the Security Service (SB) contain no evidence to support it. The following article focuses on the life of 

Władysław Bruliński and the character assassination campaign waged against him.
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Weryfikacja przeprowadzona na początku 1982 r. do dziś budzi emocje i  spory w  środowisku 

dziennikarskim. Nie doczekała się ona do tej pory całościowego opracowania. Jacek Snopkiewicz pisał 

w 1991 r., że „po weryfikacji obejmującej tysiące ludzi, przeprowadzanej przez dziesiątki weryfikatorów 

nie pozostał jednak ślad na papierze. Nie zleźliśmy żadnego protokółu, żadnego sprawozdania, żadne-

go podpisu”.1 Po latach można stwierdzić, że na szczęście dziennikarz telewizyjny nie miał całkowitej 

racji. Zachowały się dokumenty z posiedzeń prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji, gdzie 

akceptowano przeprowadzane czystki. Ta dokumentacja, uzupełniona o pochodzące z innych zbiorów 

archiwalia (w tym z archiwów byłej Służby Bezpieczeństwa oraz dokumenty Polskiej Zjednoczonej 

Partii Robotniczej), pozwala z coraz większą dokładnością odtwarzać nie tylko przebieg samej wery-

fikacji, ale także opisywać ludzi i ich zachowanie – po obu stronach. Dyrektorowi Biura Kadr Komisji 

do spraw Radia i Telewizji Wiesławowi Guzowskiemu, który „zadbał” o to, aby po tym procederze nie 

pozostało zbyt wiele śladów, nie wszystko udało się zlokalizować i zniszczyć.2

Dotychczas o weryfikacji pisano w publikacjach wspomnieniowych, takich jak książka Macieja 

Łukasiewicza3, publikacja Wspomnienia niekontrolowane4, w której najwięcej uwagi sprawie wery-

fikacji poświęciła Barbara Rogalska.5 Autorami artykułów o charakterze naukowym dotyczących 

weryfikacji byli: Grzegorz Majchrzak6, Piotr Kardela7 i Paweł Szulc.8 Najwięcej dokumentów 

1 

2 

3 

4  

5 

6 

 

7 
,  

, , 

8 

Niezabliźnione rany
Weryfikacja w mediach w czasie stanu wojennego

02 Artykuly indd 102 2012-10-31 10:37:04



dotyczących weryfikacji, w wielu przypadkach po raz pierwszy, opublikowano w  tomie Polskie 
Radio i Telewizja w stanie wojennym.9

Po wprowadzeniu stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. przystąpiono do weryfi-

kacji dziennikarzy prasy, radia i telewizji oraz pracowników administracji, wydawnictw, drukarni, 

kolportażu i techniki Polskiego Radia i Telewizji. Przed rozmowami stworzono listy osób pracu-

jących w danej rozgłośni wraz z ich charakterystykami. Miały one ułatwić pracę i podejmowanie 

decyzji komisjom. Ustalono zasady weryfikacji i składy komisji.10 Już jednak tej nocy w warszaw-

skiej centrali radia i telewizji „urlopowano” ponad 60 proc. pracowników (dwustu spośród nich 

nie otrzymało wstępu na teren Radiokomitetu „ze względu niewłaściwych postaw politycznych 

oraz aktywnej działalności w realizacji niezgodnej z linią partii celów i zadań programowych”). 

Zarzuty te dotyczyły w szczególności Naczelnej Redakcji Programów Literackich oraz Naczelnej 

Redakcji Programu III Polskiego Radia.11 

Nie inaczej było w  innych rozgłośniach. I  tak np. redaktor naczelny Polskiego Radia 

w  Gdańsku powołał czteroosobową grupę złożoną z  dziennikarzy, pracowników techniki 

i administracji, „niezbędną do funkcjonowania obiektu”, a pozostałą część załogi wysłano na 

urlop do odwołania – na podstawie zarządzenia prezesa Radiokomitetu z 13 grudnia 1981 r.12 

Jagienka Wilczak, pracująca wówczas w  rzeszowskim radiu, wspominała: „Gdy w  niedzielę 

wprowadzono stan wojenny, moja pierwsza myśl była jedna. Dostać się do radia i zabrać rzeczy 

– czułam, że mnie zwolnią. Przestępowałam przez śpiących w redakcji żołnierzy, gdy składałam 

swoje książki. Cały czas byłam obserwowana, co robię. W poniedziałek już nas nie wpuścili. 

Dowiedziałam się, że jesteśmy zawieszeni i mamy czekać na wezwanie na rozmowę”. Jej ko-

leżanka z pracy, Anna Hetmańska, dodawała: „Jeszcze w poniedziałek byłam przesłuchiwana. 

We wtorek też”.13

Dla przeprowadzenia weryfikacji w  centrali Komitetu do spraw Radia i  Telewizji oraz 

ośrodkach regionalnych powołano 33 zespoły główne oraz 103 podkomisje, w których pra-

cowało ponad 570 osób.14 W  Komitecie do spraw Radia i  Telewizji weryfikacja rozpoczęła 

się w pierwszej dekadzie stycznia. W skład komisji wchodzili m.in. przedstawiciele Wydziału 

Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR, Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Warszawie, funkcjo-

nariusze MSW i oficerowie Wojska Polskiego, przedstawiciele GUKPPiW oraz kierownictwa 

Radiokomitetu. Weryfikacja odbywała się dwuetapowo – najpierw poddano jej dziennikarzy 

funkcyjnych (redaktorów naczelnych, ich zastępców oraz kierowników poszczególnych redak-

cji), w drugim etapie weryfikowani byli pozostali dziennikarze, także pracownicy administra-

cyjni i techniczni. Różnił się też skład komisji weryfikacyjnej. Dla pracowników funkcyjnych 

liczyła ona sześć osób (przedstawiciele WRON, KC PZPR, KW i  KZ PZPR, MSW oraz 

kierownictwa Komitetu do spraw Radia i Telewizji), zaś dla pozostałych dziennikarzy liczyła 

jedynie trzy osoby (redaktor naczelny, przedstawiciel WRON i KZ PZPR). Orzeczenie ko-

misji weryfikacyjnej w Radiokomitecie podlegało zatwierdzeniu przez prezydium Komitetu. 

9  

10  , 

11  

12 

13 

14  
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Prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji rozpatrywało również ewentualne odwołania 

osób negatywnie zweryfikowanych.15

Barbara Rogalska wspominała o  takiej komisji, działającej na przełomie marca i  kwietnia 

1982 r. w budynku RSW „Prasa-Książka-Ruch” przy pl. Unii Lubelskiej. Na jej czele stał Jan 

Grzelak, zastępca kierownika Wydziału Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR. W jej skład wchodzili 

prezes Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, dyrektor Biura Kadr Komitetu do 

spraw Radia i Telewizji lub dyrektor kadr z wydawnictwa prasowego, przedstawiciele MSW, KW 

PZPR oraz Jerzy Bielecki, publicysta Trybuny Ludu. Ten ostatni, według Rogalskiej, pełnił rolę 

„prokuratora”. Komisja była ostatnią instancją, a weryfikowany nie miał możliwości odwołania. 

Jednakże pracownicy dochodzili swoich praw przed Terenowymi Komisjami Odwoławczymi do 

spraw Pracy lub przed Okręgowymi Sądami Pracy. 

Weryfikacja polegała na indywidualnych rozmowach. Celem weryfikacji miało być „uzyskanie 

jednoznacznego poglądu” o stanowisku dziennikarzy i innych pracowników prasy, agencji, radia 

i telewizji w kilku kwestiach: 

a) ocena działalności zawodowej w latach 1980–[19]81 (osiągane wyniki 

pracy, zdyscyplinowanie i samodyscyplina, zdolność do inicjatywy i umiejęt-

ność kierowania zespołem, sprawność w samodzielnym wykonywaniu otrzy-

manych zadań); b) stosunek do zasady kierowniczej roli partii w politycznym 

modelu kraju i jej organizatorskiej roli w podstawowych środkach masowego 

przekazu; c) stosunek do pozastatutowej działalności politycznej w związ-

kach zawodowych i  w  Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich (stosunek 

do programów [i] działalności KOR, KPN, N[iezależnego]Z[rzeszenia]

S[tudentów]); d) stosunek do uchwały Rady Ministrów nr 185 o niezakłó-

conym funkcjonowaniu PR i  TV (podpisanie uchwały, stosunek do akcji 

protestacyjnych i  strajków); e) stosunek do podstawowych dokumentów 

programowych WRON i  podjętego przez [Wojskową] Radę [Ocalenia 

Narodowego] dzieła socjalistycznej odnowy kraju.16

 

Według dziennikarzy rozmowy te nie miały jednak wpływu na decyzje dotyczące losów po-

szczególnych osób, gdyż często liczyły się osobiste animozje, zawiść i porachunki wewnątrz re-

dakcji pomiędzy weryfikatorami a przesłuchiwanymi dziennikarzami oraz innymi pracownikami. 

Zupełnie inaczej sprawę tę widziała druga strona. Świadczy o tym chociażby wypowiedź komi-

sarza wojskowego w radiu i telewizji płk. Lesława Wojtasika (w dokumencie jako płk Wiślicki) 

podczas spotkania z aktywem partyjnym w drugiej połowie lutego 1982 r.: 

Prowadzimy weryfikację wszędzie, gdzie to możliwe. No i co z tego? 

Zweryfikujemy jakiegoś członka „S[olidarności]”, że się nie nadaje do pra-

cy – albo go zweryfikujemy ze względów politycznych. Po pierwsze nie 

mamy takiego prawa, żeby go weryfikować, bo istnieje dekret o abolicji. On 

15 

16 
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mógł być nawet w KPN. A przychodzi na rozmowę i mówi, że wyrzeka 

się KPN, to wy mu wtedy bezpośrednio zarzutów politycznych postawić 

nie możecie. No nie możecie! Nie możecie mu powiedzieć: ty byłeś akty-

wistą „Solidarności”, to z pracy won! To samo jest w świecie naukowym. 

Przeprowadzać weryfikację? No i co z  tego? Trzeba się zastanowić, jakie 

będą tego efekty. Weryfikacja niesłychanie bulwersuje środowisko.17

Jak wspominała dziennikarka radiowa Janina Jankowska: „pojawił się strach, upokorzenie 

i podział środowiska. W komisjach, obok funkcyjnych i funkcjonariuszy, znaleźli się dawni ko-

ledzy”.18 Jednak jak wynika z  raportów MSW, „część kadry kierowniczej podejmowała próby 

obrony członków «Solidarności»”. Funkcjonariusze MSW formułowali ten zarzut wobec „kadry 

kierowniczej RTV średniego szczebla”, która miała dążyć do „minimalizowania kryteriów wery-

fikacyjnych, aby «nie narażać się» zespołom pracowniczym”.19 Innym powodem takiej postawy 

miała być obawa, iż negatywnie zweryfikowanych pracowników zastąpią gorsi. W  efekcie np. 

w redakcjach muzycznych Polskiego Radia, „opanowanych prawie w całości przez «Solidarność»”, 

redaktorzy naczelni uznali, że „prawie wszyscy” jej dotychczasowi pracownicy powinni nadal pra-

cować. Podobna sytuacja miała miejsce w radiowej Naczelnej Redakcji Programów Literackich.20 

Dzięki notom biograficznym byłych pracowników Radiokomitetu, zachowanym w materiałach 

wytworzonych przez funkcjonariuszy MSW, możemy dziś poznać uzasadnienia niektórych spośród 

negatywnych decyzji. I  tak powodem zwolnienia Czesława Dyganta (samodzielnego realizatora 

technicznego w Wydziale Eksploatacji R-II Działu Technicznego Polskiego Radia) była „działal-

ność na terenie komisji zakładowej «Solidarności», która zmierzała do zmiany statusu Komitetu ds. 

Radia i Telewizji”. W przypadku Ewy Kossakowskiej-Nowickiej napisano, że była ona „niezdolna 

do żadnych przewartościowań swojej politycznej postawy”. Podobne stanowisko zajęto w sprawie 

Jolanty Łopuszyńskiej. Z kolei w przypadku Wery Kamenz-Skwiecińskiej (starszego redaktora de-

peszowego w Naczelnej Redakcji Centralnej Informacji i Publicystyki „Radia Polonia”) wniosko-

wano o rozwiązanie umowy o pracę, ponieważ z powodu postawy politycznej nie mogła pracować 

w Radiokomitecie. Jednocześnie z powodów humanitarnych oraz ze względu na „dobrą pracę za-

wodową przed sierpniem 1980 r.” wnioskowano o umożliwienie przejścia weryfikowanej na eme-

ryturę. W wypadku innej dziennikarki „Radia Polonia”, Barbary Iwickiej, komisja weryfikacyjna 

proponowała zwolnienie, ponieważ zainteresowana „sama nie widzi siebie w «Radiu Polonia» w wa-

runkach stanu wojennego”. Podobnie było z Anną Szymańską (dziennikarką Naczelnej Redakcji 

Programów Literackich i Publicystyki Polskiego Radia), która „oświadczyła, że nie widzi możli-

wości pracy w «takim radiu»”. Z kolei Helena Komorowska sama złożyła (w maju 1982 r.) wnio-

sek o umożliwienie przejścia na wcześniejszą emeryturę. Podobnie jak w wypadku Wery Kamenz-

Skwiecińskiej, zdecydowano się zatem na rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na 

emeryturę. Zdarzały się też takie przypadki, jak Elżbiety Mamos (młodszego redaktora w Redakcji 

Publicystyki Społecznej Naczelnej Redakcji Publicystyki Polskiego Radia), gdzie nie silono się na-

wet na uzasadnienie przyczyn zwolnienia.21

17  

18 

19 

20  . 

21  
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Osobliwy był przypadek Mariusza Waltera, redaktora naczelnego Naczelnej Redakcji 

Widowisk Publicystycznych i Form Dokumentalnych Telewizji, twórcy i kierownika popular-

nego „Studia 2”. W pionie tym weryfikacja zaczęła się 12 stycznia 1982 r., a zakończyła (a wła-

ściwie jej pierwszy etap) 2 lutego. Przeprowadzali ją Józef Rudnicki (przedstawiciel KC PZPR), 

Bogdan Michalski (Komitet Warszawski PZPR), Przemysław Marcisz (Główny Urząd Kontroli 

Publikacji, Prasy i Widowisk), Stefan Zieliński (Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego), 

Stanisław Milewicz (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) oraz Jerzy Bajdor (Komitet ds. Radia 

i Telewizji). Komisja ta zdecydowała, że 41 osób należy zwolnić z pracy w Radiokomitecie, a ko-

lejnych dziewięć usunąć z zajmowanego stanowiska. Co ciekawe, Mariusz Walter (obok np. Niny 

Terentiew czy Xymeny Zaniewskiej) znalazł się pierwotnie w  grupie osób wytypowanych do 

zwolnienia. W uzasadnieniu decyzji odnoszącej się do jego osoby stwierdzano: 

Doświadczony kierownik zespołu, posiadał duże możliwości politycznego 

i programowego oddziaływania na program TV, jednak nie służył wspieraniu 

linii partii. Wykazał natomiast ogromną zapobiegliwość w tworzeniu wokół 

swojej osoby i kierowanej przez siebie redakcji atmosfery wyjątkowości i szcze-

gólnych umiejętności zawodowych, przy równoczesnej głębokiej niechęci do 

jednoznacznego określenia swego zaangażowania politycznego. Postawa taka 

okazała się szczególnie szkodliwa w ostatnich miesiącach, tym bardziej, jeśli 

uwzględnić wpływ M. Waltera na program i stosunki wewnętrzne TV. Poglądy, 

które prezentował w czasie rozmowy, wykazały brak zdolności do samokry-

tycznej oceny działań programowych „Studia 2” i własnej osoby. Równocześnie 

deklarowanie, że jest się gotowym podjąć służenie swoimi umiejętnościami ko-

lejnemu kierownictwu TV pogłębia negatywną charakterystykę postawy pu-

blicznej i moralnej M. Waltera. Nie gwarantuje to prawidłowego wznowienia 

działalności programowej tej redakcji pod jego kierownictwem. Ponadto M. 

Walter realizował w koprodukcji z zachodnioniemiecką firmą film o alkoho-

lizmie i narkomanii w Polsce. Pracę nad tymi filmami podjął bez koniecznej 

w takich wypadkach zgody kierownictwa służbowego.22 

Sytuację Waltera pogarszał również fakt rozwiązania w czasie karnawału „Solidarności” organiza-

cji partyjnej w kierowanej przez niego (członka PZPR do 1983 r.) redakcji oraz złożenie legitymacji 

partyjnej przez jego dwóch zastępców. Odmienne od pozostałych członków komisji weryfikacyjnej 

zdanie w przypadku Mariusza Waltera miał Jerzy Bajdor, dyrektor generalny w Komitecie ds. Radia 

i Telewizji – zgłosił on votum separatum.23 Już w styczniu 1982 r. Tadeusz Szmitowski (TW „Danuta”) 

wspominał, że walkę o Waltera toczył wiceprezes Andrzej Kurz, „nie bacząc na fakt, że to właśnie 

«Studio 2» stało się jednym z ognisk «Solidarności» i opozycji politycznej w TVP”.24 Decyzji w spra-

wie jego przyszłości nie podjęto też podczas posiedzenia kierownictwa radia i  telewizji w dniu 11 

lutego 1982 r., na którym zatwierdzano decyzje komisji weryfikacyjnej odnośnie do pracowników 

pionu artystycznego. Zdecydowano jedynie, iż przewodniczący Radiokomitetu, Władysław Loranc, 

„przeprowadzi rozmowy konsultacyjne” w sprawie przydatności Waltera dla Telewizji Polskiej.25

22 

23 

24 

25 
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Ostatecznie sam Walter zdecydował się odejść z  telewizji – notabene w  różnych źródłach 

podawane są rozbieżne daty tego odejścia. I to mimo, iż znalazł obrońców w peerelowskich wła-

dzach. Swego poparcia udzielali mu członek KC PZPR i wicepremier Mieczysław Rakowski oraz 

członek KC PZPR i zastępca członka Biura Politycznego Jan Główczyk. I nic dziwnego, skoro, 

jak pisał pod koniec lutego 1983 r. rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban, dziennikarz ten wspierał 

swymi umiejętnościami władze stanu wojennego: „Przedstawia tow. Rakowskiemu i mnie sporo 

interesujących koncepcji ogólnopolitycznych i propagandowych”. A przypomnijmy był to okres 

bezpardonowego zwalczania członków „Solidarności” i działaczy opozycji.26

Choć dziś trudno odtworzyć składy osobowe komisji weryfikacyjnych, w  ostatnich latach 

wiedza na ten temat jest coraz większa. Znamy składy komisji weryfikacyjnych np. z Łodzi27, 

Koszalina28, Gdańska.29 Powoli odtwarzamy składy komisji z Warszawy.30 Nie do końca zga-

dzają się dane dotyczące osób zasiadających w komisjach weryfikacyjnych, o czym świadczą cho-

ciażby przykłady Szczecina31, Rzeszowa32 czy Olsztyna.33 

 

26  .

27 :

28 

29 

30 
  

31 

, 

32 
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W trakcie weryfikacji w Radiokomitecie komisje przeprowadziły „ponad 6 250 rozmów in-

dywidualnych z ponad 9 560 pracownikami. Zaproponowano rozwiązanie umów z 513 osobami 

(w centrali 299, w terenie 214)”.34 W sumie zatem w skali kraju zwolniono 5.4 proc. zespołu. 

109 osób zdecydowano odwołać ze stanowisk lub zmienić z  nimi stosunek pracy. W  centrali 

Radiokomitetu komisje weryfikacyjne zgłosiły ogółem wspomniane wyżej 299 wniosków (160 

dotyczyło pracowników programowych i dziennikarzy, zaś 139 pracowników pozostałych pio-

nów) o rozwiązanie umowy o pracę oraz 46 wniosków o odwołanie ze stanowisk kierowniczych 

i dokonanie zmian na zajmowanych stanowiskach. Według prezesa Radiokomitetu Władysława 

Loranca, „urlopy okolicznościowe przedłużono 134 pracownikom (w  centrali 100, w  terenie 

34)”.35 W trakcie realizacji tych wniosków wpłynęło 115 odwołań, w wyniku których przywró-

cono do pracy 50 osób.36

W Łodzi rozmowy weryfikacyjne z 307 pracownikami radia i telewizji przeprowadzono na 

przełomie grudnia 1981 i stycznia 1982 r. 13 stycznia postanowiono wyciągnąć sankcje wobec 18 

spośród 60 dziennikarzy Rozgłośni Polskiego Radia i Ośrodka Telewizji Polskiej. Pracę straciło 

również sześciu pracowników technicznych i administracyjnych radia oraz dziesięciu telewizji.37 

W Bydgoszczy pracę w radiu straciły cztery osoby (z telewizji nie zwolniono nikogo), w lubel-

skim ośrodku radiowo-telewizyjnym – pięć osób.38

W ośrodku wrocławskim Polskiego Radia i Telewizji z pracy zwolniono 55 osób.39    W Katowicach 

negatywnie zweryfikowano 54 dziennikarzy, w tym szesnastu radiowych.40 Z kolei w Olsztynie 

zwolniono trzech dziennikarzy radiowych, spikerkę, pracownika technicznego.41 W Gdańsku pra-

cę straciło pięć osób, zawieszono cztery, a w telewizji szesnaście osób postanowiono zwolnić, a za-

wiesić jedną. W tym mieście negatywnie zweryfikowano również dziennikarzy Biura Informacji 

Prasowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, którzy byli na etatach gdańskiej TVP (m.in. 

34 

, red.

35 , 
 

36 d

37 

38 
M.  [w:] 

39 

40 tam

41 tam
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Mariana Terleckiego, Adama Kinaszewskiego) oraz Radiowej Agencji Solidarności, będących 

na etatach ośrodka radiowego (Elżbietę Pietkiewicz, Adama Żytkowiaka).42 W Polskim Radiu 

Białystok pracę stracili m.in. internowany Tomasz Piotrowski oraz Gabriel Walczak, natomiast 

redaktora naczelnego Janusza Weroniczaka zastąpił Marian Wiśniewski.43 W Rzeszowie pracę 

straciło sześć osób44, a w Szczecinie co najmniej 20.45 

Interesujący jest fakt, że w kilku wypadkach weryfikacji nie przeszły także osobowe źródła 

informacji SB. W  Bydgoszczy zwolniono z  pracy tajnego współpracownika „Andrzeja”, czyli 

Lecha Lutogniewskiego, współpracującego z  Wydziałem III SB KW MO w  Bydgoszczy od 

czerwca 1979 r.46, a w Szczecinie Jerzego Mruka, TW „Witos”, zarejestrowanego w maju 1977 r. 

przez Wydział II KW MO w Szczecinie.47 Tego ostatniego po interwencji oficera prowadzą-

cego, członka komisji weryfikacyjnej, przywrócono do pracy. W  tym samym mieście ciekawy 

był przypadek Jacka Kamińskiego. Od 1976 r. pracował on w Redakcji Publicystyki i Reportażu 

szczecińskiej telewizji i został zwolniony w czasie weryfikacji. W tym czasie dwa razy był reje-

strowany „do sprawy obiektowej o kryptonimie «Ośrodek»” oraz „Helios” przez Wydział II SB 

KW MO w Szczecinie, a następnie od 22 grudnia 1981 r., jako TW „Manus”, przez tę samą jed-

nostkę. W grudniu 1983 r. tajny współpracownik został przejęty przez Wydział III SB WUSW 

w Szczecinie, by niecały rok później zostać wyeliminowanym z  sieci osobowych źródeł infor-

macji.48 W Polskim Radiu w Warszawie zwolniono z pracy i wyrzucono z partii Aleksandra 

Jerzego Wieczorkowskiego (ps. „Dingo”, „Michał Zawada”), współpracującego z  Wydziałem 

XIII Departamentu II MSW. W jego przypadku SB nie udało się spowodować przywrócenia do 

pracy z powodu przeszłości agenta.49

W prasie, podobnie jak w radiu i w telewizji, weryfikacja przebiegała w sposób zróżnicowa-

ny. W przypadku Wieczoru Wrocławia negatywnie zweryfikowano aż 30 proc. jego dziennikarzy. 

Dla porównania w Gazecie Robotniczej z pracy zwolniono siedem osób, a ze Słowa Polskiego czte-

ry.50 Mocno uderzono też w zbuntowanych dziennikarzy zatrudnianych w prasie Stronnictwa 

Demokratycznego. W Kurierze Polskim na ponad 50 członków zespołu redakcyjnego zwolnio-

no czternastu, a zawieszono kolejnych siedmiu. Z kolei w Tygodniku Demokratycznym usunięto 

dziewięciu spośród 21 zatrudnionych.51 Z  drugiej strony pozytywnie zostali zweryfikowani 

42 :  
[w:] 
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wszyscy dziennikarze z województwa jeleniogórskiego.52 Podobnie było w województwie sie-

radzkim.53

Najwięcej pracy mieli weryfikatorzy w Warszawie, gdzie pracowało około dwie trzecie ogółu 

dziennikarzy krajowych. Do 20 stycznia 1982 r. zakończono weryfikację w Expressie Wieczornym, 

Kulisach (zostały zlikwidowane, mimo że zdążono zweryfikować jedynie połowę składu redakcji54), 

Trybunie Mazowieckiej (ostatecznie została ona rozwiązana, o czym była już mowa, choć jeszcze 

22 stycznia 1982 r. propozycje w  odniesieniu do niej były całkiem inne), czasopismach partyj-

nych (Nowe Drogi, Życie Partii oraz Ideologia i  polityka). Zweryfikowano też dziennikarzy pism 

dziecięcych, Polskiej Kroniki Filmowej i Centralnej Agencji Fotograficznej. Trwała nadal czystka 

w pismach kobiecych. Niekiedy weryfikacja odbywała się oddolnie. Tak było np. w Kulturze, gdzie 

dziewięciu członków POP złożyło legitymację partyjną (nie oddał jej jedynie redaktor naczelny). 

Nic zatem dziwnego, że pismo zlikwidowano, by je następnie wznowić, ale już jako miesięcznik 

z „oczyszczoną” redakcją. Ogółem do 15 lutego 1982 r. w stolicy negatywnie zweryfikowano około 

300 dziennikarzy, co stanowiło około 5 proc. całego warszawskiego środowiska.55

W województwie łódzkim zwolniono 23 spośród 147 zatrudnionych w RSW „Prasa-Książka-

Ruch”. Z kolei w województwie piotrkowskim ogółem czterech, w województwie skierniewic-

kim – sześciu (odwołanego redaktora naczelnego Głosu Chemitexu, Grzegorza Zdziecha, zwol-

niła dyrekcja tego zakładu), a trzyosobowy zespół Życia Żyrardowa skierowano na praktyki do 

Łodzi.56 Z kolei w Olsztynie zwolniono siedmiu dziennikarzy prasowych, a w Ciechanowie po-

zytywnie zweryfikowano dziesięciu z dwunastu dziennikarzy Tygodnika Mazowieckiego i Trybuny 
Ciechanowskiej.57 W województwie rzeszowskim weryfikacją objęto 420 dziennikarzy, z których 

33 oceniono negatywnie.58 Rozwiązano także redakcję Gazety Budowlanych. W Poznaniu we-

ryfikacja trwała od 2 do 23 stycznia 1982 r. Poddano jej 40 dziennikarzy, z których trzynastu 

postanowiono zwolnić z pracy. Odwołano ze stanowiska jednego zastępcę redaktora naczelnego, 

pozostawiając go na „etacie niedziennikarskim”. Wkrótce zlikwidowano też ukazujący się w sto-

licy Wielkopolski magazyn Tydzień.59 Na Lubelszczyźnie wznowienie wydawania Sztandaru 
Ludu poprzedziło pięć decyzji kadrowych. Z Kuriera Lubelskiego odeszło sześciu pracowników, 

a z redakcji Kameny usunięto jednego dziennikarza. W redakcji Tygodnika Chełmskiego zwolniono 

dwie spośród ośmiu zatrudnionych osób.60

Zupełnie odmiennie wyglądała weryfikacja w Polityce, której redaktorem naczelnym był wi-

cepremier Mieczysław F. Rakowski. 29 grudnia 1981 r. spotkał się on z  kolegium tygodnika. 

52 
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Spotkanie to miało burzliwy przebieg. Część zespołu w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu 

wojennego postanowiła odejść. Według niepełnych danych Wydziału Prasy, Radia i Telewizji KC 

PZPR z 22 stycznia 1982 r. miało to być sześć osób, a według Macieja Iłowieckiego – trzynaście. 

Ciekawym smaczkiem w  tej kwestii jest półprywatny list rzecznika prasowego rządu Jerzego 

Urbana do Lesława Tokarskiego, kierownika Wydziału Prasy, Radia i  Telewizji KC PZPR 

z 1 stycznia 1982 r. Dotyczył on weryfikacji, a właściwie niepoddawania jej trzech kolegów Urbana 

z okresu pracy w tygodniku Polityka (Krzysztofa Teodora Toeplitza, Daniela Passenta i Andrzeja 

Krzysztofa Wróblewskiego). Miał to być rewanż za ich zasługi w walce z „Solidarnością”. Przy 

czym w przypadku dwóch pierwszych chodziło nie tylko o te jawne (czyli teksty sygnowane ich 

nazwiskiem), ale też o utajoną współpracę z władzami (opracowania dla władz, anonimowe teksty 

przeciwko Związkowi). Nieco odmienny był przypadek Wróblewskiego. Urban zastosował tutaj 

zasadę „wróg mojego wroga jest moim przyjacielem”. Nie przeszkadzało mu nawet to, że dzien-

nikarz ten opowiedział się, jako jedyny z wyżej wymienionej trójki, przeciwko wprowadzeniu 

stanu wojennego. Wystarczyło, że między sierpniem 1980 a grudniem 1981 r., jak pisał rzecznik 

prasowy rządu, „raczej grał po naszej stronie”. Oczywiście niepoddawanie części dziennikarzy 

upokarzającej procedurze weryfikacji miało być również inwestycją w przyszłość.61

Z kolei w Życiu Warszawy zweryfikowano negatywnie 19 osób. Co ciekawe, w ocenie SB zna-

lazły się wśród nich „osoby, które w okresie posierpniowym były najbardziej płodne jeżeli chodzi 

o ilość i jakość materiałów, który był zamieszczany na łamach tego dziennika”. Powodowało to, że 

weryfikacja była odbierana „przez znaczną część dziennikarzy redakcyjnych jako atak na gazetę, 

która uważała się i uważa za niezależną i będącą wyrazicielem interesów i poglądów inteligencji 

i grup «mieszczańskich stolicy», stojącą na bazie «porozumienia narodowego»”. Szczególnie kry-

tycznie odebrano tzw. drugi proces weryfikacyjny. W jego wyniku zwolniono czterech dzienni-

karzy, którzy „w opinii zespołu redakcyjnego byli uważani za najzdolniejsze pióra, a jednocześnie 

reprezentowali nurt odnowy i byli inicjatorami zmian w gazecie po sierpniu 1980 r.”. Co ciekawe, 

trzej spośród nich ( Jacek Poprzeczko, Wojciech Markiewicz i Leszek Będkowski) otrzymali pro-

pozycję pracy w... Polityce. Przyjęli ją pierwsi dwaj. Zresztą według oceny tego ostatniego, takie 

propozycje po wprowadzeniu stanu wojennego otrzymało znacznie więcej dziennikarzy Życia 
Warszawy. Według dziennikarzy Komitet Warszawski PZPR wykorzystał weryfikację w ich pi-

śmie „do załatwienia swoich osobistych porachunków z redakcją, która niejednokrotnie w prze-

szłości nie szczędziła krytycznych uwag pod adresem K[omitetu] W[arszawskiego]”. Szczególnie 

duży rezonans wywołał przypadek Jana Rurańskiego, byłego I  sekretarza redakcji, którego nie 

tylko negatywnie zweryfikowano (notabene jako jedyny spośród zwalnianych otrzymał oficjalne 

wymówienie), ale też decyzją Dzielnicowej Komisji Kontroli Partyjnej został wydalony z PZPR. 

W jego obronie stanęła, obok niektórych kolegów z redakcji, również POP w Życiu Warszawy. 

Dziennikarze byli też niezadowoleni z powodu przeciągania się procesu weryfikacji. Co ciekawe, 

coraz częściej negatywnie oceniali ją również ci pozytywnie zweryfikowani. Natomiast zwolnieni 

mogli niejednokrotnie liczyć na pomoc materialną pozostałych kolegów. Inicjatorami udzielania 

takiej pomocy byli, według danych zebranych przez SB, Teresa Brodzka i Zdzisław Sierpiński.62

Ogółem w środowisku dziennikarskim przeprowadzono ponad 10 tys. rozmów. W ich wy-

niku negatywnie zweryfikowano ponad 10 proc. środowiska dziennikarskiego. Oprócz zwolnio-

nych w wyniku weryfikacji, dalsze 10 proc. objęto innymi represjami np. przesunięciem na inne 

stanowisko czy zdegradowaniem. Odwołano z  funkcji 60 redaktorów naczelnych, 78 zastęp-

ców redaktorów naczelnych i 57 sekretarzy redakcji gazet. Rozwiązano 21 redakcji prasowych 

61 

62  

02 Artykuly indd 111 2012-10-31 10:37:06



11
2

(zlikwidowano m.in. takie gazety i  czasopisma, jak Kultura, Trybuna Mazowiecka czy Gazeta 
Handlowa). Zawieszono, a z dniem 19 marca 1982 r. rozwiązano, Stowarzyszenie Dziennikarzy 

Polskich. W jego miejsce dzień później utworzono nową, ściśle podporządkowaną partii organi-

zację – Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL.63

Początkowo weryfikację w środowisku radiowym i telewizyjnym uznano za udaną, uważając, 

że była to dobra lekcja „politycznego wychowania” i umożliwiła dokonanie „wielu istotnych korekt 

kadrowych w mediach”.64 W Rzeszowie pisano, że po jej przeprowadzeniu sytuacja się ustabili-

zowała.65 Podobnie było w Poznaniu.66 Dla najbardziej zajadłych obrońców wojskowej junty, jak 

Tadeusz Samitowski (TW „Danuta”) czy Stanisław Kaczmarski (TW „X-100”), weryfikację od 

początku przeprowadzano nieudolnie i partacko.67 Już w marcu 1982 r. odnotowywali powroty 

do TVP ludzi związanych z „Solidarnością” lub sympatyków związku, wymieniając ich nazwiska: 

Stanisława Gorącego, Krzysztofa Korela, Barbary Graś-Lewenstain, Anny Krogulec, Romana 

Dobrzyńskiego, Jerzego Rafałowicza, Joanny Buczek.68 W lipcu 1982 r. Stanisław Kaczmarski 

(TW „X-100”) informował swoich mocodawców, że „W TV pokazują się Ci najbardziej wściekli, 

np. [Marta] Piszczatowska z Kulturalnej. Mówią, że wytoczyli ok. 30 procesów Telewizji i w za-

sadzie wszyscy wygrywają. Ci odsunięci pracy nie czują się wcale skruszeni. Są butni wobec tych, 

co pracowali”.69

O  podobnych odczuciach świadczył późniejszy fragment sprawozdania Departamentu III 

MSW za 1983 r.: 

Proces weryfikacji kadr w Radiokomitecie, z którym wiązano wiele na-

dziei, nie spełnił do końca oczekiwań. Postawy kierowników niektórych 

jednostek organizacyjnych komitetu uniemożliwiły wyeliminowanie zeń 

osób znanych z  negatywnych postaw i  wrogiej działalności politycznej. 

Osłabienie i rozmiękczenie procesu weryfikacji było także skutkiem inter-

wencji podejmowanych przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska 

w partii bądź rządzie. Wpływały one na zmianę niektórych decyzji perso-

nalnych. W konsekwencji odstąpiono np. od negatywnego zweryfikowania 

redaktorów: [ Janusza] Trusa z Gdańska, Ewy Skuratko i Eweliny Puczek 

z Katowic, Grzegorza Woźniaka z Warszawy i innych.70

Czasem konsekwencją zasiadania w  komisjach weryfikacyjnych jest to, że niektórzy jej 

członkowie do dziś bardzo emocjonalnie reagują na wskazywanie ich czynnego udziału w  ich 

pracach. Przykładem może być szczeciński dziennikarz Bohdan Onichimowski, dla które-

go powodem do wstydu nie był fakt współpracy z aparatem bezpieczeństwa (1979–1989), lecz 
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publikacja jego nazwiska jako członka komisji weryfikacyjnej w Ośrodku Radiowo-Telewizyjnym 

w Szczecinie, która wywołała niezwykle emocjonalną wypowiedź Onichimowskiego i groźby są-

dem.71 Działalność komisji do dziś budzi wiele emocji po obu stronach barykady. Niektórzy 

z weryfikowanych uznają ją za haniebną i określają mianem nieukaranej zbrodni komunistycznej. 

Niepowodzeniem zakończyły się do tej pory próby ukarania członków komisji weryfikacyjnych. 

Sprawy przed sądem w  Łodzi oraz Szczecinie zakończyły się umorzeniem postępowania lub 

zastosowaniem przepisów amnestyjnych.

Oczywiście weryfikacje nie były jedyną formą represjonowania niepokornych. Według danych 

zebranych przez warszawski zespół dziennikarzy – członków NSZZ „Solidarność” – w związku 

z wprowadzeniem stanu wojennego aresztowano i internowano ponad 30 pracowników Komitetu 

do spraw Radia i Telewizji. Liczba ta wydaje się dość prawdopodobna, gdyż – jak wynika z ma-

teriałów MSW – do internowania wytypowano łącznie 51 osób zatrudnionych w Komitecie do 

spraw Radia i Telewizji, łączności i poligrafii. Tylko do końca 1981 r. w ramach operacji „Jodła” 

i „Klon” internowano łącznie 52 osoby (wśród nich 19 osób, które odmówiły podpisania dekla-

racji lojalności i nie zaprzestały działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego).72 

Z kolei, jak wynika z zachowanego „Wykazu internowanych pracowników Komitetu ds. Radia 

i Telewizji” sporządzonego przez Departament II MSW w dniu 5 kwietnia 1982 r., wczesną wio-

sną 1982 r. w ośrodkach internowania znajdowało się jeszcze 19 pracowników Radiokomitetu, 

wśród nich pracownicy Polskiego Radia (np. Janina Jankowska, Aleksander Małachowski, Piotr 

Mroczyk czy Jan Owsiński). Niektórzy pracownicy Polskiego Radia mieli więcej szczęścia (np. 

w  styczniu 1982 r. z  „internatu” zwolniono Andrzeja Jeleńskiego, dziennikarza w  Naczelnej 

Redakcji Informacji Polskiego Radia). Z drugiej strony wśród osób, które były internowane do 

zawieszenia stanu wojennego, znaleźli się też pracownicy Radiokomitetu (np. wspomniany już 

Piotr Mroczyk czy Małgorzata Jedynak-Pietkiewicz).73

*
Raw wounds: Vetting in Poland’s regime media during the martial law period

Following the imposition of martial law in Poland on the night of 12–13 December 1981, the com-

munist regime proceeded to vet journalists working for the press, radio, and television, as well as personnel 

employed by the Polish Radio and Television agency as administrators, publishers, printers, distributors, and 

technicians.

During the verification process conducted by the Radio Committee (Radiokomitet), its constituent bo-

dies conducted “more than 6,250 individual interviews with over 9,560 employees. Proposals were made 

to terminate the employment contracts with 513 persons (299 in the Center, 214 in the field).” In total, 

therefore, 5.4 percent of the staff was fired on the national scale. One-hundred-and-nine individuals were 

either dismissed or had their terms of employment altered. At the headquarters of the Radio Committee the 

verification commissions proposed to dismiss a total of 299 persons (160 programmatic employees and 139 

individuals working for other departments) and filed 46 motions to remove individuals from management 

positions and/or to fill these posts with other candidates. In general, more than 10,000 interviews were 
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conducted with journalists. As a result, over 10 percent of the vetted employees of the state media complex 

were assessed negatively by the regime. In addition to dismissals, another ten percent of the work force was 

subjected to other repressions; e.g. employees were either moved to other positions or simply demoted. Sixty 

editors-in-chief were dismissed, in addition to 78 assistant editors-in-chief, and 57 editorial board directors. 

Twenty-one editorial boards were simply closed down.

The vetting in early 1982 continues to generate emotions and debates within the journalistic milieu. 

REKLAMA

02 Artykuly indd 114 2012-10-31 10:37:07



W  maju 1965 r. oficer wywiadu, kpt. Wincenty Pęciak, skierował do wicedyrektora 

Departamentu I MSW, płk. Eugeniusza Pękały, wniosek o wyeliminowanie z sieci tajnego współ-

pracownika o pseudonimie „Kędzik”, pod którym krył się Jerzy Zdzisław Kędzierski.1

Ten emigracyjny historyk, prozaik i poeta urodził się 23 września 1920 r. w Lublinie. W 1938 r. ukoń-

czył gimnazjum w Brodnicy. W przededniu II wojny światowej był w Szkole Podchorążych Rezerwy 

Piechoty w Częstochowie. We wrześniu 1939 r. wziął udział w wojnie z Niemcami. Wiosną następne-

go roku przez Słowację, Węgry i Jugosławię dotarł na Bliski Wschód, gdzie wstąpił do Samodzielnej 

Brygady Strzelców Karpackich. Jesienią 1941 r., ranny w walce, został zwolniony ze służby wojsko-

wej. W latach 1942–1943 pracował w British Overseas Airways Corporation w Asmarze (Etiopia), 

a następnie jako redaktor audycji polskiej w rozgłośni radiowej w Jerozolimie. Był członkiem Rady 

Naczelnej Uchodźstwa Polskiego na Bliskim Wschodzie. W 1946 r. w Jerozolimie opublikował pod 

pseudonimem Tadeusz Klonowski wydaną własnym nakładem powieść Powrót. W końcu 1947 r. 

Kędzierski wyjechał do Wielkiej Brytanii. Zamieszkał w Londynie, gdzie w latach 1949–1952 stu-

diował historię na University of London. Naukę kontynuował (do 1953 r.) w Institute of Education.2 

Jako piłsudczyk działał w Lidze Niepodległości Polski.3 W apogeum sporu o prezydenturę 

w czerwcu 1954 r. stanął u boku Augusta Zaleskiego. Był żarliwym obrońcą konstytucji kwiet-

niowej i niezależności emigracyjnej polityki. Na łamach Monitora Londyńskiego, którego był re-

daktorem, krytykował Akt Zjednoczenia („Trzeba pogrzebać tego bękarta, martwo urodzonego, 

jakim jest Akt Zjednoczenia”4) i partyjniactwo („Degeneracja partii politycznych jest zupełna. 

Przekupne, agenturalne, płatne, muszą być zwalczane przez społeczeństwo jako zło nr 2, gdyż 

wrogiem nr 1 są Sowiety i Mikołajczyk”5). 

1 
 

2 

, 
 

3 

4 
;

5  

Emigrant 
w sieci tajnych służb
Przypadek Jerzego Zdzisława Kędzierskiego
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Zajadle zwalczał też „bergowców” oraz potępił gen. Władysława Andersa za wypowiedzenie 

posłuszeństwa prezydentowi: „Sumienie generała Andersa, gdy zniszczył swój honor i nie wyko-

nał rozkazu, pełne jest hańby!” Nadzieję pokładał w prezydencie Zaleskim: „Ten człowiek – pisał 

– kieruje naszą walką, w której jedynie zdrada zniszczyć nas może, zdrada rodzima, nie zdrada 

obcych. Obca zdrada osłabia, ale serca nie tyka, dzieje się poza nami. Zniszczyć nas może tylko 

zdrada rodzima”.6

Po przystąpieniu LNP do obozu „zjednoczenia” Kędzierski wraz z częścią secesjonistów zor-

ganizował Konwent Walki o  Niepodległość, w  którym pełnił funkcję wiceprezesa Głównego 

Komitetu Wykonawczego. Po rozłamie w  tej organizacji przeszedł do Ruchu Odrodzenia 

Narodowego.7

Marginalizacja obozu „zamkowego”, rozczarowanie polityką Zachodu oraz liberalizacja syste-

mu komunistycznego w kraju rychło doprowadziły Kędzierskiego do zerwania ze środowiskiem 

„niezłomnych”. Latem 1956 r. wysłał nawet swoje dzieci na kolonie w Polsce, organizowane przez 

peerelowską placówkę nad Tamizą. Przychylnie nastawionym do krajowej rzeczywistości emi-

grantem zainteresował się również wywiad cywilny PRL. Wstępne informacje na jego temat prze-

kazał redaktor Tygodnika Jan Matłachowski „Maksym”. Pismo Matłachowskiego było początko-

wo organem „zamku”, stopniowo ewoluowało jednak w kierunku rewizji „niezłomnej” postawy 

emigracji na pozycje „prokrajowe”. Po 1956 r. na łamach Tygodnika Kędzierski opublikował pod 

pseudonimem Jan Kalinowski kilka artykułów, w których opowiadał się za współpracą emigracji 

z krajem. Zadanie „opracowania” Kędzierskiego otrzymał również Juliusz Sokolnicki „Mikron”, 

prezes Ruchu Odrodzenia Narodowego. Latem 1956 r. wywiad PRL uznał Sokolnickiego za 

prowokatora i zerwał z nim współpracę. Kędzierski przyznał się później, że tłumaczył doniesienie 

Sokolnickiego dla policji angielskiej o  jego kontaktach z  „Dąbrowskim” (Mieczysław Wentel, 

oficer wywiadu zatrudniony pod przykryciem w Konsulacie Generalnym PRL w Londynie).8

Zawodowo Kędzierski pracował jako portier w londyńskim domu towarowym Harrods (jego 

żona Maria była kelnerką w kawiarni Stowarzyszenia Polskich Kombatantów). Pasjonowała go 

historia Anglii. Mimo trudnych warunków życia pracował nad książką na ten temat, którą plano-

wał wydać po powrocie do kraju. W jednym z listów do ojca w 1956 r. pisał, że zamierza wrócić 

na stałe do Polski za 2–3 lata. Książka miała stanowić dla niego „kapitał”, pomocny w uzyskaniu 

odpowiedniego zatrudnienia. W kraju chciał pracować naukowo. Liczył, że otrzyma katedrę na 

uniwersytecie. Kędzierski interesował się również polską sztuką ludową. Utrzymywał kontakt 

korespondencyjny z Janem Zarembą, artystą plastykiem z Kielc. Latem 1957 r. Zaremba zwró-

cił się do niego o pomoc w zorganizowaniu w Londynie wystawy polskiej sztuki ludowej. Przy 

okazji załatwiania sprawy w peerelowskiej placówce nad Tamizą Kędzierski wdał się w rozmo-

wę z pracownikiem konsulatu Mieczysławem Kowalskim, w rzeczywistości oficerem wywiadu. 

Zaprosił nawet „Bartosza” (pseudonim Kowalskiego w  korespondencji z  Centralą MSW) do 

swojego domu.

Oficer wywiadu miał wykorzystać znajomość z Kędzierskim, aby podtrzymać z nim kontakt, 

początkowo na płaszczyźnie półoficjalnej, przechodząc stopniowo na kontakt poufny. Kandydat 

na tajnego współpracownika posiadał „szerokie kontakty” wśród działaczy „zamkowych”, byłych 

6  
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wojskowych oraz w kołach naukowców polskich w Wielkiej Brytanii. Kierownictwo wywiadu 

uważało, że może być wykorzystany do zbierania informacji o różnych działaczach emigracyj-

nych: „Nie będąc obecnie zaangażowanym w żadnym stronnictwie, ma możliwość uplasowania 

się w dowolnej organizacji emigracyjnej i działać zgodnie z naszymi sugestiami”. Podstawą wer-

bunku były „prokrajowe” poglądy Kędzierskiego oraz jego trudna sytuacja materialna.9

Zgodnie z  instrukcją Centrali, 12 grudnia 1957 r. „Bartosz” zadzwonił do Kędzierskiego. 

Umówili się na spotkanie za cztery dni w domu „Kędzika” (pseudonim nadany Kędzierskiemu 

przez wywiad). W ocenie oficera wywiadu „atmosfera rozmowy była przyjemna i wydaje mi 

się szczera”. Kapitan Kowalski zachwycał się swoim interlokutorem. W  notatce z  rozmowy 

stwierdził, że jest on „człowiekiem bardzo inteligentnym i wykształconym. Każde jego zdanie 

jest głęboko przemyślane. Jest niezmiernie pracowity”. Książkę o  historii Anglii, nad którą 

Kędzierski pracował od kilku lat, zamierzał skończyć w 1960 r. Żalił się, że nie miał możli-

wości poświęcić się wyłącznie pisaniu, gdyż pracował zawodowo codziennie do godziny 18.00. 

Brakowało mu też pieniędzy na kupno książek, dlatego musiał chodzić do bibliotek. British 

Council obiecało przyznać mu stypendium, ale dopiero wówczas, gdy wyda pierwszy tom. 

W tej sytuacji Kędzierski zwrócił się o pomoc do „Bartosza”. Tłumaczył, że potrzebuje pięć 

funtów tygodniowo na zakup niezbędnych książek. Przechwalał się, że po wydaniu pierwszego 

tomu wszystkie dzienniki angielskie będą stały przed nim otworem. Wykorzystując sprzyjającą 

sytuację, zamierzał postawić sprawę uznania przez Wielką Brytanię granicy na Odrze i Nysie 

Łużyckiej. W notatce z rozmowy oficer wywiadu dodał, że jego rozmówca „niezmiernie tęskni 

za krajem i  coraz bardziej nienawidzi Anglię” (za kilka miesięcy Kędzierski wybierał się na 

urlop do Polski). 

Przy okazji Kowalski wypytywał go o informacje na temat różnych środowisk emigracyj-

nych. „Kędzik” uważał, że „zamek” przestanie istnieć wraz ze śmiercią prezydenta Zaleskiego. 

Polityków tego obozu uważał za nieszkodliwych maniaków, „z  którymi czas zrobi swoje”. 

Ostrzegał również „Bartosza”, że Amerykanie i Anglicy wykorzystują działaczy Tymczasowej 

Rady Jedności Narodowej do „brudnych interesów” oraz w celach propagandowych. Demaskując 

oponentów Zaleskiego, twierdził, iż „andersowcy kaptują sobie ludzi spośród przyjezdnych 

z kraju celem prowadzenia antykrajowej akcji na terenie Polski”. Mieli oni składać przysięgę 

na ręce gen. Andersa, że „będą walczyć przeciw komunizmowi w kraju wszelkimi sposobami”. 

Kędzierski dodał, że nie może podać żadnych nazwisk, „bo jest to utrzymywane w  wielkiej 

tajemnicy, ale akcja ta jest prowadzona na pewno”. Skąd się o tym dowiedział mimo „wielkiej 

tajemnicy”? Dodał, że „prawdopodobnie podobną akcję mają prowadzić endecy, jednak może 

to być tylko pogłoska”. 

Dyskredytując politycznych przeciwników obozu „zamkowego”, Kędzierski wciągał peere-

lowską placówkę nad Tamizą (a  właściwie komunistyczny wywiad) w  wewnętrzne rozgrywki 

na emigracji. Był też pewny, że Amerykanie chcą wykorzystać antysowieckie nastroje wśród 

Polaków w celu zbierania informacji dotyczących Związku Sowieckiego. Antyamerykańskie czy 

szerzej antyzachodnie nastroje, od dawna obecne w otoczeniu prezydenta Zaleskiego, tworzyły 

korzystny grunt dla penetracji tego środowiska przez służby komunistyczne. „Kędzik” stwierdził 

nawet, że sojusz ze Związkiem Sowieckim był prawdziwą racją stanu Polski.

„Bartosz” opowiadał się za udzieleniem „prokrajowo” nastawionemu emigrantowi pomocy 

finansowej: „Byłby to moment – argumentował – wiążący K. z nami i zobowiązywałby go do 

udzielania pewnych informacji, które mu są dostępne. Również mielibyśmy wpływ na artykuły 

K., które chce umieszczać w angielskiej prasie”. Zachowując czujność, funkcjonariusz wywiadu 

9 

02 Artykuly indd 117 2012-10-31 10:37:07



11
8

dodał: „Sprawa werbowania ludzi z kraju przez andersowców jest poważna i należałoby więcej 

zwrócić uwagi na ten odcinek przez zbieranie informacji, zarówno z  tej strony, jak i  z  kraju”. 

Kędzierski ewidentnie wyczuł zapotrzebowanie swojego rozmówcy na tego rodzaju informacje, 

a przy okazji oczerniał politycznych przeciwników Zaleskiego, z którym nadal był sentymentalnie 

związany. Kolportowane przez niego pogłoski oficer wywiadu przyjął za dobrą monetę. Rezydent 

wywiadu nad Tamizą, Czesław Makowski „Sulma”, także uważał, że opinie Kędzierskiego doty-

czące „obrabiania” przyjeżdżających z kraju w odwiedziny do rodzin, „aczkolwiek ogólne, są na 

pewno słuszne. Mieliśmy luźne sygnały na ten temat”. Informował również Centralę, że „Bartosz” 

będzie podtrzymywał systematycznie kontakt z Kędzierskim. „Przypuszczam – dodał – że drobną 

dotację można mu udzielić, legendując ew., że pochodzi to z funduszu polonijnego czy jakiegoś 

innego”.10

O  wizycie urzędnika z  konsulatu Kędzierski powiedział Matłachowskiemu. Dodał, że 

Kowalski wypytywał go o opinię na jego temat oraz na temat Tygodnika. Matłachowski, zaniepo-

kojony sytuacją, dopytywał się z kolei swojego „opiekuna” z wywiadu, o co chodzi. Ten starał się 

bagatelizować sprawę, tłumacząc, że pytanie Kowalskiego miało przypadkowy charakter. Mówiąc 

o swoim koledze z wywiadu, stwierdził: „to młody, energiczny «aktywista», który jeździ po Anglii 

i interesuje się wszystkim”.11   

Kapitan Kowalski odwiedził ponownie Kędzierskiego 21 stycznia 1958 r. Nie zachowała się 

żadna notatka ze spotkania, natomiast – jak wynika z zestawienia wydatków dotyczących spra-

wy – funkcjonariusz wywiadu wręczył wówczas „Kędzikowi” 10 funtów. Zachowało się również 

pokwitowanie na 10 funtów, podpisane przez Kędzierskiego własnym nazwiskiem.12

Kolejny raz „Bartosz” spotkał się z „Kędzikiem” w jego mieszkaniu wieczorem 10 lutego. 

Ponieważ żona Kędzierskiego jadła razem z nimi kolację, początkowo rozmawiali na neutral-

ne tematy. Gospodarz był w dobrym nastroju. Chwalił się, że wydawnictwo Ossolineum zain-

teresowane było drukiem jego książki. Oficer wywiadu odnotował, iż „pewien zasiłek pienięż-

ny”, który ofiarował Kędzierskiemu na poprzednim spotkaniu, „wpłynął pozytywnie na dalsze 

pisanie pracy”. Gdy żona wyszła do drugiego pokoju, „Kędzik” powiedział gościowi, że jej 

ojciec jest bratem płk. Adama Koca, założyciela Obozu Zjednoczenia Narodowego. Wracając 

do swojej książki, Kędzierski z  uznaniem wypowiadał się o  zastosowaniu marksistowskiej 

metodologii w historii. Podkreślił, że „sam bez szkoleń marksistowskich doszedł prawie do 

pozycji marksizmu z czynnego piłsudczyka”. Na jego przemianę wpłynęło powolne, ale głę-

bokie „prokrajowe” nastawienie. Swoją przyszłość „Kędzik” wiązał z krajem. Po powrocie do 

Polski deklarował podjęcie walki z polskim „kołtuństwem i  chorobą uwielbiania Zachodu”. 

Miał nadzieję, że władze PRL umożliwią mu wygłaszanie na ten temat odczytów i pisanie 

artykułów w prasie. Przekonywał „Bartosza”, że skuteczność oddziaływania jego przemówień 

i artykułów „będzie większa niż ludzi oficjalnie stojących na gruncie marksizmu”. Kolejny raz 

namawiał też Kowalskiego do uatrakcyjnienia Tygodnika i przekształcenia go w organ „ka-

tolików postępowych” na emigracji. Narzekał, że pismo redagowane przez Matłachowskiego 

stało się nudne. Oficer wywiadu, zgodnie z  poleceniem Centrali, nie rozwijał tego wątku. 

Kędzierski podczas wizyty w kraju zamierzał rozmawiać na ten temat z  przewodniczącym 

Stowarzyszenia PAX, Bolesławem Piaseckim. W  roli nowego szefa Tygodnika widział Jana 

Tokarskiego, byłego redaktora katolickiego Życia. Kędzierski uważał go za „najtęższą głowę 
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katolików polskich”. Zasadniczym celem nowego Tygodnika miało być „rozbijanie muru jed-

ności reakcyjnych katolików działających w Anglii”. 

Kowalski, zmieniając temat i powołując się na deklarację pomocy z strony Kędzierskiego, 

poprosił go o napisanie charakterystyk ludzi, których znał. Wywiad interesowały zwłaszcza 

opinie emigrantów na temat kraju. „Kędzik” obawiał się jedynie, że zbieranie informacji na te-

mat różnych osób może zwrócić uwagę Anglików. Podał przykład czeskiego emigranta, który 

z tego powodu został deportowany. „Bartosz” uspokajał go, że „zbieranie informacji – prak-

tycznie biorąc – odbywa się codziennie przez zwykłe rozmowy z ludźmi na ich temat, czy też 

na temat ich znajomych. Nie należy być przy tym nerwowym […] i zbyt dużej aktywizacji 

w tym kierunku nie wykazywać. Po prostu być takim, jak dotychczas, z tą jednak różnicą, że 

zebrane w ten sposób informacje nie puszczać w niepamięć, a przekazywać nam”. 

Kędzierski osobiście znał prezydenta Zaleskiego czy redaktora Orła Białego – Ryszarda 

Piestrzyńskiego. Wymienił też całą plejadę innych osób, których nazwisk „Bartosz” nie zapamię-

tał. Wspomniał, że Józef Godlewski, prezes Związku Ziem Wschodnich, uczy języka rosyjskiego 

oficerów brytyjskich wyjeżdżających na placówki dyplomatyczne do Związku Sowieckiego czy 

krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Od znajomych „Kędzik” usłyszał, iż Witold Olszewski, 

redaktor paryskich Horyzontów, miał już dość Zachodu i stwierdził, że „dojrzał do współpracy 

z nami”. Sugerował też Kowalskiemu, aby placówka w Paryżu zebrała na jego temat bliższe in-

formacje. „Bartosz” prosił go natomiast o zebranie dokładnych danych dotyczących „werbunku 

ludzi przyjeżdżających z kraju przez środowisko Andersa”. Kędzierski oświadczył, że nie będzie 

to takie proste, gdyż sprawę trzymano w największej tajemnicy. „Kędzik” zorientował się, że jego 

rozmówca nie jest zwykłym urzędnikiem konsulatu, za którego się podawał. W pewnym momen-

cie stwierdził, że Kowalski zna „dużo większy wachlarz zagadnień niż to jest potrzebne referen-

towi” i interesuje się kwestiami, które wybiegają poza zakres spraw konsularnych. Nie stało się to 

jednak dla niego powodem do przerwania rozmowy. 

W  tej sytuacji „zdekonspirowany” oficer wywiadu, odwołując się do uczuć patriotycznych 

„Kędzika”, postanowił go formalnie zwerbować. Zaproponował Kędzierskiemu podpisanie zo-

bowiązania do tajnej współpracy z władzami PRL. Gospodarz był zaskoczony propozycją i przez 

chwilę milczał, po czym zapytał, czy takie oświadczenie jest konieczne. „Bartosz” stwierdził, że je-

śli jego wcześniejsze deklaracje były szczere, to „winien być konsekwentny do końca”. Kędzierski 

nadal jednak się wahał. Obawiał się, że może być szantażowany. W końcu zgodził się podpisać 

oświadczenie na następnym spotkaniu. Oficer wywiadu przekonał go jednak, że nie ma sen-

su odkładać tej sprawy na później. Ostatecznie „Kędzik” podpisał zobowiązanie do współpracy. 

Wręczając je „Bartoszowi”, powiedział: „Życzę panu i sobie, aby współpraca nasza, której bazą jest 

Polska, była owocna dla kraju, jak również dla nas”. W zamian Kowalski wręczył mu za pokwi-

towaniem kolejne 10 funtów. Poinstruował też gospodarza, aby raporty pisał na maszynie (o ile 

możliwe nie na swojej), a nie odręcznie. Nalegał również, aby w przyszłości nie spotykali się już 

w jego mieszkaniu. „Kędzik” zgodził się, choć swój dom uważał za bardziej pewny niż restaurację. 

W raporcie dla przełożonych oficer wywiadu zaznaczył, że według niego werbunek nie został 

przeprowadzony zbyt wcześnie. Podkreślił, że znał Kędzierskiego od roku. Uważał również, że 

jego deklaracja współpracy była szczera i „oparta na patriotyzmie”. Zachętą do współpracy miał 

być również czynnik materialny. „Kędzik”, biorąc pieniądze od „Bartosza”, żalił się, że zarabia 

tylko 10 funtów tygodniowo.13 

Zgodnie z  zapowiedzią w  końcu marca 1958 r. Kędzierski pojechał do Polski. Odwiedził 

rodziców, którzy mieszkali w  Busku-Zdroju, oraz podpisał umowę z  Ossolineum na wydanie 
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książki o historii Anglii. Jeszcze przed wyjazdem do kraju otrzymał od „Bartosza” 20 funtów, 

a podczas pobytu w Polsce ponad 2 tys. złotych. Pieniądze miały go bardziej związać z wywia-

dem.14

W kraju kontakt z nowo zwerbowanym współpracownikiem miał nawiązać kpt. Zbigniew 

Mikołajewski. Zadaniem oficera wywiadu było rozpoznanie możliwości agenta, szczególnie pod 

kątem wykorzystania go dla rozpracowania działalności ośrodka „zamkowego”, TRJN, kół woj-

skowych oraz zbierania informacji ze środowiska angielskiego. Funkcjonariusz miał „pogłębić” 

również informacje fragmentarycznie przedstawione przez „Kędzika” w rozmowach z „Bartoszem” 

(sprawa J. Godlewskiego, próby werbunku przybyszów z  kraju do pracy wywiadowczej przez 

koła wojskowe na emigracji). Tajnego współpracownika należało również przeszkolić w zakresie 

konspiracji pracy, łączności oraz zdobywania i opracowywania informacji. Mikołajewski miał mu 

również przekazać ramowe zadania na przyszłość.15

Po powrocie z kraju Kędzierski ponownie nawiązał kontakt się kpt. Kowalskim. W drugiej 

połowie 1958 r. spotkali się przynajmniej osiem razy: dwukrotnie w lipcu, raz w sierpniu, dwu-

krotnie w październiku i  listopadzie oraz w końcu grudnia. Z tych rozmów nie zachowały się 

jednak żadne sprawozdania. Każdorazowo oficer wywiadu wypłacał informatorowi 20 funtów. 

Spotykali się przeważnie w  mieszkaniu „Kędzika”. Termin telefonicznie ustalał „Bartosz”. Na 

podstawie zestawienia wydatków można domyślać się, że trzy razy rozmawiali również w restau-

racji (do dotacji dla agenta oficer wywiadu doliczył koszty spotkania, każdorazowo w wysokości 

2–3 funtów). W 1958 r. Kędzierski otrzymał ogółem 200 funtów, a rok później w pięciu ratach 

220 funtów (40, 80, 60 i dwukrotnie po 20 funtów). 

„Kędzik” przekazywał informacje dotyczące działalności obozu „zamkowego” oraz „szereg cha-

rakterystyk ludzi z  innych ugrupowań politycznych emigracji”. Wiadomości zdobywał od osób, 

które znał z racji swej działalności politycznej w przeszłości, i z którymi utrzymywał kontakty to-

warzyskie. Funkcjonariusze Wydziału V Departamentu I MSW oceniali, iż przekazane przez niego 

materiały były „dość ciekawe”. Większość z nich potwierdzały też inne źródła. Niektóre informacje 

(np. dotyczące J. Godlewskiego) zostały nawet „przesłane do Przyjaciół” (chodziło o  służby so-

wieckie). Jedynym mankamentem, który poważnie obniżał ich wartość, było to, że „są one zbyt 

fragmentaryczne i ogólnikowe”. Wynikało to z ograniczonych możliwości agenta rozpracowywa-

nia osób, będących w kręgu zainteresowania wywiadu. Kędzierski był przeciążony pracą zawodową 

i naukową, od kilku lat nie angażował się też w działalność polityczną na emigracji. 

Wywiad nie dysponował danymi, które wskazywałyby na powiązania informatora z brytyjskim 

kontrwywiadem. Również „Bartosz” nie miał wobec niego żadnych podejrzeń. Jednak ze względu 

na to, że przed kilku laty Kędzierski kontaktował się z Sokolnickim Centrala zalecała „potrzebę 

systematycznej kontroli szczerości «K» oraz analizowania wszystkich istotnych momentów w jego 

zachowaniu”. Należało przede wszystkim wyjaśnić, czy „Kędzik” opowiadał innym osobom (poza 

„Maksymem”) o swoich spotkaniach z „Bartoszem” oraz czy jego kontakty z niejakim Johnsonem 

miały wyłącznie naukowy charakter. ( Johnson był opiekunem Kędzierskiego z  ramienia British 

Council, przed II wojną światową miał pracować w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie.) Ustalenie 

tych danych pozwoliłoby zorientować się, czy informator nie był ewentualnie „dwulicowcem” i nie 

został celowo podesłany. Funkcjonariusze wywiadu brali również pod uwagę to, że częste wizyty 

Kędzierskiego w konsulacie nie uszły uwadze brytyjskich służb. Nie mając całkowitej pewności 
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co do szczerości „Kędzika”, zamierzali go sprawdzić. Zgodnie z  planem na jednym ze spotkań 

„Bartosz” miał go poprosić o podjęcie materiału z konkretnego miejsca. Na podstawie zachowanych 

materiałów nie sposób stwierdzić, jaki był rezultat tego testu i czy w ogóle go przeprowadzono.16 

Kierownictwo wywiadu nie wystawiło jednak Kędzierskiemu pozytywnej oceny. Na doku-

mencie z 18 kwietnia 1959 r., w którym funkcjonariusze Wydziału V Departamentu I MSW 

analizowali współpracę „Kędzika” z SB, widnieje odręczna notatka: „Wydaje się, że agenta z niego 

nie będzie. Kontakt oficjalny – możliwy”.17 W 1960 r. „Kędzik” nie otrzymał żadnego wynagro-

dzenia, choć nadal współpracował z wywiadem „na podstawie patriotycznej”. W grudniu 1961 r. 

z funduszu polonijnego konsulatu wypłacono mu jednorazowo 20 funtów, rok później 90 funtów, 

a w marcu 1963 r. kolejne 20 funtów. Od lipca 1963 r. agent otrzymywał stałe wynagrodzenie 

z funduszu operacyjnego wywiadu w wysokości 30 funtów miesięcznie. Do końca roku zarobił 

180 funtów, w 1964 r. – 260 funtów (w czwartym kwartale dotację zmniejszono do 20), a w 1965 

r. – 40. W całym okresie współpracy „Kędzik” otrzymał ponad 1000 funtów i blisko 12 tysięcy 

złotych. Początkowo (do sierpnia 1961 r.) pozostawał „na kontakcie” Mieczysława Kowalskiego 

„Bartosza”, następnie Witolda Zaręby „Romana”, a  w  czerwcu 1963 r. przejął go Zbigniew 

Mikołajewski „Rafał”.18

Władze w Warszawie, dążąc do zmiany negatywnego stosunku emigrantów do Polski „ludo-

wej”, wspierały finansowo środowiska opowiadające się za współpracą z krajem i zwalczające „nie-

złomnych”. Jedną z tego rodzaju inicjatyw był tygodnik Kronika, wydawany od końca 1962 r. przez 

Bolesława Świderskiego. Pismo finansował wywiad PRL. Na łamach Kroniki Kędzierski publiko-

wał przeważnie opowiadania, wiersze oraz artykuły o tematyce historycznej. Redagował również 

rubrykę „TAM”, w której przedstawiał wydarzenia w kraju.19 W jednym z pierwszych numerów 

Kroniki Kędzierski postulował przyspieszenie procesu „przekształcenia oblicza wszystkich istnie-

jących organizacji [emigracyjnych], tak żeby z pozycji antypolskich przechodziły na propolskie”. 

Stosunek do kraju stał się dla niego głównym kryterium podziału wychodźstwa.20

Ambicje „Kędzika” były znacznie większe. W lutym 1963 r. sugerował wywiadowi zwerbowanie 

Świderskiego. Twierdził, że redaktor Kroniki był gotowy na „bardzo daleką” współpracę. Podpowiadał 

prowadzącemu go oficerowi, że należałoby politycznie poprzeć Kronikę i „oczywiście” uzależnić ją 

finansowo, „gdyż sama pcha się w ręce”. Agent nie wiedział, iż jego propozycje wywiad już od kilku 

miesięcy wcielał w życie. (Kędzierski sądził, że Kronikę wydawano za pieniądze Stowarzyszenia 

PAX.) Za wymyślenie planu „przejęcia” tygodnika „Kędzik” spodziewał się nagrody. Chciał nie tyl-

ko objąć kierownictwo działu politycznego, ale zostać kimś w rodzaju „superredaktora”, pośrednika 

między Świderskim a wywiadem.21 Z planów tych nic jednak nie wyszło.

W kwietniu 1963 r. Kędzierski kolejny raz pojechał do kraju. Załatwiał sprawę wydania swo-

jej książki, a w Towarzystwie „Polonia” rozmawiał na temat planu pracy Centralnego Komitetu 

Tysiąclecia Państwa Polskiego w Wielkiej Brytanii (był jego wiceprezesem). Kapitan Kazimierz 
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Stępień, doceniając jego ofiarność i zaangażowanie, proponował przyznać mu jednorazową dota-

cję w wysokości 5 tys. złotych na pokrycie kosztów pobytu. Ostatecznie wypłacono mu 4500 zło-

tych (rok wcześniej „Kędzik” otrzymał 3 tys. złotych).22

W ocenie wywiadu, począwszy od 1963 r., informator zajmował „bierną postawę” i nie wyka-

zywał chęci dalszej współpracy. Mimo otrzymywanych zadań nie przekazał „żadnych informacji”, 

nie udzielał się też publicystycznie ani nie angażował się w działalność „Komitetu Tysiąclecia”. 

Jego zachowanie na odcinku współpracy polonijnej budziło „poważne zastrzeżenia”, zwłaszcza po 

tym, gdy na początku września 1963 r. Kędzierski został wezwany do War Office. Funkcjonariusze 

brytyjskiego kontrwywiadu wypytywali go o kontakty z peerelowskim konsulatem oraz o działal-

ność w „Komitecie Tysiąclecia”. O podobne sprawy pytał „Kędzika” oficer Scotland Yardu, który 

w maju 1962 r. przyszedł do jego mieszkania. O tych rozmowach Kędzierski poinformował swo-

ich „opiekunów”. Z innego źródła wywiad dowiedział się, że „Kędzik” miał być jeszcze wezwany 

do War Office latem 1962 r.

Kędzierski intrygował również wśród członków „Komitetu Tysiąclecia” przeciwko pracow-

nikom konsulatu, obwiniając tych ostatnich o zmniejszenie dotacji na działalność polonijną. 

Zniechęcało to „prokrajowo” nastawionych emigrantów do dalszej aktywności. Uwagę tajnych 

służb zwróciły jego „nachalne próby” wejścia do zarządu Stowarzyszenia Odra-Nysa i „obska-

kiwanie” w  tym celu jego prezesa, Michała Langa „Lewara”. Z drugiej strony nie wyjaśnio-

no powiązań „Kędzika” z British Council i jego kontaktów z Johnsonem: „do dziś nie wiemy 

– stwierdzono w raporcie – czy ma on tylko charakter naukowy”. Pamiętano również, że przed 

kilku laty Kędzierski kontaktował się z Sokolnickim, który okazał się prowokatorem. Wszystko 

to dawało podstawę do przypuszczeń, że „Kędzik” mógł zostać przewerbowany przez brytyjski 

kontrwywiad.23

Kędzierski nie reagował na uwagi „Rafała” (Zbigniew Mikołajewski) „odnośnie [do] zanie-

dbywania się w pracy”. Swoje postępowanie starał się tłumaczyć rozgoryczeniem, wynikającym 

jakoby ze „złośliwości” Ossolineum, które miało odmówić wydania jego książki. Wywiad zbadał 

sprawę i okazało się, że praca Kędzierskiego otrzymała pozytywną ocenę recenzenta. Ze wzglę-

du na obowiązujący limit sugerowano mu jedynie zmniejszenie objętości pracy. Kędzierski nie 

godził się jednak na żadne zmiany, zarzucając wydawnictwu chęć „kastrowania” jego książki. 

W korespondencji używać miał również obelżywych słów. Choć w kwietniu 1964 r. był w kraju, 

nie skontaktował się z Ossolineum. Groził, że zrezygnuje z wydania książki, mimo że pobrał 

pokaźną zaliczkę (28 tysięcy złotych). W tej sprawie miał zasięgać porad prawnych u emigra-

cyjnego adwokata Karola Poznańskiego – „wroga PRL”. Natomiast podczas pobytu w kraju 

szukał kontaktu z wiceprezesem Związku Literatów Polskich, Jerzym Putramentem, by – jak 

mówił – poprzez niego wywrzeć presję na Ossolineum. Sprawa wydania książki Kędzierskiego 

była również tematem rozmowy przedstawiciela Ossolineum w MSZ. Wydawnictwo widziało 

możliwość publikacji w 1965 r. pod warunkiem, że autor dostosuje się do stawianych mu wy-

mogów. Sam Kędzierski rozpowiadał, że pracę chce wydać paryska Kultura. Funkcjonariusze 

wywiadu uważali jednak, że „«historyjka» ta była wymysłem «Kędzika»”, aby „w  ten sposób 

zmobilizować nas do pozytywnego załatwienia jego sporu z Ossolineum. Jak świadczą fakty, 

w tej sprawie nie przebierał w środkach”.24
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Wywiad zaniepokoiło również nieobliczalne zachowanie informatora. Podczas wizyty 

w Polsce w 1964 r., załatwiając swoje sprawy w Towarzystwie „Polonia”, Kędzierski na prawo 

i lewo miał rozgłaszać nazwiska znanych mu rzekomo agentów zachodnioniemieckiego wywia-

du. Wśród nich wymieniał Bolesława Świderskiego, znanego w „polskim” Londynie wydawcę, 

księgarza, redaktora Kroniki, oraz Henryka Archutowskiego, działacza Centralnego Komitetu 

Tysiąclecia Państwa Polskiego w  Wielkiej Brytanii. Kolejny raz szumnie deklarował też swój 

powrót na stałe do Polski po upływie trzech lat. 

W tej sytuacji rozmowę z  „Kędzikiem” podczas jego pobytu w kraju uznano za niecelową. 

Oficerowie wywiadu zamierzali w  ten sposób również „podkreślić nasz lekceważący do niego 

stosunek”, licząc, że informator „sam będzie usiłował do nas dotrzeć, by wyłudzić pieniądze”. 

Kędzierski, aby zwrócić na siebie uwagę służb, będąc w odwiedzinach u ojca, opowiadał wśród 

znajomych o znanych mu agentach wywiadów zachodnioniemieckiego i angielskiego. Ponownie 

na pierwszym miejscu wymieniał Świderskiego. Skarżył się też na Ossolineum, które chciało po-

zbawić jego książkę naukowej treści, z tego powodu musiał zerwać umowę. Jeżeli „Kędzik” chciał 

w  ten sposób „zainteresować” swoją osobą tajne służby, to się przeliczył, gdyż funkcjonariusze 

wywiadu przestrzegli swoich kolegów z kontrwywiadu przed ewentualnym kontaktem z nim. 

W Centrali brano również pod uwagę, że na „dziwne” postępowanie Kędzierskiego wpływ mógł 

mieć jego „skomplikowany charakter”, a  także zawiedzione nadzieje ambitnego historyka czy 

problemy rodzinne (rozpad małżeństwa).

Kontakt z „Kędzikiem” praktycznie nie istniał od lipca 1964 r. Sporadyczne spotkania z infor-

matorem odbywały się „na płaszczyźnie polonijnej” i miały przede wszystkim na celu „uaktywnie-

nie go po tej linii”. Jednak „jak dotychczas i na tym odcinku brak jest jakichkolwiek rezultatów”. 

W tej sytuacji kpt. Wincenty Pęciak, „mając na uwadze bezpieczeństwo naszej pracy operacyjnej 

oraz bezużyteczność kontaktu z «Kędzikiem»”, proponował wyeliminować go z sieci agentural-

nej. Wniosek poparł naczelnik Wydziału VIII Departamentu I MSW, ppłk Edward Jankiewicz. 

Podczas najbliższego pobytu „Kędzika” w kraju mjr Kowalski, który go zwerbował, miał z nim 

przeprowadzić rozmowę rozwiązującą współpracę. Ze względu na „niezrównoważony charakter” 

Kędzierskiego oficer wywiadu miał mu również dać do zrozumienia, że „jakakolwiek destrukcyj-

na robota z jego strony na niwie polonijnej mogłaby przekreślić jego dotychczasową prokrajową 

postawę. Nie przyniosłoby to korzyści żadnej ze stron, a dla niego spowodować by mogło nie-

przyjemne skutki, czego chcielibyśmy uniknąć”. Rozwiązanie współpracy dotyczyło tylko kon-

taktów „Kędzika” z  wywiadem, natomiast działalność na „odcinku polonijnym” była nadal dla 

niego otwarta. Dalsza aktywność Kędzierskiego na tym polu zależeć miała „od jego postawy 

politycznej i poczucia obowiązku patriotycznego”. Kontakt z informatorem „po linii polonijnej” 

utrzymywać miał w Londynie kpt. Zbigniew Mikołajewski „Rafał”.25 Miesiąc później kpt. Pęciak 

przygotował postanowienie o zakończeniu rozpracowania operacyjnego Kędzierskiego. W uza-

sadnieniu oficer wywiadu stwierdził: „zgodnie z  zatwierdzonym raportem o  wyeliminowaniu  

w/wym. z sieci agent. nie ma uzasadnienia zajmowania się dalej sprawą”.26

Jesienią 1966 r., po rozwiązaniu się „Komitetu Tysiąclecia”, Kędzierski wszedł w  skład 

Komitetu Organizacyjnego Zrzeszenia Polonii Brytyjskiej. Nowa inicjatywa o  charakterze 

25 
 

26  
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polonijnym została stworzona z myślą o oddziaływaniu na wychodźstwo w duchu „prokrajowym”. 

Miała przekonać emigracyjne masy do pozytywnego stosunku wobec kraju – Polski „ludowej”. 

Z okazji 25-lecia PRL polonijny działacz został też odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.27

W końcu 1967 r. Świderski miał proponować Kędzierskiemu, aby po jego powrocie do Polski 

przejął wraz z Wojciechem Czuchnowskim redakcję Kroniki. Kilka miesięcy później, przed ko-

lejną rozmową ze Świderskim, „Kędzik” poinformował o  sprawie swoich byłych mocodawców 

z wywiadu. Godził się na przejęcie redakcji pod warunkiem dokooptowania trzeciego redaktora 

odpowiedzialnego za korekty i drukarnię oraz uregulowania spraw finansowych, „tak żeby auto-

rom płacić normalnie”.28 Informując wywiad, sondował zapewne, czy może liczyć na spełnienie 

tych warunków. 

Żegnając na łamach Kroniki zmarłego w kwietniu 1969 r. Bolesława Świderskiego, Kędzierski 

przy okazji poużywał sobie na emigracji, która „siły do swej codziennej wegetacji czerpie z cho-

rej nienawiści do naszego narodu i  państwa”.29 Kędzierski wielokrotnie zapowiadał swój po-

wrót do kraju. Ostatecznie w 1974 r. przyjechał na stałe do Polski i zamieszkał w Warszawie. 

W  1983 r. został członkiem nowego Związku Literatów Polskich. Zmarł nagle 16 września 

1985 r. w Brodnicy.30

*
An émigré in the web of the secret police: The case of Jerzy Zdzisław Kędzierski

Jerzy Z. Kędzierski, an émigré writer and historian, was an activist of the League of Polish Independence 

(LNP). In 1954, during the apogee of the struggle for the Polish presidency-in-exile, he supported August 

Zaleski. Along with a group of LNP secessionists, he formed the Caucus of Struggle for Independence. He 

utilized the pages of the Monitor Londyński [London Monitor], whose editor-in-chief he was, he criticized 

the Act of Union and the “degeneration of political parties.” Since the “Royal Castle” [the supporters of 

President Mościcki and Eugeniusz Kwiatkowski within the ruling, post-Piłsudskiite regime] political camp 

was marginalized, he soon withdrew from émigré political life. He hoped to return to Poland in the future, 

and he first returned to his native during a visit in 1958. Kędzierski’s passion was English history. He hoped 

to publish a book on this subject on which he had worked on following his return to Poland. In late 1957, 

he was contacted by an employee of the Consulate General of the Polish People’s Republic in London, 

Mieczysław Kowalski (who was, in reality, a communist intelligence officer). During the succeeding years, 

Kędzierski frequently met with communist intelligence functionaries from Poland. He received financial 

compensation for information provided. Considered “useless,” he was eliminated from the agentura network 

in 1965. In 1974, he returned to Poland permanently, where he died during the mid-1980s.

27  

28 
29 
30  
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MARK PAUL 

Donosiciele i szabrownicy
w okupowanej Warszawie (1939–1944)

Policjant z  otwockiego getta, Calel Perechodnik, zasłynął przyznaniem się do wydania 

Niemcom swej żony i córki, które w wyniku tego znalazły się w transporcie do komory gazowej 

w  Treblince. W  związku z  kolejnym, poprawionym, wydaniem jego relacji, ta kontrowersyjna 

postać ponownie znalazła się w centrum zainteresowania historyków Holokaustu.1 Jednakże tym 

razem uczeni zmienili pogląd na temat Perechodnika: ze wspólnika oprawców stał się ofiarą. 

Według najnowszej interpretacji jego życiorysu, padł on ofiarą „polskich szabrowników”, któ-

rzy – jak się przypuszcza – mieli wydać go Niemcom lub zamordować w ruinach opustoszałej 

Warszawy. W kontekście tej reinterpretacji faktów i ocen wskazuje się na potrzebę podjęcia dys-

kusji o „polskiej odpowiedzialności” za Holokaust. Odpowiedzialność ta ma dotyczyć wszystkich 

szabrowników, donosicieli i morderców. Zarazem bardzo wyraźna staje się tendencja do unikania 

badań nad równie interesującym fenomenem, jakim jest udział Żydów w tego rodzaju procederze.

Odnosząc się do sprawy Perechodnika, wielu historyków nie zadało sobie trudu, aby ustalić 

i wyjaśnić wszystkie okoliczności jego śmierci. Zamiast tego winą za nią obciążają Polaków. Do tego 

problemu powrócę jeszcze pod koniec niniejszego artykułu. W pierwszej kolejności należy zbadać 

rolę szabrowników i donosicieli żydowskiego pochodzenia, co stanowi mało znany kontekst okresu 

okupacji niemieckiej i Zagłady. Jak udowodnimy, proceder donosicielstwa i szabrownictwa nie zale-

żał od pochodzenia etnicznego, narodowości czy wyznania. Na przestrzeni dziejów szabrownictwo 

tradycyjnie towarzyszyło wojnom i zaburzeniom społecznym, tak więc twierdzenie, jakoby szaber 

stanowił cechę charakterystyczną jakiejkolwiek grupy narodowej nie znajduje potwierdzenia w fak-

tach.2 Donosiciele pochodzili ze wszystkich grup etniczno-religijnych i reprezentowali margines 

społeczny. Tylko wówczas, gdy uwaga ta zostanie uwzględniona w badaniach, można prawidłowo 

ocenić ludzi, którzy żyli w ekstremalnych warunkach okupacji niemieckiej. To podejście jest również 

integralną częścią historii zdrady, przetrwania i śmierci Perechodnika. 

1  C. Perechodnik, 

2
, 
-

-

-
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Pierwsze lata w getcie
Szabrownictwo stanowiło zjawisko powszechne w getcie warszawskim. Było dziełem nie tylko 

Niemców, którzy często korzystali z pomocy żydowskich wspólników jako donosicieli, ale także sa-

mych Żydów, którzy pragnęli się wzbogacić. W procederze tym specjalizowali się głównie członko-

wie policji żydowskiej i żydowskich instytucji w getcie, a także tragarze i grabarze. W czasie wielkiej 

akcji likwidacyjnej latem 1942 r. i tuż po jej zakończeniu szabrownictwem na dużą skalę zajmowali 

się przeciętni obywatele. Donosiciele – agenci gestapo, powiernicy (Vertrauensmänner) czy poje-

dynczy zdrajcy – byli wszechobecni. Po stłumieniu powstania w getcie w maju 1943 r. donosiciele 

wraz z resztką policji gettowej stali się głównym narzędziem służącym Niemcom do wyszukiwania 

Żydów, ukrywających się w ruinach getta. Niemcy zatrudniali też żydowskich donosicieli do odnaj-

dywania Żydów, których ukrywali Polacy po tzw. stronie aryjskiej. Zdarzało się także, że Żydzi pisali 

do niemieckich władz i policji, donosząc na współrodaków, szukających schronienia poza gettem.3

Aby w pełni oszacować rozmiar rabunku majątku żydowskiego, dokonanego przez Niemców, 

należy wziąć pod uwagę życiorys Ruth Altbeker Cyprys, napisany tuż po wojnie: 

Miejscowy motłoch zazwyczaj prowadził Niemców do domów i skle-

pów bogatych Żydów. Z największym wstydem muszę przyznać, że wśród 

tych szumowin społecznych byli także Żydzi. Wiadomość, że Mojsze 

Zylberszejn ukrył ubrania, złoto i  klejnoty była zazwyczaj znana innym 

Żydom, przyjaciołom lub też rodzinie. Skłonni do zemsty i napędzani przez 

chciwość znajomi zdradzali znajomych Niemcom, którzy rabowali ofiarom 

wszystko. Takie rzeczy były dziełem nie tylko fachowych „szmalcowników” 

(szantażystów), ale także, niestety, rozgoryczonych żon i kochanek, a także 

zwaśnionych partnerów w interesach, nieusatysfakcjonowanych pracowni-

ków i konkurentów po fachu. Napisano na ten temat nawet „wiersz”: 

Mamusiu, tatusiu, słuchajcie wy mnie

z Niemcem gestapo idzie ramię w ramię

Co za zaraza, co za wstyd,

Pierwszy jest Polak, drugi jest Żyd.

Mamusiu, tatusiu, słuchajcie wy mnie

Nadchodzi gestapo, czy kto to wie?

Co za zaraza, gorszy wstyd,

Pierwszy jest Żyd i drugi jest Żyd.4 

Lekarz medycyny, Mordechaj Lensky, tak oto wspomina spustoszenie, które siali w getcie 

donosiciele:

Problem zamknięcia w  getcie powodował kłopoty innej natury. Duże 

poruszenie zauważono wśród Żydów. Kupowali oni znaczne ilości artykułów 

spożywczych i magazynowali przede wszystkim mąkę, cukier i olej. Bogaci 

kupowali całe wory różnych produktów. […] Jednakże przechowywanie 

3 

4 
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znacznych ilości pożywienia w domu nie było łatwe. Naziści często prze-

szukiwali żydowskie domy. Sytuacja Żydów przechowujących duże ilości je-

dzenia w domu nie była łatwa. Naziści nie tylko konfiskowali łup, lecz także 

wydawali właściciela gestapo, gdzie jego przyszłość była przesądzona.

W  jaki sposób Niemcy znajdowali pożywienie? Krążyły plotki, że 

wśród Żydów były skorumpowane typy, które pracowały dla gestapo i do-

nosiły na swoich braci ukrywających dobra, pożywienie i meble. Naziści 

nagle pojawiali się przed domami z  ciężarówkami, wpadali do mieszkań 

i zabierali ukryte dobra. Człowiek stawał się żebrakiem w parę sekund. Aż 

serce bolało patrzeć na rabunki, dokonywane w oparciu o  informacje od 

żydowskich donosicieli.5

 

Aleksander Donat opisywał, w jaki sposób kryminaliści dopuszczali się szantażu, chcąc ode-

brać innym Żydom cenne dobra:

Większość wysoko usytuowanych władz […] była w mniej lub bardziej 

oficjalny sposób zaangażowana w szabrownictwo. Byli też między nimi ży-

dowscy kryminaliści, którzy dawali cynk Niemcom o dobrych miejscach 

do splądrowania lub też szantażowali Żydów, że na nich doniosą, jeśli nie 

dostaną odpowiedniej zapłaty.6

Kronikarz z getta warszawskiego, Chaim Kaplan, odnotował haniebną rolę kolaborantów nie-

mieckich.7 W zapisie z 25 sierpnia 1940 r. czytamy:

Wraz z  niemieckimi szabrownikami przyjeżdżali też ich pomocnicy, 

członkowie naszego żydowskiego bractwa; byli oni regularnymi pomoc-

nikami, którzy za odpowiednią opłatą służyli Niemcom na co dzień. […] 

Niemcy mieli regularnie zatrudnionych pomocników, którzy jeździli z nimi 

na rabunki z miejsca na miejsce.8

Rabin Shimon Huberband w swoim wojennym dzienniku opisał szeroko rozpowszechnione 

przestępstwa, które stały się plagą getta warszawskiego:

Żydowskie getto jest zalane ogromną liczbą donosicieli, współpracowni-

ków, szantażystów i  złodziei. Bezsprzecznie głównym powodem tych prze-

stępstw są głód, bieda i epidemie chorób, które są tak bardzo rozpowszechnio-

ne w tym obozie koncentracyjnym, również nazywanym zamkniętym gettem 

5 

6 

7 

8  
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żydowskim. Ale przecież to niczego nie usprawiedliwia. Problem z donosi-

cielami jest bardzo rozpowszechniony w getcie. Żydzi zawsze mieli problem 

z donosicielami. […] Ale nic nie jest porównywalne z aktualnym stanem rze-

czy w getcie. Pierwszymi donosicielami w warszawskim getcie byli tragarze 

[porters]. To oni pokazywali Niemcom, gdzie mieszkali bogaci Żydzi i gdzie 

były ukryte ich dobra. Z czasem donosiciele zmienili swój sposób działania. 

W momencie, gdy widzieli Żyda z chociażby najmniejszą paczuszką, żądali 

od niego okupu pieniężnego. Jeśli ów Żyd odmówił zapłaty, donosiciele od 

razu wołali Niemca, polskiego policjanta lub też zwyczajnego goja. [Trudno 

zrozumieć, do czego tęgim żydowskim tragarzom mógł być potrzebny nawet 

najzwyklejszy goj, o ile takiego można było znaleźć w getcie – przyp. M.P.] 

Tak dzieje się do dnia dzisiejszego. Donosiciele byli regularnie opłacani przez 

potajemnych producentów mleka, nielegalnych rzeźników i innych przedsię-

biorców. Bez zapłaty donosiciele bezzwłocznie informowali władze o istnieniu 

tego rodzaju przedsięwzięć. W wielu przypadkach donosiciele wydawali biz-

nesy władzom, ponieważ nie mogli dogadać się z właścicielami co do wysoko-

ści cotygodniowego okupu. W dodatku do sum otrzymywanych od Niemców 

i Polaków [domniemana rola Polaków w tym wszystkim jest raczej zastana-

wiająca – przyp. M.P.] w ramach zapłaty za informowanie donosiciele również 

kradli duże ilości tkanin, skór i innych dóbr w czasie, gdy pomagali wynosić je 

z domów żydowskich i ładować na ciężarówki. 

Poza tragarzami-donosicielami przeróżni rzemieślnicy także służy-

li jako informatorzy. W wielu przypadkach Żydzi prosili swych dobrych 

znajomych lub przyjaciół – rzemieślników, stolarzy i murarzy, którzy na 

ich życzenie ukrywali ich dobra w ścianach i  sufitach budynków. Często 

Żydzi ukrywali swe klejnoty i drogocenne przedmioty w piecach i piekar-

nikach. Rzemieślnicy byli hojnie wynagradzani za pomoc w ukryciu dóbr. 

W wielu przypadkach jednak również donosili na owych bogatych Żydów. 

Po wtargnięciu do domów tych Żydów Niemcy zmierzali wprost do „kry-

jówek”. W takich przypadkach było oczywiste, iż to właśnie rzemieślnik 

poinformował ich o miejscu ukrycia kosztowności. Czasami nawet sami 

rzemieślnicy towarzyszyli Niemcom w rabunkach.9 

Rabin Huberband opisuje jeszcze jeden fenomen, o którym nie wspominają inne źródła:

W czasie wojny doszło też do innych sporów. Tuż po zbombardowaniu 

[miasta przez Niemców w 1939 r. – M.P.] do sądów rabinackich wpłynę-

ła fala skarg ludzi, którzy zaufali innym, dając im na przechowanie swoją 

własność: ubrania, towary, kosztowności i pieniądze. Ci, którzy dostali owe 

rzeczy na przechowanie, twierdzili, że zostały one skradzione lub spalone 

itd. Właściciele owych dóbr nie chcieli w to uwierzyć.10

9  

10  

03 Polacy i Zydzi indd 129 2012-10-31 10:36:52



13
0

Zosia Goldberg, kelnerka w  kawiarni „Sztuka”, jest jedną z  wielu ocalałych, którzy 

opisali działalność kolaborantów, takich jak personel tzw. Biura do Walki z Lichwiarstem 

i  Spekulacją (Preisüberwachungsstelle), założonego przez Kripo (Kryminalną Policję) do 

walki z  „czarnym rynkiem” tuż po utworzeniu getta w  listopadzie 1940 r. Byli oni po-

pularnie znani jako „Trzynastka” (od adresu kwatery przy ul. Leszno 13) lub „żydowskie 

gestapo”. 

Niestety, między Żydami było wielu zdrajców, którzy uformowali tajną 

policję, współpracującą z gestapo. […] Byli oni wszyscy pochodzenia in-

teligenckiego – lekarzami, inżynierami, policjantami; nie było wśród nich 

osób niewykształconych lub z nizin społecznych. Wszyscy byli profesjo-

nalistami – na dodatek wyjątkowo wrednymi. Baliśmy się ich jak ognia. 

Ich siedziba mieściła się na tej samej ulicy, co kawiarnia „Sztuka”, tylko po 

drugiej stronie. Ich budynek był przy ul. Leszno 13. Dlatego nazywaliśmy 

ich „Trzynastką”.

To było żydowskie gestapo przeciwko Żydom. Mieli zielone otoki 

na czapkach. Zwyczajna policja żydowska nosiła niebieskie otoki. […] 

Zajmowali się brudną robotą. Powiedzmy, że niektórzy Żydzi poukrywa-

li w  swoich mieszkaniach dolary, pieniądze, złoto, które mogli sprzedać, 

aby kupić jedzenie. Żydowskie gestapo przekazywało wszystkie te tajne 

informacje Niemcom. Ci przyjeżdżali, strzelali i zabijali. Wtedy jeszcze nie 

było masowych mordów. To było po prostu złe traktowanie nas, okropne 

traktowanie, ale jeszcze nie masowe egzekucje.11

Warto również wspomnieć o  żydowskich hienach cmentarnych. Emanuel Ringelblum 

pisał o nich w swoim dzienniku kilkakrotnie we wrześniu 1941 r. Za pierwszym razem ogra-

niczył się do dość lakonicznego stwierdzenia: „Grabarze otwierają groby, wyjmują biżuterię 

i złote zęby”. Za drugim razem wpis był bardziej emocjonalny: „Na cmentarzach dzieją się 

niewybaczalne rzeczy nie do opisania. Masowe mogiły i zbezczeszczenie zwłok przez doły 

społeczne, które wrzucają je do grobów jak psy. To nie wszystko. Okazuje się, że w  nocy 

otwierają groby i wyjmują trupom złote zęby i kradną całuny. Niedawno prowadzono poważ-

ne dochodzenie na temat udziału żydowskiej policji w owych rabunkach. Jednym słowem: 

samo dno”.

W kwietniu 1942 r. pracownica socjalna Rachel Auerbach napisała w swoim dzienniku: 

„Wychodzi na to, że duża ilość dóbr dostępnych dzisiaj do handlu pochodzi z obrabowanych 

trupów. Specjalne organizacje, które utrzymują się z  kradzieży, rozbierają nieboszczyków 

leżących na ulicach. O świcie trupy leżą na ulicach całkowicie nagie, co najwyżej przykryte 

kawałkiem papieru lub afiszem zerwanym ze ściany”.12 Było głośno o grabarzach zatrudnia-

nych przez zakład pogrzebowy Pinkerta, którzy wzbogacali się w ten sposób. Pracując ramię 

w ramię z policją żydowską w getcie, stali się hienami cmentarnymi. Wykopywali ciała, które 

pochowano na cmentarzach żydowskich, wyciągali złote koronki i  plomby, a  także kradli 

11  Relacja Zosi Goldberg [w:] Z. Goldberg, H. Obenzinger,  
(San Francisco: Mercury House, 2004): s. 23.

12  Cyt. za: I. Levin, (Westport, 
Connecticut and London: Praeger, 2004): s. 98.
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klejnoty i całuny.13 Icchak Cukierman wspomina też, że „wzbogacali się oni także, włócząc 

się po ulicach i  opuszczonych budynkach […] nawet w  czasie pierwszych dni powstania 

w getcie”.14 

Wielka deportacja i powstanie w getcie

Szabrownictwo przybrało na sile podczas wielkiej deportacji latem 1942 r., kiedy oko-

ło 250 tys. Żydów wysłano na śmierć do Treblinki. Pozostawili oni opuszczone mieszkania, 

meble i  inne rzeczy osobiste. Policja żydowska w getcie, licząca prawie 3 tys. funkcjonariuszy 

(Jüdische Ordnungsdienst), która odgrywała kluczową rolę w  deportacjach Żydów z  Warszawy 

(również przy likwidacji każdego większego getta w  okupowanej Polsce, włącznie z  gettami 

w  Łodzi, Lwowie, Wilnie, Białymstoku, Lublinie, Sosnowcu, Krakowie, Kielcach, Piotrkowie 

Trybunalskim i Grodnie), nie miała sobie równych w wyłudzaniu pieniędzy i kosztowności od 

rodaków, którzy próbowali uniknąć deportacji. Policjanci na masową skalę szabrowali opuszczo-

ne mieszkania, gromadząc znaczną fortunę dla siebie i swoich rodzin. Niemcy wykorzystywali 

Żydów z oddziału Werterfassung do zbierania kosztowności po Żydach wysłanych do Treblinki. 

Zatrudnieni tam często bez żadnych oporów grabili duże ilości „porzuconych” przedmiotów war-

tościowych. Żydzi, którzy pozostali w getcie (około 60 tys.), także plądrowali własność pozosta-

wioną przez deportowanych.15 

Po deportacji Niemcy ponownie odtworzyli dział Werterfassung („od-

dział zbierania przedmiotów wartościowych”). Dział ów poprzednio kradł 

meble z mieszkań tuż przed założeniem getta. Warszawska gałąź zatrud-

niała cztery tysiące Żydów, którzy zawsze okradali rabusiów i zatrzymywali 

dla siebie artykuły, które zostały skradzione lub skonfiskowane, i przezna-

czone do wywiezienia z getta. U boku oficjalnego oddziału działali również 

tzw. szabrownicy [shabbers – M.P.] – Żydzi, którzy szabrowali opuszczone 

mieszkania. Na początku brali tylko pieniądze, klejnoty i inne przedmioty, 

które można było wymienić na gotówkę. Później wszystko było do zabra-

nia, jak napisała Rachel Auerbach. „Fotele i leżanki” toczyły się po ulicach. 

Nowe metalowe ramy na łóżka, które szybko pordzewiały, starodawne 

13  

14 
  

15  

Wiszniewicz, 
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materace […], wielkie sterty różnego rodzaju poszew na pościel, koce dla 

dzieci, poduszki, części kanap, sienniki i łóżka polowe. […] Były tam też 

garnki, patelnie, czajniki, świeczniki szabasowe i paschalne talerze sedero-

we, bielizna, kurtki, zestawy do gry w domino i szachy, piłki nożne, karty do 

gry, ubranka dla dzieci, zabawki i różne rodzinne fotografie. Żydzi pozo-

stający w getcie masowo handlowali poza gettem dobrami pozostawionymi 

przez deportowanych.16

Krótkotrwała rewolta w getcie warszawskim w kwietniu 1943 r. stała się też okazją dla sza-

browników, którzy włóczyli się od bunkra do bunkra, szukając jedzenia i kosztowności. Według 

Tuwie Borzykowskiego:

Kiedy Niemcy zaczęli wykrywać i niszczyć bunkier po bunkrze, sza-

brownicy utworzyli własną siatkę wywiadowczą. Wiedzieli, które bunkry 

były zagazowane, i kiedy to się stało. Zabierali też jedzenie ludziom, którzy 

nadal żyli. Tratowali umierających i umarłych i bili się o każdy okruszek. 

Byli wśród szabrowników też ci, którzy wykonywali swoją pracę z niechę-

cią, wiedząc, że jutro ktoś może stratować ich własne, nadal żyjące ciało. 

[…]

Szabrownicy szukali nie tylko jedzenia. W czasie, gdy najbardziej dro-

gocenne rzeczy straciły swą wartość, te upiory przeszukiwały kieszenie 

zmarłych, szukając klejnotów i pieniędzy. Szabrownicy zabierali pierście-

nie i zegarki ofiarom śmiercionośnego gazu, czasami zabierali nawet dobrą 

parę butów.17

Przygotowując się na ostateczną likwidację getta, członkowie podziemia żydowskiego, za-

równo Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB), jak i Żydowski Związek Wojskowy (ŻZW, Irgun 
Zwei Leumi), później w powiązaniu z podziemiem polskim, rozstrzelali dziesiątki żydowskich 

agentów i informatorów, pracujących dla Niemców.18 Według Pniny Grynszpan-Frymer (nazwi-

sko panieńskie Papier), jej mąż Chaim Frymer zlikwidował kilku informatorów: „Powiedział mi 

po powrocie z tych operacji. […] Były przypadki, że powinni pozbyć się też żydowskich prosty-

tutek, które sypiały z Niemcami i informowały ich o nas. Tacy mężczyźni i kobiety narażali nas 

wszystkich na niebezpieczeństwo. Nie było innego wyboru”. Simha Rotem („Kazik”) wspomi-

nał: „W pierwszy dzień powstania, kiedy byliśmy na naszych pozycjach, złapaliśmy żydowskich 

kolaborantów. Było oczywiste, że byli kolaborantami i  mieliśmy co najwyżej półtorej minuty, 

aby zadecydować, co z nimi zrobić, bowiem zaczęła się walka. […] nie wiedzieliśmy, czy się ich 

pozbyć, czy pozwolić im uciec. Powiedziałem do Shlomka (Shustera), że powinniśmy wziąć ich 

dokumenty i pozwolić im uciec. Tak też zrobiliśmy. Czemu? Tak czy inaczej, bez dokumentów, 

popadną w ręce Niemców i zostaną przez nich zgładzeni”.19 

16 

17 

18 

19  
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Znacznie ciemniejszą i  o wiele bardziej szkodliwą rolę w  likwidacji getta odegrały resztki 

policji żydowskiej i  „próżniacy” (ang. musers) – informatorzy, angażowani przez Niemców do 

znajdywania i wywabiania z kryjówek tych, którzy pozostali w getcie. Tysiące Żydów ukrywały się 

w schronach (bunkrach), wybudowanych przed powstaniem. Tych, których znaleziono, Niemcy 

rozstrzelali na miejscu lub deportowali do różnych obozów.20 Według kronikarza:

Niemcy teraz zaczęli niszczenie [bunkrów – M.P.] na podstawie list 

dostarczonych przez Brandt [tj. przez żydowskich agentów – M.P.]. […] 

Jak tylko odkryto bunkier, niektórzy z  mieszkańców byli rozstrzeliwani 

przez Niemców na oczach pozostałych. Później oficer niemiecki oferował 

ułaskawienie tym, którzy zdradzili mu lokalizację pozostałych bunkrów. 

To zachowanie prowadziło czasami do psychicznego złamania oporu oca-

lałych Żydów, którzy prowadzili Niemców do innych kryjówek, o których 

wiedzieli. Nowa plaga informatorów zainfekowała getto. Niemcy wyzna-

wali tylko jedną zasadę – utrzymywali przy życiu informatorów tylko tak 

długo, jak tamci byli w stanie im pomagać. Po wyciśnięciu z nich wszyst-

kich informacji rozstrzeliwali ich bezzwłocznie. Średnia życia takiego in-

formatora była w takim razie nie dłuższa, niż parę dni. A Żydzi kontynu-

owali życie w getcie.21

Stefan Ernest, który w swoim pamiętniku opisał życie w getcie warszawskim, w maju 1943 r. zano-

tował, że policja żydowska, której stan kadrowy zmniejszono wówczas do 70 członków, przeszukiwała 

kryjówki, wrzucając granaty do wejść, aby zniszczyć podziemne schrony.22 Joanna Wiszniewicz także 

pisała o policjantach żydowskich, którzy przyłączali się do polowania na ukrywających się Żydów:

 

Wraz z nami sąsiedzi z naszej klatki schodowej i pracownicy szpitala 

ukrywali się na poddaszu. Cały czas słyszeliśmy strzały – pistolety maszy-

nowe od Niemców i pojedyncze strzały od Żydów. […]

Pewnego razu – chyba na trzeci albo czwarty dzień – zasnęłam na pod-

daszu. Byłam zmęczona. Nagle coś mnie obudziło. Otworzyłam oczy, po-

ruszyłam się trochę. […] Nikt nic nie powiedział. […] W tym momencie 

usłyszałam głośne ein, zwei, drei (raz, dwa, trzy) za ścianą, a później strzał 

z pistoletu. Ktoś wyjmował luźne cegły z  zewnątrz. Był to policjant ży-

dowski. Zostaliśmy odkryci. […] Wyczołgaliśmy się jeden po drugim. Było 

to trochę śmieszne: paru policjantów żydowskich, jeden Niemiec i nasza 

grupa. Mogliśmy po prostu zabić tego Niemca!23

Jednakże większość informatorów żydowskich kolaborowała z  Niemcami w  nadziei na 

przetrwanie. W  niektórych przypadkach robili to pod przymusem. Żydzi ukrywający się 

20 

…, s. 

21 

22 

23  
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w bunkrach ruin getta zaczęli być bardzo podejrzliwi i nie informowali obcych o miejscu swo-

ich kryjówek. Co zrozumiałe, każdego obcego Żyda uznawano za potencjalnego donosiciela.24 

Taki stan utrzymywał się długo po stłumieniu rewolty. Najsławniejszy bunkier znajdował się 

przy ul. Miłej 18; mieściło się tam miejsce dowodzenia ŻOB. W rzeczywistości należał on do 

Shmuela Issera, wybitnej osobistości wśród żydowskiego podziemia kryminalnego. Bunkier ten 

był jednym z największych i najlepiej wyposażonych w getcie: mogło się w nim schronić nawet 

200 osób.25 Został on odkryty 8 maja 1943 r., po zdradzeniu przez Żydów. Całą podziemną 

komendę zgładzono.

Skuteczność informatorów żydowskich w demaskowaniu ukrywających się rodaków została 

opisana w wielu świadectwach. Jack Klajman, jeden z wielu Żydów wydanych przez informato-

rów, powiedział: „Wiadomo, najbardziej skutecznym sposobem dla Niemców było użycie infor-

matorów żydowskich – i w taki sposób moja kryjówka została odkryta 21 kwietnia”.26 Kryjówkę 

Israela Mittelberga także zdradzili Żydzi:

Niemcy weszli tym samym wejściem, co nasi goście sprzed dwóch dni; 

widocznie oni nas zdradzili. […] Na zewnątrz zobaczyliśmy tych dwóch 

młodych mężczyzn, którzy nas zdradzili – jeden z  nich miał osiemna-

ście lat, a drugi zaledwie dwadzieścia. Próbowali nas oszukać, pomagając 

Niemcom w ich brudnej robocie. […] Informatorzy często byli zgładzani 

przed śmiercią swoich ofiar. 

A później była selekcja. Około 160 z nas stało na placu przez godzinę. 

Ci, którzy byli gotowi mówić, mieli przejść na prawo. Nikt z naszej grupy 

nie wystąpił, poza paroma osobami, między innymi Shusterem, który był 

żydowskim policjantem. Z pogardą odwróciliśmy się od nich.27

David Landau pisał o oszustwach, których dopuszczali się Niemcy, aby przekonać ludzi do 

donoszenia na innych:

W czasie gdy niektóre niemieckie jednostki były zaangażowane w bez-

pośredniej walce, inne zajmowały się wyszukiwaniem bunkrów. Zlecono to 

zadanie wyłącznie jednostkom ekspertów. Pomagały im psy tropiące i od 

czasu do czasu resztka Żydów, których udało im się schwytać. Pozostawiali 

jednego z nich przy życiu i kazali mu iść z nimi, jak nachodzili bunkry. 

Żyjąca ofiara wołała wtedy po żydowsku: „Żydzi, możecie już wyjść, 

Niemców już nie ma!”. Czasami udawało im się zmylić ukrywających się 

Żydów.28 

W niektórych przypadkach nawet najmłodsi nabierali się na niemiecki fortel i zostawali in-

formatorami. Jakob Putermilch opisuje w swoim dzienniku jeden z takich przypadków:

24 

25 

26 . , .

27

28 
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23 kwietnia 1943 r., w  czasie powstania, dwunastolatek wyjawił 

Niemcom – w zamian za jedzenie i obietnicę, że pozwolą mu żyć – że dzie-

siątki Żydów ukryły się na pewnym poddaszu. Szczęśliwie Niemcom nie 

udało się zlokalizować tego miejsca. Kiedy bojownicy wyszli z tego ukrycia, 

pojmali owego chłopca, który przyznał się do zdrady. „Decyzją było po-

zbycie się go przez rozstrzelanie” – pisze Putermilch. Ale [mój przyjaciel 

– M.P.] powiedział, że szkoda marnować na niego kulę. Wziął chłopca ku 

wejściu na poddasze i zrzucił go z wysokości.

Wdowa po Putermilchu, Masha, mówiła: Były też inne przypadki. To 

nie był jakiś wielki honor. Nie było innego wyboru. Są rzeczy, o których 

lepiej nie mówić. Kiedy napisaliśmy książkę, poprosiłam go, aby usunął te 

rzeczy. On pisał ręcznie, a ja na maszynie do pisania – były rzeczy, których 

nie przepisałam.29

Inny schwytany w getcie Żyd napisał:

Było w naszym bunkrze kilka osób z podziemia, które miały dostęp do 

broni. Odgrywały one rolę naszych „ochroniarzy”. Mieli oni poważną roz-

mowę na temat czegoś podejrzanego i  pokonany Żyd – Yisraelikl, został 

zastraszony zemstą. Na zewnątrz, nieopodal, usłyszeliśmy strzelaninę i wy-

buchy bomb. Domy paliły się wokół nas. Powietrze w bunkrze utrudniało 

oddychanie. Oczy nam łzawiły i w gardłach nas piekło. Wszyscy się dusiliśmy. 

W nocy otworzyliśmy ukryte wejście, aby napuścić trochę świeżego powie-

trza. To też pomogło nam się zorientować, co się działo na zewnątrz. Nagle 

Yisraelikl został wyrwany z bunkra. Zniknął. Podejrzewaliśmy, że nas wyda. 

W  dzień usłyszeliśmy głośną eksplozję, po której zgasły światła. Byliśmy 

bardzo przestraszeni. Usłyszeliśmy głos Yisraelikla przy głównych drzwiach: 

„Tutaj macie grupę do zagłady”. W tym momencie główne drzwi otworzyły 

się i usłyszeliśmy rozkaz: „Wyłazić!” Na podłogę upadł granat. Wytworzyło to 

wielki popłoch. Wyczołgaliśmy się z bunkra, próbując uniknąć śmierci. Ranni 

zostali wydarci z bunkra przez Niemców, którzy bili ich równocześnie bronią 

i biczami. Otoczeni przez Niemców zostaliśmy zabrani na Umschlagplatz.30

Leon Najberg, który przetrwał w bunkrach getta warszawskiego do końca września 1943 r., 

podobno był świadkiem działalności żydowskich informatorów z Befehlsstelle Sipo (centrum do-

wodzenia lokalnego SS), czynnych w owych czasach.31 W dodatku do burzenia budynków, które 

ocalały po pożarze z kwietnia i maja 1943 r. i przeszukiwaniu ich w poszukiwaniu kosztowności 

pozostawionych przez Żydów, żydowscy pracownicy z KL Warschau także słynęli z wywabiania 

ukrywających się Żydów z kryjówek i zmuszania ich do poddania się.32

29  V. Levy-Barzilai, “The Rebels Among Us”, Haaretz, 11 X 2006.

30  M. Flajszman, “From the Last Days of the Warsaw Ghetto” [w:] Pinkas Sochaczew, (red.) A.Sh. Stein, G. Weissman 
Memorial Book of 

Sochaczew

31  L. Najberg, 

32  T. Snyder, Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin 
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W ukryciu po „aryjskiej stronie”
Po likwidacji getta niemieckie polowania na uciekinierów znacznie się nasiliły, w  związku 

z czym sytuacja Żydów ukrywających się po „aryjskiej stronie” stała się bardzo niepewna. Żydzi, 

którzy dobrowolnie lub pod przymusem służyli Niemcom, czy to jako agenci, czy informatorzy, 

znaleźli się w niebezpieczeństwie. Pochodzili oni z różnych warstw społecznych, również spoza 

Warszawy. Większość z nich próbowała wtopić się w otoczenie, nie chcąc zwracać na siebie uwagi 

osób postronnych. Inni gromadzili się otwarcie w takich miejscach jak Stanisławówka, bar przy 

ul. Senatorskiej – popularne miejsce spotkań agentów żydowskich.33 

Ruth Altbeker Cyprys widziała, jak agenci żydowskiego Kripo (popularnie, lecz niepra-

widłowo, zwani „żydowskie gestapo”) wykrzykiwali slogany żydowskie i śpiewali piosenki ży-

dowskie, chcąc sprowokować reakcję Żydów, ukrywających się wśród przechodniów na ulicach 

stolicy:

Członkowie żydowskiego gestapo, którzy nadal żyli, byli bardzo niebez-

pieczni. Ich oczy były penetrujące, a Żydzi, których wskazali, byli zgubieni 

bez nadziei na przeżycie. Był mały samochód, który często powoli jeździł 

ulicą Marszałkowską. Ów samochód zawsze trzymał się blisko chodnika. 

Pewnego razu przechodziłam tą ulicą, gdy nagle usłyszałam okrzyk: „Szma 

Israel” [Shema Yisrael – „Usłysz, O  Israelu”, słowa wyjęte z  sekcji Tory, 

która jest częścią porannych i wieczorowych modlitw – M.P.], tuż po tym 

zobaczyłam mężczyznę wciąganego przymusem do tego auta. Wyglądało 

na to, że dźwięk wydobywający się z przejeżdżającego auta sprawił, iż star-

szy człowiek, przechodząc przez skrzyżowanie, instynktownie obejrzał się 

za siebie. Dla łowcy głów był to wystarczający znak. Musieli oni obserwo-

wać tę ofiarę już od jakiegoś czasu, skoro użyli takiego fortelu, wiedząc, że 

tylko Żyd zareaguje na słowa tej modlitwy. Pewien przyjaciel powiedział 

mi, że najdziwniejsze i najbardziej nieoczekiwane slogany słyszano właśnie 

z tego auta. Innym razem, gdy przechodziłam właśnie tą ulicą, usłyszałam 

za sobą cichą melodię Hatykva [Hatikva – „Nadzieja” – syjonistyczny hymn 

– M.P.]. Przez chwilę chciałam obejrzeć się, ale przemogłam tę potrzebę. 

Widok śpiewającego człowieka mnie przejął. Był to młody człowiek, z ma-

łym, okrągłym kapeluszem z piórkiem. Pod koniec wojny dowiedzieliśmy 

się, że ten kapelusik był znakiem równym mundurowi gestapo. Niestety, 

pod tym kapelusikiem kryła się zuchwała, beztroska twarz jednego z moich 

znajomych z uniwersytetu – Żyda. Degeneracja niektórych ludzi sięgnęła 

całkowitego dna.34

Zosia Goldberg wspomina następujące spotkanie z informatorem (wiele ofiar nie miało tyle 

szczęścia):

Byłam zdemaskowana na ulicy prawie trzy razy. […] Znajomy o imie-

niu Lifszitz, którego znałam jeszcze sprzed wojny, był wysoki i szczupły, 

z kręconymi, niesfornymi włosami koloru blond. Pracował on dla Niemców. 

Powiedziano mi, że chodził po stronie aryjskiej, szukając tam Żydów, aby 

33 

34 
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wydać ich Niemcom. Pewnego dnia zobaczyłam go na ulicy. Zmierzał 

w moją stronę. Podeszłam blisko do niego i powiedziałam: „Wiesz, mam 

nóż. Zadźgam cię, jeśli spróbujesz wydać mnie Niemcom. Odejdź!” Uciekł. 

Jeśli by został, byłabym w poważnych tarapatach.35

Irena Szereszewska wspomina swoje spotkania z kobietami-informatorkami:

Dwie Żydówki z gestapo w  jednym z pokojów w budynku przy uli-

cy Marszałkowskiej. […] Kim one były? Były one pięknymi Żydówkami 

z wyrokiem śmierci, które uratowali Niemcy pod warunkiem, że będą im 

wydawać ukrywających się Żydów. Żydzi płacili im, a one ubierały się od-

powiednio.36 

Żyd przebywający nielegalnie poza gettem został złapany przez niemiecką żandarmerię. W za-

mian za uratowanie życia ofiarował, że wyda innych Żydów, przebywających po „aryjskiej stronie”. 

W rezultacie wiele osób wyśledzono i rozstrzelano na cmentarzu żydowskim.37 Młoda Żydówka 

o imieniu Celina wydała swą młodą rodaczkę – Wandę, która pomogła jej znaleźć mieszkanie 

w Warszawie. Obie kobiety rozstrzelano w więzieniu na Pawiaku.38 Czasami Niemcy zmuszali 

pojmanych Żydów do zdradzenia miejsca schronienia ich rodaków. Żyd imieniem Natek pod 

wpływem tortur wyjawił gestapowcom miejsce kryjówek w kilku mieszkaniach w Warszawie.39 

Żydów ukrywających się w stolicy często denuncjowali rodacy z ich rodzinnych miejscowości. 

Halina Neuberg (później Zylberman), która po opuszczeniu Krakowa szukała wraz z rodzicami 

schronienia w Warszawie, pisze: 

Mój ojciec został ostrzeżony, że znajomy Żyd z Krakowa stał się „tro-

picielem Żydów” dla gestapo. Niedługo potem spotkali się przypadkiem 

na ulicy i mimo, iż krew mojego taty zamarzła na jego widok, po miłym 

przywitaniu zaprosił on mojego ojca do kawiarni na filiżankę herbaty. 

Informator zaproponował, aby wymienili swoje adresy, a mój ojciec zgodził 

się, dając mu fałszywe imię i adres. Później ojciec szwendał się po ulicach 

przez kilka godzin, aby upewnić się, że nikt go nie śledzi i dopiero wtedy 

wrócił do domu. Na szczęście ich drogi nigdy więcej nie zeszły się. Wszyscy 

byliśmy zaszokowani, widząc, że ktoś tak dobrze wykształcony i tak bardzo 

lubiany przez innych mógł upaść tak nisko.40 

Stanisława Taubenschlaga, potomka szanowanej rodziny żydowskiej (jego ojciec, prof. 

Rafał Taubenschlag, był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego), wydał Danek Redlich, syn 

urzędnika żydowskiego z Krakowa. Redlich zadenuncjował Taubenschlaga gestapo, kiedy ten 

35 
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39  ,
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wypełniał zadanie dla polskiego podziemia w Warszawie. Taubenschlagowi udało się uniknąć 

zasadzki, a jego prześladowca sam stał się przez to poszukiwany, tym razem przez podziemie 

polskie:

Wiadomość o  moich kłopotach w  Warszawie szybko rozniosła się 

w  gronie młodych ludzi. Polowali oni teraz na Danka Redlicha, który 

– jak się okazało – pracował dla bolszewików we Lwowie, gdzie wydał 

już paru ludzi. Lwów był okupowany przez Niemców. Ten profesjonalny 

donosiciel przyłączył się wtedy do gestapo. Po wojnie pracował w Urzędzie 

Bezpieczeństwa. W roku 1950 pojechał do Wenezueli, gdzie zginął w wy-

padku samochodowym w Caracas.41

Henryk Reiss, który znalazł schronienie w Warszawie, został ostrzeżony przez swoją ciot-

kę, pochodzącą ze Lwowa, przed Żydami pracującymi dla gestapo. „Uchodźcy ze Lwowa byli 

wydawani przez innych ludzi ze Lwowa, przeważnie przez przedstawicieli tzw. złotej młodzie-

ży. Ciotka wspomniała też imię syna znanego aptekarza E.”.42 Hermana Fleiszera, który jako 

Henryk Repa podawał się w Warszawie za chrześcijanina, zdradził na ulicy żydowski znajomy ze 

studiów we Lwowie. Ów znajomy podjął współpracę z policją niemiecką w zamian za obietnicę 

uwolnienia jego żony.43 

Żydowski aktor ze Lwowa, znany jako Witold Kledzki, został agentem gestapo i pracował 

w warszawskim kasynie, udając Polaka. Dwóch Żydów, których wydał Niemcom, rozstrzelano 

w więzieniu na Pawiaku.44 Z pomocą swojego wujka, doktora Rosenblatta, który był przewod-

niczącym Judenratu, młody żydowski prawnik Maciek Rosenblatt zdołał uciec z  rodzinnego 

Drohobycza. Zamieszkał w  Warszawie pod fałszywym nazwiskiem. Niestety, znajomy Żyd-

donosiciel z rodzinnych stron odnalazł go w stolicy i wydał gestapo.45

Wielu historyków Holokaustu niechętnie potwierdza wysoką szkodliwość żydowskich 

agentów, działających poza gettem. Badacze ci podtrzymują twierdzenie, jakoby najgroźniej-

szymi wrogami Żydów nie byli Niemcy, lecz Polacy. W swoim dzienniku Aleksander Bronowski 

opisał moment, w którym został aresztowany w Warszawie przez Sicherheitspolizei (Sipo, tak-

że znane jako Policja Bezpieczeństwa). Wydał go jeden z informatorów – Żyd z rodzinnego 

Lublina. Polski policjant „granatowy”, do którego odstawiono Bronowskiego, okazał się jego 

wybawcą: sierż. Wacław Nowiński nie tylko uratował mu życie, ale także wraz z rodziną bez-

interesownie pomagał innym Żydom.46 Mordechaj Paldiel, historyk z Instytutu Yad Vashem 
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w Jerozolimie, zapomniał wspomnieć, że Aleksandra Bronowskiego zdradził Żyd. Badacz ten 

pominął ów fakt, mimo iż w swej książce dwukrotnie opisał losy Bronowskiego. Paldiel był tak 

zaabsorbowany atakowaniem chrześcijańskich Polaków, że za zdradę Bronowskiego obwinił 

„miejscowych antysemitów”. Dodał także, że „wyszukiwanie Żydów na ulicach stało się pewne-

go rodzaju sportem w Warszawie”.47 Jak pokazują dokumenty, donosiciele – czy to chrześcija-

nie, czy żydzi – rekrutowali się z marginesu społecznego, bez względu na pochodzenie etniczne 

bądź wyznanie.  

W niektórych przypadkach agenci „żydowskiego gestapo” i ich informatorzy uderzali zarów-

no w żydowskich, jak i w polskich dobroczyńców. Pewien profesor „Czarny” – prowokator, który 

udawał handlarza bronią, zdradził Stefana Prokopka, łącznika między Armią Ludową a podzie-

miem żydowskim. Do domu Prokopka przy ulicy Waszyngtona, gdzie mieściło się miejsce spo-

tkań ŻOB, wkroczyli Niemcy. Prokopek został zabity, a dwóch członków podziemia żydowskiego 

zdołało uciec. (Po wojnie „Czarny” znalazł schronienie w Szwecji.48) Na podwórzu domu znale-

ziono wówczas Żyda, który pod wpływem tortur zdradził Niemcom lokalizację innej kryjówki. 

Niemcy znaleźli tam Sarę Biderman, którą postrzelili i zostawili, aby skonała; mimo to kobieta 

przeżyła.49 

Maximilian T. opisał działania inżyniera ze Lwowa nazwiskiem Koenigl (Kenigl), który 

współpracował z  gestapo w  Warszawie w  „departamencie walki z  komunizmem”.50 Koenigl 

i  Leon Skosowki byli oficjalnymi współpracownikami SD (Sicherheitsdienst, tj. bezpieki SS). 

Częściej widywano ich po „stronie aryjskiej” niż w  getcie. Ich zadaniem było wydawanie ży-

dowskich uciekinierów i Polaków związanych z podziemiem.51 19 lutego 1944 r. dwie Żydówki 

podające się za uciekinierki z  getta warszawskiego trafiły do lokalu konspiracyjnego oddziału 

AK-NOW przy ul. Brackiej. Na skutek donosu na miejsce wtargnęło gestapo i aresztowało kil-

kunastu konspiratorów. W rzeczywistości obie kobiety należały do czterdziestoosobowej grupy 

donosicieli pracujących dla gestapo, stworzonej przez Leona (Lolka) Skosowskiego52 z  osła-

wionej „Trzynastki”. Niektórych z  zatrzymanych Polaków, m.in. Zdzisława Chrzanowskiego 

z Młodzieży Wszechpolskiej, rozstrzelano. Trzech żydowskich agentów zostało później odnale-

zionych i zlikwidowanych przez polski podziemny kontrwywiad.53

Jak zaświadczył Józef Garliński, członek polskiego podziemia, żydowscy agenci operujący 

w Warszawie stanowili zagrożenie nie tylko dla Żydów, ale także dla Polaków:

W połowie kwietnia 1943 r. zauważyłem, że często, jeśli przechodziłem 

ulicą obok żydowskiego liceum, mój znajomy pojawiał się nie wiadomo skąd 

obok mnie. Obawiałem się, bo wiedziałem, że Niemcy na wiele sposobów 

zwerbowali wielu agentów – Polaków, Ukraińców i Żydów – szantażem 

47  M. Paldiel, Sheltering the Jews: Stories of Holocaust Rescuers (Minneapolis: Fortress Press, 1996): s. 53, 
153.

48  Y. Zuckerman, …, s. 424–425.

49  S. Rotem, (New York, Binghamont: Ballou Press: 1994): s. 80–84. 

50  
Siberia

51 
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lub też groźbą śmierci pod adresem ich i ich rodzin. […] 20 kwietnia, ok. 

godziny piątej po południu, jak wsiadałem do taksówki, znowu spotka-

łem mojego żydowskiego kolegę czającego się nieopodal. W parę minut, 

w małej uliczce, zostałem zatrzymany przez dwóch uzbrojonych agentów 

Gestapo…54

Historyk izraelski, Yehuda Bauer, przyznał, że „żydowskie gestapo” i jego informatorzy spo-

wodowało „ogromne szkody”.55 Niektórzy badacze uważają tych agentów za większe zagroże-

nie dla ukrywających się Żydów niż polskich donosicieli, ponieważ znali oni lepiej środowisko 

żydowskie. Jeśli nie wydawali wystarczającej liczby swych rodaków, malała ich przydatność dla 

Niemców, co powodowało, że ich życie stawało się zagrożone.56 Antoni Marianowicz, który 

ukrywał się w Warszawie i okolicach, zgadza się z tym stwierdzeniem: „Niebezpieczeństwo czy-

hało nie tylko ze strony niemieckich i polskich łajdaków, ale także ze strony żydowskich łajdaków. 

Bałem się ich tak samo, jeśli nie bardziej niż Polaków czy Niemców. Czasy potęgowały ludzką 

niegodziwość, bez względu na rasę”.57

Simha Rotem, członek podziemia żydowskiego, który sam „ubierał się jak agent gestapo”, 

podczas swoich wypadów na wieś przekonał się, że „Niemcy nie byli jedynymi, którzy służyli 

w gestapo. W gestapo byli też członkowie innych nacji, między innymi także Żydzi”.58 W swo-

im dzienniku przywódca żydowskiego podziemia, Icchak Cukierman („Antek”), opisał działania 

różnych żydowskich kolaborantów z Warszawy. Na przykład Abraham Gancwajch, przywódca 

tzw. Trzynastki, także swego czasu pracował po „aryjskiej stronie”, a jego celem było podziemie 

54  
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polskie. Zuckerman przyznał, że często zaczepiali go zarówno polscy, jak i żydowscy donosiciele. 

Jednakże to za sprawą agenta-Żyda nieomal pożegnał się z życiem: „Jeśli wezmę pod uwagę ludzi, 

którzy mnie zdradzali, było między nimi tak wielu Żydów, jak i Polaków. Przykładowo, kiedy 

zostałem skazany na śmierć 18 kwietnia 1942 r., stało się to za sprawą żydowskiego donosu”.59 

Gary Keins opisuje kilka spotkań z Żydówką, panią Salc, którą poznał w Zamościu. Wtedy to 

wydała go po raz pierwszy. Pochodząca ze Lwowa kobieta przeprowadziła się do Warszawy, gdzie 

kolaborowała z gangami szmalcowników i wydawała Żydów, takich jak Keins, którzy podawali 

się za Polaków. To nie było jednak jedyne zmartwienie Keinsa: „Jeśli pani Salc jedynie spekulo-

wała o moim pochodzeniu, był też jeszcze jeden osobnik, który potrafił wskazać mnie palcem 

– młody mężczyzna i były członek policji gettowej, który nagle pojawił się po polskiej stronie”. 

Keins twierdzi, że naziści mieli swoich agentów w całej Warszawie, wśród nich również Żydów. 

Ci tchórzliwi ludzie wysługiwali się Niemcom i wyszukiwali swych rodaków, ukrywających się 

po polskiej stronie. Krążyły słuchy, że każdego dnia denuncjowali dziesiątki osób. Według in-

formatorów z podziemia, liczba wydanych Żydów była tak duża, że naziści mieli problemy z ich 

likwidowaniem, np. Żydzi pojmani w grudniu 1942 r. zostali zgładzeni dopiero w marcu 1943 r. 

Keins słyszał, że „około 150 żydowskich uciekinierów z getta zobowiązało się być agentami ge-

stapo. […] około 150 żydowskich uciekinierów wyłapywano dziennie za pomocą owych zdrajców 

i innych łowców głów”.60 

Wzmianki o żydowskich agentach gestapo i innych zdrajcach, działających po obu stronach 

muru getta, można znaleźć w  wielu wspomnieniach warszawskich Żydów.61 Trudno dokład-

nie oszacować, ilu było owych kolaborantów. Udało się im m.in. wywabić około 3 tys. bogatych 

Żydów z  ich kryjówek po „aryjskiej stronie” w ramach tzw. afery Hotelu Polskiego. Obiecano 

wówczas Żydom, że za odpowiednio wysoką opłatą będą mogli wyjechać z okupowanej Europy 

na fałszywych paszportach.62 Przypadków szantażów i wyłudzeń wśród Żydów w aryjskiej części 

Warszawy było oczywiście o wiele więcej.63
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Według raportów, po likwidacji getta warszawskiego na usługach niemieckiego gestapo po-

zostawało w Warszawie około 300 Żydów. To właśnie oni odpowiadają za schwytanie tak wielu 

swoich rodaków. Żyd o nazwisku Hening dowodził grupą siedemdziesięciu gestapowców w oko-

licy Alei Szucha. Grupa ta miała za zadanie dostarczanie informacji o polskich organizacjach 

podziemnych, fizyczne przeszukiwanie podejrzanych o żydowskie pochodzenie i zweryfikowanie 

ich wiedzy na temat wiary katolickiej.64 Te wstrząsające dane nie wydają się wyolbrzymione, 

ponieważ w tym samym czasie w Berlinie Niemcy zatrudniali przynajmniej 20 tzw. Greiferów, 

tj. żydowskich „łapaczy”, którzy wyszukiwali i zdradzali Żydów. Należy przy tym pamiętać, że 

w stolicy III Rzeszy ludność żydowska była znacznie mniej liczna niż w Warszawie.65

Po upadku Powstania Warszawskiego w październiku 1944 r. tysiące ocalałych Żydów wtopiły 

się w szeregi Polaków, których wypędzono z miasta do obozu przejściowego w Pruszkowie. Jak 

wskazuje Gunnar Paulsson, mimo iż wielu z tych uciekinierów miało rysy wyraźnie semickie, nie ma 

dowodów na to, że jakikolwiek Żyd zginął w wyniku zdrady ze strony Polaków.66 Natomiast przy-

najmniej jeden z tych ocalałych Żydów wspomina działania donosicieli żydowskich w Pruszkowie:

Wśród Niemców stał jeden człowiek, który przyciągnął moją uwagę. 

Jako jedyny z ich wszystkich był dobrze ubrany i odżywiony. Myślałem, że 

śnię, ponieważ tak bardzo wyglądał na Żyda. „Co robi tutaj Żyd pośród tych 

wszystkich niemieckich żołnierzy?” – myślałem. Ale gdy usłyszałem, jak mó-

wił do Niemców: „Nie widzę żadnego z nich tutaj, na tym placu”, poczułem 

dreszcze. Wyraźnie pracował dla gestapo jako kolejny żydowski „tropiciel 

Żydów”. Nagle poczułem się bardzo zakłopotany i miałem wrażenie, jakby 

skamieniało mi serce. Czy był on w stanie rozpoznać mnie jako Żyda?

Staliśmy tam jeszcze około piętnastu minut, kiedy dwóch żołnierzy 

Wehrmachtu przybliżyło się do nas i kazało nam iść z nimi.67

 (Warszawa: 
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Inny z ocalałych wspomina tzw. Most do Nieba, który składał się z agentów gestapo, których 

pochodzenie nie jest jednak znane.68 

W ruinach Warszawy 

4 października 1944 r. Heinrich Himmler rozkazał całkowite zniszczenie Warszawy. 

Wypędziwszy mieszkańców, Niemcy przystąpili do systematycznego burzenia resztek miasta. 

Specjalne grupy niemieckich inżynierów uczestniczyły w paleniu i niszczeniu zabudowań. Tak 

zwane Sprengkommando używały w tym celu miotaczy ognia i ładunków wybuchowych. Zwracano 

szczególną uwagę na historyczne budynki, archiwa państwowe i biblioteki, których rujnowanie 

odbywało się pod czujnym okiem uczonych niemieckich. Miasto miało zostać zrównane z ziemią. 

Jak napisał Norman Davies, metodyczne niszczenie lewobrzeżnej części Warszawy trwało ponad 

trzy miesiące. Pomimo krytycznej sytuacji na froncie i mobilizowania do służby wojskowej każ-

dego zdolnego do noszenia broni, tysiące żołnierzy niemieckich znalazły się w ruinach Warszawy, 

aby wypełnić wolę Hitlera – całkowicie zniszczyć stolicę Polski. Tak zwane szwadrony ogniowe 

niszczyły miotaczami ognia opustoszałe domy. Saperzy za pomocą dynamitu i ciężkiego sprzętu 

równali z ziemią duże budynki i pomniki. Chłopi zbierali metalowy złom i inne przydatne do 

użytku części budynków. Operacja zniszczenia Warszawy trwała bez przerwy, dzień po dniu, ulica 

po ulicy, dzielnica po dzielnicy.69

Tak zwane Raumungsstab nadzorowało plądrowanie miasta. Z opuszczonych budynków wy-

noszono wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Wypędzeni mieszkańcy mogli zabrać ze sobą 

tylko tyle, ile zdołali unieść, więc pozostawili większość wartościowych przedmiotów. Dobra splą-

drowane przez Niemców zapełniły około 25 tys. wagonów kolejowych. Do pomocy Raumungsstab 
Niemcy zmuszali Polaków. Kilka tysięcy osób przetrzymywano w obozach koncentracyjnych na 

obszarze miasta. Dodatkowych robotników ściągnięto z obozu przejściowego w Pruszkowie.70

W ruinach Warszawy pozostała nieznana liczba Żydów i około 2 tys. Polaków. Generał von 

Lüttwitz, komendant 9. Armii niemieckiej stacjonującej w  stolicy, rozkazał niemieckiej policji 

przeprowadzić wielką łapankę i  wyczyścić miasto z  „niebezpiecznych” typów. Wszystkie oso-

by znalezione wśród ruin rozstrzeliwano na miejscu. Nie licząc kilku wyjątków, schwytanych 

Polaków wysyłano do obozów, w których przetrzymywano polskich robotników przymusowych.71 

Ilu Żydów i Polaków przeżyło w ukryciu?72 Jeden z raportów mówi, że aż 800. Gunnar Palusson 

podaje mniejsze liczby. Pisze on o kilkuset Żydach, którzy ukrywali się w bunkrach, znajdujących 

się głównie w piwnicach domów przysypanych gruzem. Autor wspomina także o zagrożeniu ze 

strony szmalcowników.73 Nie podaje jednak żadnych konkretnych dowodów na temat szantaży-

stów, którzy wymuszali pieniądze od Żydów lub też wydawali ich Niemcom. Takie zachowanie 

byłoby ryzykowne dla Polaków, którzy nie mogli legalnie wrócić do stolicy lub przebywać na jej 
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terenie, chyba że pracowali w grupach roboczych pod nadzorem niemieckim. Paulsson przytacza 

jeden przypadek, w którym Polak próbował wymusić pieniądze od Żydów podczas ewakuacji 

miasta. Jego próba została udaremniona.74 Nie znajduje również potwierdzenia teza, jakoby do 

podobnych sytuacji dochodziło później. Nie ma również dowodów na to, że Polacy, którzy wracali 

nocą do miasta w poszukiwaniu dóbr pozostawionych po ewakuacji, szukali także Żydów, aby 

wydać ich Niemcom. Ponadto jeśli robotnicy odnajdywali Żydów, to było to dzieło przypadku. Po 

tym, jak żołnierze niemieccy przeczesali miasto, nie organizowano żadnych łowów na uciekinie-

rów żydowskich, tak jak to miało miejsce rok wcześniej, po powstaniu w getcie.

Tak się składa, że po Żydach ukrywających się w popowstańczych ruinach miasta pozostało 

wiele pisemnych raportów.75 Potwierdzają one, że wielu uciekinierów odnaleźli i zabili Niemcy. 

Z wyjątkiem jednego, opisanego później przypadku, żaden dokument nie zawiera informacji 

o udziale Polaków. Żydzi, którzy pozostali w stolicy, czasami wykorzystywali sytuację, w jakiej 

znaleźli się wypędzani warszawiacy, i odkupywali od nich ich własność za bezcen. Urządziwszy 

się w bunkrach, Żydzi wychodzili nocą do miasta w poszukiwaniu jedzenia i ubrań. Szukali oni 

także kosztowności, które pozostawili Polacy, i przywłaszczali je sobie. Innymi słowy – Żydzi 

też szabrowali. Kilka raportów opisuje handel między żydowskimi szabrownikami a Polakami, 

którzy wymieniali jedzenie na inne dobra oferowane przez Żydów. Wydaje się, że Polacy 

znajdowali się wtedy w  większym niebezpieczeństwie niż Żydzi, którzy bardzo często byli 

uzbrojeni, podejrzliwi i zdesperowani. David Landau, członek prawicowego ŻZW, zanotował 

w dzienniku:

Poza paroma chrześcijanami bunkry w  większości zajmowali Żydzi. 

[…] W takich okolicznościach było nieuniknione, że wiedzieliśmy o swo-

ich planach. W naszej grupie ponad połowa osób otrzymywała pomoc od 

żydowskiego lub polskiego podziemia. Przez takie kontakty wiedzieliśmy 

o wielu miejscach, w których ukrywali się Żydzi. W taki sposób powsta-

ła nieformalna organizacja. Mimo iż tylko najbliżsi i najbardziej zaufani 

przyjaciele wiedzieli o  swoim dokładnym miejscu pobytu, mieliśmy wy-

starczająco informacji na temat tego, gdzie i  jak mogliśmy utrzymywać 

kontakt, aby wymienić się wiadomościami i dobrami materialnymi. […] 

W drugą noc wygnania miasto było prawie całkowicie puste. Poszliśmy 

zebrać broń, którą zostawiliśmy. Zaczęliśmy także przeglądać piwnice 

w poszukiwaniu jedzenia. Mieszkańcy Warszawy w obawie o swoje bezpie-

czeństwo tygodniami mieszkali w piwnicach. Ludzie przechowywali tam 

większość zapasów żywności. Pierwszej nocy, spędzonej na plądrowaniu 

miasta, udało nam się przynieść dobry zapas broni i dużo jedzenia. 

Jak się okazało, mieszkaliśmy w naszych bunkrach przez trzy i pół mie-

siąca. Wielu Żydów zmarło przez ten czas z  wycieńczenia, wyziębienia, 

głodu i różnych chorób. Wiele osób odkryli Niemcy. […]  

74 

75 

03 Polacy i Zydzi indd 144 2012-10-31 10:36:54



DONOSICIELE I SZABROWNICY W OKUPOWANEJ WARSZAWIE (1939–1944)

Ulice miasta były zamieszkane przez psy – Niemcy, którzy regularnie 

i systematycznie ogałacali budynki ze wszystkiego, co pozostawili miesz-

kańcy. Przeszukawszy budynki, Niemcy podpalali je. Berlin zadeklarował, 

że Warszawa zniknie z mapy Europy, zanim Niemcy wycofają się z miasta. 

W  podziemiach Żydzi zamieszkiwali pieczary, groty i  bunkry jak krety, 

przeczekując w nich czasami nawet trzy i pół miesiąca. Kilkuset Żydów 

odważyło się sprzeciwić furii Niemców.

Gdy skończyliśmy i przeszliśmy do następnego pokoju przylegającego 

do piwnicy, wszystko nagle się opłaciło. Miejsce to należało do jubilera. 

Znaleźliśmy tam sejf z kluczem w kłódce. W środku było małe pudełecz-

ko ze złotymi monetami, pozłacane pudełko na cygara, damskie zegarki 

na rękę i na łańcuszkach, a także duża ilość drobniejszej biżuterii. Nawet 

w normalnych czasach taki sejf sprawiłby, że jego właściciel czułby się cał-

kiem komfortowo.

[…] było między nami pięć kobiet i  trzynastu mężczyzn. Zawartość 

sejfu została mniej więcej podzielona równo między nas wszystkich. 

Szybko jednak zorientowaliśmy się, że wśród nas jest złodziej. […] Życie 

w  bunkrze nagle stało się nieodzowną rzeczywistością. Mieliśmy aż za 

dużo jedzenia na handel. Było go tak wiele, że zaczęliśmy grymasić. Wedle 

umowy z  innymi bunkrami przez pudełka zawieszone na elektrycznych 

słupach wymienialiśmy się kawą i  psią padliną w  zamian za słoik sosu. 

Po nadejściu zimy zmniejszyliśmy liczbę wędrówek po mieście do tych 

najbardziej potrzebnych. […] Pierwszy Komitet Żydowski Warszawy był 

już ustanowiony na Pradze, kiedy Armia Sowiecka wkroczyła na teren [le-

wobrzeżnej – M.P.] Warszawy. Po paru miesiącach rejestracji było wiado-

mo, że ponad trzystu Żydów przetrwało ostatnie trzy miesiące, tak jak my, 

w bunkrach Warszawy.76

 

Inny ocalały Żyd wspominał:

 

Kiedy Polacy z Warszawy dostali rozkaz ewakuacji z miasta, postanowi-

liśmy zostać w ruinach. Znaleźliśmy gruzy budynku przy ulicy Wspólnej, 

który miał nieuszkodzoną piwnicę. Zabudowaliśmy i zablokowaliśmy wej-

ście do jednego z pomieszczeń owej piwnicy. […] Bardzo uważając, opuści-

liśmy piwnicę w tajemnicy, aby przynieść kilka butelek wody. Udało nam się 

też dostać dwa worki mąki i worek cukru od Armii Krajowej. […] Było tam 

dziesięcioro ludzi. Niedługo przyłączyło się do nas trzech Żydów, którzy 

zostali wyzwoleni, kiedy AK weszła do więzienia na Pawiaku w pierwszym 

dniu powstania. Jeden z  nich należał do grupy Żydów przywiezionych 

z Auschwitz, aby pomóc w odgruzowywaniu getta warszawskiego. Młoda 

kobieta, która wolała zostać w ruinach miasta niż opuścić teren Warszawy, 

także przyłączyła się do nas w piwnicy. Było nas już wtedy czternaścioro. 

[…] W nocy czołgaliśmy się na zewnątrz na parę chwil.

Pewnej nocy, tak jakby znikąd, pojawił się jeden z  przyjaciół 

Sukharevitcha. […] Był członkiem grupy osiemnastu Żydów, którzy 
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ukrywali się w innej piwnicy. Próbował nas namówić, abyśmy przyłączyli 

się do nich. Od razu zaczęliśmy rozwalać blokadę do wejścia, aby poszerzyć 

naszą kryjówkę. Plądrowaliśmy inne piwnice, zbierając, co się dało: koce, 

dywany, pościele, a przede wszystkim produkty spożywcze.

W kilka dni cztery piwnice zostały uporządkowane i połączone wraz 

z kuchnią korytarzem. Cały bunkier przykrywały ze wszystkich stron gru-

zy. Jedynym wyjściem był mały tunel, który przykrywaliśmy każdego ranka 

gruzem i rumowiskiem. W środku bunkier wyglądał całkiem komfortowo. 

Każdą ze ścian pokrywały drogie tapety. Pościel była zmieniana co tydzień. 

Starą paliliśmy. Podobnie robiliśmy z naszymi ubraniami i bielizną.

W czasie naszego pobytu w bunkrze mieliśmy parę przygód. Oto, co 

się nam raz przydarzyło: niemiecki patrol zatrzymał się na odpoczynek 

na naszym bunkrze. Rozpalili oni ognisko. Siedzieli tak parę godzin, od-

poczywając, a  jak poszli, nie zgasili ognia. Ogień zaczął wdzierać się do 

piwnicy. […] Musieliśmy poczekać aż do zmierzchu, aby wyjść z piwnicy 

i go ugasić. […]

Innej nocy Sukharevitch natknął się na kogoś innego, tym razem na 

kobietę z pięcioletnim dzieckiem, którzy leżeli na ruinach niedaleko naszej 

piwnicy. Okazało się, że owa kobieta tułała się po ruinach miasta przez 

parę tygodni i nie udało jej się znaleźć żadnej kryjówki. Przygarnęliśmy 

ich do nas. Zostali z nami, mimo że druga grupa, która się do nas właśnie 

dołączyła, sprzeciwiała się temu.

Jeszcze innego razu natknęliśmy się na bardzo religijnego Żyda, ukry-

wającego się razem z mishimedem. Też tułali się po ruinach. Znaleźli bun-

kier, ale Niemcy go odkryli i ledwo udało im się uciec w ostatniej chwili. 

Przygarnęliśmy ich do siebie, jednak tym razem doszło między nami do 

kłótni. Niektórzy nie chcieli ich przyjąć. Nawet rozważali możliwość wy-

prowadzenia ich na zewnątrz i rozstrzelania. Po długiej kłótni zgodzili się, 

aby tamci zostali z nami.  

Niedaleko od nas znajdował się inny żydowski bunkier. Gdy nas od-

kryli, zaatakowali nas i prawie doszło do rozlewu krwi. Do dzisiaj nie wiem, 

co ich skłoniło do ataku. Pod koniec zrozumieli swój błąd i przyłączyli się 

do nas. Nasi ludzie często stykali się z polskimi mordercami, którzy plądro-

wali piwnice w nocy. Udało nam się ich przekonać, że byliśmy ukrywającą 

się w ruinach pozostałością po AK. Udało nam się dojść do porozumienia 

i przynosili nam świeżą wodę i mięso co parę dni – jedyne podstawowe rze-

czy, których nam brakowało. Dystrybucję mięsa kontrolowali gwałtowni 

członkowie grupy, którzy próbowali zastraszyć pozostałych. 

Przez miesiąc panowała niesamowita cisza – tak, jakbyśmy byli pośrod-

ku cmentarza. […] W końcu przez parę nocy bez przerwy słyszeliśmy wy-

buchy pocisków artyleryjskich. To dało nam nadzieję. […] Nie mogliśmy 

zaprzestać kłótni między sobą w bunkrze. Ci gwałtowniejsi z naszej grupy 

nawet myśleli nad sposobem zatrzymania wszystkich uzbieranych dóbr dla 

siebie. Większość z nas jednak myślała tylko, jak przeżyć kolejne dni. […]

Nadal pozostaliśmy w bunkrze. Po tym, jak Rosjanie byli w mieście 

przez dzień, w  końcu dowiedzieliśmy się od Żydów z  sąsiedniego bun-

kra, że było już na tyle bezpiecznie, aby wyjść z kryjówki. […] W ciągu 
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pierwszych kilku dni odkryto niedaleko nas dwa inne bunkry. W jednym 

z nich wszyscy co do jednego zostali zastrzeleni. W drugim wszyscy lu-

dzie umarli z głodu. Ci Żydzi nie mieli odwagi wyjść na zewnątrz i szukać 

jedzenia dla siebie. Niedługo po tym nasza grupa rozproszyła się i każdy 

poszedł w swoją stronę.77

 

Bernard Goldstein, aktywista Bundu, wspomina miesiące spędzone w  ukryciu w  ruinach 

Warszawy, chwile, w których o włos unikał śmierci z rąk niemieckich, wymianę dóbr z Polakami, 

którzy wracali do miasta pod osłoną nocy, chaos powstały po spóźnionym sowieckim „wyzwo-

leniu” Warszawy, a także pogorszenie stosunków z ludnością polską z powodu poparcia, którego 

społeczność żydowska udzieliła reżimowi komunistycznemu. 

Bunkry musiały być zorganizowane dla tych, którzy postanowili zo-

stać w  ruinach miasta. Potrzebowali oni tyle prowiantu, aby wystarczyło 

im do czasu, gdy Rosjanie wkroczą do Warszawy. Wszystko to kosztowało 

dużo pieniędzy. Na szczęście dwa lub trzy miesiące przed kapitulacją otrzy-

maliśmy od polskiego rządu dużą sumę pieniędzy, zorganizowaną przez 

Żydowski Komitet Pomocy z Nowego Jorku. Dzięki temu prezentowi by-

liśmy w stanie pomóc tym, którzy opuścili Pruszków, a także tym, którzy 

pozostali w Warszawie.

Zaopatrzenie bunkrów nie było specjalnie trudne. Miasto stało się jed-

nym wielkim bazarem. Z racji tego, że ewakuowani ludzie mieli pozwole-

nie na ładunek tylko piętnastokilowy, sprzedawali swoje pozostałe dobra 

na ulicach. […] Jedzenie wszelkiego rodzaju, ubrania, biżuteria, srebro 

i  złoto były kupowane, wymieniane i  sprzedawane. Wielu zagrzebywało 

najcenniejsze rzeczy w podziemiach piwnic, mając nadzieję, że wykopią je 

po wojnie.78 

Nadal organizowaliśmy nocne wypady. Przeszukiwaliśmy puste miesz-

kania i opuszczone budynki... Nasi obserwatorzy sprawdzali ruiny i mel-

dowali nam, co się dzieje w mieście. Niemieckie patrole przeczesywały po-

zostałości miasta. W nocy było widać tylko ogień i było czuć dym. W dzień 

widzieliśmy, jak domy były obdzierane przez Niemców. Polscy robotnicy 

ładowali ogromne ciężarówki z Pruszkowa. […] Po tym, jak każdy z bu-

dynków był opustoszały, Niemcy polewali je benzyną i  podpalali. […] 

Jednego dnia, po tym jak byliśmy w bunkrze od prawie czterech tygodni, 

usłyszeliśmy głośne trzaski nad naszymi głowami. Ktoś kopał, a my byli-

śmy w stanie rozpoznać niemieckie głosy: „Tutaj musi być piwnica. Ktoś tu 

na pewno jest”.

Postanowiliśmy znaleźć lepsze miejsce... Nagle usłyszeliśmy krzyk nie-

miecki: „Hande in die Hoch. Stehen Bleiben!” Zostaliśmy złapani w świe-

tle dużych latarek. Zobaczyłem dwa hełmy. Karabiny maszynowe były 

zwrócone ku nam. […] Wyszliśmy na dziedziniec. Gdy przekroczyłem 

próg drzwi, nagle zobaczyłem Niemca wraz z grupą polskich pracowników. 
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Ruszyłem do tyłu. […] Z dziedzińca usłyszeliśmy głośną eksplozję gra-

natu. Niemcy rzucili się do wejścia na dziedzińcu, z którego przed chwilą 

widzieli mnie wychodzącego.79 

Jedzenie było własnością wspólną: cokolwiek zostało zgromadzo-

ne i  przyniesione przez ekspedycję wędrowało do wspólnego spichlerza. 

Jednak ubrania i  inne dobra należały do indywidualnych grup lub ludzi, 

którzy je znaleźli. Dowiedziałem się, że rodziny liderów pozakopywały 

duże ilości dobrej jakości ubrań, futer, jedwabi, a nawet złota i srebra, które 

wcześniej znalazły podczas wypraw poszukiwawczych.

Jednej nocy, w czasie plądrowania piwnic, jedna z grup spotkała kilku 

Polaków z wioski nieopodal Mokotowa. Grupa ta przyszła do Warszawy 

na poszukiwanie w  ruinach pieniędzy, biżuterii i  ubrań. Wszyscy wokół 

wiedzieli, że mieszkańcy Warszawy pozakopywali dużo dóbr tuż przed 

opuszczeniem miasta, mając nadzieję, że odkopią je po wojnie. Niektórzy 

ludzie ryzykowali życie, przemykając się przez patrole niemieckie w poszu-

kiwaniu tych skarbów. Takich ludzi nazywaliśmy szabrownikami, mętami, 

włamywaczami.

Niektórzy członkowie naszej ekspedycji poprzebierali się w  polskie 

mundury żołnierskie. Wszyscy mówili bardzo dobrze po polsku. Właśnie 

oni zaprzyjaźniali się z szabrownikami. Byli nawet w stanie dojść z nimi 

do porozumienia: Polacy przynosili nam z wiosek jedzenie w zamian za 

dobra znalezione w ruinach miasta. […] Rozpoczęła się bardzo aktywna 

wymiana dóbr między szabrownikami a naszym bunkrem. Nasza umowa 

pozwoliła nam też utrzymać kontakt ze światem poza ruinami miasta. 

Przekazywali nam często wiadomości i nowości, które usłyszeli w ukrytym 

na wsi radiu. Pewnego razu nawet udało im się przynieść gazetę niemiec-

ką. Wymiana opłacała się obu stronom. My dostawaliśmy jedzenie, mięso, 

masło, tłuszcz i świeży chleb. Dodatkowo nie musieliśmy już narażać się 

na ryzyko związane z niebezpiecznymi wędrówkami po piwnicach w cza-

sie nocy. Szabrownicy dostawali w zamian przeróżne dobra bez potrzeby 

grzebania w piwnicach.

Mieszkańcy naszego bunkra snuli najpiękniejsze i najbarwniejsze pla-

ny na przyszłość. Bezustannie narzekali także na Żydów amerykańskich 

za to, że napływało od nich bardzo mało pomocy. Teraz, po rzezi i śmierci 

milionów Żydów, więcej dóbr pozostało dla tych, którzy nadal żyli.80

Z  pięciuset Żydów, którzy wczołgali się do bunkrów po powstaniu, 

pozostało tylko dwustu żywych. Wiele bunkrów zostało odkrytych przez 

koparki lub wywęszonych przez specjalnie wytresowane psy, lub też przez 

maszyny podsłuchowe używane przez Niemców. Niektórzy zostali zabici 

przez ogień i eksplozje. Inni zginęli z głodu i chorób.81 

Zachowanie wyzwolicieli, żołnierzy Armii Czerwonej, którzy nie 

stronili od rabunków i  gwałtów, także demoralizowało społeczeństwo. 

Chaos i  anarchia towarzyszące polskiemu życiu gospodarczemu, a  także 
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niezadowolenie i  zawód społeczeństwa polskiego zwiększały się jeszcze 

bardziej w wyniku nowej polityki ekonomicznej nowego rządu. Zaczynali 

oni usuwać sprzęt i maszyny z  fabryk w Łodzi i  innych przemysłowych 

miast. Ruina, zapoczątkowana przez nazistów, szerzyła się teraz jeszcze 

bardziej. Bezrobocie wzrastało.

Zobaczyliśmy, że wyzwoliciele przynieśli ze sobą demoralizację poli-

tyczną. Z armią sowiecką przybyli też ci, którzy nalegali, że mówią w imie-

niu Bundu. Bez konsultacji z członkami kontynuowali oni unieważnianie 

sporej część programu Bundu, przywiązując organizację do latawca spon-

sorowanego przez Rosję rządu lubelskiego. […]

NKWD – sowiecka tajna policja, przeprowadzał masowe aresztowania 

tych, których podejrzewano o przynależność do Armii Krajowej, organiza-

cji wojskowej polskiego rządu w Londynie. Pojmali oni członków innych 

sekcji podziemia, takich jak PPS i PSL – wszystkich, którzy opierali się 

„zgleichgeschaltowaniu” i  sprzeciwiali się „linii” tymczasowego rządu lu-

belskiego. Fala politycznego terroru jeszcze bardziej zwiększyła panujący 

chaos.82

Niektórzy Żydzi ukrywający się w ruinach Warszawy nawet strzelali do Polaków, którzy przy-

nosili wieści o „wyzwoleniu” Warszawy przez Armię Czerwoną – jak twierdzili autorzy poniż-

szych relacji:

 

Trzeciej nocy Mały Jakub, mąż Mashy Claitman, wyczołgał się z ukrycia. 

Przy bunkrze spotkał on dwóch Polaków i ostrzelał ich swoją bronią ma-

szynową. Krzyczeli na niego: „Czego się boisz? Czemu się nadal ukrywasz? 

Zostaliśmy wyzwoleni już trzy dni temu”. On jednak nie uwierzył im. 

Otworzył do nich ogień, ranił jednego z nich i „uciekł”.83

Kiedy wchodziliśmy do ścieków, dwaj chrześcijanie zobaczyli nas i po-

wiedzieli: „Jesteście Żydami, Żydami z  bronią? Jesteście już wyzwoleni”. 

Myśleliśmy, że to oni podsłuchiwali nasz bunkier i  że byli niemieckimi 

szpiegami. Zastrzeliliśmy jednego z nich. Byliśmy wszyscy bardzo napięci 

i podejrzliwi.84

 

Grabież nie skończyła się wraz z końcem wojny. Żydowski półświatek kryminalny, operujący 

do spółki z UB w Warszawie, nadal szukał w mieście ukrytych kosztowności i złota, schowanych 

przez Żydów na początku wojny.85 Sfałszowane tytuły własności, które były zaawansowaną for-

mą grabieży, zdarzały się bardzo często.86 Grabież urosła do skali epidemii w całej Europie. Była 

nieodłączną częścią okupacji niemieckiej i sowieckiej. Społeczność we wszystkich krajach, łącznie 
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z Europą Zachodnią, zajmowała się grabieżą podczas wojny, nawet w czasie nalotów na Londyn. 

Mimo iż często słyszy się o  masowej grabieży i  gwałtach dokonywanych przez Sowietów po 

„wyzwoleniu” Europy Środkowej i Wschodniej, mało mówi się o grabieży i gwałtach, których 

dopuszczali się żołnierze brytyjscy, francuscy i amerykańscy, które rozpoczęły się, zanim jeszcze 

te wojska wkroczyły na tereny niemieckie.87

Przypadek Calela Perechodnika

Jednym z Żydów, którzy pozostali w ruinach Warszawy po Powstaniu Warszawskim, był po-

chodzący z Łodzi Jechiel (Chiel lub Chil) Rajchman. Po ucieczce z obozu zagłady w Treblince 

podczas buntu w sierpniu 1943 r. przedostał się do Warszawy dzięki pomocy napotkanych po 

drodze przypadkowych Polaków. Znajomy Polak załatwił mu fałszywe dokumenty na nazwi-

sko Henryk Romanowski. Posługując się tą tożsamością, udało mu się przeżyć Zagładę, również 

korzystając z  pomocy Polaków. W  wywiadzie przeprowadzonym w  1988 r. Jechiel Rajchman 

wspominał:

Postanowiłem nie opuszczać [Warszawy po powstaniu – M.P.]. Wraz 

z siedmioma innymi osobami stworzyliśmy kryjówkę w ruinach wypalo-

nych budynków pomiędzy ulicami Pańską i Śliską. Żyliśmy tam w nędzy, 

aż do wyzwolenia w dniu 17 stycznia 1945 r. Było to tak okropne [prze-

życie – M.P.], że ledwo udało nam się przeżyć. O mało co, a byśmy nie 

przeżyli. Byliśmy zmorzeni głodem, chłodem i przygnębieniem. Jednakże 

pewnej nocy jakiś człowiek odkrył naszą kryjówkę. Zapytał: „Żydzi, czy 

jesteście głodni? Czy macie jakieś torby?” Powiedzieliśmy „tak”, na co 

on odparł: „Chodźcie więc ze mną”. Miał ze sobą żelazną piłkę ręczną. 

Poszliśmy za nim do opuszczonych magazynów, domów […] ludzi zmu-

szonych opuścić Warszawę. Byliśmy w  stanie otworzyć bramy i  zamki, 

dzięki czemu udało nam się zdobyć kilkaset funtów pożywienia i ubrań. 

Wszystko to starczyło do dnia wyzwolenia. Znaleźliśmy ubrania i dobre 

jedzenie, […] którego dotąd nie mieliśmy. Po wyzwoleniu […] pozostałem 

w Polsce. Powróciłem do Łodzi i zaoferowano mi wysoką pozycję w nowej 

polskiej administracji. […] Nowa polska administracja wspierała mnie pod 

każdym względem. Byłem dyrektorem dużej firmy. Naciskali jednak, abym 

pozostał pod nazwiskiem Romanowski, a więc pozostawałem […] aż do 

wyjazdu z Polski.88

 

Wspomnienia Rajchmana nie różniły się zasadniczo od relacji innych osób, które przeżyły 

w ruinach Warszawy. Nie oskarża on Polaków o denuncjowanie lub zabijanie Żydów. Po „wy-

zwoleniu” Warszawy Rajchman poinformował brata Calela Perechodnika, Pejsacha, o okolicz-

nościach śmierci Calela, o których dowiedział się, pozostając w ukryciu. Pochodzący z Otwocka 

Calel Perechodnik opuścił szeregi miejscowej policji żydowskiej i zbiegł do Warszawy w sierpniu 

1942 r., gdzie ukrył się wraz z  matką i  kilkoma innymi Żydami w  mieszkaniu pewnej Polki. 
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Perechodnik przyłączył się również do AK i walczył w Powstaniu Warszawskim. Rajchman nie 

wspomniał jednak o Perechodniku w wywiadzie z 1988 r. Pominął go również w swych wspo-

mnieniach, które ukazały się zaraz po wojnie.89

W swym liście do Pejsacha Perechodnika Chil Rajchman (Henryk Romanowski) przypisuje 

śmierć Calela polskim szabrownikom, plądrującym miasto razem z Niemcami:

Ob. Pejsach Perechodnik

[…] List wasz z dnia 10 bm. otrzymałem. Niestety, mogę wam tylko 

donieść o utracie waszego brata, a mego dobrego przyjaciela, kolegi Calka. 

Zginął po kapitulacji Powstania w Warszawie, będąc w bunkrze. On był 

razem z grupą 22 osób. Zostali oni wykryci przez szabrowników, którzy 

szukali z Niemcami.

Kolega mój, jedyny, który się uratował z  całej grupy, przypadkowo 

w nocy grupę z naszego bunkra spotkał i zabraliśmy go do nas. Jak on mi 

opowiadał, to wszyscy z bunkra wyszli na żądanie tych bandytów. Calek, 

będąc po chorobie, nie mógł wyjść i zginął w bunkrze, czyli został prawie 

spalony; wszyscy, co powychodzili, zostali rozstrzelani na miejscu.

Ja, dowiadując się nazajutrz o  tragicznym wypadku, poszedłem na 

miejsce tragicznego wypadku i pochowałem zwłoki mego serdecznego, do-

brego przyjaciela, którego starałem się podczas Powstania wszelkimi siłami 

ratować.

Na pewno wam wiadomo, że był on chory na tyfus i  żył w ciężkich 

warunkach materialnych. Co było w mojej mocy, to robiłem; w tak ciężkich 

warunkach sprowadziłem do niego lekarza.

Niestety, należy do tych wszystkich, co my straciliśmy.

Drogi Przyjacielu! Co do miejsca wypadku i gdzie pochowany, nie je-

stem w stanie podać wam adresu. Ja prawdopodobnie będę w najbliższym 

czasie w Warszawie. O ile warunki nam pozwalają, to moglibyśmy się umó-

wić albo spotkać w Warszawie; pokazałbym wam to miejsce. W razie wam 

to jest niemożliwe, to ja, będąc w Warszawie, ustalę sam dokładnie miejsce 

wypadku i wam odpiszę.

Oczekuję na odpowiedź.

Z szacunkiem

Henryk Romanowski

Oczywistym jest, iż ukrywających się Żydów nie wykryli Polacy powracający do Warszawy 

w celach rabunkowych, lecz robotnicy, pracujący pod komendą Niemców. Polaków, których oku-

panci zmusili do tego rodzaju robót, trudno nazwać szabrownikami, ponieważ pracowali pod 

przymusem, a  wszystkie znalezione przedmioty musieli oddać Niemcom. Ponadto robotnicy 

ci nie szukali kryjówek, więc znalezienie zbiegów mogło być wyłącznie przypadkowe. Wszyscy 

polscy lub żydowscy uciekinierzy byli natychmiast rozstrzeliwani przez Niemców, a ich bunkry 
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palone lub wysadzane w powietrze. Mowa więc tutaj o zbrodniach niemieckich, których niezli-

czoną liczbę popełniono na ziemiach polskich podczas wojny.

Inna relacja, autorstwa Tusi Hart, może dodatkowo przybliżyć ostateczny los Calela 

Perechodnika. Chociaż nie wymienia ona nazwiska Perechodnika, jej relacja jest zaskakująco 

zbieżna z relacją Chila Rajchmana. Tusia Hart ukrywała się w piwnicy budynku przy ul. Śliskiej 

8, nieopodal kryjówki Rajchmana, wraz z  innymi Żydami. Podczas wyprawy po żywność na-

tknęli się na inną grupę Żydów, którzy w pobliskim bunkrze zgromadzili sporo jedzenia oraz 

kosztowności (biżuterię, zegarki, futra i sztućce). Wyczyny te skończyły się jednak tragicznie, gdy 

żydowscy szabrownicy spotkali dwóch Polaków, którzy podawali się za powstańców. Zaprosili oni 

Polaków do swego bunkra i postanowili szabrować wspólnie. Następnego dnia Polacy sprowadzili 

Niemców, którzy wrzucili do kryjówki granaty zapalające. Z 22 ukrywających się wewnątrz osób 

(w tym jedna Polka) przeżyła tylko jedna. Udało się uciec Żydowi o imieniu Stefan, który dołą-

czył do grupy Tusi Hart i służył jej jako przewodnik.90 Hart doszła do wniosku, iż ci dwaj Polacy 

byli najprawdopodobniej agentami gestapo. Biorąc pod uwagę okoliczności zdarzenia, mogli oni 

być polskojęzycznymi folksdojczami. Możliwe, że Niemcy schwytali ich w zgliszczach Warszawy 

i zmuszali do podania wymaganych informacji w zamian za przeżycie. Na tym etapie wojny rzad-

ko dobrowolnie kolaborowano z tym okupantem. 

We wspomnianym wyżej wywiadzie z  1988 r. Rajchman stwierdził, iż podczas Powstania 

Warszawskiego wstąpił do „Polskiej Partii Wyzwolenia Polskiej Partii Robotniczej”, którą nazwał 

również „Polską Partią Socjalistyczną”. PPR była oczywiście formacją komunistyczną. Bardzo 

możliwe, że Rajchman miał na myśli PKWN. Niezależnie od orientacji politycznej, którą dekla-

rował, dokument wytworzony przez podziemie komunistyczne w drugiej połowie 1944 r. opisuje 

go jako agenta gestapo.91 Ów zarzut nie jest jednak poparty żadnymi dowodami. Czy komuniści, 

przyjmując Rajchmana do swych szeregów, nic o tym nie wiedzieli? A może dali mu możliwość 

ekspiacji za swe grzechy? Niemniej jednak powojenna kariera Rajchmana nie wskazywała na 

jakiekolwiek problemy, związane z rzekomymi powiązaniami z gestapo.

Pomimo bogatej dokumentacji – znajdującej się zarówno w archiwach, jak i w publikacjach 

– tematyka żydowskich donosicieli i  szabrowników nie cieszy się większym zainteresowaniem 

historyków. Pozostaje ona wątkiem zaniedbanym. Dopiero, gdy historia ta zostanie w pełni zba-

dana i opisana, wyłoni się bardziej całościowy obraz stosunków polsko-żydowskich pod okupacją 

niemiecką.

Tłumaczenie: Anna Gwarnicka, Paweł Styrna

*
Informers and Looters in Occupied Warsaw (1939–1945)

A strong tendency is evident in recent scholarship on the Holocaust to deemphasize the central role of 

the German National Socialist architects and engineers of the Shoah and, simultaneously, underscore the 

peripheral actions of the Third Reich’s diverse, multiethnic collaborators and facilitators throughout Nazi-

occupied Europe. Much effort has been exerted to point out that the extermination of the European Jews 
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was not the sole responsibility and work of the Germans, but also their agents and auxiliaries from various 

nations.  The alleged complicity, or even coculpability of the Poles, has come to the fore in many works that 

strive to debunk the “heroic legend” of Poland's wartime history. As Mark Paul’s essay demonstrates, even 

the Jews – the primary victims of the Holocaust – were not missing from the ranks of Hitler’s pan-Euro-

pean henchmen. A  small minority of Jews denounced, blackmailed, and looted their own kinsmen and, 

less frequently, their Christian neighbors. Many thousands of Jews served in the Jewish ghetto police and 

councils, which helped to deport their coethnics. Others worked with the Gestapo as informers and agents 

provocateurs. Many Jews were coerced into collaborating, but some did so voluntarily. As Israeli historian 

Yehuda Bauer has acknowledged, Jewish Gestapo agents and informers caused "tremendous damage.” Yet, 

the topic of Jewish collaboration and looting remains largely a lacuna. Many historians choose not to dwell 

on this ugly episode, lest they be accused of insensitivity, blaming the victims, or providing ammunition to 

antisemites. Our decision to publish this study was not guided by any of these ulterior motives, however. 

The fact that the Jews were the most endangered group in German-occupied Europe is clear. Thus, it is 

understandable that some would attempt to survive by any and all means available to them, regardless of 

the ethical considerations. Rather, analyzing the subject of Jewish agents, informers and looters provides us 

with a deeper understanding of the Holocaust and the mechanisms of collaboration under totalitarian rule.

REKLAMA
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MAREK JAN CHODAKIEWICZ

Kraśnik
*

:
niemieckie siły policyjne  

w Generalnym Gubernatorstwie. 
Mikrostudium

(część 5)1

1

Policja ,,granatowa”

Podobnie jak Sowieci na Kresach Wschodnich, Niemcy zlikwidowali polską policję II RP na 

ziemiach zachodnich; jednakże częściowo odtworzyli tę formację w Generalnym Gubernatorstwie. 

Oprócz Policji Polskiej (Polnische Polizei) utworzyli także Policję Ukraińską (Ukrainische Polizei). 
Ta druga formacja była mniej liczna i ograniczała się do terenów zamieszkałych w większości 

przez ludność ukraińską; w powiecie Janów Lubelski nie istniała. 

Niemcy przystąpili do odtwarzania Policji Polskiej niemalże natychmiast po zwycięstwie. Jej 

struktury miały działać na poziomie miast i powiatów bez centrali ogólnej. W zasadzie koncep-

cja ta przetrwała (z pewnymi modyfikacjami) całą okupację. Początkowo Policja Polska miała 

podlegać władzom cywilnym, rekrutowanym wśród Polaków. 4 listopada 1939 r. naczelnik Policji 

Porządkowej w GG powiedział:

Byłą Polską Policję Państwową należy przekształcić w  Policję 

Gminną. Jednostki tejże Policji Gminnej winny być podporządkowa-

ne polskim burmistrzom, jako inspektorom policji w  miastach, oraz 

polskim starostom, jako powiatowym inspektorom policji w powiatach 

*

1
Glaukopis

04 Zydzi i Polacy indd 154 2012-10-31 10:37:01



wiejskich. Należy przyjąć b. pracowników Policji Polskiej do Policji 

Gminnej pod warunkiem, że nie będzie przeciwko temu politycznych 

przeciwwskazań.2 

Miesiąc później gubernator generalny Hans Frank zdecydował, iż mundury Policji Polskiej 

pozostaną niezmienione, tj. granatowe, skąd też pochodzi popularna nazwa policja „granatowa”. 

Następnie Frank zarządził, iż „Polskie Orły Narodowe mają zniknąć z czapek, a zastąpić je można 

odznakami z herbami danych miast lub powiatów”.3 Z upływem czasu mundury poddano innym 

modyfikacjom, nie rezygnując z nich jednak całkowicie. Częściowo zmieniono nazewnictwo oraz 

zasady pełnienia służby.4 Wyposażenie policjantów było niewystarczające. Szeregowcom wydano 

stare karabiny Mannlicher i Berthier, a oficerom pistolety Nagan. Przyznano im także minimalną 

ilość amunicji.5

Pobór do policji rozpoczęto na długo przed opracowaniem szczegółów umundurowania 

i  uzbrojenia. 30 października 1939 r. dowódca SS i  Policji w  okupowanej Polsce centralnej,  

SS-Obergruppenführer Krüger, ogłosił, iż:

Wszyscy urzędnicy Policji Polskiej, a  również oficerowie Policji 

Polskiej, którzy w dniu 1 września 1939 r. pełnili służbę, powinni się zgło-

sić do dnia 10 listopada 1939 r., bez względu na ich poprzednie miejsce 

służbowe, w  najbliższym urzędzie Policji Niemieckiej lub w  Starostwie 

Niemieckim. Urzędników niestosujących się do niniejszego wezwania, 

spotykają [sic! spotkają] najsurowsze kary.6

Każdy „aryjczyk” do 30. roku życia, o wzroście minimum 165 cm, kwalifikował się do służby, 

o ile pozytwnie przeszedł odpowiednie badania lekarskie.7 

2  “Die bisherige poln. Staatspolizei soll in eine Gemeindepolizei umgewandelt werden. Die Einheiten dieser 
Gemeindepolizei sollen in den Stadtkreisen den poln. Bürgermeistern als Polizeiverwalter, in den Landkreisen den 
polnischen Starosten als Kreispolizeiverwalter unterstellt werden. Die Beamten der bisherigen poln. Polizei sollen in die 
Gemeindepolizei übernommen werden, soweit nicht politisch gegen die besondere Einwendungen zu erheben sind”. 

3  “Die polnischen Hoheitsadler an den Mützen sind zu entfernen, an deren Stelle können Abzeichen mit 

Abschritf von Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Hans Frank an die Herren Chefs der Distrikte in 

4

5
6

7
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Każdy policjant musiał złożyć następującą przysięgę:

Zobowiązuję się moje obowiązki służbowe w  posłuszeństwie wobec 

niemieckiej administracji wiernie i  sumiennie wypełniać; złożoną wobec 

byłego państwa polskiego lub jego organów lub wobec którejkolwiek poli-

tycznej organizacji przysięgę wierności albo przysięgę służbową lub odpo-

wiedzialności zobowiązaniem służbowym nie uważam się związany.8

Początkowo przedwojenni policjanci stanowili trzon policji. W okresie późniejszym nowi re-

kruci mieli odegrać ważną rolę w jej operacjach. 1 października 1940 r. otwarto dla nich nowy 

ośrodek szkoleniowy w Nowym Sączu.9

Policjantom „granatowym” przysługiwały pewne przywileje, np. względnie dobre zarobki, 

żywność oraz dobra materialne, niedostępne dla ogółu ludności.10 Cena, którą przyszło za nie 

zapłacić, była jednak bardzo wysoka. Niemcy ściśle kontrolowali Policję Polską; dotyczyło to 

również sfery prywatnej funkcjonariuszy. „Granatowy” musiał zdobyć zezwolenie władz, aby pra-

cować na drugi etat lub wziąć ślub. Wraz z rodziną był rejestrowany, a jego miejsce zamieszkania 

wprowadzano do akt gestapo. Nie podlegał także polskim sądom, lecz był całkowicie podpo-

rządkowany niemieckiemu systemowi prawnemu.11 Co najmniej od maja 1942 r. utrata broni 

podlegała karze śmierci dla sprawcy oraz uwięzienia w obozie koncentracyjnym dla jego rodziny. 

Policjant „granatowy” (i jego rodzina) stawał się faktycznym zakładnikiem reżimu okupacyjnego, 

któremu przysiągł wierność.12

Policja „granatowa” była formacją etnicznie polską, jednakże w jej szeregach pojawiło się kilku 

folksdojczów. Oficjalna polityka wobec takich funkcjonariuszy zmieniała się wraz z upływem czasu. 

Początkowo gdy odkryto korzenie niemieckie u policjanta, podlegał on honorowemu zwolnieniu ze 

służby. Zgodnie z dogmatami rasowymi nazistów, rasy „wyższe” i „niższe” nie powinny się mieszać. 

Po wrześniu 1941 r. nowe wytyczne zezwalały na zatrudnianie folksdojczów, lecz warunki ich pracy 

oraz współpracy z polskimi funkcjonariuszami były ściśle określone.13 

passim

8

9

10

11

12

13
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Policję „granatową” podzielono na dwa rodzaje: regularną i kryminalną. Funkcjonariusze tej 

pierwszej nosili mundury, podczas gdy w tej drugiej – ubrania cywilne. Mimo iż obydwa rodzaje 

policji stworzono w celu utrzymywania porządku i zwalczania przestępczości pospolitej, z upły-

wem czasu zakres ich działania rozciągnięto na akcje natury politycznej. Policja kryminalna będzie 

traktowana osobno. 

Umundurowana policja „granatowa” funkcjonowała w każdym dystrykcie GG, jednakże nie 

posiadała scentralizowanej struktury kierowniczej. W każdym dystrykcie utrzymywano oddziel-

ną komendę dystryktową Policji Polskiej. Składała się ona z kilku funkcjonariuszy i urzędników, 

przekazywała instrukcje niemieckiej komendy policji dystryktu do komendy powiatowej Policji 

Polskiej. Komenda dystryktowa była związana z  komendą niemiecką poprzez oficera łączni-

kowego Policji Polskiej przy niemieckiej Komendzie Dystryktowej Policji Ochronnej (Schupo) 

Komendy Okręgowej Policji Porządkowej.14

Policja Polska w powiecie Janów Lubelski (Kraśnik)

Na poziomie powiatu policja „granatowa” zachowała przedwojenny system posterunków 

w każdej gminie. Podlegały one: komendantowi powiatowemu Policji Polskiej, inspektorowi po-

wiatowemu policji (czyli staroście powiatowemu) oraz powiatowemu komendantowi żandarme-

rii. W rzeczywistości ów potrójny system przekładał się na walkę o władzę pomiędzy dwoma 

niemieckimi rywalami. Teoretycznie inspektor sprawował ogólną kontrolę nad Policją Polską. 

W praktyce komendant żandarmerii cieszył się największą władzą bezpośrednią. 

Początkowo inspektor powiatowy odgrywał rolę dominującą. Zatrudniał funkcjonariuszy 

i miał prawo dowolnie przenosić ich w ramach powiatu. Jego władza nad policją przechodziła 

na jego podwładnych w administracji cywilnej. Podczas zjazdu wójtów powiatu Janów Lubelski 

15 lutego 1940 r. inspektor powiatowy stwierdził, iż „Policja ma wykonać polecenia burmistrza 

odnośnie i takich spraw, które nie są obięte [sic! objęte] regulaminem policyjnym”.15 Starosta 

nie tylko arbitralnie poszerzał kompetencje policji, ale podkreślił, że mogą to czynić również 

jego cywilni podwładni. Wkrótce jednak dystryktowe dowództwo policji uzyskało prawo do 

zatrudniania i przenoszenia funkcjonariuszy, co zwiększyło prestiż niemieckiego aparatu bez-

pieczeństwa na poziomie powiatu. Legalizowało to również praktyczne aspekty kierowania 

„granatowymi”. 

Teoretycznie istniał podwójny łańcuch dowodzenia w  ramach powiatowej struktury po-

licyjnej: polski i  niemiecki. W  praktyce dominowali nad nim Niemcy. Komendant żandar-

merii sprawował władzę nad komendantem Policji Polskiej, a  nie odwrotnie. Ten drugi był 

odpowiedzialny za swych podwładnych, lecz jego władzę formalnie zredukowano głównie do 

przekazywania rozkazów niemieckich przełożonych. Odebrano mu większość przedwojennych 

kompetencji. Również na poziomie lokalnym miejscowi komendanci żandarmerii sprawowali 

władzę nad komendantami poszczególnych posterunków policji „granatowej” w okolicznych 

gminach i miastach. 

Powiatowy komendant żandarmerii oraz powiatowy naczelnik niemieckiej policji kryminal-

nej nadzorowali szkolenie, postępowanie oraz zadania polskich policjantów. Do zadań tych za-

liczano: wyłapywanie przestępców; urządzanie obław na „ochotników” na roboty przymusowe; 

14

15
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egzekwowanie kontyngentów; eskortowanie więźniów; udzielanie pomocy podczas deportacji 

Żydów oraz zwalczanie bandytów i partyzantów.16 

Łańcuch dowodzenia mundurowej Policji Polskiej w GG17
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16
Wywóz na przymusowe roboty 

17
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Od samego początku policja „granatowa” taktycznie współpracowała z niemieckimi wojskami 

i  siłami bezpieczeństwa. W dużej mierze mogła liczyć na ich współdziałanie przy wykonywa-

niu swych zadań. Początkowo cieszyła się ona pewną autonomią, głównie na terenach wiejskich. 

Była to autonomia de facto, wynikająca z zaniechań okupanta. Nie dotyczyła ona jednak Policji 

Polskiej jako całości; o autonomii można mówić raczej w przypadku poszczególnych policjantów 

czy posterunków. Umożliwiał ją również fakt, że policjanci polscy byli u siebie, znali pobliskie 

tereny i ludzi, którzy je zamieszkiwali. Ponadto należy pamiętać, że Niemcy nie dyposponowali 

odpowiednimi siłami, by w pełni kontrolować prowincję. Autonomię „granatowych” zakłócały 

sporadyczne nazistowskie ekspedycje karne lub przypadkowe inspekcje. Sytuacja zmieniła się 

w 1942 r. Wtedy to jednostki posiłkowe z Niemiec zagościły na wiejskich posterunkach na dłu-

żej. Było to związane z eksterminacją Żydów oraz eksploatacją ekonomiczną chłopów polskich. 

Ostatecznie w  1943 r. ewakuowano większość posterunków, a  „granatowych” przerzucono do 

większych umocnionych punktów obronnych (Stützpunkte). W dużym stopniu ograniczyło to 

swobodę manewru Policji Polskiej i bardzo podcięło indywidualną autonomię.

Policję Polską cechowała dwuznaczność. Z  jednej strony większość jej funkcjonariuszy 

uczestniczyła w przedsięwzięciach niemieckich sił bezpieczeństwa. Z drugiej jednak strony wielu 

policjantów utrzymywało bliskie kontakty z podziemiem politycznym i wojskowym.18 Niektórzy 

zostali aresztowani przez Niemców, inni zdezerterowali.19 Mimo iż wyżej wymienione czynniki 

wywarły wpływ na Policję Polską jako całość, badania polskiego aparatu bezpieczeństwa w po-

wiecie Janów Lubelski (Kraśnik) pokazują miejscowy koloryt, wyjątkowy w skali GG.

Od straży obywatelskich do policji „granatowej”

Przed odtworzeniem policji w powiecie Niemcy zaakceptowali ochotnicze oddziały porząd-

kowe (straże obywatelskie), utworzone podczas wojny, oraz nakazali powołanie ich odpowied-

ników w miejscach, w których takowe nie istniały. Przykładowo 15 października 1939 r. wójt 

Zakrzówka otrzymał rozkaz powołania milicji gminnej. W  Janowie natomiast funkcję milicji 

miejskiej pełniła nadal przypuszczalnie ochotnicza służba porządkowa Komitetu Obywatelskiego 

pod kierownictwem Jana Winiarczyka. 

Najpełniejszą informacją dotyczącą tejże formacji dysponujemy w  przypadku Kraśnika. 

W połowie września 1939 r. z miasta wycofała się policja państwowa. Zastąpiła ją ochotnicza 

służba porządkowa, która funkcjonowała po wkroczeniu Niemców. 10 października niemiec-

ki inspektor powiatowy (starosta) zezwolił polskiej straży obywatelskiej na zachowanie „biało-

-czerwonych opasek” pod warunkiem strzeżenia spokoju i porządku. 9 listopada nakazano milicji 

18

 

19

passim
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miejskiej ścisłą współpracę z niemieckimi siłami bezpieczeństwa.20 23 listopada władze posze-

rzyły jej kompetencje o prawo do aresztowania osób podejrzanych i poboru podatków. Inspektor 

powiatowy nakazał swym polskim cywilnym podwładnym „ściągać podatki przy pomocy poli-

cji miejskiej, a opornych trzymać w areszcie na chlebie i wodzie tak długo, aż zapłacą podatki”.21 

W tym czasie niemieckie władze cywilne i policyjne rozpoczęły odtwarzanie Policji Polskiej, a woj-

sko wydawało odpowiednie regulacje dotyczące spraw należących do kompetencji policji.22  

Początkowo więc kwestie bezpieczeństwa stanowiły domenę niemieckich władz wojskowo-

-cywilno-policyjnych. Skupiano się na odbudowie przedwojennej policji. Przedwojenni funk-

cjonariusze wracali do pracy, lecz niechętnie. Ich główną motywacją była chęć utrzymywania 

prawa i porządku na korzyść miejscowego społeczeństwa oraz przeświadczenie, iż opór stawiany 

z pozycji dającej pewne wpływy okaże się skuteczniejszy, niż kontynuowanie walki bezpośredniej. 

Mniej więcej połowa przedwojennych funkcjonariuszy wróciła do pracy. 

W Janowie większość policjantów, którzy przeżyli wojnę i powrócili do domu, zgłosiła się 

do służby na miejscowym posterunku lub w komendzie powiatowej. Niektórzy, jak np. policjant 

Witek z Żabna (gm. Radomyśl), odmówili służenia Niemcom. Z sześciu funkcjonariuszy poste-

runku w Kraśniku jedynie dwóch zgłosiło się ponownie do pracy. Dla jednego z nich był to jedyny 

sposób, by utrzymać liczną rodzinę.23 Kapral Stanisław Grzegorzewski wspomniał typową pro-

cedurę ponownego przyjęcia do służby: 

Po zgłoszeniu się przeze mnie do posterunku żandarmerii niemieckiej 

w Kraśniku otrzymałem polecenie stawienia się następnego dnia w mun-

durze. Następnego dnia przeprowadził ze mną rozmowę jakiś cywil, który 

mówił po niemiecku. Tłumaczem był nauczyciel gimnazjum z Kraśnika. 

Cywil pytał o stan etatowy posterunku oraz kto opiekował się nami z ra-

mienia Komendy Powiatowej P.P. w Janowie Lubelskim. Z rozmowy z nim 

zorientowałem się, że nie znał nazwisk funkcjonariuszy i słabo orientował 

się w organizacji policji. Pamiętam, że pytał mnie, czy na posterunku [byli 

informatorzy – M.J.C.], na co – zgodnie z prawdą – odpowiedziałem, że 

były osoby udzielające informacji, ale ja w związku z moją pracą w kancela-

rii nie zajmowałem się tym, bowiem wykaz agentów prowadził komendant 

posterunku. Na zakończenie polecił mi zająć pomieszczenia dawnego po-

sterunku i zaprowadzić kancelarię.24

20

21  
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Do grudnia 1939 r. Komenda Powiatowa Policji Polskiej w Janowie Lubelskim została od-

tworzona na wzór przedwojenny; dotyczyło to również składu osobowego. Kapitan Kazimierz 

Sierakowski powrócił jako komendant powiatowy, asystowali mu: Rąbiński (sekretarz), 

Marciszewski (śledczy) i Zygmunt Godlewski (posterunkowy).25 

Nadzieje na walkę z okupantem pod pozorem współpracy z nim, które przyświecały pierwszemu 

kierownictwu policji, rychło okazały się płonne. Do lata 1940 r. komendę powiatową pozbawiono 

wielu pierwotnych kompetencji i poddano systemowi podwójnej kontroli niemieckiej. Stała się tym 

samym bezwolnym narzędziem inspektora powiatowego i komendanta żandarmerii. Po grudniu 

1942 r. komendę przeniesiono do Kraśnika, gdzie pozostała do lipca 1944 r. Podczas okupacji nie-

mieckiej funkcję komendanta powiatowego sprawowało kolejno czterech oficerów.26 Po 3 czerwca 

1940 r. st. sierż. Feliks Kowalski najprawdopodobniej zastąpił kpt. Kazimierza Sierakowskiego.27 

Rok później, 29 maja 1941 r., kpt. Czesław Ciesielski został przeniesiony z powiatu Sokołów do 

powiatu Janów jako nowy komendant.28 Przed kwietniem 1942 r. Ciesielskiego zastąpił por. Lucjan 

Pawłowski, który piastował tę funkcję przynajmniej do listopada 1943 r.29 Po tej dacie brakuje do-

wodów, mogących potwierdzić, czy Pawłowski pełnił funkcję do lipca 1944 r.30 

Podobne mechanizmy obowiązywały na terenie całego powiatu. Jesienią 1939 r. policjanci 

z przedwojennym stażem odtworzyli część posterunków, podczas gdy reaktywowaniem innych 

zajmowali się komendanci mianowani przez Niemców. Z początku wypełniali swe obowiązki 

tak jak przed wojną. Rychło wpadli jednak w sidła nazistowskiej polityki okupacyjnej jako ofiary, 

oprawcy i postronni. 

W Kraśniku st. sierż. Jan Jurczyński zgłosił się do służby 12 października 1939 r. Dzień póź-

niej przedwojenny komendant, sierż. Feliks Kielman, reaktywował posterunek miejski w Janowie. 

15 października sierż. Jan Grelecki przejął kontrolę nad swym przedwojennym posterunkiem 

w Wilkołazie. 21 października sierż. Jacenty Gil utworzył Jednostkę Polskiej Policji Pomocniczej 

(niem. Polnische Hilfspolizei Kommando) w  Trzydniku. Tego samego dnia odtworzono rów-

nież posterunek w Polichnie, a 2 listopada posterunek w Batorzu pod komendą sierż. Izydora 

Lewickiego. 25 listopada natomiast utworzono posterunek w Ulanowie.31 

25
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Do stycznia 1940 r. reaktywowano najprawdopodobniej wszystkie posterunki policji w (po-

większonym) powiecie Janów. 1 grudnia 1942 r. funkcjonowało ich 21, a więc na każdą gminę 

przypadał posterunek.32 Jednak między lutym a kwietniem 1943 r. ewakuowano przynajmniej 

sześć posterunków ze względów bezpieczeństwa.33 We wrześniu 1943 r. na terenie całego po-

wiatu pozostało jedynie siedem posterunków.34 Był to wynik oficjalnej niemieckiej polityki, po-

legającej na koncentracji wszystkich sił w punktach umocnionych (Stützpunkte). Eliminowało 

to pozostałości autonomii wiejskich posterunków Policji Polskiej poprzez przeniesienie całego 

personelu do wspólnych kwater z oddziałami niemieckimi. Była to kulminacja stopniowego pro-

cesu integrowania sił bezpieczeństwa oraz koordynacji działań policyjnych, zainicjowanego przez 

okupantów jesienią 1939 r. 

Począwszy od listopada 1939 r., policja „granatowa” wypełniała rutynowe zadania, współ-

działając z wojskiem niemieckim, np. w gminach Gościeradów i Zakrzówek.35 Naziści chętnie 

korzystali z  usług miejscowej policji, zaniedbywali jednak obowiązek jej zaopatrywania. Co 

prawda 15 lutego 1940 r. inspektor powiatowy oznajmił wójtom i  burmistrzom, iż pokryją 

koszty funkcjonowania policji.36 Jednakże jeszcze w maju 1940 r. władze lokalne nie miały 

nawet pewności, czy ponownie zatrudnionym policjantom należy wypłacać wynagrodzenia. 

Urzędnik z Janowa wystosował w tej sprawie pismo do przełożonych w Lublinie, dodając, iż 

„zauważono, że Policja Polska zależna jest od pomocy udzielanej przez ludność, co nie będzie 

mile widziane, a może utrudnić naszą pracę”.37 Dopiero 20 maja 1940 r. władze zgodziły się 

rozwiązać problem. Odpowiedni urzędnik stwierdził: „pragnę stwierdzić, iż wynagrodzenia dla 

nowo zatrudnionych b. funkcjonariuszy policji polskiej wypłacane będą z funduszy Inspektora 

Powiatowego w Janowie”.38 Do tego czasu upłynęło ponad pół roku od reaktywacji policji pod 

reżimem okupacyjnym. 
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Posterunek w Zakrzówku
Dane dotyczące policji „granatowej” w Zakrzówku dają najdokładniejszy obraz zmian osobo-

wych oraz ewolucji organizacyjnej posterunku wiejskiego. Posterunek ten rozpoczął swą pracę 7 

listopada 1939 r. na podstawie rozkazu „żandarmerii i Kreishauptmanna”. Dopiero w styczniu 1940 

r. policja w Zakrzówku zaczęła zajmować się sprawami logistycznymi. Do 1 października uzyskano 

piec, paliwo, sprzęt biurowy oraz inne niezbędne przedmioty. W październiku 1941 r. posterunek 

przeniesiono do skonfiskowanego domu „Żyda” – Prymeta Wejbmanna. Początkowo na posterunku 

w Zakrzówku pracowało przynajmniej dwóch funkcjonariuszy. Po 14 grudnia 1939 r. przybyło jesz-

cze czterech. Do końca swego funkcjonowania stan etatowy wynosił sześciu policjantów.

Do października 1940 r. posterunkiem kierowało przynajmniej trzech komendantów. 

Najpóźniej w kwietniu 1940 r. st. sierż. Marcinkiewicz zastąpił pierwotnego komendanta, sierż. 

Wacława Małasiewicza. Najprawdopodobniej w lipcu 1940 r. na miejsce Marcinkiewicza przy-

szedł st. sierż. Jan Jurczyński. 10 grudnia 1942 r. kolejnym komendantem został sierż. Izydor 

Lewicki, który piastował to stanowisko aż do śmierci (zginął 22 marca 1943 r. wraz z dwoma 

innymi funkcjonariuszami w zasadzce urządzonej przez komunistów). Pozostali czterej policjanci 

zbiegli do Stűtzpunktu w Wilkołazie. W praktyce oznaczało to koniec istnienia posterunku „gra-

natowej” w Zakrzówku. 1 września 1943 r. władze policyjne mianowały st. sierż. Gabriela Huka 

komendantem posterunku w Zakrzówku; była to jednak nominacja wyłącznie symboliczna. Huk 

dołączył do pozostałych funkcjonariuszy w Wilkołazie.39

Stan liczebny i rozwój

Stan liczebny PP w powiecie Janów Lubelski wahał się. Podczas całego okresu okupacji służyło 

łącznie 200 funkcjonariuszy. W żadnym momencie stan liczebny nie przekroczył jednak 115 policjan-

tów. W głównej mierze był to wynik oficjalnej polityki (pobór, przechodzenie na emeryturę, areszto-

wania, przenoszenie funkcjonariuszy) oraz zdarzeń nieprzewidywalnych (dezercje, rany, śmierć).

Początkowo Niemcy nie szczędzili starań w celu zwiększenia stanu liczebnego. Odpowiednie 

rozkazy wydano 14 grudnia 1939 r.40 Jeszcze 31 stycznia 1940 r. jedynie 67 funkcjonariuszy 

wraz z  jednym oficerem służyło na terenie powiatu.41 Do 1 czerwca stan ów zwiększył się do 

39

passim

40

41
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100 funkcjonariuszy i jednego oficera.42 Według szacunku na dzień 10 października 1941 r., stan 

wynosił 110 funkcjonariuszy wraz z oficerem. 1 kwietnia 1942 r. stan osiągnął swój poziom mak-

symalny – 115 funkcjonariuszy wraz z oficerem.43 Zgodnie z oficjalnym raportem z 1 grudnia 

1942 r. stan spadł następnie do 94 funkcjonariuszy wraz z oficerem, po czym jeszcze się obniżył.44 

Biorąc pod uwagę wskaźnik strat osobowych, do czerwca 1944 r. stan liczbowy posterunku musiał 

spaść do 80–90 funkcjonariuszy wraz z oficerem.

Stan osobowy PP (funkcjonariuszy i oficerów) w okręgu lubelskim (1940–1944)45

Powiat Janów Lubelski Dystrykt Lublin

Stan dozwolony Stan faktyczny Stan dozwolony Stan faktyczny

2

2 27

27

W latach 1940–1942 na każdy posterunek przypadało średnio pięciu funkcjonariuszy, a więc 

105 na 21 posterunków. Jednakże z uwagi na fakt, że stan liczbowy posterunków miejskich 

był wyższy, a personel komendy powiatowej liczony oddzielnie, faktyczny stan poszczególnych 

posterunków wahał się. Według raportu podziemia z 27 lipca 1943 r., łączny stan komendy 

42

43

44

45
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powiatowej oraz posterunku w Kraśniku to jeden oficer, sześciu podoficerów i dziewięciu sze-

regowców.46 Wówczas na posterunku w Janowie stacjonowała dziesięcioosobowa załoga. Na 

dwóch posterunkach miejskich znajdowało się więc 26 policjantów, a 75–85 przypadało na 19 

posterunków wiejskich. Na jednym posterunku wiejskim stacjonowało od trzech do sześciu 

funkcjonariuszy. Gdy na początku września 1943 r. skonsolidowano siły bezpieczeństwa, po-

licjanci z czternastu opuszczonych baz dołączyli do załóg siedmiu pozostałych. Przykładowo, 

stan liczbowy posterunku w  Janowie wzrósł do 20 funkcjonariuszy. Podobnie wzmocniono 

inne posterunki. Po konsolidacji stan liczbowy PP wynosił około 50 funkcjonariuszy w dwóch 

posterunkach miejskich oraz po dziesięciu w każdym z pozostałych pięciu posterunków wiej-

skich.47 

O  ile udało się ustalić tożsamość 123 funkcjonariuszy, którzy w  różnych okresach służyli 

na terenie powiatu, dysponujemy szczegółowymi danymi dotyczącymi jedynie 35 z  nich. Ich 

akta zawierają życiorysy policjantów z różnych powodów skreślonych ze służby. Na tej podstawie 

możemy odtworzyć mechanizmy rekrutacji, przenoszenia, przechodzenia na emeryturę; opisać 

funkcjonariuszy pod kątem wieku, wykształcenia oraz innych zdolności; rozpoznać ich indywi-

dualne cechy i charakterystyki. Niektóre informacje zawarte w aktach osobistych można zweryfi-

kować lub poszerzyć na podstawie Dziennika korespondencyjnego oficera łącznikowego ppłk. Michała 
Kozakiewicza przy komendancie żandarmerii w Lublinie, codziennych meldunków żandarmerii 

oraz innych dokumentów.48

Wśród 35 teczek osobowych nie znalazła się ani jedna dotycząca oficera. Zawierały one 

natomiast dane na temat: starszego przodownika, sześciu przodowników, dziewięciu starszych 

posterunkowych, 18 posterunkowych oraz aspiranta. Funkcjonariusze ci wstępowali do policji 

w dwóch okresach: między październikiem 1939 a  czerwcem 1940 r. oraz między wrześniem 

1940 a  lipcem 1944 r. Z 35 aż 30 rozpoczęło pracę między październikiem 1939 a styczniem 

1940 r. Siedemnastu z nich zatrudnił inspektor powiatowy in loco (na miejscu), sześciu Komenda 

Policji w Warszawie49, pięciu władze niemieckie na Pomorzu (Gdańskim), a dwóch znalazło pracę 

46

47
48 passim

passim

passim

49

passim
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w ramach „Ogólnego wezwania do służby w Policji Polskiej” w Dystrykcie Lublin.50 Kolejnych 

38 funkcjonariuszy wstąpiło do policji do 31 stycznia 1940 r., a następnych 33 zatrudniono do 1 

czerwca.51 

W drugim z wymienionych okresów (wrzesień 1940 – lipiec 1944) jedynie komendant po-

licji porządkowej na Okręg Lubelski posiadał kompetencje do zatrudniania funkcjonariuszy na 

poziomie powiatu. Do Janowa lub Kraśnika wysłano wówczas przynajmniej 42 policjanów w ra-

mach posiłków lub uzupełnień. Pierwszym odnotowanym funkcjonariuszem dodatkowym był 

Stanisław Woźniak z Dzierzkowic, którego zatrudniono 10 września 1940 r. Ostatnim, który 

uzyskał oficjalną akceptację na podjęcie pracy w policji, był Edward Niespodziany z Rudnika, 

który zgłosił się do służby 28 stycznia 1944 r.52 Niektórzy funkcjonariusze dodatkowi byli nowo 

zwerbowanymi policjantami przedwojennymi, inni – świeżymi ochotnikami. Druga kategoria 

była najprawdopodobniej liczniejsza, lecz dane mogą okazać się w tym wypadku mylące ze wzglę-

du na brak wszystkich akt.

Informacje na temat uzupełnień były często nieprecyzyjne. Przynajmniej w  dwóch wy-

padkach grupy policjantów o  nieznanym składzie osobowym zostały wysłane do powiatu 

Janów Lubelski. 3 kwietnia 1941 r. sierż. Michał Glinka „i  inni” zostali „przyjęci do policji” 

w Janowie, a 12 sierpnia 1943 r. st. sierż. Gabriel Huk „i inni” zostali przeniesieni z Zamościa 

do Kraśnika.53 Niewykluczone, że przeniesiono cały skład posterunku pod dowództwem jego 

komendanta.

Możliwe też, że nie wszystkich kandydatów przyjmowano do służby; zarazem nie każdy były 

funkcjonariusz zgadzał się służyć w policji „granatowej”. Nie pojawiają się np. żadne wzmianki 

na temat Franciszka Zaremby z Potoku Wielkiego po tym, jak złożył podanie o pracę 15 lipca 

1941 r.54 Według notatki z Komendy Powiatowej PP w powiecie Janów Lubelski do polskiego 

oficera łącznikowego przy komendancie żandarmerii w Lublinie z 17 września 1941 r., były kpr. 

Justyn Zieliński, były plut. Franciszek Skrzypek i były sierż. Jan Adamczyk byli „niezdolni do 

służby wskutek choroby”.55 Cierpieli najprawdopodobniej na awersję do służby przez wielu po-

strzeganej jako wysługiwanie się Niemcom. 

Ze względu na niemożność odpowiedzi na tak ważne pytania, statystyki dotyczące naboru 

są niekompletne. Całkowity werbunek w okresie od października 1939 do lipca 1944 r. można 

oszacować na 143–200 funkcjonariuszy.

50
51

52

53

54  

55  
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Nabór policjantów polskich w powiecie Janów Lubelski (październik 1939 – styczeń 1944 r.)56

Faza I (październik 1939 – czerwiec 1940 r.)

Faza II (wrzesień 1940 – styczeń 1944 r.)

Niekompletne dane sugerują, iż po wstępnym etapie odtwarzania policji jej stan stopniowo 

uzupełniano. Trafność tego założenia rozważymy później.

Profil osobowy policjantów

Najliczniejsza grupa funkcjonariuszy pochodziła z  powiatu Janów Lubelski, a  następnie 

(w kolejności malejącej) z innych powiatów województwa lubelskiego, Kresów Wschodnich, kre-

sów zachodnich oraz pozostałych części Polski. 

Policjanci w powiecie Janów Lubelski według miejsca pochodzenia57

miejsce pochówku liczba funkcjonariuszy

7

Po 1940 r. do miejscowej PP nadal przyjmowano głównie mieszkańców powiatu Janów 

Lubelski. Zgodnie z  panującym obyczajem, miejscowym funkcjonariuszom i  ochotnikom po-

zwalano służyć w pobliżu miejsca zamieszkania. W latach 1941–1943 ich liczba spadła jednak 

poniżej wymaganego progu. Uzupełnienia spoza powiatu stały się koniecznością. Następnie albo 

zabrakło ochotników, albo, co mniej prawdopodobne, Niemcy ograniczyli nabór. 

56

passim

57
passim
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Funkcjonariusze miejscowi oraz pochodzący spoza powiatu Janów Lubelski (1941–1944)58

1941 1942 1943 1944 razem

Pod względem etnicznym policja „granatowa” w powiecie Janów Lubelski składała się głów-

nie z Polaków. Jedynie trzech funkcjonariuszy miało korzenie niemieckie. Jan Reichert był po-

tomkiem niemieckich osadników z Kurzyny (Rauchersdorf ) w gminie Ulanów. Jan Drożyński 

i Maksymilian Kosmalski urodzili się na Pomorzu Gdańskim. W styczniu 1940 r. obydwu za-

trudniły miejscowe władze niemieckie do służby w powiecie Janów Lubelski. Przyjęty do pracy 

przez inspektora powiatowego Reichert rozpoczął służbę w listopadzie 1939 r. Jedynie Drożyński 

i Kosmalski znali niemiecki. 

14 października 1940 r. Drożyński został „zwolniony ze służby jako Volksdeutsch”.59 Przyjęto 

go jednak ponownie w 1941 r. i przeniesiono poza teren powiatu. Najpierw służył w Lublinie, 

a następnie w Rykach (pow. Puławy). 5 września 1943 r. Drożyński i jego żona Gertruda zosta-

li zlikwidowani przez podziemie. Tymczasem Kosmalski musiał poddać się długiej procedurze 

uzyskiwania obywatelstwa niemieckiego. Ostatecznie udało mu się udowodnić czystość rasową 

swej rodziny. „Z dniem 29 II 1943 [Kosmalski został – M.J.C.] przeniesiony w stan spoczynku 

z powodu uzyskania obywatelstwa niemieckiego”.60 Najprawdopodobniej oznaczało to wcielenie 

do Wehrmachtu. Z kolei akta personalne Reicherta zawierają adnotację, iż „[został – M.J.C.] 

przeniesiony do służby specjalnej w Krakowie”.61 Ponieważ pochodzenie niemieckie było nie-

zbędne do pracy w Służbie Specjalnej (Sonderdienst), było to równoznaczne z przyznaniem, że 

Reichert również został folksdojczem.

Źródła podziemne stwierdzają pochodzenie niemieckie i  ukraińskie w  przypadku kolej-

nych dwóch funkcjonariuszy. Jednakże w związku z brakiem odpowiedniej dokumentacji jed-

noznaczne zweryfikowanie tych przypuszczeń jest niemożliwe. Oskarżenia te opierają się na 

plotkach i insynuacjach, stąd też należy podchodzić do nich z wielką ostrożnością.62 Możliwe 

jednak, że kilku folksdojczów i Ukraińców służyło w szeregach „granatowej” w powiecie Janów 

Lubelski. 

58

passim
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Pod względem wieku najliczniejsi byli funkcjonariusze mający powyżej 40 lat w chwili rozpo-

częcia okupacji (17). Drugą grupę pod względem liczebności stanowili policjanci w wieku 20–30 

lat (10), a następną w wieku 30–40 lat (7). Dwóch funkcjonariuszy miało w 1939 r. poniżej 20 

lat. Najstarszy był Jan Skolasiński (ur. 1887 r. w Canesville, USA); najmłodsi zaś Edward Gołąb 

z Zakrzówka i Stanisław Pawłowski z Pacyny (pow. Kutno, woj. łódzkie) – obydwaj urodzili się 

w 1920 r.63 

Wiek funkcjonariuszy w powiecie Janów Lubelski64

lata urodzenia liczba funkcjonariuszy

7

2

Łatwo odnieść wrażenie o nadreprezentacji starszych policjantów. Czy tak było rzeczywiście? 

Nowi rekruci zwykle zastępują starszy personel. Jednakże, biorąc pod uwagę, iż powody odcho-

dzenia z policji były – niezależnie od wieku – inne od zwykłego przechodzenia na emeryturę, 

można wywnioskować, iż starsi funkcjonariusze byli nadreprezentowani w szeregach policji „gra-

natowej” w całym powiecie. Mieli oni więcej powodów, aby zostać na służbie; stateczność i od-

powiedzialność za rodzinę powodowały, że byli doskonałymi zakładnikami służby u Niemców. 

W  przeciwieństwie do młodszych kolegów nie chcieli za bardzo ryzykować, woleli pracować 

w ramach systemu niż się narażać. Być może tak było na terenie całego GG. 

Poziom wykształcenia funkcjonariuszy odpowiadał wymogom służby w policji przed wojną. 

Większość ukończyła przynajmniej kilka klas szkoły podstawowej. Jedynie czterech absolwen-

tów szkoły podstawowej nie kontynuowało nauki w gimnazjum. Żaden funkcjonariusz nie skoń-

czył jednak szkoły średniej, chociaż niektórym udało się zaliczyć dwa lub więcej lat gimnazjum. 

Dwóch funkcjonariuszy uczęszczało do szkoły zawodowej. Mniej niż połowa dobrze władała 

jakimkolwiek językiem obcym, ale wszyscy prawdopodobnie potrafili porozumieć się w innych 

językach słowiańskich. Tylko jeden funkcjonariusz na 35 posiadał prawo jazdy. Z 35 funkcjona-

riuszy 26 zaliczyło jakąś formę szkolenia policyjnego przed wojną. 

Rekruci, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej, musieli zaliczyć trwające czas niekreślony 

kursy policyjne lub ukończyć dwupoziomową szkołę – dla posterunkowych i policyjną. Jednakże 

jedynie absolwenci szkół podstawowych uczęszczali do akademii policyjnych w  Mostach 

Wielkich, Żyrardowie, Łodzi, Sosnowcu lub Sarnach. Większość kończyła naukę po zaliczeniu 

dwóch wymaganych lat. Ponadto jeden funkcjonariusz został także przeszkolony jako żandarm 

wojskowy. Wszyscy, którzy uczęszczali do akademii policyjnych lub do szkoły żandarmerii woj-

skowej, zaliczali uprzednio podstawowe szkolenie policyjne.

63

64  passim
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Wykształcenie funkcjonariuszy PP w powiecie Janów Lubelski65

Wykształcenie cywilne

Języki obce

2 7

Szkolenie policyjne

Chociaż 26 funkcjonariuszy zaliczyło pełne lub częściowe szkolenie policyjne, jedynie trzech 

z  nich przyznało w  aktach, iż czynnie służyli w  policji we wrześniu 1939 r. Wśród nich był 

żandarm służący w  wojsku. Pozostałych 32 podawało zawody, które wykonywali jako cywile, 

chociaż nie wypierali się policyjnej przeszłości przedwojennej. Mogli kierować się ostrożnością 

lub innymi względami. Wydaje się, iż jedynie funkcjonariusze nieposiadający innych kwalifikacji 

zawodowych ograniczali się do zatrudnienia w policji. Najprawdopodobniej jednak większość 

wymieniała jedynie swe kwalifikacje i zawody, które wykonywali jako cywile, przeszłość policyjną 

traktując jako oczywistość. Na przykład wielu podawało zawód rolnika. W przypadku funkcjo-

nariuszy na posterunkach wiejskich posiadanie i uprawianie ziemi stanowiło normę. Podobnie 

zapewne rozumowali policjanci, określający się jako „robotnicy”.

Teoria, według której funkcjonariusze dorabiali po godzinach służby, odnosi się najprawdo-

podobniej tylko do niektórych rolników i robotników. Dotyczy również niewielu spośród sześciu 

rzemieślników, wśród których znalazło się dwóch ślusarzy, uczeń ślusarski, rymarz-tapicer, pie-

karz oraz krawiec-krojczy. Ponadto nie wydaje się, aby murarz, górnik i dozorca górniczy pra-

cowali równocześnie w policji. Zamieszanie mógł wprowadzić również sposób sformułowania 

niektórych pytań w podaniach o przyjęcie do policji, na których oparto zawartość teczek persona-

lych. Warto zwrócić uwagę, iż spośród dwóch pracowników umysłowych, pracownik spółdzielczy 

był policjantem i najprawdopobniej wymienił pracę, a nie zawód wykonywany podczas składania 

podania o przyjęcie do policji. Drugim pracownikiem umysłowym był nauczyciel bez żadnego 

policyjnego przeszkolenia lub doświadczenia.

65
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Pochodzenie socjo-ekonomiczne funkcjonariuszy PP w powiecie Janów Lubelski66

rolnik robotnik rzemieślnik pr. umysłowy inne

2

Można bezpiecznie oszacować, iż dziesięciu mężczyzn z grupy próbnej służyło w policji we 

wrześniu 1939 r. lub wcześniej. Jednakże ze względu na fakt, iż większość spisów przedwojennych 

funkcjonariuszy została zniszczona możliwość udowodnienia tego w sposób definitywny istnieje 

jedynie w kilku przypadkach. 

W czasie okupacji niemieckiej awanse wśród funkcjonariuszy policji „granatowej” należały do 

rzadkości. Z 35 policjantów w grupie próbnej awansowano jedynie trzech. 15 marca 1942 r. kpr. 

Antoni Grzegorz z posterunku w Chrzanowie uzyskał stopień plutonowego. 1 kwietnia tr. kpr. 

Ryszard Jaworski z posterunku w Potoku został awansowany na plutonowego. Tego samego dnia 

plut. Jan Skolasiński z posterunku w Kawęczynie uzyskał stopień sierżanta. Wszyscy pochodzili 

z kresów zachodnich i znali niemiecki, a więc władze okupacyjne doceniły ich użyteczność.67 

Chociaż policjanci niewątpliwie otrzymywali przeróżne dowody uznania ze strony władz lo-

kalnych, nie znajdywało to odzwierciedlenia w aktach. Jedynym wyróżnieniem godnym wzmian-

ki była nagroda od Heinricha Himmlera. 17 lutego 1942 r. funkcjonariusze Wacław Biedacha 

z Jarocina, Ryszard Jaworski z Zaklikowa oraz Izydor Lewicki z Zakrzówka otrzymali „uznanie 

osobiste Reichsführera SS i szefa Policji Niemieckiej za udział w likwidacji bandy Kossaka”.68

Kary były równie rzadkie jak awanse i nagrody. Dotyczyły jedynie dwóch funkcjonariuszy. Po 

przeniesieniu na posterunek w Polichnie Ryszard Jaworski został „ukarany naganą za bicie osoby 

cywilnej bez powodu, będąc w  stanie podpitym”.69 W  drugim przypadku Józef Chodkiewicz 

trzykrotnie ponosił konsekwencje swego zachowania. 2 sierpnia 1941 r. w Batorzu został „uka-

rany 7-dniowym aresztem za pijaństwo na służbie i okłamanie kmdta posterunku”. 3 sierpnia 

1942 r. był „ukarany 7-dniowym aresztem za nadużywanie alkoholu i kompromitowanie mun-

duru policjanta polskiego, z  zastrzeżeniem, że to jest ostatnia kara za podobne wykroczenie”. 

Chodkiewicz zlekceważył ostrzeżenia i  po przeniesieniu do Chorzowa znów został „ukarany 

7-dniowym aresztem za zgłoszenie się do służby w stanie nietrzeźwym”.70 Stosunkowo rzadkie 

stosowanie kar prawdopodobnie odzwierciedlało pobłażliwość ze strony lokalnego kierownictwa 

PP. Ostatecznie wszelkie poważne wykroczenia były rozpatrywane i karane przez Sipo i SD.

Dynamika wewnątrzinstytucyjna

Zważywszy na rzadkość przenoszenia funkcjonariuszy, policja „granatowa” w  powiecie 

Janów Lubelski była formacją raczej ustabilizowaną. Między październikiem 1939 a  lipcem 

1944 r. poza powiat przeniesiono przynajmniej trzech policjantów. Każda z tych sytuacji była 

inna. W pierwszym przypadku kapral z Kraśnika zrezygnował ze służby w październiku 1940 r., 
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lecz powrócił do pracy i został przeniesiony do innego powiatu Dystryktu Lublin. Następnie, 

w  listopadzie 1942 r., funkcjonariusz z  Pysznicy został Sonderdienstmannem w  Krakowie. 

W trzecim przypadku, nieco później, w listopadzie tr., ochotnik z Batorza został przyjęty do 

pracy poza powiatem Janów Lubelski, a mianowicie w Komisariacie III w Lublinie, co było 

nietypowe.71

Napływ ochotników i  rekrutów spoza powiatu również był raczej umiarkowany. Pomiędzy 

październikiem 1939 a styczniem 1940 r. na teren powiatu przeniesiono przynajmniej jedenastu 

funkcjonariuszy – sześciu z Warszawy oraz pięciu z Pomorza. Od stycznia 1941 do lipca 1944 r. 

do powiatu przeniesiono minimum trzynastu policjantów. 

Sytuacja dotycząca przenoszenia funkcjonariuszy wewnątrz powiatu była nieco bardziej 

dynamiczna. W samej grupie próbnej 35 policjantów aż 18 przenoszono z posterunku na po-

sterunek 27 razy. Jedenastu przeniesiono raz, pięciu dwukrotnie, a  jednego trzykrotnie. Józefa 

Chodkiewicza ze względów dyscyplinarnych przenoszono cztery razy w przeciągu czterech lat. 

21 października 1939 r. został on przyjęty do pracy na posterunku w Trzydniku, 2 sierpnia 1941 r. 

przeniesiony do Batorza, 1 września 1942 r. – do Chrzanowa, 15 listopada tr. – do Kraśnika, zaś 

15 stycznia 1943 r. – do Zakrzówka.72

Dynamika przenoszenia funkcjonariuszy, powiat Janów Lubelski (1939–1944)73

Liczba przeniesionych funkcjonariuszy

do powiatu wewnątrz powiatu z powiatu

Oprócz przenoszenia funkcjonariuszy na zmiany składu policji wpływało pięć dodatkowych 

czynników: śmierć, inwalidztwo, przechodzenie na emeryturę, dezercje, aresztowania. Niemalże 

połowa z 35 policjantów w grupie próbnej poniosła śmierć między październikiem 1939 a lipcem 

1944 r. Wysoka śmiertelność nie jest jednak reprezentatywna dla całości sił PP w powiecie Janów 

Lubelski. Odzwierciedla jedynie fakt, iż istniejące akta personalne dotyczą funkcjonariuszy, 

których skreślono ze służby. Z 17 policjantów, którzy zmarli, dwóch popełniło samobójstwo74, 

czterech zmarło w wyniku chorób75, a jedenastu poniosło śmierć, pełniąc obowiązki służbowe.76 
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Pierwszą ofiarą był posterunkowy Owczarek, który został zastrzelony 20 stycznia 1940 r. przez 

sprawcę odmawiającego płacenia podatków. Ostatnimi ofiarami było najprawdopobniej dwóch 

funkcjonariuszy (N.N.), którzy zaginęli po starciu z partyzantami 12 lipca 1944 r. 

Dodatkowe badania ujawniły minimum sześciu kolejnych funkcjonariuszy, którzy zginęli 

w walce, oraz maksimum 21. Ostatecznie straty bojowe PP w powiecie Janów Lubelski można 

szacować na 17–37 policjantów. Większość z nich zginęła z  rąk bandytów lub komunistów, 

a jedynie kilku z rąk partyzantki niepodległościowej. Biorąc również pod uwagę dodatkowe sa-

mobójstwa oraz zgony z przyczyn naturalnych, na terenie powiatu podczas okupacji zginęło ra-

zem od 23 do 49 funkcjonariuszy. Statystyki te nie obejmują liczby zabitych przez Niemców.77

Śmiertelność w szeregach Policji Polskiej (1939–1944)78

minimum maksimum

2

Nie dysponujemy dokładnymi statystykami dotyczącymi rannych. Dokumenty niemieckie 

ujawniają pięć takich przypadków pomiędzy październikiem 1939 a lipcem 1944 r. W listopadzie 

1939 r. pierwszy funkcjonariusz odniósł „poważne rany”. W maju 1944 r. ostatni policjant został 

„lekko raniony”.79 W przypadku grupy próbnej 35 funkcjonariuszy jedynie w jednym wypadku 
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ranienie policjanta zostało wyraźnie odnotowane w jego teczce osobistej.80 Jednakże informacja 

zawarta w trzech następnych teczkach wskazuje, iż ci policjanci również odnieśli rany, ponieważ 

zostali „przeniesieni w stan spoczynku z powodu trwałej niezdolności do służby”.81 Chociaż od-

niesienie ran nie oznaczało automatycznego przejścia na emeryturę, jednak na pięciu policjantów, 

którzy przeszli na emeryturę, aż czterech zostało rannych. Jedyny emeryt, który opuścił szeregi 

„granatowej” bez odniesienia ran, został folksdojczem.82 Biorąc pod uwagę, iż najprawdopodob-

niej więcej policjantów odniosło rany i okazało się niezdolnymi do dalszej służby, przypuszczalnie 

aż piętnastu pozwolono przejść na emeryturę.

Policję osłabiały również dezercje. W  aktach odnotowano dwa takie przypadki. 10 maja 

1941 r. Jan Gedrewicz z Kawęczyna został „zwolniony ze służby w Policji Polskiej, gdyż opuścił 

miejsce służbowe bez zezwolenia”.83 29 sierpnia 1942 r. Jan Bieniak z Gościeradowa został „wydalo-

ny ze służby w Policji Polskiej za samowolne oddalenie się z szeregów P.P.”.84 Dodatkowe badania 

ujawniły kolejnych siedmiu dezerterów. Szacujemy, iż w okresie od października 1939 do lipca 

1944 r. zdezerterowało łącznie aż 20 funkcjonariuszy.85 Przynajmniej w jednym przypadku de-

zercja stanowiła faktyczną ucieczkę przed policją niemiecką. 30 kwietnia 1941 r. Jan Gedrewicz 

został aresztowany przez gestapo w Janowie lub Kawęczynie, lecz zdołał zbiec.86 Według akt 

personalnych, aresztowano jeszcze dziesięć osób. W  pięciu przypadkach stwierdzono eufe-

mistycznie, iż dany funkcjonariusz został „zwolniony ze służby w Policji Polskiej”. Czterech 

policjantów aresztowano 15 maja 1941 r., jednego przed 30 września 1941 r., a  ostatniego 

przed 31 lipca 1943 r. Znajduje to potwierdzenie w  innych dokumentach.87 W pozostałych 

czterech przypadkach nie można zweryfikować faktu aresztowania, lecz wskazują nań okolicz-

ności. W każdym przypadku jasno stwierdzone wykroczenie prowadziło do usunięcia z policji. 

29 października 1940 r., zgodnie z  rozkazem Komendanta Żandarmerii w  Lublinie, Adolf 

Sławiński z Ulanowa został „zwolniony ze służby w Policji Polskiej w drodze dyscyplinarne-

j”.88 Bronisław Rełkowski z Radomyśla został „z dniem 28 II 1943 zwolniony w drodze dys-

cyplinarnej ze służby w Policji Polskiej za przekroczenie przepisów o gospodarce wojennej”.89 

80  APL, PPPDL, Akta personalne Policji Polskiej, sygn. 1035, plik 40, Akta personalne, Antoni Grzegorz, b.d., 
k. 125.
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3 maja 1943 r. Paweł Kuta z Batorza, na rozkaz Ordnungspolizei z Lublina, został „zwolniony 

ze służby w Policji Polskiej, ponieważ nie daje gwarancji bezwzględnego posłuszeństwa i su-

miennego wykonywania obowiązków służbowych w stosunku do niemieckiej administracji”.90 

31 marca 1944 r. Edward Głąb został „zwolniony ze służby w Policji Polskiej bez prawa [do] 

emerytury”.91

Obok dziesięciu aresztowań wymienionych w aktach personalnych, inne źródła podają przy-

najmniej siedem kolejnych przypadków. 3 czerwca 1940 r. kpt. Kazimierz Sierakowski został 

aresztowany przez gestapo. 10 czerwca tr. funkcjonariusz Paluszewski z Urzędowa również zo-

stał aresztowany. 18 czerwca 1943 r. Sicherheitspolizei z Lublina zatrzymała kpr. Feliksa Jocka 

z Gościeradowa. Podobny los podzielili st. sierż. Jan Jurczyński (po październiku 1940 r.) oraz 

por. Lucjan Pawłowski (po listopadzie 1943 r.). W 1941 r. w Zakrzówku aresztowano kpr. Mikitę, 

a sierż. Matuszaka najprawdopodobniej w 1942 r. w Urzędowie. Liczbę funkcjonariuszy areszto-

wanych przez Niemców (w większości z powodów politycznych) między październikiem 1939 

a lipcem 1944 r. można oszacować na 25.92

Rozwój negatywny Policji Polskiej w powiecie Janów Lubelski (1939–1944)93

minimum maksimum

„Granatowi” a podziemie

Większość, o ile nie wszyscy, „granatowi” aresztowani przez Niemców mieli związki z pod-

ziemiem. Niektórych, jak np. kpt. Sierakowskiego i posterunkowego Paluszewskiego, rozstrze-

lano (15 VIII 1940 r.). Inni funkcjonariusze zginęli w  obozach koncentracyjnych, np. sierż. 
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Matuszak i  sierż. Kielman zmarli w  Auschwitz. Można szacować, że w  niemieckich aresz-

tach zginęło od 10 do 22 policjantów. Czasami zemsta ze strony Niemców dosięgała także 

ich rodziny. Przykładowo, niemieccy bezpieczniacy podejrzewali por. Dudkowskiego, zastęp-

cę komendanta PP w powiecie Kraśnik, o nielojalność. Faktycznie utrzymywał on kontakty 

z niepodległościowcami (AK i NSZ). 8 października 1943 r. gestapo dokonało rewizji w jego 

mieszkaniu w Kraśniku. Chociaż nie znaleziono żadnych materiałów obciążających, aresztowa-

no jedynego syna Dudkowskiego, a nastepnie wywieziono go do KL Majdanek. Gdy chłopiec 

zachorował, wypuszczono go do domu, gdzie zmarł wczesną wiosną 1944 r. Przez cały okres 

por. Dudkowski nadal służył w Kraśniku.94 

Mimo działalności konspiracyjnej gestapo nie wpadło na trop wielu polskich policjantów. 

Badania ujawniły przynajmniej 40 nazwisk funkcjonariuszy w rozmaity sposób i w różnym 

stopniu powiązanych z podziemiem. Prawie wszyscy służyli w powiecie Kraśnik, chociaż kil-

ku pracowało w sąsiednich powiatach (np. Biłgoraj). Dwudziestu czterech policjantów pol-

skich bez wątpienia należało do tajnych organizacji, dwunastu najprawdopodobniej, a czte-

rech prawdopodobnie. Wśród tych ostatnich trzech utrzymywało kontakt z  partyzantami 

ze względów bezpieczeństwa oraz powodów towarzyskich. (Wyjątkowy przypadek funkcjo-

nariusza nawiązującego kontakt z podziemiem na żądanie Niemców rozważymy w  innym 

miejscu.95) 

„Granatowi” w  przeważającej mierze wspierali podziemie niepodległościowe. Jedynie 

dwóch utrzymywało wątłe powiązania z komunistami. W jednym wypadku chodziło głów-

nie o  wzajemne umiłowanie do alkoholu i  kontakty towarzyskie posterunkowego Józefa 

Chodkiewicza. Pozostałych 38 policjantów, którzy przetrwali pierwsze uderzenia niemieckie 

wymierzone w ich organizacje, kontynuowało działalność konspiracyjną w szeregach różnych 

struktur niepodległościowych. Istniejące dowody nie pozwalają jednak na oszacowanie, jaki 

był średni czas zaangażowania funkcjonariuszy w działalność konspiracyjną. Podczas gdy 16 

przyłączyło się do podziemia jesienią 1939 r., dwunastu z nich schwytało gestapo. Tak więc 

jedynie czterech policjantów bezsprzecznie należących do organizacji podziemnych w paź-

dzierniku 1939 r. nadal służyło na terenie powiatu jeszcze w  lipcu 1944 r. Nie posiadamy 

natomiast żadnych konkretnych danych dotyczących pozostałych 24 policjantów w badanej 

grupie. Możliwe, że niektórzy wstąpili do organizacji podziemnych w późniejszych okresach 

okupacji. 

Wiele wskazuje na to, iż 40 funkcjonariuszy, którzy należeli lub byli powiązani z organizacja-

mi konspiracyjnymi, to jedynie część wszystkich policjantów związanych z podziemiem. W koń-

cu była to konspiracja, głównie niepodległościowa, a więc nikt nie chwalił się ani w okresie oku-

pacji przed Niemcami, ani po wojnie przed komunistami takimi faktami (chyba, że w ubeckim 

śledztwie). Można oszacować, iż nawet 70 policjantów utrzymywało różnego rodzaju kontakty 

ze światem konspiracji. W  jednym przypadku cały personel wiejskiego posterunku należał do 

organizacji niepodległościowej. Powiązania te zasługują na bliższą analizę.96 
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Członkowie lub osoby powiązane z podziemiem wśród policjantów polskich   

w powiecie Janów Lubelski (1939–1944)97

I faza (październik 1939 – czerwiec 1941 r.):

7

II faza (lipiec 1941 – lipiec 1944 r.):

2 2

Niektórzy funkcjonariusze zajmowali się pracą konspiracyjną, nie porzucając służby w policji. Inni 

skupiali się wyłącznie na działalności podziemnej bądź przeszli z pracy tajnej do otwartej walki w sze-

regach oddziałów partyzanckich. Niektórzy pomagali organizacjom podziemnym, nie będąc formal-

nie ich członkami. Poniżej przedstawimy kilka przykładów powiązań „granatowych” z podziemiem.

Kapitan Kazimierz Sierakowski był jednym z czołowych przywódców piłsudczykowskiego 

Związki Walki Zbrojnej na terenie powiatu. Jako komendant powiatowy PP rozbudowywał swą 

organizację wewnątrz struktur policji. Sierakowski został aresztowany przez gestapo 3 czerwca 

1940 r., a następnie rozstrzelany 15 sierpnia tr.98 

Sierżant Jan Stolarz pełnił funkcję komendanta posterunku w Hucie Krzeszowskiej (pow. 

Biłgoraj). Był również miejscowym dowódcą konspiracyjnego Korpusu Obrońców Polski. 

Stolarz rozbudowywał organizację w  południowej części powiatu, zakładając tajne komórki 

KOP-u w Antolinie, Wierzchowiskach i prawdopodobnie w innych wsiach. W 1943 r. wstąpił do 

AK i wprowadził swych kopowców to tejże organizacji.99 

Kapral Leon Cybulski z Zakrzówka przyłączył się do ZWZ w 1939 r. Gdy ZWZ został 

poważnie osłabiony w  wyniku działań gestapo, Cybulski wstąpił do NOW. Po ponownej fali 

aresztowań, tym razem w maju 1941 r., zdezerterował i ukrywał się. Ujawnił się ponownie wio-

sną 1943 r. jako sierżant „Znicz” z NSZ. Później otrzymał awans na podporucznika. Dowodził 

oddziałem partyzanckim prawie przez rok (do czerwca 1944 r.), po czym podał się do dymisji, 

sprzeciwiając się włączeniu do AK. Niedługo potem stworzył własny oddział i przyłączył się do 

secesjonistycznego NSZ-ZJ, który odmawiał scalenia z AK.100 

Sierżant Wiktor Toporowski („Sęp”) przyłączył się do ZWZ w  1939 r., służąc w  PP 

w  Warszawie. Został aresztowany przez gestapo i  wykupiony przez podziemie. Następnie 

Toporowski ukrywał się w Annowie (gm. Zakrzew). Niedługo potem założył i dowodził miejsco-

wą komórką ZWZ (później AK). W 1942 r. został dowódcą komórki w Zakrzówku. We wrześniu 
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1943 r. przyjął do AK grupę byłych NSZ-owców pod dowództwem Ryszarda Ławruszczaka 

„Zagłoby”. Toporowski sprawował luźną kontrolę nad jednostką do chwili przejęcia jej przez 

por. Stanisława Łokuciewskiego („Małego”) w kwietniu 1944 r. Następnie skupiał się na swych 

podziemnych obowiązkach garnizonowych.101 

W 1939 r. sierż. Kazimierz Pidek („Gruby”, „Biskup”, „Konar”) zgłosił się na ochotnika do 

ZJ i ZWZ w Wilkołazie. Później, prawdopodobnie w 1940 r., został przeniesiony na posterunek 

w  Urzędowie, gdzie został członkiem NOW. Niejasne jest, czy Pidek zdezerterował z  policji 

w 1941 r., czy też pozostał na służbie. Niemniej jednak w latach 1942–1944 jako żołnierz pod-

ziemia awansował na chorążego, a następnie na podporucznika. Równocześnie został zastępcą 

komendanta Wydziału II (wywiadu) Komendy Powiatowej NSZ na początku 1943 r. Wiosną 

1944 r. objął stanowisko komendanta. Przez jakiś czas był również komendantem regionu struk-

tury garnizonowej NSZ na terenie powiatu.102 

W  kwietniu 1943 r. były komendant posterunku w  Jarocinie, sierż. Marcin Kumięga 

(„Zawierucha”), został szefem oddziału w jednostce NOW por. Franciszka Przysiężniaka („Ojca 

Jana”). Równocześnie sierżanci PP Aleksander Wilczyński („Wilk”) i  Tadeusz Wichrowski 

(„Wicher”) zdezerterowali, aby służyć w  oddziale NSZ por. Henryka Figury vel Figuro-

Podhorskiego („Step”). Jesienią 1943 r. kandydat na funkcjonariusza – Stefan Koryciński 

z  Kraśnika, wstąpił do grupy bojowej NSZ pod dowództwem wachmistrza Stanisława 

Skowrońskiego („Knolla”). Wiosną i latem 1944 r. plutonowy Jan Przywieczerski z posterun-

ku w Godowie i Bolesław Wyrostek („Jar”) służyli w kompanii ZWZ-AK pod dowództwem 

por. Hieronima Dekutowskiego („Zapory”). Równocześnie funkcjonariusz Żakiewicz („Ultime”) 

z Modliborzyc walczył w szeregach oddziału NOW-AK dowodzonego przez ppor. Bolesława 

Usowa („Konara”), funkcjonariusz Przybylski z Janowa w kompanii „Małego” ZWZ-AK, a funk-

cjonariusz Szomka z Trzydnika w oddziale ZWZ-AK kpt. Piotra Irackiego („Andrzeja”).103 

W  1939 r. sierż. PP Jan Grelecki został członkiem ZWZ lub narodowo-radykalnego ZJ 

w Wilkołazie. Po przeniesieniu na posterunek w Modliborzycach w lipcu 1941 r. kontynuował 

pracę konspiracyjną. Grelecki chętnie współpracował ze wszystkimi organizacjami niepodległo-

ściowymi. Dostarczał im cennych informacji wywiadowczych oraz służył jako łącznik z konspira-

cyjnymi komórkami na posterunku komendy PP w Kraśniku. Umożliwił m.in. pchor. Bohdanowi 

Szuckiemu („Arturowi”) zdobycie amunicji na posterunku w Kraśniku. 6 października 1943 r. 

Grelecki został śmiertelnie ranny podczas ataku komunistów na posterunek w Modliborzycach; 

zmarł dwa dni później w Janowie.104 

Kapral Józef Chodkiewicz zbliżył się najpierw do świata kryminalnego, zalecając się 

(w  Trzydniku) do bliskiej krewnej miejscowego bandyty – Jana Liska. Dzięki tej znajomości 
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nawiązał kontakty z  osobami związanymi z  komunistami, m.in. z  Tadeuszem Szymańskim 

(„Lisem”). Początkowo wspólnie pili alkohol. To zapewne wówczas Chodkiewicz przekazał in-

formacje na temat funkcjonowania policji. Później zaplanowano dezercję funkcjonariusza, jednak 

25 maja 1943 r. uczestniczył on w przeprowadzanej przez Niemców obławie antypartyzanckiej; 

zginął w walce z NSZ.105 

Plutonowy Stanisław Grzegorzewski z posterunku w Kraśniku najprawdopodobniej nigdy 

nie przyłączył się formalnie do żadnej organizacji. Jednakże już na początku października 1939 

r. wraz z kpr. Janem Gurbą i kilkoma innymi funkcjonariuszami ukrył swą broń służbową, która 

stała się następnie częścią arsenału miejscowego ZWZ. Ponieważ córka Grzegorzewskiego była 

związana z podziemiem – przypuszczalnie z BCh – kilkakrotnie udzielał schronienia jej towa-

rzyszom walki w swym mieszkaniu. Od czasu do czasu dzielił się także cennymi informacjami 

z wachmistrzem Janem Wielebą („Lwem”), który był aktywnym członkiem najpierw ZWZ, a na-

stępnie NOW i NSZ w Kraśniku. Przymykał również oczy na działania podziemia, jak w przy-

padku tajnej dostawy broni przeprowadzanej wiosną 1943 r. przez Bronisława Krajewskiego 

(funkcjonariusz przepuścił go przez kontrolę drogową na rogatkach Kraśnika).106

W  1943 r. kapral PP w  Zaklikowie Witold Gracz został kontaktem NSZ. Łamiąc zasa-

dy pracy konspiracyjnej, ktoś napisał na kartce papieru nazwisko funkcjonariusza oraz adres, 

funkcję i hasło: „1. Janów. Zaklików Post. Pol. Polskiej Gracz ul. św. Anny I-szy dom na prawo 

«Przyjechałem ze Stanisławowa od ojca do syna»”.107 Gracz musiał być więc zaprzysiężonym 

żołnierzem NSZ, albowiem jedynie takim osobom powierzano hasła. Nie dysponujemy jednak 

informacjami na temat jego służby w NSZ. 

Sierżant Wiśniewski i jego podwładni z posterunku w Polichnie (gm. Brzozówka) sympaty-

zowali z podziemiem. Na początku okupacji „w miarę możliwości” chronili miejscową ludność, 

która nielegalnie ukryła broń i sprzęt wojskowy. W czerwcu 1943 r. Wiśniewski zabił współpra-

cownika gestapo, chcąc uniknąć dalszych donosów z jego strony. Nie wiadomo, czy był on człon-

kiem organizacji konspiracyjnej przed wstąpieniem do NSZ na początku 1943 r. Został porwany 

i powieszony przez partyzantów komunistycznych w lipcu 1943 r.108 

24 grudnia 1942 r. anonimowy funkcjonariusz z posterunku w Radomyślu zawarł porozu-

mienie z niepodległościowcami z Żabna. W zamian za dwa litry wódki i sześć kiełbas oddał im 

swój karabin i dwa granaty. Odbyło się to naturalnie w ramach „napadu”. Nie posiadamy więcej 

informacji na temat tego policjanta.109 

Policja „granatowa” w Wilkołazie sprzyjała podziemiu (AK i NSZ), a brak działań antypar-

tyzanckich wyjaśniła w fałszywych raportach dla przełożonych niemieckich. W jednym wypadku 

doszło do wpadki. Policjanci zameldowali, że 5 stycznia 1944 r. „banda” złożona z ponad 100 ludzi 

zaatakowała i obrabowała wioskę Sulów (gm. Zakrzówek). Niemcy wpadli we wściekłość, gdy 
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dowiedzieli się, iż domniemana „banda” składała się jedynie z trzech osób. Niemiecka żandarme-

ria zanotowała, iż „fałszywy raport pochodził z polskiej policji, a osoby odpowiedzialne zostaną 

ukarane”.110 

Godne pochwały powiązania wielu „grantowych” z podziemiem nie powinny przesłaniać jed-

nak faktu, iż współpraca ta miała różne oblicza. Rozważymy tu dwa przykłady. Pierwszy z nich 

dotyczy krótkiego łańcucha wydarzeń, znajdującego swą kulminację w kryzysie, który rozwiązano 

dzięki wzajemnej współpracy. Drugi dotyczy stopniowego rozwoju i  dramatycznego zerwania 

powiązań między posterunkiem policji „granatowej” a organizacją niepodległościową. 

Pierwszy przypadek dotyczy wydarzeń między kwietniem a  majem 1943 r. W  kwietniu 

komenda żandarmerii zorganizowała lotną jednostkę policyjną, złożoną z  20 funkcjonariu-

szy z Wilkołaza, Zakrzówka i  innych posterunków. W razie potrzeby grupę tę wspierało kil-

ku żandarmów niemieckich. W oficjalnych dokumentach jednostka ta zwana jest Gendarmerie 
Stützpunkt Wilkołaz (od nazwy jej bazy). Do jej zadań należało wyeliminowanie „czarnego rynku” 

oraz – co oczywiste – zwalczanie przestępców pospolitych i politycznych. Jednostką dowodził 

Niemiec – Wm. Gustav Schmidt. Jako urodzony i wychowany w powiecie Janów Lubelski, żan-

darm bezbłędnie mówił po polsku i doskonale znał teren. Energiczne podejście Schmidta ry-

chło przyniosło oczekiwane rezultaty. Udało mu się wyeliminować nielegalny ubój zwierząt oraz 

handel mięsem w gminach Wilkołaz i Zakrzówek; inna działalność czarnorynkowa spadła do 

najniższego dotąd poziomu.

Akcja Schmidta, wymierzona w „czarny rynek”, była połączona z działaniami przeciwko ban-

dytom i podziemiu. Wśród jego ofiar znalazło się jednak wiele niewinnych osób postronnych. 

W kwietniu, w wiosce nieopodal Wilkołazu, Schmidt zapytał miejscowego chłopca, gdzie znaj-

dują się „bandyci”. Chłopiec nie chciał lub nie był w stanie udzielić zadowalającej odpowiedzi; 

rozwścieczony żandarm zastrzelił go na miejscu. 

Dane o  innych działaniach Schmidta z  kwietnia 1943 r. nie zachowały się; dysponujemy 

jednak codzienną informacją z dziennika żandarmerii za miesiąc maj, opisującą akcje jednostki 

lotnej. 2 maja 1943 r. w Sulowie (gm. Zakrzówek) rozstrzelano dwóch „bandytów”. W dniach 8–9 

maja gestapo przeprowadziło obławę w Wilkołazie i w kilku innych gminach, aresztując wielu 

członków organizacji podziemnych. Chociaż Schmidt nie uczestniczył osobiście w obławie, był 

jednak za nią częściowo odpowiedzialny. 12 maja w Rudniku (gm. Zakrzówek) zabito jednego 

„bandytę”, a drugiego odprowadzono do siedziby Sipo w Kraśniku. Tego samego dnia w Lipnie 

(gm. Wilkołaz) Schmidt przeprowadził atak na kryjówkę żołnierza NSZ Jana Rachwała II.111 

Według raportu „jeden przywódca podziemia został schwytany przez Gendarmerie Stützpunkt 
Wilkolaz i przewieziony do Sicherheitspolizei w Kraśniku”.112 14 maja Schmidt zastrzelił kolejnych 

dwóch „bandytów” nieopodal Zakrzówka.113

110  “Die Falschmeldung stammt von poln. Polizei, der Schuldige wird zur Verantwortung gezogen”. APL, Der 
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der Sicherheitspolizei Krasnik überstellt”.) Zob. APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, 
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Schmidt nie tylko pozbawił wiele osób środków do życia, ale rozsierdził kolejne swym 

samowolnym okrucieństwem i podważył spójność lokalnych struktur podziemnych. Polscy po-

licjanci z  jego jednostki znaleźli się w  bardzo trudnej sytuacji. Ludność cierpiała w  wyniku 

dezorganizacji miejscowego życia ekonomicznego. Ginęli niewinni ludzie. Podziemie pałało 

żądzą zemsty. „Granatowi” obawiali się otwartego buntu lub dezercji. Oceniali swe szanse prze-

życia w ukryciu jako bardzo niskie. Ponadto, nie bez racji, obawiali się zemsty okupanta na ich 

rodzinach i miejscowej ludności. Komendant posterunku Policji Polskiej w Wilkołazie, który 

współdziałał z podziemiem od samego początku, skontaktował się jednak z NSZ. Podjęto de-

cyzję o likwidacji Schmidta. 

25 maja 1943 r. członek podziemia udający cywila przybył do Stűtzpunktu w  Wilkołazie 

i złożył fałszywy donos, jakoby we wsi Marianówka nielegalnie zarżnięto świnię. Dwóch wta-

jemniczonych funkcjonariuszy natychmiast zgłosiło Schmidtowi nielegalny ubój. Jak zwykle 

żandarm urządził ekspedycję karną. Sześciu „grantowych” wraz z niemieckim przełożonym uda-

ło się do Marianówki, gdzie aresztowano kilka osób. W drodze powrotnej zostali zaatakowani 

przez oddział Akcji Specjalnej NSZ kpt. Andrzeja Kuczborskiego vel Roberta Grochowskiego 

(„Wojciecha”). Podczas krótkiej strzelaniny Schmidt został śmiertelnie ranny, a jego podwładni 

rychło poddali się; jeden z nich odniósł lekkie obrażenia.

Partyzanci uwolnili więźniów, a następnie rozbroili, związali i pozostawili funkcjonariu-

szy w lesie. Policjantowi Boralewskiemu pozwolono jednak uciec. Gdy dotarł do Wilkołazu, 

zatelefonował do Kraśnika, aby zgłosić zasadzkę. Niemcy natychmiast wysłali jednostkę  

I./Pol.Schtz.Rgt.32 oraz oddział PP. Siły te dogoniły partyzantów, którzy wycofali się 

z  opóźnieniem. Rozgorzała walka, w  wyniku której zginęło dwóch konspiratorów – sierż. 

„Longin” i kpt. „Czarny”, wielu odniosło rany, m.in. kpt. Kuczborski. Po stronie wroga zginęli 

„granatowi”: Józef Chodkiewicz i Zdzisław Flaszecki oraz żandarm Richard Zeh; żandarmi 

Eugen Moser i Friedrich Huber odnieśli rany. Ostatecznie NSZ-owcom udało się wycofać 

i uniknąć rozbicia.

W następstwie owych wydarzeń ludność cywilną nie spotkały żadne represje, bowiem poli-

cjanci ze Stűtzpunktu w Wilkołazie złożyli fałszywy raport, w świetle którego napadu dokonała 

grupa sowiecka. Niemcy rozwiązali jednostkę dowodzoną wcześniej przez Schmidta i nigdy 

więcej nie próbowali powtarzać podobnych operacji w Wilkołazie. „Granatowi” powrócili do 

rutynowej służby, organizatorzy podziemia mogli odetchnąć spokojnie, „czarny rynek” rozkwitł 

ponownie, a  ludność w  pełni korzystała z  krótkiej przerwy w  terrorze i  walce. Wydarzenia 

w Wilkołazie demonstrowały korzyści płynące ze współpracy między konspiracją niepodle-

głościową a PP.114

W  przeciwieństwie do względnego sukcesu w  przedsięwzięciu w  Wilkołazie, powiązania 

między PP a podziemiem w Gościeradowie wykazywały zagrożenia wynikające z  kolaboracji. 

„Granatowi” w Gościeradowie utrzymywali luźne stosunki towarzyskie z miejscowymi partyzan-

tami, szczególnie z NOW, a później silnych na terenie gminy NSZ. Oficjalne stosunki nawiązano 

dopiero późnym latem 1943 r.

29 sierpnia 1943 r. (w porozumieniu z polskim administratorem majątku) połączone oddziały 

por. Henryka Figury vel Figuro-Podhorskiego („Stepa”) z NSZ i por. Franciszka Przysiężniaka 

114  
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(„Ojca Jana”) z  NOW pod komendą rtm. Leonarda Szczęsnego Zub-Zdanowicza („Zęba”) 

zaatakowały Liegenschaftsgut w  Gościeradowie. Partyzanci skonfiskowali kilka koni, trochę 

pożywienia i wycofali się. Po drodze porwali również kilku „granatowych”, strzegących mo-

stu na szosie Gościeradów–Księżomierz. Niemcy natychmiast wysłali pluton Truppenpolizei, 
pluton Ormiańskiego Legionu Wschodniego oraz pół plutonu Wehrmachtu ze Stűtzpunktu 

w Liśniku. W lesie między Dzierzkowicami a Natalinem partyzantom udało się zgubić pościg. 

Później, po zweryfikowaniu ich tożsamości, rtm. Zub-Zdanowicz wypuścił uprowadzonych 

policjantów polskich.115

Wdzięczny komendant Gościeradowa, sierż. Dybowski, pragnął nawiązać kontakt z  rtm. 

Zub-Zdanowiczem. Podczas spotkania (najprawdopodobniej w połowie października 1943 r.) 

Dybowski zaproponował współpracę, wymierzoną w  bandy rabunkowe terroryzujące okolicę. 

W zamian obiecał zaopatrywać NSZ w amunicję. Nie bez racji zarówno policjanci, jak i NSZ-

owcy używali wymiennie słów „bandyta” i „komunista”. Niepodległościowcy chętnie się zgodzili, 

albowiem NSZ były bardzo aktywne w  zwalczaniu bandytów i  komunistów, lecz nieustannie 

brakowało im amunicji.

„Granatowa” policja z Gościeradowa i NSZ przeprowadziły przynajmniej jedną wspólną ope-

rację. Na prośbę Dybowskiego 30 stycznia 1944 r. kpr. Józef Pietrus („Kolano”) z oddziału NSZ 

„Stepa” dowodził grupą siedmiu partyzantów, mającą przygotować zasadzkę na bandę planującą 

napad na sklep spółdzielczy w Gościeradowie. Policja Polska była gotowa do udzielenia pomocy 

NSZ-owcom, lecz bandyci nigdy się nie pojawili. Po bezowocnym oczekiwaniu patrol ostatecznie 

opuścił teren 3 lutego. Oddział NSZ ledwie uniknął zniszczenia w czasie potężnej niemieckiej 

akcji pacyfikacyjnej, która przetoczyła się przez gminy Gościeradów i  Kosin; zabito wówczas 

niemal tysiąc cywilów i zniszczono powiatową bazę partyzantki NSZ. 

Jednak 10 lutego sierż. Dybowski i  jego ludzie niespodziewanie zaatakowali pod 

Gościeradowem jeden z patroli NSZ, zabijając dowódcę – kpr. pchor. Zbigniewa Ławruszczuka 

(„Atamana”). 23 lutego SS wyeliminowało większość tego patrolu w sąsiednim Borowie. Za tę 

tragedię obwiniano również PP w Gościeradowie. Chcąc pomścić Ławruszczuka, NSZ skazały 

Dybowskiego na karę śmierci. Według jednej z relacji Dybowski został rzekomo schwytany, po 

czym kazano mu się rozebrać do naga i biec po śniegu, podczas gdy ścigający go konno partyzanci 

biczowali go na śmierć. 

Początkowy kontakt z NSZ był najprawdopodobniej inicjatywą Dybowskiego. Utrzymywanie 

pokoju i porządku w gminie leżało niewątpliwie w jego interesie; chciał też zapewne utrzymać 

dobre stosunki z podziemiem niepodległościowym. Obawiając się restrykcji ze strony niemiec-

kich przełożonych, Dybowski poinformował ich jednak o swych kontaktach z NSZ. Naczelnik 

gestapo w Kraśniku, Augustin, usiłował wykorzystać sytuację. Dobrze rozumiał, że – w przeci-

wieństwie do AK czy komunistów – NSZ nie otrzymywały amunicji drogą zrzutów powietrz-

nych, a więc broń mogły zdobyć jedynie w walce lub w wyniku kradzieży bądź kupna. Augustin 

pragnął utrwalić te powiązania i zachęcał Dybowskiego, aby ujawnił, że jest inicjatorem porozu-

mienia. Spotkało się to jednak z oporem ze strony NSZ. 

Pomimo to lewicowy polityk z obozu niepodległościowego twierdził, jakoby porozumienie 

pomiędzy posterunkiem w  Gościeradowie a  żołnierzami NSZ dało tym ostatnim immunitet 

ze strony Niemców. Nie było to jednak zgodne z prawdą. W zasadzie nigdy nie rozwinęły się 

stosunki pomiędzy policją nazistowską a NSZ. Rzeź bezbronnych mieszkańców wsi, w której 
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znajdowała się baza NSZ w  lutym 1944 r.; rozbicie patrolu „Atamana” pod koniec miesiąca; 

wrogi stosunek osobisty rtm. Zub-Zdanowicza i reszty komendy powiatowej NSZ do Niemców 

i wreszcie surowe rozkazy z Warszawy zabraniające wszelkich kontaktów z Niemcami wykluczały 

jakiekolwiek porozumienie pomiędzy kraśnickim gestapo a NSZ.116

Codzienna rutyna

Powiązania PP z podziemiem były ważnym, ale nie najważniejszym aspektem funkcjonowania 

policji „granatowej”, która na co dzień wykonywała swe rutynowe zadania. Zakres jej obowiązków 

można określić na podstawie niewielkiej liczby zachowanych dokumentów administracji cywilnej 

i policji nazistowskiej. Z jednej strony dokumentacja cywilna wskazuje, iż PP ograniczała się do 

wykonywania odgórnych rozkazów okupanta. Z drugiej strony meldunki niemieckie jedynie re-

jestrują działania PP, nie opisują jednak mechanizmów, które nimi kierowały. Chociaż materiały 

dokumentujące jej pracę są skąpe, pozwalają jednak na wyciągnięcie pewnych wniosków. Pod 

nadzorem niemieckim rozszerzono zakres obowiązków PP, aby dostosować go do potrzeb reżi-

mu okupacyjnego. Początkowo policja „granatowa” zajmowała się zwalczaniem przestępców oraz 

wyłapywaniem skazańców, którym udało się uciec z więzień po wybuchu wojny. W późniejszym 

okresie działalność „granatowej” przerodziła się w terroryzowanie ludności cywilnej, a w przypad-

ku Żydów nawet – in extremis – w pośrednie przyczynienie się do ich eksterminacji. Od samego 

początku PP współpracowała z niemieckim wojskiem i siłami bezpieczeństwa. Jednakże aż do 

połowy 1942 r. wiele posterunków wiejskich cieszyło się lokalną autonomią, bowiem Niemców 

przeważnie nie było w terenie; później ściślej nadzorowali i kontrolowali działania PP. 

Do połowy 1942 r. PP działała ofensywnie, po czym coraz wyraźniej przechodziła na po-

zycje defensywne – taki właśnie obraz wyłania się z  dostępnych materiałów. Zachowały się 

codzienne meldunki niemieckiego aparatu bezpieczeństwa z okresu od stycznia do lipca 1940 r. 

oraz cotygodniowe z okresu od maja 1943 do lipca 1944 r. Chociaż dokumenty te przedstawia-

ją niekompletny obraz działań PP, rzucają światło na ich charakter oraz intensywność. Między 

styczniem a lipcem 1940 r. PP siedmiokrotnie podjęła działania ofensywne, podczas gdy sama 

nigdy nie została zaatakowana. W okresie od maja 1943 do lipca 1944 r. „granatowi” przepro-

wadzili jeden atak, sami zostali zaatakowani 15 razy.117 Warto w tym miejscu przybliżyć kilka 

przykładów działań PP od października 1939 do lipca 1944 r. 

Najważniejszym aspektem działalności PP na początku okupacji była walka o przywrócenie 

porządku. Na jej pracę w tym okresie wpływały dwa czynniki: po pierwsze, usiłowano ponownie 

złapać przestępców, których przedwcześnie zwolniono z więzień w związku z wybuchem wojny; 

po drugie, próbowano zatrzymać falę przestępczości, która ogarnęła kraj we wrześniu 1939 r. 
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W listopadzie 1939 r. PP oraz żandarmi niemieccy wtargnęli do Zdziłowic (gm. Batorz) 

i aresztowali dwóch przedwojennych złodziei: Stanisława Mazura i Antoniego Wójcika. Po 

nocnym przetrzymaniu przestępców w areszcie gminnym, polscy funkcjonariusze usiłowali 

przenieść ich do Janowa. Mazurowi i  Wójcikowi udało się wówczas uciec i, ostatecznie, 

przyłączyć do bandy Stanisława Kiełbasy („Dziadka”).118

W kwietniu 1940 r., ku zadowoleniu miejscowej ludności, funkcjonariusze ujęli Władysława 

Myszaka i Władysława Pizonia z Wąglisk (gm. Brzozówka). Bezpośrednią przyczyną aresz-

towania był napad rabunkowy na żydowskiego sklepikarza na drodze z  Andrzejowa do 

Wierzchowisk, którego dokonali przed wojną. Bandyci ci napadali również na Polaków, np. 

we wrześniu 1939 r. okradli kilku uchodźców wojennych. Myszak i Pizoń zostali wysłani do 

Auschwitz, gdzie zginęli.119

19 kwietnia 1940 r. PP z Gościeradowa aresztowała Stanisława Konopkę w Szczecynie (gm. 

Kosin) oraz Stanisława Cielma w Starych Barakach (gm. Zaklików). Byli oni podejrzewani 

o napad rabunkowy na ojca Markowskiego, księdza z Gościeradowa.120

22 kwietnia tr. PP w Zaklikowie aresztowała robotnika Jana Wermińskiego, którego skazano 

na 5 lat ciężkich robót za pobicie, lecz nigdy nie odsiedział wyroku w związku z wybuchem 

wojny. „Granatowi” przekazali go 3. kompanii 104. batalionu Orpo.121

23 kwietnia PP aresztowała Józefa Perzynę wraz z dwoma wspólnikami. Nocą z 17 na 18 

kwietnia włamali się oni do domostw „chłopa Kuttuna [sic! Kołtuna]” w Podlasiu oraz „Żyda 

Goldsteina” w Kraśniku i ukradli przeróżne kosztowności.122

7 maja PP w  Zakrzówku aresztowała kowala Aleksandra Wiechnika z  Cieślanek. Wraz 

ze swym bratem i  dwoma innymi sprawcami – Józefem Szalengą i  Feliksem Gieralem 

– Wiechnik uczestniczył w napadzie rabunkowym na chłopa Pasternaka w Sulowie jesienią 

1939 r. Ukradziono wówczas rower i pewną kwotę gotówki.123

Nocą 13 lipca 1940 r. PP w Trzydniku zatrzymała Franciszka Rawkę wraz z narzeczoną 

Anną Piskorowską w Rzeczycy Księżej. Byli oni poszukiwani za napad z bronią w ręku na 

majątek Zakrzówek Nowy oraz za kradzież roweru.124

6 listopada sierż. Wacław Gąsina i  jego podwładni z  posterunku w  Potoku aresztowali 

Stefana Zaliasza „w celu dokończenia kary więzienia”.125 Zaliasza skazano za kradzież jesz-

cze przed wojną, ale został wypuszczony przedwcześnie we wrześniu 1939 r. 

24 listopada PP aresztowała w  Zakrzewiu dwóch kryminalistów: Wiktora Wójtowicza 

i Stefana Zarzecznego, podczas gdy kraśnickie Kripo zatrzymało ich wspólników: Franciszka 

Gawerza i Pawła Hajduka. Wszyscy należeli do bandy rabunkowej z bazą w Ponikwach, która 

terroryzowała wschodnią część powiatu. Przywieziono ich na posterunek Kripo w Kraśniku.126
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W lutym 1941 r. PP aresztowała Stanisława Kiełbasę („Dziadka”) z Andrzejowa, który brał 

udział w napadzie rabunkowym na młyn w Studziankach (gm. Zakrzówek). Uwięziono go 

w areszcie gminnym w Kawęczynie.127

30 lutego tr. PP w Kawęczynie aresztowała Ludwika Kiełbasę z Godziszowa „podejrzanego o udział 

w rabunkach” (niem. Verdacht von Raubüberfällen). Karę odsiadywał w więzieniu w Janowie.128

Oprócz wyłapywania złodziei i bandytów do obowiązków „grantowych” należało także odzyskiwanie 

sprzętu wojskowego. Większość została porzucona, ukryta, pozostawiona u chłopów na przechowanie lub 

znaleziona przez miejscowych. Niemcy traktowali ten sprzęt jak łup wojenny i domagali się jego zwrotu.

20 kwietnia 1940 r. wójt gminy Zakrzówek, w poszukiwaniu broni dawniej należącej do WP, 

wkroczył do składu żydowskiego kupca Adama Bronera. Widząc to, syn Bronera, Berek, zabrał 

dwa konie i uciekł. Ponadto na terenie posesji Bronera znaleziono trzy niezarejestrowane krowy, 

mimo iż nie miał on koncesji na handel bydłem. Wójt nakazał „granatowym” wszcząć śledztwo 

w sprawie pochodzenia koni oraz skonfiskować najprawdopodobniej ukradzione krowy.129

1 maja 1940 r. folksdojcz kpr. Jan Drożyński z posterunku PP w Kraśniku aresztował ślusa-

rza Henryka Rossowskiego na rynku w Kraśniku. Usłyszano, że w celu zwiększenia popytu 

Rossowski wykrzykiwał: „Ludzie, kupujcie, bo potrzebuję pieniądze na podróż do Londynu”. 

Po zatrzymaniu Rossowski powoływał się na swe rzekome pochodzenie niemieckie. Został 

uwięziony w kraśnickim areszcie.130

Innym aspektem pracy policyjnej było wyłapywanie uciekinierów. Zatrzymywano głównie 

zbiegów z obozów pracy lub miejscowych więzień. Oto dwa przykłady:

13 lipca 1942 r. powiadomiono policjantów z Zakrzówka o ucieczce trzynastu mieszkańców 

gminy z obozu Baudienstu w Budzyniu. Do 24 lipca kilku powróciło do Budzynia dobrowol-

nie, ale wielu musiała zatrzymać policja, która następnie odeskortowała ich do obozu pracy 

przymusowej w Janowie. Tylko jeden uciekinier nadal się ukrywał.131 

18 sierpnia burmistrz Zakrzówka, na rozkaz Sonderdienst-Kommando, nakazał miejscowej 

policji aresztować Pawła Michalaka z Bystrzycy i Józefa Gnata ze Studzianek, którzy zbiegli 

z obozu pracy w Janowie. „W razie ich nieobecności w domu należy przytrzymać najbliż-

szego członka rodziny (mężczyznę)”.132 Jak świadczą jednak wcześniejsze przykłady, kobiety 

również mogły zostać aresztowane. 24 lipca 1942 r., gdy funkcjonariuszom nie udawało się 

znaleźć Czesława Piaseckiego ze Świerczyny, aresztowali i odeskortowali do obozu pracy 

w Janowie jego żonę, Barbarę Piasecką.133

Oprócz Polaków PP ścigała również zbiegłych jeńców sowieckich, np. 20 maja 1942 r. PP 

z Chrzanowa aresztowała sowieckiego uciekiniera, ukrywającego się w Otroczu – lekarza „Olka”.134 
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Chociaż policja „granatowa” często samodzielnie przeprowadzała rewizje i  aresztowania, 

dostarczała również Niemcom przewodników. Przykładowo, w nocy z  18 na 19 lipca 1940 

r. komando złożone z 21 policjantów z 3. kompanii 104. Batalionu Policji oraz trzech funk-

cjonariuszy PP rozpoczęło poszukiwania dwóch kryminalistów, którzy uciekli z  więzienia 

w Kraśniku 12 czerwca tr. Zbiegów – Józefa Perzynę i Stanisława Szczepanika – znaleziono, 

gdy spali w polu w Mikulinie, i odeskortowano z powrotem do więzienia.135 Należy jednak 

przyznać, że nie wszystkie próby ujęcia zbiegów kończyły się sukcesem. Potwierdza to raport 

policyjny: 

Ja, kpr. Siudak Zygmunt z Posterunku Policji Polskiej w Zakrzówku, 

stosownie do pisma Zarządu Gminy w Zakrzówku Nr 27/47/40 z dnia 

7 XII 1940 r., byłem w dniach 7 i 8 grudnia 1940 r. po Rużyłę Stanisława, 

zam. w kol. Majorat, celem osadzenia wymienionego w areszcie, lecz tak 

pierwszy raz, jak i drugi nie zastałem go w domu. Stwierdziłem przy tym, 

że Rużyło Stanisław ukrywa się przed aresztowaniem.136

Policja Polska nadal wypełniała swe przedwojenne obowiązki w zakresie utrzymywania stan-

dardów zdrowia i higieny. Jednakże surowość metod, jakie stosowała, odzwierciedlała charakter 

reżimu okupacyjnego. Przedstawmy dwa przykłady.

Na początku marca 1940 r. w  Kraśniku wybuchła epidemia duru brzusznego. Ponieważ 

ludność ignorowała kwarantannę wprowadzoną przez władze, starosta zarządził, iż „w przy-

szłości należy każdą osobę, która bez upoważnienia opuści lub wejdzie do mieszkania opie-

czętowanego, zatrzymać przez policję polską i  doprowadzić do stacjonującej w  Kraśniku 

kompanii policji, gdzie otrzyma za karę 25 cięgów na nagie pośladki”.137 Nie zachowały się 

dokumenty świadczące o wykonywaniu tej kary, chociaż naturalnie jest to bardzo prawdo-

podobne.

20 listopada 1940 r. starosta rozkazał PP i żandarmerii niemieckiej przeprowadzanie nie-

spodziewanych kontroli sanitarnych we wszystkich gminach powiatu oraz należycie karać 

miejscowych, łamiących przepisy dotyczące higieny.138

Od „grantowych” często również wymagano nadzorowania przymusowych świadczeń ze 

strony miejscowej ludności na rzecz okupanta. Przykładowo 14 lutego 1942 r. starosta naka-

zał burmistrzowi Zakrzówka udostępnienie odpowiedniej liczby policjantów do pilnowania 

miejscowej ludności, która miała odśnieżać szosę Wilkołaz–Kraśnik.139 Równocześnie funk-

cjonariusze mogli zwolnić niektóre osoby z robót przymusowych, np. 13 maja 1942 r. z robót 
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drogowych zwolniono Kazimierza Toporowskiego z Zakrzówka. Uczynił to kpr. Jan Samolej, 

albowiem zarekwirował konia Toporowskiego „w celu wzięcia udziału w akcji przeciwban-

dyckiej”.140

Policja Polska egzekwowała również przepisy ekonomiczne reżimu okupacyjnego. Oto dwa 

przykłady:

25 listopada 1939 r. grupa złożona z kpr. Leona Cybulskiego, Stanisława Saweckiego (cywil-

nego urzędnika administracji gminnej) oraz dwóch niemieckich żołnierzy przeprowadziła 

rewizję w pięciu domostwach w Zakrzówku. W jednym z nich znaleziono mięso z nielegal-

nego uboju, a w innych dowody handlu świniami na „czarnym rynku”. Winnych ukarano 

jednak jedynie niewielkimi grzywnami w wysokości 17,50 zł. Pieniądze następnie przekaza-

no Kreishauptmannowi w Kraśniku.141

Tajnym rozkazem z 5 marca 1943 r. Kreishauptmann nakazał wszystkim burmistrzom za-

mknięcie około 200 prywatnych polskich (chrześcijańskich) sklepików detalicznych na te-

renie powiatu. W samej gminie Zakrzówek było ich dziesięć. Operacja miała zostać prze-

prowadzona wspólnymi siłami PP, żandarmerii niemieckiej i  funkcjonariuszy Arbeitsamtu 
(urzędu pracy). Wszystkie towary planowano przejąć i przekazać kilku wybranym sklepom 

lub spółdzielniom, które były zobowiązane zapłacić pierwotnym właścicielom. Równocześnie 

pracowników likwidowanych sklepów miano przekazać Arbeitsamtowi (przypuszczalnie na 

roboty przymusowe do Rzeszy).142

Policja Polska uczestniczyła ponadto w ściąganiu i transportowaniu kontyngentu. „Granatowi” 

zatrzymywali również chłopów, którzy nie wywiązywali się z tego obowiązku. Oto cztery przykłady:

14 marca 1940 r. Kreishauptmann po raz pierwszy zagroził użyciem siły wobec chłopów, któ-

rzy opierali się obowiązkowi dostarczania kontyngentu. Ostrzegł wójtów, iż „kontyngent ma 

być natychmiast dostarczony pod rygorem interwencji policji oraz użycia pałek gumowych 

względem opornych”.143

23 kwietnia 1940 r. komendant posterunku PP w Zakrzówku otrzymał następujące pismo: 

„Zarząd Gminy prosi Pana o delegowanie natychmiast do wsi Majdan dwóch posterunko-

wych w celu udzielenia pomocy sołtysowi wsi Majdan dla dostarczenia do Kraśnika 8 sztuk 

świń wagi powyżej 80 kilogramów na targowicę”.144

12 września na rozkaz Kreislandwirta „granatowi” w Batorzu aresztowali pięciu chłopów za 

niedostarczenie kontyngentu. Zatrzymali Pawła Sosnówkę, Kazimierza Krasę i Wojciecha 

Lewczyka w Ładzie oraz Franciszka Gąbkę i Marcina Zdybla w Chrzanowie.145

W piśmie z 16 grudnia administracja gminna w Zakrzówku wyznaczyła następujące zadanie 

komendantowi miejscowego posterunku: „W związku z niedostarczeniem przez gromadę 
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Bystrzyca 13 sztuk gęsi proszę udać się do wsi Bystrzyca i łącznie z sołtysem dokonać re-

kwizycji 13-tu gęsi, które należy odesłać do Kraśnika do Powiatowej Spółdzielni Rolniczo 

Handlowej dla [niemieckiej – M.J.C.] firmy Beikler”.146

Policja Polska dysponowała nieoficjalną władzą, dającą jej możliwość samodzielnego wymie-

rzania kar. W ten sposób „granatowi” utrzymywali swój autorytet wśród lokalnej społeczności 

i ograniczali niemieckie interwencje w tej sferze. Przykładowo w październiku 1942 r. wartowni-

cy nocni z Żabna (gm. Radomyśl) donieśli grupie GL, iż miejscowy sołtys nielegalnie gromadził 

we własnej stodole część kontyngentu, ściąganego od lokalnych wieśniaków. Komuniści napadli 

na gospodarstwo sołtysa i poturbowali go. Warta nocna nie biła wówczas na alarm. W ramach 

zemsty „granatowi [policjanci – M.J.C.] niespodziewanie napadli na wartownię i bili do krwi 

wartowników”.147

Policja Polska uczestniczyła w łapankach i aresztowaniach dokonywanych przez niemieckie 

siły bezpieczeństwa. Przedstawimy dwa przykłady.

Nocą z 18 na 19 lipca 1940 r. komando złożone z 21 funkcjonariuszy z 3. kompanii 104. 

batalionu policyjnego oraz trzech policjantów „grantowych” aresztowało czterech podej-

rzanych mężczyzn na terenie gospodarstwa na obrzeżach miasta i  odeskortowało ich do 

Kriminalpost w Kraśniku w celu ustalenia ich tożsamości.148

Spółdzielnia „Jutrzenka” w  Żabnie (gm. Radomyśl) założyła na swym terenie nieoficjal-

ną czytelnię. Miejscowi mieli możliwość czytania zarówno oficjalnej, polskojęzycznej „ga-

dzinowej” prasy niemieckiej (Goniec Krakowski, Gazeta Lubelska, Dziennik Radomski), jak 

i nielegalnej niepodległościowej (Odwet, Jeszcze Polska nie zginęła i inne). 22 marca 1941 r. 

„grantowi” i żandarmi przeprowadzili rewizję czytelni po godzinie policyjnej. Postrzelono 

i  raniono jedną osobę, podczas gdy siedmiu pozostałym, w  tym kolporterom nielegalnej 

prasy, udało się uciec. Jednakże na miejscu aresztowano 27 osób, w tym członków zarządu 

spółdzielni. Wszystkich odeskortowano do więzienia na Zamku Lubelskim, a spółdzielnię 

zlikwidowano.149

Policja Polska a Żydzi 

„Granatowi” byli również zmuszeni interweniować w  sprawy społeczności żydow-

skiej.150 Przedstawimy siedem przykładów.
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29 lutego 1940 r. burmistrz Kraśnika przypomniał miejscowemu komendantowi PP, że Żydom 

nie wolno opuszczać miasta bez zezwolenia Kreishauptmanna, oraz że policja powinna zatrzy-

mać exodus ludności żydowskiej „celem uchylenia się od pracy przymusowej”.151 Policja nie 

uczyniła tego; Żydzi wędrowali, aż do akcji eksterminacyjnej wiosną i jesienią 1942 r.

19 listopada 1940 r., na prośbę władz żydowskich, burmistrz Zakrzówka polecił PP areszto-

wać Icka Czapniewskiego, który pobił prezesa Judenratu i stawiał opór policji żydowskiej.152

7 października 1941 r., chcąc zapobiec „żydowskiemu włóczęgostwu” na terenie po-

wiatu, Kreishauptmann nakazał Judenratom przekazywać wszystkich nowo przybyłych 

Żydów policji „granatowej”, która miała następnie odeskortować ich do obozu pracy 

w Janowie.153

W grudniu 1941 r. wspólnymi siłami PP i żydowskiej policji gettowej przeprowadzono łapankę 

Żydów w Zakrzówku, a następnie odeskortowano ich do obozu pracy w Janiszowie (gm. Kosin).154

Po deportacji Żydów z Zakrzówka w październiku 1942 r. policjant Jan Samolej rzekomo kil-

kakrotnie pomagał żandarmom w wyłapywaniu i straceniu żydowskich uciekinierów. Niejasne 

pozostaje, czy jego czyny wynikały z presji ze strony niemieckich przełożonych, czy też własnych 

przekonań antyżydowskich. Samolej stanowił ewenement wśród „grantowych”, którzy uczestni-

czyli w łapankach w charakterze sił pomocniczych, jednak nie parali się egzekucjami.155

W listopadzie 1942 r. w Urzędowie policjant Kubicz zauważył i ścigał 18-letnią żydowską 

uciekinierkę, niejaką Wagmanównę. Według polskiego świadka:

Kubicz był coraz bliżej żydówki [sic!]. Zaczął strzelać z pistoletu do niej. 

Żydówka w końcu upadła, Kubicz dobiegł do niej – a ta zaczęła mu buty 

całować. „Panie! – mówiła – co ja jestem winna, że się urodziłam Żydówką”. 

On odpędził ją od siebie nogą, mówiąc: „Zdechniesz, cholero. Tylko jeszcze 

15 m rowu wykopiesz. Idziemy do Gminy”. „Nie pójdę” – mówi Żydówka. 

„To cię zastrzelę na miejscu”. W końcu zobaczył mnie. „Chłopak – mówi 

– leć do Gminy, żeby dali podwodę”. Ja, rad nierad, powlokłem się do Urzędu 

Gminy, bo się policjanta bałem. Przed budynkiem Gminy stałem długo, nie 

wiedząc komu, co mówić. Wreszcie zobaczyłem Kubicza, jak z żydówką [sic!] 

wchodził do Gminy. Uciekłem przerażony do domu. A Wurmana wnuczkę 

odwieziono do getta w Kraśniku, z którego już nie wróciła.156

Najprawdopodobniej w  grudniu 1942 r., również w  Urzędowie, „grantowi” i  wartownicy 

nocni pojmali kolejnego członka żydowskiej rodziny Wurmanów. Świadek wspominał, iż:
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Nas, wartowników, postawili przy drzwiach celi w areszcie gminnym, 

a sami – dwóch policjantów i wójt gminy, poznaniak – zaczęli go bić. Boże, 

jak oni go bili! Patrzeć nie mogłem. Kijami, bykowcem. Żyd z początku 

krzyczał, potem już nie miał siły krzyczeć, charczał. W końcu wczołgał się 

pod pryczę głęboko, aż pod ścianę.157

Następnego dnia policjanci odwieźli młodego Wurmana do getta w Kraśniku. 

Powyższe przykłady nie wyczerpują naturalnie tematu związków między policjantami „grana-

towymi” a ludnością żydowską. Stare znajomości sprzed wojny były wciąż żywe; wielu także nie 

obce były ludzkie odruchy. W poszczególnych przypadkach mamy nawet do czynienia z przy-

kładami dobroczynności i ratowania Żydów przez polskich policjantów.158 Podkreślmy jednak, 

że w sferze oficjalnej związki te stawały się coraz bardziej brutalne ze strony policji „granatowej”, 

stanowiąc odzwierciedlenie polityki niemieckiej.

Policja Polska w akcji zbrojnej

Wraz z trwaniem okupacji rosła liczba zabitych funkcjonariuszy PP. Z drugiej strony aktyw-

ność formacji zmalała wraz z rosnącym zagrożeniem ze strony bandytów i partyzantów.

W listopadzie 1939 r., najprawdopodobniej podczas próby ujęcia Piotra Kosiora z Gościeradowa, 

poważnie raniono funkcjonariusza PP oraz zastrzelono dwóch żołnierzy niemieckich. (Nie jest ja-

sne, czy Kosior był podejrzany o działalność polityczną czy kryminalną.159)

23 stycznia 1940 r. Tadeusz Kuźmierczyk zabił w Zalesiu policjanta Owczarka i poborcę po-

datkowego Bajcera. Sprawca zbiegł, lecz w ramach odwetu Niemcy zamordowali jego ojca i spa-

lili gospodarstwo rodzinne.160

Najprawdopodobniej w listopadzie 1941 r. połączone siły żandarmerii niemieckiej oraz posterun-

ków PP w Jarocinie, Zakrzówku i Zaklikowie zniszczyły „bandę Kossaka” w Lasach Janowskich.161

20 maja 1942 r. PP z Chrzanowa aresztowała ukrywającego się w Otroczu zbiega z Armii 

Czerwonej, lekarza „Olka”. W drodze do Janowa, w lesie pomiędzy Chrzanowem a Godziszowem, 

„grantowych” zaatakowała grupa Jana Pudły i Stanisława Kiełbasy („Dziadka”), pozbawiając ich 

broni, butów i mundurów. Dodatkowo funkcjonariusz Antonin Grzegorz odniósł poważne rany.162

24 czerwca urodzony w USA plutonowy Jan Skolasiński z posterunku w Kawęczynie został 

zastrzelony przez członków grupy rabunkowej Łukaszewicza („Dolnego”) i komunistów z pod-

ziemnej komórki garnizonowej w Białej.163
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29 czerwca policjant Wacław Biedacha z Jarocina został śmiertelnie raniony przez nieznanych 

sprawców. Zmarł w szpitalu w Janowie 4 lipca.164

24 lipca bandyci lub partyzanci ranili sierż. Jacentego Gila z Dzierzkowic. Za karę Niemcy 

zesłali pięciu dowolnie wybranych mieszkańców wsi do KL Majdanek.165

W  sierpniu powiązana z  komunistami grupa rabunkowa Antoniego Palenia („Jastrzębia”) 

rzekomo zaatakowała i  zniszczyła posterunek PP oraz pomieszczenia administracji gminnej 

w Kosinie. W tym samym miesiącu Paleń napadł ponoć na posterunek w Radomyślu (dwóch 

funkcjonariuszy zbiegło, pozostawiając dwa karabiny), a  następnie na posterunek w  Pysznicy, 

gdzie grupa rozbroiła „grantowych” i spaliła dokumenty miejscowej administracji gminnej.166

Na początku września 1942 r. komunistyczny oddział Stefana Kilanowicza vel Grzegorza 

Korczyńskiego („Grzegorza”, „Roberta”) rzekomo rozbroił w Dąbrowie dwóch funkcjonariuszy 

PP eskortujących transport kontyngentu.167 14 września tr. oddział Korczyńskiego rzekomo za-

strzelił funkcjonariusza PP na stacji kolejowej w Szastarce. Nocą 15 września grupa GL zaata-

kowała i zdobyła posterunek „granatowych” na terenie majątku Potok. Miejscowy komendant PP, 

sierż. Malinowski, został zabity a dwór doszczętnie spalony.168

2 stycznia 1943 r. komunistyczna grupa Mieczysława Olszewskiego („Mietasa”) z oddziału 

GL Edwarda Gronczewskiego („Przepiórki”) najechała na Świeciechów (gm. Annopol), gdzie 

rabowała mieszkańcom żywność, raniąc przy tym poważnie policjanta Marcina Wróblewskiego 

z Annopola. (W wyniku odniesionych obrażeń Wróblewskiego zwolniono ze służby.169)

W tym samym czasie, podczas próby ujęcia osób zaangażowanych w nielegalny handel mąką, 

policjant Pryk z Dzierzkowic został osaczony i raniony przez partyzantów z BCh, którzy uczest-

niczyli i korzystali z nielegalnego przemiału mąki.170

W marcu 1943 r. grupa rabunkowa Jana Liska i komunisty Tadeusza Szymańskiego („Lisa”) 

zaatakowała posterunek PP w Gościeradowie, lecz „grantowym” udało się odeprzeć napastni-

ków.171
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22 marca tr. Leon Plichta („Wrona”), bandyta, który stał się komunistą, wraz ze swymi 

ludźmi, urządził zasadzkę i zabił sierż. Izydora Lewickiego i kpr. Jana Samoleja na obrzeżach 

Zakrzówka. Plichta zemścił się na Lewickim, bowiem ten jeszcze przed wojną aresztował go 

za kradzieże.172

24 marca komunistyczna grupa Palenia zaatakowała majątek w  Zarzeczu (gm. Pysznica). 

Według naukowca komunistycznego, dworu bronili Niemcy i „granatowi”. Ci drudzy rzekomo 

zbiegli, podczas gdy ci pierwsi odparli atakujących. W rzeczywistości jednak nie było żadnych 

obrońców, a  jedynie nieuzbrojeni cywile. Paleń zamordował 74-letniego właściciela majątku, 

Stanisława Jerzego Hofmokl-Ostrowskiego, a  posesję splądrowano.173 Tego samego dnia nie-

którzy podwładni Palenia rzekomo przeprowadzili zamach na miejscowego komendanta PP 

w Janowie.174

1 kwietnia 1943 r. nieznani bandyci, najpewniej z  grupy Liska, zabili st. posterunkowego 

Edmunda Słapczyńskiego z Trzydnika, patrolującego wówczas Agatówkę.175

19 kwietnia grupa rabunkowa Jana Liska urządziła zasadzkę i  zabiła funkcjonariusza PP, 

Ryszarda Jaworskiego, z Polichny oraz dwóch żandarmów niemieckich nieopodal Baraków (gm. 

Zaklików). Jednemu policjantowi polskiemu udało się uciec bez odniesienia ran.176

29 kwietnia komunistyczna grupa Palenia napadła na Hutę Krzeszowską. Pięciu polskich 

policjantów, zaskoczonych podczas spożywania kolacji, pojmano i rozstrzelano. Dwóch poważnie 

rannych jednak przeżyło egzekucję. Paleń zastrzelił również stawiającego opór p. Pundzisa, sekre-

tarza administracji gminnej, i jego matkę. Złupiono jego dom oraz biura administracji. Ponieważ 

wszyscy „grantowi” należeli równocześnie do AK, miejscowy garnizon tej organizacji zaatakował 

i przepędził komunistów. Dwóch rannych policjantów przewieziono do Biłgoraja, gdzie uratował 

ich dr Polasek.177

7 maja patrol PP został rzekomo zaatakowany w Dąbrówce (gm. Radomyśl). Po strzelaninie 

partyzanci porwali policjantów i zabrali do lasu; trzem udało się uciec. Następnego dnia miejsco-

wa żandarmeria meldowała, iż:
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Plutonowy PP Sachetti był ranny w rękę i powiedział, że bandyci pu-

ścili go ze względu na wiek. Plutonowy PP Jendrzejsyk [sic! Jędrzejczyk] 

był poważnie raniony w ramię i uciekł bandytom. Kapral PP Jaworowski 

nie odniósł ran w wyniku postrzelenia, aczkolwiek został pobity przez ban-

dytów. Nocą w lesie zbiegł bandytom.178 

25 maja PP i  żandarmeria niemiecka stoczyły dwie walki z  NSZ nieopodal Wilkołazu. 

Podczas pierwszego starcia niektórzy „granatowi” zdradzili niemieckiego dowódcę, który na-

stępnie zginął. Jeden policjant polski odniósł lekkie rany. Podczas drugiego boju zginęło dwóch 

„grantowych” i jeden żandarm (dwóch innych odniosło rany).179

16 sierpnia policjant Kiełb śmiertelnie ranił partyzanta z  NSZ podczas napadu na bank 

w Janowie.180

Nocą 28 sierpnia partyzanci z NSZ i NOW zaatakowali i porwali funkcjonariuszy PP strze-

gących mostu Gościeradów–Księżomierz. Uwolniono ich jednak bez jakichkolwiek obrażeń.181

30 września, niedaleko Węglina, niezidentyfikowany oddział partyzancki zastrzelił dwóch 

cywilnych członków trzydnickiego oddziału konfiskującego zbiory (Ernteerfassungskommando 

Trzydnik) oraz porwał pilnującego ich „granatowego” (później go wypuszczono). Partyzanci za-

łożyli swe obozowisko na terenie majątku Węglin.182

5 października komuniści zaatakowali posterunek PP w Modliborzycach. Śmiertelne rany 

odniósł komendant, sierż. Jan Grelecki, który zmarł w Janowie 8 października.183

5 listopada AK porwała i  zlikwidowała funkcjonariusza policji Tłustochowskiego 

z Urzędowa.184

30 listopada komendant posterunku w Radomyślu, sierż. Wiktor Bieliński, został zwolniony 

ze służby, najprawdopodobniej z racji poważnych ran, których doznał na początku miesiąca.185
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4 stycznia 1944 r. na obrzeżach Kraśnika pięciu „bandytów” napadło na kilku „grantowych”, 

eskortujących transport zwierząt skonfiskowanych rolnikom na rozkaz Kreislandwirta. Doszło do 

strzelaniny, w wyniku której nie było ofiar. „Bandyci” ukradli siedem świń, lecz policjantom udało 

się zachować dwanaście cieląt.186

14 stycznia dwóch żandarmów dowodziło oddziałem trzynastu „grantowych” podczas ak-

cji w  Rudniku (gm. Zakrzówek). Schwytano dwóch NSZ-owców. W  drodze powrotnej kon-

wój został zaatakowany przez oddział NSZ, wspierany przez żołnierzy z  innych miejscowych 

garnizonów, pod komendą byłego policjanta – sierż. Leona Cybulskiego („Znicza”). Uwolniono 

dwóch NSZ-owców, rozbrajając sześciu „granatowych”, podczas gdy inni uciekli. Zginął żandarm 

niemiecki Obw. Haak; jego towarzysz, Obw. Misling, odniósł lekkie rany. Temu ostatniemu udało 

się uciec do Zakrzówka, gdzie miejscowi – zresztą członkowie AK i NSZ – ukryli go w obawie 

przed represjami niemieckimi.

Niedługo po wycofaniu się oddziału NSZ na odsiecz przybyła ekspedycja z Kraśnika w skła-

dzie: dziewięciu żandarmów, czterech funkcjonariuszy Sicherheitspolizei oraz 22 Truppenpolizei, 
w celu pomszczenia śmierci Haaka i porażki jego jednostki. Planowano spalenie Zakrzówka oraz 

egzekucję części ludności, jednakże ocalony przez Polaków Obw. Misling sprzeciwił się tym za-

miarom. Niezgodnie z prawdą upierał się, że napastnicy nie pochodzili z tej okolicy i najprawdo-

podobniej byli komunistami. Oddział ekspedycyjny odstąpił od zamierzonej zemsty i powrócił do 

Kraśnika, zabierając ze sobą ciało Haaka.187

10 lutego 1944 r. sierż. Dybowski wraz z podkomendnymi z posterunku w Gościeradowie za-

atakował patrol NSZ, zabijając dowódcę – kpr. pchor. Zbigniewa Ławruszczaka („Atamana”).188

22 lutego sowiecki oddział partyzancki dowodzony przez kpt. Brajko z dywizji płk. Piotra 

Werszihory oraz mniejszy oddział NOW-AK por. Bogumiła Miścińskiego („Władka”) zaata-

kowały i wysadziły Stűtzpunkt w Ulanowie wraz z wchodzącym w  jego skład posterunkiem 

PP. W wybuchu poważne rany odniósł funkcjonariusz Miłkinia, zginął komendant posterunku 

– st. sierż. Gabriel Huk. Jego dziesięciu ludzi rozbrojono, rozebrano, wychłostano, a następnie 

wypuszczono. Natomiast pięciu schwytanych Niemców z Luftwaffe niedługo potem rozstrze-

lano.189

25 marca nieliczny patrol pod dowództwem Józefa Kasiaka („Luśnię”) z oddziału ZWZ-AK 

por. Aleksandra Sarkisowa („Szarugi”) rozbroił funkcjonariusza PP, pilnującego aresztu gminne-

go w Wilkołazie i uwolnił trzech członków BCh.190
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31 marca policjant Jan Ternes z Polichny został zwolniony, najprawdopodobniej na skutek ran 

odniesionych w walce na początku miesiąca.191

19 kwietnia oddział NOW-AK „Konara” zaatakował Modliborzyce, zdemolował budynek 

administracji gminnej i  oblężył posterunek „granatowych”. W wyniku negocjacji pięcioosobo-

wa załoga poddała się. Zostali rozbrojeni i wypuszczeni na wolność bez uszczerbku. Następnie 

partyzanci ostrzelali budynek, by stworzyć wrażenie intensywnej walki. Jeden z policjantów, kpr. 

Żakiewicz („Ultime”), przyłączył się do oddziału, bowiem, nie posiadając rodziny, nie narażał 

się na zemstę ze strony Niemców. „Grantowi” donieśli później żandarmom, jakoby Żakiewicza 

porwała „banda” złożona ze 100 mężczyzn.192

29 kwietnia na szosie Kraśnik–Lublin nieznani sprawcy rozbroili funkcjonariusza PP.193

7 maja najprawdopodobniej oddział NSZ por. Wacława Piotrowskiego („Cichego”) napadł 

i obezwładnił personel posterunku PP w Polichnie. Rozbrojono, rozebrano, wypuszczono sześciu 

funkcjonariuszy.194

15 maja oddział AL Zbigniewa Pietrzyka („Zbyszka”) zajął Polichnę. Następnie Pietrzak 

zatelefonował z  miejscowej poczty i  wynegocjował kapitulację „granatowych”. Otrzymawszy 

obietnicę fizycznego bezpieczeństwa, czterech miejscowych policjantów złożyło broń. Następnie 

zostali albo porwani i rozstrzelani przez komunistów, albo przyłączyli się do ich oddziału, bądź 

uciekli.195

Tego samego dnia (15 maja) bryczka jadąca szosą Janów–Kraśnik najechała na minę nie-

opodal Modliborzyc. Jeden policjant polski odniósł lekkie obrażenia, jeden polski cywil zginął, 

a drugi odniósł rany.196

Najprawdopodobniej 12 czerwca funkcjonariusze PP z całego powiatu otrzymali rozkaz sta-

wienia się na odprawę w  Kraśniku. Oznajmiono im, iż wezmą udział w  wielkiej operacji an-

typartyzanckiej Sturmwind I, która rozpoczęła się dzień wcześniej. Miejscowa PP otrzymała 

w związku z tym posiłki z innych części Okręgu Lubelskiego. „Granatowych” wykorzystano jako 

przynętę. Chcąc sprowokować partyzantów do ataku, policjanci przemierzali tereny wiejskie 

w małych grupach, oficjalnie w celu egzekwowania kontyngentu. W międzyczasie funkcjonariu-

sze okresowo opuszczali swe posterunki i wyruszali w teren (na zasadzie rotacyjnej) jako oddziały 

pomocnicze niemieckich sił ekspedycyjnych. Operacja trwała do 25 czerwca.197
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3 lipca nieznany oddział 20 partyzantów zdobył Modliborzyce, zdemolował pomieszczenia 

administracji gminnej i porwał polskiego tłumacza oraz kilku „granatowych”.198

9 lipca oddział komunistyczny zdobył Gościeradów. Partyzanci spalili dokumenty admini-

stracji gminnej i zniszczyli sprzęt telefoniczny na poczcie. Ranili także poważnie wójta. Nie zdo-

łali jednak przejąć dobrze umocnionego posterunku PP.199

12 lipca nieznani sprawcy urządzili zasadzkę i ostrzelali oddział pięciu policjantów nieopodal 

Maziarki na szosie Annopol–Gościeradów; zaginęło dwóch funkcjonariuszy.200

Bilans policji „granatowej” 

W  lipcu 1944 r. nie ulegało wątpliwości, że Sowieci rychło wkroczą na Lubelszczyznę. 

Niektórzy wybrali ucieczkę wraz z Niemcami, podczas gdy inni zdecydowali się zostać. Ci pierw-

si obawiali się miejscowej ludności, jeżeli działali na jej niekorzyść, miejscowych komunistów, 

jeżeli ich zwalczali, lub władzy sowieckiej, jeżeli byli jej przeciwnikami. Niektórzy „granatowi” nie 

uciekli, lecz usiłowali ukryć się. Jeszcze inni pozostali na miejscu i ujawnili się.201

Policjant Stanisław Grzegorzewski następująco wspominał koniec istnienia PP na terenie powiatu:

Wieczorem 21 lub 22 lipca [sic! 26 lipca 1944]… wpadł do mnie do 

domu żandarm Fric [Fritz Loske – M.J.C.] i prosił mnie o cywilne ubra-

nie. Nie dałem mu, gdyż miałem tylko jedno, a  sam chciałem się w nie 

przebrać. Koledzy z Posterunku w Kraśniku mieli zamiar wyjechać wraz 

z Niemcami, a ja, mając rodzinę, postanowiłem zostać. W nocy przebrałem 

się po cywilnemu i uciekłem do znajomego gospodarza w Dzierzkowicach. 

Tam ogarnął mnie oddział partyzantów pod wodzą „Bisa”, który mnie znał 

i kazał zwolnić. Na drugi dzień wróciłem do wyzwolonego Kraśnika.202

Ze względu na udział w strukturach reżimu okupacyjnego policja „granatowa” stała się głów-

nym obiektem gniewu ludności. Z jednej strony złą ocenę formacji potęgowała krytyka niektó-

rych jej funkcjonariuszy, z drugiej jednak poprawiała się dzięki pochwałom dla postawy innych. 

Anonimowy sympatyk komunistów z  Zakrzówka określał PP mianem „zdrajcy narodu”.203 

Ludwik Chmiel z Wólki Batorskiej (gm. Batorz) z goryczą wspominał, iż „granatowi” wyłapywali 

młodych ludzi na przymusowe roboty do Rzeszy.204 Mieszkańcy Trzydnika określali plutono-

wego Edmunda Słapczyńskiego jako „gorliwego sługusa” Niemców.205 Leon Szymbor z Kolonii 

198  APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche 
Lagemeldungen (lipiec 1944), sygn. 27, Fernschreiben, 5 VII 1944 r.

199  

200  , Fernschreiben, 14 VII 1944 r.

201

Tygodnik, nr 23, 31 III – 6 IV 1944 r., k. 189.
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Łysaków (gm. Zaklików) stwierdził, iż komendant PP w Potoku, sierż. Malinowski, „był draniem 

dla Polaków”.206 Władysław Muliński z  Janowa utrzymuje, iż funkcjonariusz Jan Skolasiński 

z Kawęczyna był „znienawidzony przez ludność”.207 Według Marii Pawełczak z Popkowic, kpr. 

Zdzisław Flaszecki z Urzędowa był „znany ze służalczości wobec Niemców”.208 Józef Adamski 

z Dzierzkowic przekonywał, że kpr. Pryk gorliwie zwalczał nielegalne mielenie mąki, „chociaż 

udawał patriotę”.209 

Pojawiały się jednak głosy łagodzące ową krytykę. Na przykład wspomniany Józef Adamski 

opisał komendanta posterunku w Dzierzkowicach, kpr. pchor. Romana Chrzanowskiego, nastę-

pująco: „Podejrzany o  folkliste [sic! folkslistę], ale ogólnie mówiąc, prawie nieszkodliwy, a być 

może dobry pływak, i z tym mu się dość dobrze powodziło”.210 Inni podkreślali niejednoznacz-

ny i  wielopłaszczyznowy charakter PP, jej działalności oraz poszczególnych funkcjonariuszy. 

Przynajmniej w jednym przypadku mamy do czynienia z pozytywną oceną niektórych policjan-

tów. Według opinii powojennej, na terenie gminy Zakrzówek ludność polską często zawczasu 

ostrzegano o planowanych „akcjach” niemieckich. Dzięki temu chłopi zdołali ukryć się i prze-

trwać pacyfikację. Urzędnik gminny stwierdził jednoznacznie, iż „wiadomości te otrzymywano 

drogą poufną od byłych polskich policjantów”.211

Pomoc ze strony niektórych funkcjonariuszy często miała swoją cenę, zarówno w sensie do-

słownym, jak i w przenośni. Przedstawimy pięć przykładów.

Porównując funkcjonariusza z miejscowymi polskimi cywilnymi urzędnikami, mieszkaniec 

Żabna przyznał, iż „policjant Z. był bardziej ludzki. Spotkał żarna, to wystarczyło je przy jego 

pomocy schować, a na odchodne wystarczyła kura”.212

Podobnie sierż. Wiśniewski z Polichny pomagał miejscowym obchodzić uciążliwe przepisy go-

spodarcze, a w szczególności regulacje dotyczące kontyngentu. Stefan Warzynka z Wierzchowisk 

ujawnił, iż „żywiec załatwialiśmy z komendantem policji Wiśniewskim, który za pół świniaka 

wydawał zaświadczenie, że świnie skradli złodzieje”.213

Przynajmniej w jednym przypadku interwencja funkcjonariusza policji „granatowej” złagodzi-

ła srogość represji, wymierzonej w miejscową ludność za niedostarczenie kontyngentu. Według 

wspomnień plutonowego Stanisława Grzegorzewskiego z Kraśnika:

W  miesiącu listopadzie 1942, z  polecenia Komendanta Posterunku 

w Kraśniku – Małaszewicza, udałem się do wsi Księżomierz, pow. Kraśnik, 

wraz z żandarmem z posterunku żandarmerii w Kraśniku oraz jednym cy-

wilem pochodzenia niemieckiego, który pracował w Starostwie. Naszym 

zadaniem było ściągnięcie kontyngentu bydła, gdyż wieś Księżomierz mia-

ła zaległości.
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Bydło zabieraliśmy z  poszczególnych zagród według listy, jaką miał 

cywil. Około południa zebraliśmy około 100 sztuk krów i  jałówek. Idąc 

ul. Gościeradowską, wstąpiłem do jednej zagrody i powiedziałem chłopu, 

aby przygotował coś do jedzenia i picia, a następnie zaprosiłem żandarma 

i cywila. Śniadanie jedliśmy dość długo i tego dnia nie braliśmy już bydła.

Zarekwirowane bydło było pędzone przez najętych ludzi z Kraśnika. 

Po drodze podchodzili do nas ludzie z Księżomierza i dawali łapówki żan-

darmowi oraz cywilowi, aby oddał im krowy. W konsekwencji do Kraśnika 

dopędziliśmy tylko około 40 krów.

Nazajutrz przyszedł na posterunek żandarm, dał mi 200 zł i kazał mil-

czeć, co wczoraj było. Żandarm ten pochodził ze Śląska i mówił po polsku.214

Bolesław Stolarz z Antolina (gm. Brzozówka) chwalił komendanta posterunku w Batorzu 

za ochronę miejscowej ludności przed plagą bandytyzmu. Zrównoważył tę ocenę, przyzna-

jąc, iż większość schwytanych sprawców poniosła śmierć: „Komendant posterunku w Batorzu, 

p. Lewicki, kilkunastu mieszkańców swego rejonu posłał za kratki, z  których wielu trafiło do 

Oświęcimia, z którego – praktycznie – nikt żywy nie wracał”.215

Przynajmniej w  jednym przypadku wybór, którego dokonał funkcjonariusz, by ratować ro-

daków, był – łagodnie mówiąc – szokujący i kontrowersyjny. Najprawdopodobniej 25 września 

1942 r. grupa „łapaczy” z Pasieki wykryła i schwytała krawca Icka Wagmana, ukrywającego się 

u kilku polskich rodzin w Antolinie (gm. Brzozówka). „Łapacze” zabrali swą ofiarę na posterunek 

PP w Polichnie (gm. Brzozówka); w nagrodę otrzymali 5 kg cukru. Sierżant Wiśniewski prze-

słuchiwał Wagmana; wyznał on wszystkie szczegóły na temat miejscowych, którzy mu pomagali. 

Wiśniewski wyprowadził Wagmana na podwórze i zabił strzałem w tył głowy. Następnego dnia 

dwóch policjantów przybyło do Antolina i zabrało dwie maszyny do szycia, które Wagman zosta-

wił u chłopów. Nikogo jednak nie aresztowano. Jedna z osób uczestniczących w ukrywaniu Żyda 

sugerowała, iż sierż. Wiśniewski zastrzelił go, aby Niemcy nie poznali nazwisk jego dobroczyń-

ców. Policja Polska była bowiem zobligowana przekazywać wszystkich więźniów władzom wyż-

szego szczebla, a Niemcy uzyskaliby od Wagmana wszelkie informacje za pomocą tortur. Karali 

również śmiercią każdego, kto pomagał Żydom. Dokonawszy niewątpliwie strasznego wyboru, 

sierż. Wiśniewski ocalił antolińskich chłopów przed eksterminacją.216

W listopadzie 1942 r. przetrzymywany w areszcie gestapo członek NOW, Antoni Homa, wręczył peł-

niącemu obowiązki wartownika „grantowemu” 500 zł do przekazania swej żonie. Kobieta otrzymała od 

funkcjonariusza jedynie 100 zł. Policjant najwidoczniej nie przewidział, że Homa przeżyje i to sprawdzi.217

Nie wszyscy polscy policjanci, nie mówiąc już o większości, inkasowali łapówki w zamian za 

pomaganie ludności. Antoni Winiarczyk z Janowa przyznawał, iż „należy pamiętać, że granatowi 

policjanci, na ogół znienawidzeni, ułatwiali niejednokrotnie ucieczki osobom ściganym przez 

Niemców oraz uprzedzali o  niebezpieczeństwie ze strony żandarmerii i  gestapo”.218 Edward 

Galiński z Janowa wytłumaczył to bardziej precyzyjnie:
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Policjanci współuczestnili w patrolach i innych akcjach organizowanych 

przez żandarmerię. Konwojowali też furmanki, którymi pdwożono [sic! pod-

wożono] do stacji kolejowej w Szastarce skierowanych na przymusowe ro-

boty do Niemiec lub do Junaków przez miejscowe biuro pracy. Zaznaczyć tu 

chcę, że podczas ww. konwojowania ułatwiali ucieczki wywożonym na robo-

ty – celowo zasypiali, podczas pozorowanej pogoni strzelali w powietrze.219

Poniżej przedstawiamy osiem przykładów takiego zachowania. W trzech przypadkach, gdy 

chodziło o członków podziemia, policjanci najprawdopodobniej nie zdawali sobie sprawy z ich 

powiązań. Pomagali po prostu ludziom w potrzebie.

Najprawdopodobniej w 1942 r. przebywający w domu na przepustce robotnik przymusowy, 

Adam Chmiel, odmówił powrotu do Rzeszy. Rychło został aresztowany i miał zostać odesła-

ny do Niemiec, lecz policjant Andrzej Łacko wypuścił go potajemnie. Podobnie Łacko uczynił 

w przypadku Władysława Tomaszewskiego, zatrzymanego przez połączony patrol żandarmerii 

i „grantowych” w Janowie za nieposiadanie kenkarty. Funkcjonariusz ten ostrzegał również osoby 

zagrożone rychłym aresztowaniem.220

12 kwietnia 1942 r. Niemcy przeprowadzili pierwszą deportację Żydów z Kraśnika. Gros za-

dania przypadł siłom żandarmerii niemieckiej i SS, jednakże uczestniczyli w tym również funk-

cjonariusze policji polskiej oraz żydowskiej. Niemcy rozstrzelali osoby starsze i chore. Według 

świadka żydowskiego:

Wszystkich innych, wśród których ja byłem z  żoną, trojgiem dzieci 

i matką, odprowadzili na stację. Było nas około trzech tysięcy osób. Kiedy 

chciałem już wejść do wagonu, złapał mnie za kołnierz znajomy granatowy 

policjant Flaszeczko [sic! Zdzisław Flaszecki] i pognał do domu. Ja jego pro-

siłem, żeby mnie nie odłączał od rodziny, ale on obiecał, że żonę z dziećmi też 

uratuje… [Następnego dnia – M.J.C.] Policjant przyszedł i powiedział mi, że 

żona też już była uratowana, ale zgubiło jej się w tłumie jedno dziecko. Ona 

zaczęła szukać, wtedy SS-mani złapali ją i wrzucili do wagonu.221

W listopadzie 1943 r. gestapo aresztowało w obławie około 40 osób w Kraśniku, w tym Jana 

Gorzelewskiego z Janowa. Miejscowa PP interweniowała w jego obronie u żandarmów, którzy 

zwrócili się do gestapo i umożliwili zwolnienie Gorzelewskiego. Innych zatrzymanych rozstrze-

lano lub zesłano do obozów koncentracyjnych.222

Kapral Władysław Szałucha z Trzydnika „często uprzedzał on miejscową ludność, a przez nią 

i partyzantów, o zamierzeniach akcji hitlerowskich”.223 Podobnie jego przełożony, sierż. Jacenty 

Gil z Trzydnika, „uprzedzał ludność miejscową o zamierzeniach Niemców. Jednego razu uprze-

dził o łapance młodych. Dzięki temu miejscowa młodzież ukryła się”.224

Działaczka BCh, Maria Naborczyk z Aleksandrówki (gm. Batorz), wspomniała, iż 6 marca 

1942 r. SS, żandarmeria i PP deportowały ją wraz z wieloma innymi mieszkańcami jej wsi do 
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obozu pracy w Annopolu. Po dotarciu na miejsce Naborczyk błagała funkcjonariusza PP o po-

moc i została wypuszczona podczas selekcji. Kobieta uciekła „dzięki pomocy jednego z granto-

wych policjantów”.225

Komunista z Ludmiłówki (gm. Dzierzkowice) został pojmany wraz z żoną przez niemiecką 

ekspedycję policyjną. Feliks Błazikowski wspomina, iż jego żonę zesłano do obozu pracy w Janowie, 

„a ja dzięki pomocy polskiej policji zostałem puszczony, która mi umożliwiła ucieczkę”.226

Również Marian Pawełczak, członek ZWZ z Popkowic, zawdzięczał życie „granatowemu”. 

Pawełczak uciekł z pracy przymusowej w Magdeburgu i powrócił do domu. Niedługo potem, 

gdy na podstawie donosu ustalono miejsce jego pobytu, wysłano żandarma i dwóch „grantowych” 

w celu aresztowania go. Gdy zbliżali się, Pawełczak akurat szedł drogą. Jedynie kpr. Kubicz znał 

Pawełczaka, lecz tym razem celowo go nie rozpoznał. Minąwszy grupę mającą go aresztować, 

Pawełczak zbiegł.227

Mniej bohaterski, aczkolwiek bardzo wartościowy, był udział niektórych policjantów w ak-

cjach charytatywnych na terenie powiatu. Ilustrują to dwa przykłady. Przez ponad rok policjanci 

z posterunku w Janowie Lubelskim co miesiąc zbierali zapomogę na rzecz żony i dzieci pod-

oficera policji, który zaginął we wrześniu 1939 r. W  kwietniu 1941 r. Niemcy zabronili tego 

rodzaju praktyk.228 W lutym 1941 r. w Kraśniku pochodzące z USA „dary rozdzielono w  lo-

kalu Posterunku PP, który z  komendantem na czele zawsze służy chętną pomocą miejscowej 

Delegaturze”.229

Ogólnie, miejscowi Polacy ocenili PP raczej pozytywnie. Żołnierz AK z gminy w Brzozówce 

podsumował ów pogląd, stwierdzając, iż

w moich rzadkich kontaktach z policją widziałem duże jej zaangażo-

wanie w pomocy ludności pod różnymi postaciami. Zdecydowane działanie 

cechowało ją w zwalczaniu bandytyzmu i plagi złodziejstwa w początko-

wym okresie okupacji. Niemcy nie ufali jej do końca okupacji i przejawiło 

się to w symbolicznym jej uzbrojeniu w stare austryiackie karabiny, z ogra-

niczoną ilością amunicji, a także w licznych aresztowaniach, zwłaszcza tych, 

którzy mieli przeszłość niepodległościową. Zdarzały się także nieliczne 

przypadki kolaboracji poszczególnych policjantów, ale w  naszym terenie 

nie były odnotowane.230

Z perspektywy przeciętnego Polaka lub nawet sympatyka organizacji niepodległościowych na 

terenie powiatu Janów Lubelski działalność PP przyniosła więcej dobrego niż złego. Dwóch hi-

storyków-regionalistów, ostrożnie badających materiały dowodowe przez pryzmat zachowań in-

dywidualnych funkcjonariuszy policji „granatowej”, zgodziło się z ocenami ówczesnych polskich 

świadków naocznych. W przypadku posterunku PP w Polichnie Czesław Placha wywnioskował, 

225  Zob. B. Matusowa „Kwiatkowska”, –
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iż „z relacji mieszkańców Wierzchowisk wynika, że jego funkcjonariusze nie służyli zbyt gorliwie 

okupantowi”.231 Podobnie autorka wnikliwego studium wsi na terenie powiatu Janów Lubelski, 

Jadwiga Kapuścińska, napisała, iż

Należy podkreślić, że poza kilkoma mało chlubnymi wyjątkami po-

licjanci „granatowi” Trzydnika zachowywali się poprawnie, współpracując 

w  późniejszych okresach z  ruchem podziemnym. Policja granatowa po-

czątkowo wykonywała wszystkie polecenia władz okupacyjnych. Później 

stawiane zadania wykonywali opieszale, w wielu wypadkach uprzedzając 

zainteresowanych o grożących sankcjach.232

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, iż powyższe stwierdzenie dotyczył ca-

łego powiatu, ale wyłącznie z punktu widzenia ludności polskiej. Ocena ze strony społeczności 

żydowskiej byłaby niewątpliwie surowsza.

Konkluzja

W intencji okupanta niemieckiego Policja Polska – jako formacja – miała pełnić rolę struk-

tury kolaboracyjnej. Jako taka w rozmaity sposób – raz lepiej, raz gorzej – spełniała swoje funkcje 

na rzecz Niemców. Jednak to od postawy poszczególnych policjantów zależało, czy dochodziło 

do kolaboracji, przystosowania bądź oporu. 

Policję Polską odtworzono głównie na podstawie miejscowego personelu przedwojennego. Po 

kilku czystkach dopuszczono również nowych funkcjonariuszy. Wielu, o ile nie większość z nich, 

zastępowała policjantów usuniętych bądź aresztowanych przez gestapo, zabitych przez bandytów 

albo partyzantów lub emerytowanych. Nabór nowych rekrutów nie zdołał jednak nadrobić ani 

nawet zahamować tych strat. Przez cały okres okupacji policja „granatowa” składała się (średnio) 

z około 100 mężczyzn. W 1942 r. osiągnęła maksymalną liczebność 115 funkcjonariuszy, po czym 

stopniała do około 85 policjantów w 1944 r. 

Policja Polska znalazła się w niezmiernie złożonej sytuacji. Musiała balansować pomiędzy 

przysięgą o  obowiązku posłuszeństwa wobec władz niemieckich a  rzeczywistą koniecznością 

ochrony miejscowej ludności. Ponadto musiała wypracować modus vivendi z podziemiem nie-

podległościowym. Te wzajemnie wykluczające się cele okazały się zbyt trudne do pogodzenia. 

„Grantowi” usiłowali więc częściowo zrealizować każdy z nich. Co prawda początkowo PP po-

magała ludności, zwalczając złodziejstwo i bandytyzm na terenach wiejskich. Na dłuższą metę 

jednak nie zdołała pogodzić swego stosunku wobec sił dla których, i  równocześnie przeciwko 

którym, pracowała. Jeżeli chciała chronić miejscową ludność, nie mogła być posłuszna wobec 

Niemców – i odwrotnie. 

Analogicznie było w przypadku stosunków z podziemiem, choć tutaj sytuację do pewnego 

stopnia łagodził masowy udział policjantów w konspiracji niepodległościowej (chociaż zaogniało 

to automatycznie stosunki z komunistami). Dlatego większości „granatowych” nie obowiązywał 

jeden model zachowania. Za każdym razem stawali przed wyborem: służyć czy być porządnym. 

Albo inaczej: jak służyć, aby przeżyć, a pozostać porządnym? Za każdym razem policjant polski 

decydował, czy pomóc bliźniemu wbrew rozkazom niemieckim, czy też nie. I tutaj decyzja zale-

żała nie tylko od charakteru jednostki, ale również od okoliczności. Jeśli ryzyko było niewielkie, 
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większość postępowała porządnie. Wraz ze zwiększeniem się ryzyka częstotliwość aktów szla-

chetnych mogła – choć nie musiała – spadać. Zarazem dany policjant nie zawsze i nie wszędzie 

musiał postąpić szlachetnie. Na przykład Zdzisław Flaszecki zostawił po sobie złą opinię u pol-

skiego chłopa, ale świadek żydowski opisuje jego wybitne bohaterstwo. 

W związku z tym zamiast wydawać ogólne sądy na temat całej formacji, należy na pierwszy 

plan wysunąć indywidualnych funkcjonariuszy. Warto bowiem pamiętać, że instytucja jest sumą 

jej pracowników. O różnicy pomiędzy kolaboracją a oporem, zachowaniami podłymi i szlachet-

nymi, ostatecznie decydował wybór dokonany przez jednostkę. Ponadto często ten sam policjant 

stawał przed tymi wyborami, podejmując nierzadko sprzeczne decyzje. 

Tłumaczenie: Paweł Styrna

*

Krasnik County: German security forces in the General Government, a microstudy (part 5)
The Polish “Navy Blue” Police is often depicted as a unequivocally collaborationist formation, particu-

larly as a result of post-Second World War communist propaganda. The reality was far more complex and 

multi-layered, however. Following the Nazi-Soviet invasion of Poland in September 1939, the Germans 

soon began to recreate the pre-war Polish State Police in their occupation zone. Quite simply, a native force 

was necessary to maintain order and curb banditry. After all, war breeds chaos. A crime wave threatened 

to disrupt the occupation regime at the local level. In this context, the “Navy Blue” Police nevertheless also 

protected the Polish population from criminal predators. Yet, the force was under additional duress to obey 

their new totalitarian masters, who expected the Polish policemen to assist as auxiliaries in such duties as 

extracting the onerous food quotes from the hard-pressed peasantry, combating Polish partisans, or assisting 

in round-ups of Jews slated for “deportation.” It is an undeniable fact that some “Navy Blue” policemen com-

mitted atrocious crimes during the war. Yet, such a phenomenon was not limited to this particular formation, 

but applicable to all sections of society. It is also essential to remember that the Nazi authorities distrusted 

the Polish policemen precisely because the native functionaries often shirked their duties to shield, as much 

as possible, their local communities from the German yoke. In spite of the context of a brutal occupation, 

the “Navy Blue” Police generally served the local Polish population well. Last but not least, many individual 

Polish policemen were simultaneously members of affiliates of the underground.
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Kandydat (kan.) =  strzelec (strz.); posterunkowy (post.) =  kapral (kpr.); starszy posterunkowy 

(st.post.) =  plutonowy (plut.); sierżant (sierż.) = przodownik (prz.); starszy sierżant (st. sierż.) 

=  starszy przodownik (st. prz.); aspirant (asp.) = chorąży; podporucznik (ppor.); porucznik (por.); 

kapitan = komisarz (kom.); major (mjr) = nadkomisarz (nkom.).

Kandydat = kan.

Apirant = asp. = chorąży?

Sekretarz = sekr.

Śledczy = śled.

Polizeianwärter = kan.

Polizeiwachtmeister = post.

Polizeihauptwachtmeister = st.post.

Polizeimeister = przod. = sierżant

Polizeiobermeister = st.przod. = st.sierżant

IX 1939 r. = służył zarówno przed jak i podczas wojny.

Nazwisko Stopień Miejscowość Okres

1

passim
passim

passim

passim

Funkcjonariusze Policji Polskiej i kandydaci 
w powiecie Janów Lubelski (1939–1944)1
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Oficerowie i komendanci posterunków 
Policji Polskiej (1939–1944)

KPow. = komendant powiatowy

KP = komendant posterunku

Kpt. = kapitan

Por. = porucznik

St.sierż =  starszy sierżant

Sierż. = sierżant

Przodownik = sierżant?

St.przodownik = st.sierż.?

Obermeister = st.sierżant?

Nazwisko Stopień Funkcja Miejscowość
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Funkcjonariusze PP związani z podziemiem na terenie  
pow. Janów Lubelski (1939–1947)

2

Nazwisko Stopień Przynależność Okres

2
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Trochę Peerelu 
i polityki w moim notatniku

Wprowadzenie
Czesław Blicharski (ur. 1918 r.) należy do ludzi niezłomnych, którzy nigdy 

nie zaakceptowali narzuconego Polsce systemu komunistycznego. Znając kilka 

języków obcych – angielski, ukraiński, rosyjski i hiszpański – mógł czerpać infor-

macje o sytuacji politycznej w kraju i na świecie z serwisów zagranicznych stacji 

radiowych. Pozwalało mu to uodpornić się na wszechobecną wówczas propagandę 

komunistyczną i blokadę informacyjną, które stanowiły narzędzia niewolenia ludzi 

w PRL. Zdołał też zachować, tak rzadką wówczas, umiejętność niezależnej oceny, 

zarówno bieżących wydarzeń politycznych, jak i procesów społecznych.  

Już choćby z tego względu Czesław Blicharski jest osobą niezwykłą. Pochodzi 

z Tarnopola w Małopolsce Wschodniej i do dziś pozostaje wierny swej małej oj-

czyźnie. Przed wojną zdążył rozpocząć studia na Politechnice Lwowskiej, gdzie 

działał w  szeregach Młodzieży Wszechpolskiej. W  1939 r. przeżył wkrocze-

nie Armii Czerwonej, a  rok później został aresztowany przez NKWD i  skaza-

ny na pobyt w  łagrach za próbę przedostania się do Armii Polskiej we Francji. 

Uwolniony w 1941 r. po umowie Sikorski–Majski, dotarł do powstającej w ZSRS 

Armii Polskiej gen. Władysława Andersa. Zgłosił się jako ochotnik do lotnic-

twa i trafił do Wielkiej Brytanii, do jednego z polskich dywizjonów bombowych. 

Odbył kilkanaście lotów nad Niemcy. Po wojnie pozostał na emigracji i przez kilka 

lat pracował w  Ameryce Południowej. Do PRL przyjechał w  1956 r. Jego sta-

raniem powstało prywatne Archiwum Tarnopolskie Rodziny Blicharskich, które 

zawiera szereg unikatowych dokumentów i  zdjęć dotyczących historii tego kre-

sowego miasta i  jego mieszkańców. Obecnie archiwum to zostało zdeponowane 

w Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego przy Bibliotece 

Jagiellońskiej. 

W powszechnym mniemaniu, które są skłonni podzielać nawet niektórzy hi-

storycy, lata 70. były belle époque komunizmu w PRL. Przykładem tego sposobu 

myślenia może być przygotowywana przez IPN konferencja naukowa, w  której 

tytule pojawia się to określenie. Dziennik Czesława Blicharskiego, pisany z per-

spektywy zwykłego człowieka, pozwala zweryfikować to mylne przeświadczenie. 

Świadectwo to jest niezwykłym źródłem historycznym: opisuje nie tylko sytuację 

gospodarczo-polityczną kraju, kolejne podwyżki cen, plotki, nastroje ludności, jej

[
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reakcje i opinie spisane na gorąco na temat wydarzeń politycznych tamtych lat. 

Oddaje także monotonię życia codziennego i stan ducha Autora. Wydaje się za-

tem, że jest to niezwykle rzadkie i cenne źródło dla badaczy historii politycznej 

PRL, historii gospodarczej tamtego czasu, a także dla socjologów.  

Redakcja Glaukopisu pragnie podziękować Autorowi za zgodę na publikację 

dziennika, a także Panu Adamowi Rolińskiemu z Fundacji Centrum Dokumentacji 

Czynu Niepodległościowego za udostępnienie maszynopisu. 

Zapiski, które przedstawiamy poniżej, są fragmentem dziennika z lat 1976–1990. 

W numerze 7/8 Glaukopisu z 2007 r. opublikowaliśmy fragmenty z lat 1981–1982. 

Obecnie przedstawiamy część wcześniejszą, obejmującą lata 1976–1980. W niniej-

szym wydaniu zachowano oryginalną formę i styl, uwspółcześniono ortografię i in-

terpunkcję. Ponadto niektóre wydarzenia i nazwiska postaci mniej znanych zostały 

opatrzone krótkimi przypisami. 

Jolanta Mysiakowska-Muszyńska

1976
20 stycznia

Dzwoniąc rano z biura do Kaziury1, dowiedziałem się, że pozbawiono nas telefonu na polece-

nie głównego mechanika Kopalni Węgla [Kamiennego] „Pstrowski” (III pole). Bliższe wyjaśnie-

nia wykazały, że „czym są potrzeby inwalidki pracy (Kaziura od 4 lat [jest] na rencie inwalidzkiej) 

i jej sędziwych rodziców, stale potrzebujących pomocy pogotowia ratunkowego, wobec «prestiżu» 

nowo mianowanego pierwszego sekretarza PZPR na III polu…”. Bez uprzedniego wypowiedze-

nia wysyłają monterów (zresztą, zakłopotanych wykonywaniem takiej misji) do wymontowania 

aparatu; [w ten sposób] pozbawia się obywatela trzeciej kategorii kontaktu ze światem, z któ-

rego strony pomoc jest wciąż potrzebna. Do sztambucha obecnej rzeczywistości jeden kwiatek. 

Możemy notować podobne „przypadki”, tworzące obraz obecnej rzeczywistości.

29 stycznia

Zatrudniony jestem obecnie w  Biurze Projektów Metali Nieżelaznych „Bipromet” 

w Katowicach w charakterze starszego projektanta. W pracy nic przyjemnego. Nowy rok no-

wej pięciolatki. Zwiększone wymagania od ludzi przy tym samym funduszu płac, co w ostatnim 

roku. Aby dać podwyżki, dyrekcja wytypowała ludzi do zwolnienia. Nastrój w biurze głupi. Do 

tego w ciągu ostatnich trzech tygodni zmarło trzech pracowników, co tydzień pogrzeb. Zieliński, 

Czachorowski, Bogdanowicz. Skrzep mózgu, wylew do mózgu i atak serca na ulicy, po wyjściu 

z pracy. Takie są rodzaje zgonów ludzi z biura projektów. Stres. Jeszcze wiek: 59, 64 i 54 lat.

3 lutego

Podróż do pracy z przygodami. Pociąg z godziny 5:44 w drodze do Katowic, tuż za Chorzowem, 

stanął. Po godzinnym oczekiwaniu cofnięto nas do Chorzowa i tam poinformowano, że zerwana 

1 

[
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została sieć elektryczna, a do Katowic trzeba się dostać, jak to dowcipnie zabrzmiało: „własnym 

przemysłem”. Z Chorzowa tramwajem do Katowic. Przed Katowicami tramwaj wyskoczył z szyn 

i stamtąd piechotą do biura. Spacer przy temperaturze minus 13°C był nawet przyjemny. Byłem 

w pracy o [godzinie] 8:15.

5 lutego

Obostrzenia w warunkach pracy. Karta Hutnika płatna będzie w rozbiciu miesięcznym, a nie 

jednorazowo, jak dotąd w Dniu Hutnika. Choroba do sześciu dni pozbawia prawa do nagrody 

z  Karty Hutnika. Wyższy plan do wykonania, równy ubiegłorocznemu, powiększonemu o  10 

procent w stosunku nie do planu – a do wykonania. Zmniejszone zatrudnienie o czterdziestu 

ośmiu pracowników w stosunku do ub[iegłego] r[oku]. Jeżeli nie zostaną zwolnieni do czerwca, 

to w czerwcu zwolnią dziewięćdziesięciu sześciu [pracowników]. Zatrudnienie ma się utrzymać 

na średniej wysokości tysiąca ludzi. Teraz loteria: kogo zwolnią?

7 lutego

Wolna sobota. Druga w tym roku. Z zapowiedzianych na ten rok osiemnastu wolnych sobót 

zostało tylko dwanaście i rozmieszczenie ich w miesiącach też uległo zmianie. W ubiegłym roku 

były to na ogół ostatnie w miesiącu, w tym natomiast mają to być z pierwszych tygodni miesiąca. 

Duży krok wstecz w „tromtadracji” oficjalnego establishmentu. Jest pretekst: jeśli nie wykonamy 

planu za ub[iegły] miesiąc, tracimy wolne soboty.

10 lutego

Postanowiłem wszcząć starania o prawo do [odejścia] na wcześniejszą emeryturę, zapewnione 

kombatantom przez ustawę z r. 1975. Niestowarzyszeni w ZBoWiD kombatanci mogą się starać 

przez weryfikację dokumentów w tym właśnie ZBoWiD. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.

11 lutego

Wczoraj uchwalili konstytucję.2 Wieczorny Dziennik Telewizyjny wspomniał o jednym po-

śle, który wstrzymał się od głosu.3 Przespałem ten dziennik. Niemniej zastanawiam się, czy o to 

chodziło w Piśmie Świętym, „że dla jednego sprawiedliwego uratuję miasto?”. Smutne widowisko 

– mamy nową religię panującą, a semantyka dokonała jeszcze jednego odkrycia: słowo konstytu-

cja, tak jak je rozumiano, już nic nie znaczy. Trzeba będzie odświeżyć Reymonta Nil desperadnum.

15 lutego

Olimpiada zimowa w Innsbrucku skończyła się sławetnym laniem. Śmiać się chce, słuchając 

w telewizji jednego smutnego pana, rzucającego gromy na… trenerów. A wina jest gdzie indziej.

20 lutego

Grzmi Gierek z trybuny, „by każde dzieło polskich rąk nosiło znamiona wysokiej jakości i so-

lidności…”. Nie wytrzymały łącza telewizyjne, zaczęła się psuć audycja, odpowiadając „przepra-

szamy za usterki”. „Trzeba się uczyć konstytucji od dziecka…” i tym podobne, jak mówi Kaziura, 

„trele-morele”. Gdy oni odmieniają po sto razy dziennie takie słowa jak ojczyzna, naród itp., 

należy mieć się na ostrożności. Chyba będzie „bida” w tym roku.

2

3
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23 lutego

Pierwsze podejście do ZBoWiD-u. Jako nie-członek oprócz tych papierków, które przynio-

słem, mam dostarczyć dwa jednobrzmiące życiorysy. […]a

28 lutego

W biurze zagrano komedię wyborów członków do Rady Zakładowej. Wykreślałem nazwiska wg 

wzoru, np. co drugiego, potem co trzeciego, tak że w rezultacie nikt nie ostał się na wyborczej karcie.

2 marca

Wreszcie skompletowałem dokumentację, wymaganą do przyznania mi praw kombatanckich 

bez wstąpienia do ZBoWiD. Jutro zawiozę do Katowic. Czy skończy się na stracie dwóch fotografii?

5 marca

W pracy z każdym dniem atmosfera coraz gorsza. Musiałem wziąć siedem dni zaległego urlo-

pu wypoczynkowego. Co mnie czeka po powrocie z urlopu? Takie pytania zadają sobie pracujący 

Polacy jak Polska długa i szeroka, gdy idą na urlop.

6 marca

Trzecia w tym roku wolna sobota.

8 marca

W pracy naciski, by wszystkie zaległe urlopy wykorzystać w pierwszym kwartale. Po mieście 

wędrują wariaci z kwiatami i za kwiatami w to – jak wszyscy mówią – żydowskie święto kobiet.

21 marca

Wziąłem udział w wyborach, czyli w akcie wrzucania kartek do urny. Oczywiście, tradycyjnie, 

skreśliłem po czterech z każdej listy. Cześć pracy!

2 kwietnia 

Pociągi od wczoraj spóźniają się na potęgę, tak że trudno jest być punktualnym w pracy.

8 kwietnia

Polska wygrała w hokeja z Rosją w stosunku 6:4! Coś niespotykanego w historii mistrzostw 

świata w tej dyscyplinie.

9 kwietnia

Za wczorajsze zwycięstwo nad Rosją Czechosłowacja wzięła odwet na nas: 12:0.

30 kwietnia

Na masówce w biurze. Zachęta do udziału w jutrzejszym pochodzie. „Obecność będzie brana 

pod uwagę przy podwyżkach. Przechodząc obok trybuny, należy się uśmiechać, bo filmują, by po-

tem pokazać film dyrektorom przedsiębiorstw z zapytaniem: Dyrektorze, u was nie widać entu-

zjazmu”. Według spisu poprzedzielano transparenty, kwiatki (po jednym na pracownię), baloniki, 

portrety i jeszcze tam coś. […]b 

a  Fragment nieczytelny.

b  Brak fragmentu tekstu. 
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0
3 maja

Szybkie usuwanie flag czerwonych i  państwowych, wywieszanych na 1 maja. Wieczorem 

w  telewizji dobre widowisko o  Konstytucji 3 maja. Rzadki przypadek, bo temat konstytucji 

i pamięć o niej nie cieszą się łaską obecnych panów. Komentarz realizatora widowiska bardzo 

znaczący.

7 maja

W  Katowicach, w  wojew[ódzkim] zarz[ądzie] ZBoWiD po zaświadczenie kombatanckie. 

„Czekać, wyślemy pocztą”. Rozpocząłem dziesiąty tydzień czekania. 

W biurze, na akademii z okazji Dnia Hutnika. Jeszcze na takiej nie byłem w ciągu ośmiu lat 

mojej pracy w biurze. Nie lubię galówek.

9 maja

O godzinie 12:00 zahuczały syreny dla uczczenia trzydziestej pierwszej rocznicy zakończenia 

wojny. Obserwując z okien domu, nie zauważyliśmy z Kaziurą żadnej reakcji ze strony przechod-

niów. Nikt się nie zatrzymał. Tramwaje również goniły gdzieś, za czymś… Ani momentu refleksji.

10 maja

Szerzą się pogłoski o podwyżce cen mięsa o 40 proc., cukru i samochodów. Niektórzy za-

pobiegliwi wykupują cukier. Cena ziemniaków za kilogram podskoczyła do 5 zł, wobec ceny 

„luzem” 1,80 zł za kilogram, których w sklepach nie uświadczysz. Jest to akcja psychologicznego 

przygotowania konsumentów.

12 maja

W  biurze próba rekrutacji na udział w  „czynie społecznym” (partyjnym) w  niedzielę. 

Zastraszenie nie podziałało, lista świeci brakiem podpisów.

16 maja

Niedziela. Ludzie z biura, tzw. spowodowani, robią czyn partyjny.

18 maja 

W kościołach odczytano list biskupów polskich, wciąż jeszcze protestujących przeciwko tzw. 

konstytucji, której ozdobne wydanie otrzymał przed kilku dniami O,Gierek, od wydawców. 

21 maja 

Z Tygodnika Powszechnego w Krakowie odmowa umieszczenia nekrologu Tadzika Łyssego, 

rozstrzelanego 17 września 1939 roku w Hłuboczku Wielkim koło Tarnopola. „Z przyczyn od 

nas niezależnych…”  W tym kraju już tylko przyczyny są… niezależne.

23 maja

W Częstochowie, na pielgrzymce weteranów wojennych z okazji rocznicy Monte Cassino. 

Piękna uroczystość na skrawku niepodległej Polski. Ale nawet tam musiał odezwać się głos z tłu-

mu (a nie prowadzącego apel księdza), dopominający się o „tych z Katynia”, by przypomnieć, że 

zginęli na polu chwały. Patrząc na modlących się w bazylice, odniosłem wrażenie, że widzę insce-

nizację… jasełek. Byli tam: strzelec z Pierwszej Kadrowej, powstaniec wielkopolski, powstaniec 

śląski, dowborczyk, II Korpus, kościuszkowcy i ksiądz-generał, cichociemny i kawaler maltański, 

Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie, ułan przedwojenny…
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26 maja

Piąte z  kolei w  tym roku przegrane spotkanie międzynarodowe w  piłce nożnej, tym 

razem z  Irlandią. Jak strasznie brak nam jakiegoś sukcesu na froncie zagranicznym, no 

i krajowym.

28 maja 

A jednak dali podwyżkę. Dzisiaj otrzymałem przeszeregowanie z dwuletnim opóźnieniem. 

Finansowo żadna korzyść, bo zarobki w r. 1975 były [o] 500 zł niższe niż w r. 1974. I poza tym 

czekałem aż dwa lata na spełnienie przyrzeczenia dyrektora wyrównania przy najbliższej okazji 

krzywdy, zaistniałej przy zmianie systemu płacowego w lutym 1974 roku, kiedy to przeszliśmy na 

system bezpodatkowy.

30 maja 

W Piekarach Śląskich biskup katowicki w kazaniu do setek tysięcy pielgrzymów prosił o mo-

dlitwę za dusze siedmiu górników, którzy zginęli w kopalni węgla w Miechowicach. Oficjalny 

komunikat miał się ukazać dopiero dnia 1 czerwca br.

6 czerwca 

Zielone święta. W tym roku nie sprzedawano tataraku w Katowicach. Dotychczas ukazywał 

się w tak małych ilościach, że zrobiliśmy tylko bukiet do flakonu, a nie rozsypaliśmy go na kory-

tarzu, przed drzwiami. Zamierają dawne obyczaje.

16 czerwca

Dzisiaj zakończyła się moja prywatna wojna ze ZBoWiD-em. W Katowicach otrzymałem 

zaświadczenie, uprawniające mnie do skorzystania z wcześniejszej emerytury. Jeszcze tylko 748 

dni udawania, że pracuję.

24 czerwca

Godzina 20:50. W programie telewizji produkuje się Jaroszewicz na temat podwyżki cen, 

oczekiwanej zresztą od początku br. Potrzebowali sześciu miesięcy plotek, by przygotować teren 

do dzisiejszego występu. Dlaczego wybrali sobie na te „zmiany w poziomie cen” (gdzie tam pod-

wyżki)… noc świętojańską?

25 czerwca

Rozruchy w Radomiu. Jaroszewicz odwołuje podwyżki cen. (Zapomina Jaroszewicz o „zmia-

nach w poziomie cen”.) W ciągu dnia ludzie wypróżnili sklepy. My, jak zwykle, nie zrobiliśmy 

zapasów, bo byliśmy za leniwi.

28 czerwca

Komedii ciąg dalszy… Dzisiaj organizowany jest „spontaniczny odruch narodu, popierającego 

pierwszego sekretarza”. Wyganiają ludzi z pracy na manifestację. Jak zwykle, ja znalazłem drogę 

na stację kolejową w drodze do domu. Nie jestem „spontaniczny”.

2 lipca

Gierek produkuje się w telewizji. Nawet nacjonalista nie wymieniłby w swej mowie tyle razy 

„Polska, Polak, ojczyzna, naród, rodacy…”.
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4 lipca

Wczoraj Izraelczycy śmiałym atakiem, rajdem powietrznym, uratowali zakładników z  rąk 

Palestyńczyków w Ugandzie.

13 lipca

W Krakowie. Bożena zdała na Akademię Rolniczą, ale nie [została] przyjęta. Przeżyłem głę-

boko ten jeszcze jeden niesłuszny zawód. System kastowy, partyjny tzw. Polski (czerwonej szlach-

ty) odrzuca raz jeszcze. Gorzkie myśli na temat Ojczyzny…

31 lipca

Godzina 5:10 rano. Popłakałem się z okazji zwycięstwa Polaków nad Rosjanami w siatkówce 

na olimpiadzie.

1 sierpnia

Dziewięć lat dojeżdżania pociągiem do pracy w Katowicach.

12 sierpnia 

Epilog kryzysu cukrowego: w  biurze sprzedano nam po pół kilograma cukru na osobę. 

Kłopoty z cukrem od chwili ogłoszenia nieudanej podwyżki cen.

14 sierpnia 

Dziesiąta potęga przemysłowa świata wydaje kartki na cukier, eufemistycznie nazywane 

w  mowie-trawie „biletami towarowymi”. Pojętni uczniowie semantyki Stalina. Po trzydziestu 

dwóch latach nie ma cukru w kraju cukrem słynącym.

5 września 

W telewizji Gierek z uwerturą w stronę Kościoła. Chciałby zrobić z Kościoła naganiacza klasy 

robotniczej do spokojnej roboty.

9 września 

Do wiadomości o sensacyjnej ucieczce MIG-25 do Japonii w ubiegły poniedziałek (6 wrze-

śnia) doszła informacja o zgonie Mao Tse-tunga. Chyba końca świata nie będzie?

3 listopada 

Mogę sobie pogratulować, „mój” kandydat Jimmy Carter (na niego stawiałem) został prezy-

dentem Stanów Zjednoczonych.

28 listopada 

W kościołach odczytano list biskupów polskich w sprawie prześladowania religii w Polsce. 

Mocne słowa w chwili, gdy ambasador sowiecki jedzie do Chin.

13 grudnia 

Idę na urlop kombatancki; dodatkowych dziesięć dni, dodanych do urlopu pracowniczego.

24 grudnia 

Przy skromnej wigilijnej wieczerzy wspominamy m.in. tych, którzy Wigilię spędzają w wię-

zieniu za Radom i Ursus.
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31 grudnia 

Rok ten zapisał się jako gorszy gospodarczo od poprzedniego. A  przejdzie do historii 

jako rok Ursusa i Radomia. Mnie do wcześniejszej emerytury [zostało] już tylko osiemnaście 

miesięcy.

1977

1 marca

Jeszcze tylko 490 dni do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

4 marca

Straszliwe trzęsienie ziemi w Rumunii.

11 marca

Od trzech miesięcy szukam na Śląsku (a Bożena w Krakowie) atramentu. W ten sposób na li-

stę nonsensów wchodzi jeszcze jeden brak rynkowy. W prasie i telewizji „cacy-cacy”, w pierwszej 

dziesiątce potęg przemysłowych świata. A jakże! Cukier już też się uwiecznił w postaci bonów 

towarowych, które miały zniknąć z końcem ubiegłego roku. Mamy jeszcze jeden środek obiego-

wy: obok bonów dolarowych PKO – bony cukrowe.

27 marca

Ukazał się falsyfikat książeczki kardynała Wyszyńskiego pt. Kazania świętokrzy-
skie.4 Wydawnictwo Rycerza Niepokalanej wydało w  tej sprawie oświadczenie o  fałszerstwie, 

dokonanym we… Włoszech. Przez kogo? Są przecież karzełki w Polsce.

8 kwietnia

Dziś pociąg do Katowic, do pracy spóźnił się tylko 55 minut. Już bez zdziwienia patrzyłem 

na prezentera telewizji katowickiej, który triumfalnie stwierdził, że mimo opadów śniegu pociągi 

kursowały bez opóźnień. Bujanie stało się drugą naturą oficjalnego Polaka.

12 kwietnia

Znak czasu: Kaziura wezwana na milicję, która zainteresowała się… naszymi meblami. Czy 

czasem nie daliśmy łapówki w sklepie meblarskim, bo za szybko dostaliśmy meble?!? W roku 

1977! I co tu mówić o „human rights”.

15 kwietnia

Przed paroma dniami w Warszawie otwarto wystawę nauki i techniki sowieckiej. Teraz 

w Katowicach, w zakładach pracy wyznacza się codziennie ludzi do zwiedzania. Ładuje się 

do samochodów i robi się tłok na wystawie. Wszystko na rozkaz: zainteresowanie i entu-

zjazm.

4
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18 kwietnia

W sklepach pokazało się masło po 17 zł za ćwierć kilograma, w sumie o pół złotego tańsze od 

normalnego masła. To zostało nazwane „śmietankowym”. W prasie nie pochwalili się tą obniżką 

ceny, co wzbudziło podejrzenia konsumentów. Przy bliższym kontakcie z tym niby-masłem oka-

zało się, że ma dużą domieszkę łoju. Tak się „reguluje” ceny w odwecie za Radom.

22 kwietnia

Na socjalistycznym rynku ludzi pracy zabrakło ziemniaków od poniedziałku (18 kwietnia). 

Ale za to przedłużono wystawę nauki i techniki sowieckiej. „Dziś znów nas wiozą na wystawę, 

tych, co byli i tych, co nie byli”. „To dobrze jest tak przejechać się w czasie pracy”. Urywki pod-

słuchanej rozmowy w pociągu do Zabrza.

23 kwietnia

Nabiera chorobliwych cech mania malowania frontonów budynków, obojętnie czy to będzie 

Zabrze, czy też Katowice. 1 maja daje znać o sobie szybkościowym zamalowywaniem, swoistym 

obrzędem panującego systemu.

Odpoczywam od telewizji. Przeciągnęli strunę z tą wazeliną sowiecką, aż kipią od niej tele-

wizory. Kiedyś nasi dziadowie byli bardziej austriaccy aniżeli sam Franz Jozef, dzisiejsi władcy 

pobijają wszelkie rekordy „przy Tobie stać będziemy…”.

Zaproponowałem Kaziurze pomoc przy obieraniu ziemniaków do obiadu. „Ha, ha, ha” – usły-

szałem w odpowiedzi. „Już od tygodnia nie ma ziemniaków w sklepach”.

27 kwietnia

Życzliwy partyjny ostrzega mnie, że jest ciche zarządzenie, [aby] nie dać należnej podwyżki 

tym, którzy nie zjawią się na pierwszomajowym pochodzie.

30 kwietnia

Kupując rano chleb tzw. francuski, dowiedziałem się, że już nie kosztuje 4 zł a 6. Nie podzie-

lono się w prasie tą wiadomością z konsumentami. Imbryk elektryczny za 220 zł, dziś zobaczyłem 

na wystawie sklepowej z nową ceną: 420 zł. Odwet za Radom: to czego nie uzyskali za jednym 

zamachem, to robią powoli i pojedynczo.

1 maja

Już po raz dwudziesty drugi (tyle minęło od mojego przyjazdu do kraju) nie wezmę udziału 

w pochodzie pierwszomajowym. Ale w tym roku czuję, [że] będzie mnie to kosztowało więcej niż 

w przeszłości, choćby tylko dlatego, że do emerytury zostało mi czternaście miesięcy.

2 maja

W biurze atmosfera przygnębienia. W niedzielę na pochód przyszło zaledwie 50 proc. ludzi, 

stąd łatwiej było skontrolować i zapisać nieobecnych, którym grożą wstrzymaniem zamierzonych 

na ten rok podwyżek płacy.

3 maja

O 3 maja w obecnym układzie w Polsce, oficjalnie oczywiście, wie się tylko tyle, co napisze 

Tygodnik Powszechny. Poza tym zmowa milczenia zaplutych karłów, które pilnują 2 maja ściąga-

nia dekoracji pierwszomajowych jeszcze przed godziną 7:00 rano, by czasem nie przetrwały do 

3 maja.

05 Archeologia pamieci indd 224 2012-10-31 10:37:11



4 maja

Woda sodowa w sławetnych ulicznych saturatorach podrożała: czysta z 30 gr na 50 oraz z so-

kiem ze złotego na półtora złotego.

6 maja

Po raz pierwszy od miesięcy udało mi się kupić filet z dorsza. Sytuacja na froncie rybnym 

chyba jest gorsza aniżeli z mięsem. Interesujące jest, co poda rocznik statystyczny: jakie będzie 

spożycie mięsa „na ryło”.

9 maja

Chociaż rocznica zakończenia wojny jest uznana od dwóch lat za święto państwowe, to dzień 

wolny „kombinują” z wolną sobotą, by nie dać za dużo wolnego.

Patrząc w telewizji na komedię zmiany warty z okazji trzydziestej drugiej rocznicy zakończe-

nia wojny, wracam pamięcią do owego dnia w 1945 roku, który „zaskoczył” nas w Anglii…

12 maja

Z Krakowa dochodzą wieści o bestialskim zamordowaniu studenta, działacza KOR (Komitetu 

Obrony Robotników).5 Studentom na uczelniach podano do wiadomości, że spadł ze schodów, 

będąc w stanie upojenia alkoholowego. Tylko skąd to poderżnięte gardło? I niewydanie zwłok 

rodzicom? A poprzednie pogróżki? 

13 maja

Masówka w pracowni „Biprometu”. W niedzielę tzw. czyn partyjny. Zaproszenie pod adresem 

niepartyjnych: „Kto przyjdzie, proszę podnieść rękę”. Nikt nie podnosi. Sytuację dla nich ratu-

je kierownik działu, polecając kierownikom pracowni spisać chętnych. Wciąż realna jest groźba 

utraty ewentualnej podwyżki, której jeszcze nie ogłoszono. Na razie trwają przesłuchania partyj-

nych, którzy nie zjawili się na pochodzie pierwszomajowym.

14 maja

W  pracy dalsze naciski, by wziąć udział w  jutrzejszym czynie partyjnym. Nawet życzliwi 

ludzie mówią, że opłaca się za podwyżkę (500 zł + premia = 850 zł miesięcznie) pracować łopatą 

w czynie przez cztery godziny. Do tego stopnia doszła deprawacja obu stron: naciskających i na-

ciskanych. Jedni łamią ustanowiony przez siebie porządek prawny, drudzy sprzedają się za cenę 

soczewicy.

15 maja

W Nowej Hucie poświęcenie pierwszego kościoła.6

17 maja

Reakcja na zbrodnię krakowską: obojętność połączona ze strachem.

Gazeta Dziennik Zachodni z pół złotego do złotówki. Pieczarki z 50 zł za kilogram na 64 zł. 

To tylko parę przykładów, na które zwróciłem uwagę ze względu na ruch cenowy.

5

6
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24 maja

W ZSRS odsunięcie Podgornego.7 Znika z Biura Politycznego rzekomo w związku z nową 

konstytucją. A może nie tylko dlatego.

25 maja 

A jednak dostałem podwyżkę. Wprawdzie argumentowali to tym, że w przyszłym roku prze-

chodzę na emeryturę; no, niech im tak będzie. Drugi grzybek do zupy: wbrew wszelkim znakom 

na ziemi i niebie, zostałem wyznaczony na wyjazd w lipcu do Stanów Zjednoczonych. Z różnych 

powodów postanowiłem zrezygnować. Jednym z nich była… chęć zobaczenia zdziwionych py-

sków.

29 maja 

Już od kilku lat znikły z ulic Katowic sprzedawczynie tataraku.

31 maja 

W sejmie klakierów w następującej kolejności głos zabierali tzw. posłowie potępiający KOR, 

przedstawiciele ZSL, SD, PZPR, „Znak” (Auleytner8), bezp[partyjni] ChSS (Chrześcijańskie 

Stowarzyszenie Społeczne). Jaki wachlarz poważnych partii politycznych – ktoś nieznający praw-

dy mógłby powiedzieć! A to tylko szyldy.

1 czerwca

Jakże wstrętnym widowiskiem uraczyła nas telewizja z okazji zakończenia głodówki jedena-

stu osób w kościele warszawskim. Tzw. publicysta Bartosz Janiszewski9 „zrobił” wywiad z pro-

kuratorem w sprawie zabójstwa, ach nie – tragicznego wypadku Stanisława Pyjasa w Krakowie. 

Janiszewski staje w obronie Sokratesa i Chrystusa, do których rzekomo porównał się Michnik 

z KOR-u (Komitet Obrony Robotników uwięzionych za Radom i Ursus).

3 czerwca

W prasie i  telewizji trwa akcja zohydzania KOR-u, radomskich robotników, pamięci kra-

kowskiego studenta Pyjasa. Wrażenie niesmaku. Do akcji włączyli się dwaj panowie Gierek 

i Jaroszewicz, który nawet użył określenia „teatralna głodówka”, mówiąc o głodówce w warszaw-

skim kościele, zakończonej we wtorek.10

Ludzie, którzy byli wczoraj w  Oświęcimiu i  Raciborzu, widzieli kolumny wojska rosyj-

skiego, posuwające się na wschód. Jeden partyjniak skomentował głupio: „Ruskie wycofują się 

z Polski”.

7

8

9

10
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8 czerwca 

W blisko rok po Radomiu sytuacja na rynku mięsnym jest beznadziejna. W tych dniach znikł 

chleb tzw. błonwit. Chyba rozpoczął się przednówek. Sklepy puste, a w gazetach, telewizji coraz 

więcej zobowiązań i towarów dodatkowych na rynek konsumpcyjny.

16 czerwca 

Jak było do przewidzenia, w  ZSRS Podgorny złożył rezygnację z  Prezydium [Rady 

Najwyższej] ZSRS.

17 czerwca 

Pierwszy raz Kaziura pomyliła się i dała mi mięsne śniadanie do pracy. My, pomimo aggiorna-
mento, w dalszym ciągu przestrzegamy w naszym domu piątkowych postów. Obawiam się, że i w li-

turgii jesteśmy tradycjonalistami, i ten jakby nawrót do protestantyzmu nie bardzo nam odpowiada.

26 czerwca 

Radio Tirana11 w porannej audycji poświęciło swój komentarz pierwszej rocznicy Radomia.

23 lipca 

Wczoraj miała miejsce katastrofa kolejowa między Rudą Śląską a Biskupicami. Siedemnastu 

zabitych. Pociąg pośpieszny, we mgle, najechał na stojący na trasie pociąg elektryczny.

25 lipca

Gazety milczą o piątkowej katastrofie kolejowej. W szpitalu górniczym, niedaleko naszego 

domu, do ofiar nie dopuszczają miejscowych lekarzy, dojeżdżają do nich lekarze kolejowi.

26 lipca

Cicho, bez fanfar wypuścili dziewięciu działaczy KOR i  resztę robotników radomskich. 

W prasie jak makiem zasiał: cicho.

W Biskupicach, figura chwilowo odsunięta na skutek budowy drugiej „żyły” drogi z Zabrza do Biskupic, 

u wylotu ul. Kasprowicza, została postawiona na nowym miejscu, kilka metrów dalej od starego miejsca.

5 września

Z powrotem w pracy po trzytygodniowym urlopie. W obecnym systemie przebywanie przez 

tak długi okres czasu poza miejscem pracy nie przechodzi bezboleśnie. Zobaczymy, co będzie. 

A do emerytury już tylko dziesięć miesięcy.

15 grudnia 

Siódma rocznica „wypadków” na Wybrzeżu (eufemicznie na rzeź robotników, trzystu za-

bitych). Ten, którego robotnicy wynieśli na stolce władzy, nie pozwolił nawet na najmniejszą 

wzmiankę w „wolnej” prasie.

30 grudnia 

W  Polsce, w  Warszawie, prezydent USA Carter musiał obecnym władcom przypomnieć 

Konstytucję 3 maja, stawiając ją na równi z Deklaracją Niepodległości Stanów Zjednoczonych 

i konstytucją francuską. 

11
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Wysłuchałem bezpośredniej transmisji konferencji prasowej Cartera z  hotelu „Victoria”, 

nadanej przez Radio Wolna Europa. Próba dywersji ze strony przedstawiciela polskich baptystów. 

Chęć zwrócenia konferencji w stronę nie-polskich problemów przez takich panów, jak Wojna12, 

Zakrzewski13 i jeszcze jednego typa.

1978
3 stycznia 

Moje krytyczne uwagi pod adresem KOR wywołały scysję między mną a przyjacielem domu 

– Ziutkiem Czarnieckim. Dodałem do sporu jeszcze prezydenta Cartera.

6 stycznia 

Wieczorem ksiądz na kolędzie u nas. Przeciętny Ślązak. Rzadki przypadek, by ksiądz starał się 

o wyjazd z kraju nie na misję, a do „Vaterlandu”. Rozmowa nie kleiła się nam, chociaż obie strony 

bardzo się starały. Nie mogę wyjść z podziwu, że Kościół polski, spełniający tak historyczną rolę 

obrony polskiej racji stanu, ma tutaj takiego przedstawiciela.

7 stycznia 

Kaziura wróciła ze sklepu z informacją, że chyba ceny pójdą w górę, bo ekspedientki wycofały 

z półek niektóre artykuły żywnościowe. W przyszłym tygodniu rozpoczyna się konferencja par-

tyjna, więc czegoś ludzie „oczekują”.

8 stycznia 

W  wieczornym programie ([godzina] 19:30) Radia Wolna Europa wspomnienie o  Pawle 

Jasienicy pióra Andrzejewskiego.

10 stycznia

Pociąg do pracy (do Katowic) miał tylko półgodzinne opóźnienie. Kolejarze mają swoisty 

sposób uczczenia oficjalnych galówek. Tym razem pomyśleli o drugiej konferencji partyjnej.

11 stycznia

W biurze odczytano nam zarządzenie, zgodnie z którym za opóźnienie pociągu i w kon-

sekwencji spóźnienie do pracy odpowiada pracownik. Nie jest to przyznanie się do fiaska? 

Trzydzieści cztery lata [to] za mało, by pociągi jeździły punktualnie?

14 stycznia

Już tylko sto dni dzieli mnie od emerytury.

15 stycznia

Ostatni termin sprawdzania list wyborczych do tzw. wyborów Rad Miejskich. Jak zwykle nie 

poszedłem i tym razem. Na pewno zrobił to już za nas, nieproszony, lojalny teść.

12
Trybuny Ludu

13
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19 stycznia

Mr. Czutta z „Univac” – Wiedeń, przywiózł mi egzemplarz Newsweeka z 9 stycznia 1978 roku, 

a w nim wiadomość – artykuł o nowo mianowanym prezesie „Federal Reserve Board” Mr. G.W. 

Miller14 (w ważności drugie miejsce po prezydencie USA), ten sam, którego byłem tłumaczem 

w czasie jego odwiedzin Huty Metali Nieżelaznych w Szopienicach.

[…]c

24 stycznia

W  rocznicę śmierci Mamy poszedłem do kościoła Mariackiego po drodze do pracy, 

w Katowicach. Kościół dopiero po remoncie. Przykry widok skutków aggiornamento: usunięty 

ołtarz główny, a kościół swym wyglądem zbliżał się do zboru protestanckiego. Ktoś przegiął przy-

słowiową pałę z tą nowoczesnością, zapomniał o tym, że człowiekowi o niezbyt rozbudowanej 

wyobraźni trzeba pomóc oprawą, ceremoniałem itp.

25 stycznia

W biurze kierownik działu wystąpił do dyrekcji z propozycją pięciusetzłotowej podwyżki dla 

mnie, chcąc podwyższyć podstawę wymiaru emerytury w związku ze zbliżającą się moją emeryturą.

28 stycznia

Kierownik działu T.A. nie mógł odmówić sobie przyjemności wręczenia mi, natychmiast po 

przyjściu do pracy, papierka dekretującego podwyżkę dla mnie. Pierwszy wypadek w biurze, żeby 

pracownik w trzech kolejnych latach otrzymał podwyżki i do tego niepartyjny. Ale też to, jak na 

razie, pierwszy przypadek wcześniejszej emerytury w historii biura.

1 lutego

W biurze „naciągają się” ze mnie, że nie choruję, jak to ma miejsce z idącymi na emeryturę, 

którzy już na dwa lata przed terminem „chorują” nieraz po pół roku.

4 lutego

Z biura wziąłem sobie czarny mazak, który przyda mi się podczas jutrzejszych wyborów do 

niezmywalnego podkreślenia kandydatów na radnych miejskich.

5 lutego

Do lokali wyborczych poszliśmy oddzielnie: Kaziura i Bożena rano, a ja wieczorem. Odegraliśmy 

komedię. W sposób zupełnie dowolny wykreślaliśmy nazwiska tzw. kandydatów na radnych. Znudzenie, 

zmęczenie komisji wyborczej, obojętność po stronie wrzucających kartki do urny i biedni harcerze za-

miatający co chwilę świątynię demokratycznych swobód i pozdrawiający, zupełnie jak w lokalu: „dobry 

wieczór” i „dobranoc”,  „dziękuję”. Człowiek odczuwa wstręt do siebie, że bierze udział w tak poniża-

jącym widowisku, nawet wtedy, gdy protestuje mazakiem. Tak musi chyba wyglądać stan nieważkości.

16 lutego

Oficjalne wazeliniarstwo osiąga niebywałe szczyty. Trybuna Robotnicza (katowicka) drukuje 

dwie strony wspomnienia Lońki Breszniewa (breszyć – po rosyjsku kłamać) z okresu wojny. Za 

14

c 
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Sasów i ostatniego króla upadlały się jednostki z tzw. magnaterii, którym nieobce były łapówki, 

wypłacane przez ambasadora rosyjskiego. Śliniły się i płaszczyły, ale to, co dzisiaj robią tzw. dy-

gnitarze, przerasta ludzkie pojęcie. Jeszcze w Moskwie nie zdążył kichnąć, a tu mu chórem, uwie-

lokrotnionym przez środki masowego przekazu, gromko odpowiadają: „Na zdrowie towarzyszu 

generalny sekretarzu, drogi Lońko”. 

To na górze. A na dole? Naród zobojętniały, gdy go spędzą na masówki, bije brawo, w wy-

borach wrzuca kartki, które mu wkładają, nie chce pofatygować się za kurtynę, bo i tak to nic 

nie da („oni już dawno przygotowali sobie wyniki”), marznie w kolejkach za mięsem, psioczy 

na porządki i opowiada kawały na temat „przewodniej siły narodu”, i dalej do miejsc pracy, by 

udawać, że pracuje.

19 lutego

Namawiam kogo się da, poczynając od Kaziury, do pisania relacji i wspomnień. Trzeba dać 

świadectwo prawdzie, trzeba przeciwstawić się, choćby tylko na razie do „szuflady”, świadomej, 

na szeroką skalę zakrojonej, od trzydziestu trzech lat prowadzonej akcji fałszowania historii. 

Wspomnienia, póki jeszcze służy pamięć, będą dla przyszłego badacza naszych czasów jedynym 

źródłem poznania prawdy, która jest uporczywie spychana do podziemia świadomości narodowej.

26 lutego

Płaszczenie się oficjalnych czynników wobec moskiewskich pracodawców przechodzi wszel-

kie granice przyzwoitości. Wazelina cieknie z ekranów telewizorów. Najgorsze w tym wszystkim 

jest to, że ogół jest do tego stopnia zobojętniały, że go to wcale nie razi, bo po prostu nie zauważa 

tego smutnego widowiska.

1 marca

Zbliżają się Święta Wielkanocne, więc czynniki zaczynają oszczędzać teraz mięso, by rzucić 

je w większej (?) ilości, jak normalnie na rynek.

8 marca

I  znów szał ogarnął cały kraj. „Dzień Kobiet”, więc każdej kwiatek, a  od każdej pół litra 

[wódki] za to. Z jednej strony hipokryzja: kobiety niby równo uprawnione, za tę samą pracę do-

stają mniejsze wynagrodzenie od mężczyzn, mniej [jest] kobiet na eksponowanych stanowiskach 

i druga zmiana w gospodarstwie domowym. Z drugiej strony jeden raz w roku widzi się kobiety 

i daje się im kwiatek. A te „głupie” biorą go w najlepszej wierze. Pracy oczywiście w biurach w tym 

tygodniu nie ma, a na ulicach widzi się dużo kobiet o zachwianej równowadze.

13 marca

W zaopatrzeniu w artykuły żywnościowe bez zmian na lepsze. Np. od trzech miesięcy nie 

uświadczysz filetów z dorsza, masło łojowe za ćwierć kilograma 17 zł wkradło się skromnie do 

sklepów, już teraz panuje bezkonkurencyjnie na półkach. Metoda stopniowego pogarszania ja-

kości podstawowych artykułów: masła, chleba oraz cierpliwego podwyższania cen święci swe 

triumfy. 

Dziś władza ludowa w osobach przedstawicieli Rady Osiedlowej wkroczyła w nasze progi. 

Życzliwi lokatorzy tego budynku (nie zasługują na miano sąsiadów), którzy sami swymi samo-

chodami zryli dotychczas pokryte trawą podwórze, „uprzejmie donieśli”, że to my. Odprawiłem 

facetów z kwitkiem, nie dając się sprowokować do normalnej w tym kraju w tej sytuacji pysków-

ki i rewanżowego „uprzejmego doniesienia” na prawdziwych sprawców. Jest to drobny przykład 

05 Archeologia pamieci indd 230 2012-10-31 10:37:12



tego, czym PRL obdarzyła nas, dobierając mieszkańców budynku mieszkalnego. Metoda prostac-

kiego rządzenia: dobrze jest mieć ludzi skłóconych, łatwiej się nimi rządzi.

18 marca

Z dniem dzisiejszym podwyższono ceny benzyny tylko o 20 proc. I znów winien jest ten zgni-

ły Zachód, z którego musimy sprowadzać coraz więcej materiałów pędnych. „Starszy brat” pod-

wyższył ceny tydzień temu o 100 proc. Tylko, czy my nie sprowadzamy ropy od „starszego brata”?

24 marca

Nawet głupie kwiatki doniczkowe podrożały.

18 kwietnia

Flota rybacka rośnie nam niemal codziennie, ale dorsza nie widzimy „od wieków”. O mięsie 

należy zanotować postęp: już nie podają, ile mięsa spożywa Polak, nie porównują spożycia z po-

przednimi latami.

22 kwietnia

Dowiaduję się z Dziennika Telewizyjnego, że Lenin był orędownikiem niepodległości Polski. 

Można i tak.

W drodze do pracy w Katowicach minąłem dziesięć kiosków i nie znalazłem w żadnym z nich 

proszku do prania w pralkach elektrycznych.

23 kwietnia

Przy dekoracji Gierka jakimś orderem Breżniew skazał, że „Polska dostała niepodległość na 

podstawie dekretu podpisanego przez kogoś tam”.

26 kwietnia

8,4 litra czystego spirytusu na „ryło” jednego Polaka. Do 10 litrów, spijanych w  czasie 

Królestwa Kongresowego, już niedaleko. Wniosek z tego porównania chyba oczywisty. Od roku 

1966 do 1977 spożycie wzrosło dwukrotnie. To też ma swoją wymowę. Rozpijanie narodu święci 

trumfy. Do katastrofy chyba tylko jeden krok.

27 kwietnia

W  prasie i  telewizji wciąż krzyk na temat bomby neutronowej. Trochę to niezrozumiałe 

w świetle oczywistej prawdy: jaka różnica od jakiej bomby zginie się? Perfidne oburzenie polega 

na tym, że nie ta strona ją ma.

28 kwietnia

Ostatnio pojawiło się takie mnóstwo kawałów na milicję, że nie może być wątpliwości o cen-

tralnym ich propagowaniu.

1 maja

Dwudziesty drugi 1 maj w kraju, w moim zawodowym życiu – ostatni. Zamykam swoją ka-

rierę, nie splamiwszy się, choćby jeden raz, udziałem w pochodzie.

W Dzienniku Telewizyjnym sceny będące dnem upadku. Kwiat rzucony z trybuny przez Gierka, 

złapany w powietrzu przez jakiegoś [typa] z obleśną twarzą, został ucałowany i całus przesłany do 

miotacza kwiatów z trybuny. A na tegorocznej trybunie pojawiła się po raz pierwszy pierwsza dama.
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3 maja

Wciąż jeszcze nieobchodzone święto narodowe. W Częstochowie zlot Armii Krajowej.

16 maja

Zjawiły się filety z dorsza. Cena skoczyła z 32 zł za kilogram na 65.

25 maja

Wracając z Kaziurą od Bożeny w Krakowie, jechaliśmy w ten dzień Bożego Ciała przez Ojców, 

Piaskową Skałę. W tej ostatniej trafiliśmy na procesję: straż pożarna ze sztandarem, czarno ubrani 

obywatele miasta, niosący baldachim, obywatelki miasta w jednokolorowych sukienkach, niosące 

feretrony, dzieci na biało, bijące dzwony… zupełnie, jakby się czas zatrzymał. Zdawało się nam, 

że jesteśmy w Tarnopolu…

5 czerwca 

Od dziś mięso lepszych gatunków (od 40 zł za kilogram w górę) będzie można nabyć tylko 

w sklepach tzw. komercyjnych, oczywiście po wyższej cenie. Tak się ukrywa podwyżki cen, któ-

rych oczywiście nie potrzeba ogłaszać w prasie. Rolę zawiadamiających przejmują panny sklepo-

we w sklepach mięsnych. Tak wyglądają osławione konsultacje z narodem.

16 czerwca 

Kapitan Krystyna Chojnacka-Liskiewicz, po opłynięciu na „Mazurku” świata, po dwóch la-

tach wpłynęła do portu w  Gdańsku. Przy powitaniu ucałowała rękę ojca. Po takim wyczynie 

pierwsza kobieta świata skromnie skłania głowę przed rodzicami. Chyba zasłużyła sobie na mia-

no pierwszej kobiety roku!

27 czerwca 

A w telewizji wygłup przydługi z lotem Polaka w kosmos.

11 lipca 

Przygotowałem pismo z  wypowiedzeniem pracy w  związku z  przejściem na wcześniejszą 

emeryturę. Postanowiłem je wręczyć 13 lipca. Lubię trzynastki.

13 lipca

Złożyłem wypowiedzenie pracy w „Bipromecie” w Katowicach.

17 lipca 

Po raz pierwszy od jakiegoś roku udało się Kaziurze dostać tłustej krajanki (tłusty biały ser). 

A w prasie i  telewizji produkcja mleka wzrosła do jakichś tam niebotycznych szczytów, masło 

prawdziwe jest w dalszym ciągu rzadkością… Przed chwilą (godzina 19:00) radio BBC podało 

wiadomość o zgonie następcy tronu w Rosji, tow. Kułakowa.15 Nomen omen. Będzie się musiała 

Lońka Breszniew męczyć sprawowaniem władzy, aż znajdzie się nowy następca.

15
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19 lipca 

Z biura wyjechałem rano, tak że nie byłem na spotkaniu kombatantów, na które mnie zapro-

szono. Powiedziałem im, że wobec nieuznawania jednej połowy mojej działalności kombatanc-

kiej, nie wiem, która połowa miałaby uczestniczyć w zebraniu.

21 lipca

„Oklaski wysokiej izby upoważniają mnie do stwierdzenia, że izba przyjęła jednomyślnie…”. 

Znak czasów, w jakich przyszło nam żyć. Tzw. Marszałek tzw. sejmu tak zakończył posiedzenie 

z okazji powitania polskiego kosmonauty.

25 lipca

W biurze dostałem pisemko kwitujące dziesięć lat pracy w „Bipromecie” w sposób typowy dla 

systemu, którego naczelnym celem jest humanizacja pracy i stosunków międzyludzkich. „W od-

powiedzi na pismo z dn. 13 VII 1978 r. uprzejmie zawiadamiam, że wyrażam zgodę na rozwią-

zanie umowy o pracę z dn. 30 IX 1978 w związku z przejściem na emeryturę”. Podpis dyrektora 

„Bipromet” – Adam Łukasik.

26 lipca

W południe naganiacze w biurze wypędzili na „manifestowanie wdzięczności ZSRS za udział 

Polaka w  locie w kosmos”. Oczywiście powitanie odbyło się bez mojego udziału. Niemal co-

dziennie tworzą nowych bożków, którym trzeba oddawać hołdy. Już ta galówka trwa tygodnie 

i nie widać jej końca. Im dłuższe kolejki za mięsem, tym więcej bicia w tarabany i dęcia w trąby 

wielkości…

29 lipca 

Wpadł mi w rękę Głos, niezależny miesięcznik społeczno-polityczny, nr 5, Warszawa marzec 

1978. Przeczytałem go jednym tchem w pociągu z Katowic do Zabrza. Znalazłem w nim cał-

kowite potwierdzenie mojej oceny sytuacji, szczególnie w odniesieniu do interpretacji wartości 

powojennego pokolenia w „Polsce ludowej”. Ładnie przeprowadzona paralela między okresem 

popowstaniowym 1863 a okresem 1945–1975.

Mnie osobiście ucieszyło wspomnienie o wielkim tarnopolaninie – Kazimierzu Pużaku16, za-

męczonym w więzieniu w Rawiczu przez, właśnie, „Polskę ludową”.

1 sierpnia

W biurze, w Katowicach, w toku dyskusji kolega biurowy, W. Pamuła, powiedział, że podoba 

mu się Stalin. Na takie dictum nie wytrzymałem, szczególnie, że przysłuchiwał się młody czło-

wiek, by nie powiedzieć, że „dziwię się, że Polak w Polsce może coś takiego powiedzieć!”. Tak 

nieświadomie uczcił rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

5 sierpnia

A do emerytury już tylko dwa tygodnie „bycia” w pracy. Czas, by zrobić bilans mego zawodo-

wego życia w Polsce ludowej.

16
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6 sierpnia 

W Castel Gandolfo umiera papież Paweł VI. Ciekawy jestem, co napisze prasa krajowa, co 

pisać będą hipokryci, którzy nie dopuścili tego papieża do odwiedzenia Polski. 

9 sierpnia

Od miesiąca rozluźniła się moja dyscyplina  pracy. Wracam do domu, zgodnie z  hasłem: 

„chcesz spokojnie dożyć renty, wracaj z pracy wypoczęty” – przed godziną dwunastą. Trzeba się 

stopniowo przyzwyczajać do innego rytmu życia. Wciąż pytają mnie w biurze życzliwi ludzie, co 

ja będę robił na emeryturze. Moje odpowiedzi są tak różne od ich oczekiwań, że nie bardzo wie-

rzą w to, co ja mówię. Ludzie są tak zniewoleni, tak odwykli od samodzielności i wolności, że ich 

przeraża moment rozstania się z machiną, w ramach której czują się bezpieczni. Na tym drobnym 

przykładzie widać, jak trudno kiedyś będzie tym ludziom zacząć żyć inaczej, wyprostować się 

i żyć pełnią niezależności i wolności.

12 sierpnia

Wiadomość z popołudniowego dziennika radia BBC: Japonia i Chiny podpisały traktat po-

kojowy. W Rzymie „po łacinie” pogrzeb papieża Pawła VI. Jaki będzie los tych dwóch wydarzeń. 

Rosjanie próbowali szantażu w sprawie traktatu podpisanego przez dwóch niedawnych wrogów.

17 sierpnia

Amerykanie przelecieli balonem przez Atlantyk.

18 sierpnia

Dowiedziałem się o  sondażu, robionym przez przedstawicieli firmy komputerowej „Univac”, 

z którą współpracowałem przez pięć lat, nie tylko w charakterze tłumacza, w sprawie prezentu dla 

mnie z okazji przejścia na emeryturę. „Ten dowód uznania za mój wkład w zupełności mi wystarcza” 

– odpowiedziałem osobie „obarczonej” obowiązkiem dowiedzenia się, czego bym sobie od nich życzył.

21 sierpnia

Dziesięć lat temu siedziałem przy radio, słuchając o tym, co działo się w czeskiej Pradze. Siedem 

tysięcy czołgów rosyjskich wkroczyło do Pragi przy akompaniamencie „Kde domov muj”, śpiewa-

nego przez zrozpaczonych Czechów. Nie zabrakło wśród inwazorów i ludowego Wojska Polskiego.

Jak ten czas leci! Już dwadzieścia dwa lata od polskiego października i dziesięć lat od stłumie-

nia czeskiego „socjalizmu z ludzką twarzą”.

26 sierpnia

O godzinie 19:35 telewizja krajowa podała informację o wyborze nowego papieża, którym 

został Jan Paweł I. Pro domo sua: moje przewidywania sprawdziły się w 50 proc.: wybór był szybki, 

tylko nie wyszedł mi kandydat – arcybiskup Florencji. 

10 września

Pielgrzymka kombatantów lotników i marynarzy do Częstochowy. Wręczenie wotów przez 

te dwie grupy. Olbrzymie tłumy na wałach, nie mówiąc już o placu nad wałami. Nawet ja pierw-

szy raz w kraju zrobiłem się „na choinkę”, z odznaczeniami wojennymi na marynarce.

22 września

Nareszcie ostatni dzień „obecności” w pracy. 
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Spotkanie z przedstawicielami firmy amerykańskiej „Univac” (z Wiednia), którzy specjalnie 

przyjechali, by się ze mną pożegnać, podziękować za współpracę i obdarzyć pięknym podarun-

kiem wraz z listem, cenniejszym od wszystkiego innego. W pociągu do domu myśli: stoi przede 

mną konieczność zrobienia krótkiego bilansu mojej pracy zawodowej (raczej: zarobkowej) w lu-

dowej demokracji. Chciałbym się rozliczyć wobec siebie z dwudziestu dwóch lat pobytu w kraju.

29 września

Zmarł papież Jan Paweł I po trzydziestu czterech dniach najkrótszego w historii Kościoła 

pontyfikatu.

30 września

Nadszedł wreszcie ten dzień. Rano pojechałem do biura, by przejść, nie spiesząc się, ulicą 

Warszawską za parę minut przed godziną siódmą i zobaczyć goniących do pracy ludzi, już w tej 

chwili skazanych na spóźnienie. Perwersyjna przyjemność: ja to już mam za sobą, mogę się za-

trzymać w tym owczym pędzie do nikąd.

Ten system wszędzie wprowadza swoją obrzędowość. Nie przyprawiło mnie moje ego o za-

rozumiałość, że żegnał mnie dyrektor dużej instytucji (tysiąc zatrudnionych), w towarzystwie dy-

rektora ds. technicznych, dyrektor ekonomiczny, kierownik działu, kierownik pracowni, przewod-

niczący Rady Zakładowej, kierownik działu kadr, ba – nawet sekretarz POP PZPR. Poświęcili mi 

po godzinie (każdy) swego cennego czasu.

Koledzy z pracowni organizacji zrobili mi niespodziankę dwoma bukietami kwiatów (jeden 

dla Kaziury), czego ja nie skwitowałem, jak nakazywałaby mi obrzędowość systemu, koniaczkiem, 

kawą itp. Na pożegnanie mogłem im powiedzieć, co będę robił na emeryturze: w służbie mojej 

małej ojczyzny będę ją ratował przed zapomnieniem.

14 października

Samobójstwa przez powieszenie dokonał mój były kierownik pracowni w „Bipromecie”, inż. 

Benedykt Janusz.

16 października

Kaziura mówi do mnie: „Wojtyła został wybrany na papieża”. Cały dzień byliśmy zajęci wspo-

mnieniami snutymi przez koleżankę Kaziury Joasię Burkiewicz-Kruszyńską, odkrytą po trzy-

dziestu trzech latach; [byliśmy] do tego stopnia zaangażowani, że nie patrzyliśmy na telewizję, 

a tym bardziej nie słuchali radia. Wiadomość o wyborze doszła do nas wieczorem. Uciekło nam 

przeżycie tego „na gorąco”.

17 października

Odwiedziłem w Zabrzu seniorkę tarnopolan – panią Czarniecką Marię. Była bardzo przejęta 

wyborem Polaka na papieża. Nazwała to „bombą neutronową”, tak mocno to przeżyła, nie mogła 

zasnąć przez całą noc.

Dwadzieścia minut komentarza o  wyborze kardynała Wojtyły na papieża w  Dzienniku 

Telewizyjnym. Jan Paweł II, co oznacza ten wybór? Co się za nim kryje? Mnie osobiście nie roz-

piera duma. Ogarnia mnie dziwny lęk, jakieś przeczucie czegoś nieodwracalnego.

21 października

Otrzymałem zwrot moich wkładów do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej: aż 8564 zł. Jeszcze 

jedno ogniwo łączące mnie z biurem zostaje zerwane.
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22 października

Oglądaliśmy z Kaziurą telewizyjną transmisję z koronacji papieża Jana Pawła II od godziny 

10:00 do 13:30. Dużo polskich akcentów, cytat z Mickiewicza: „Panno [Święta], co Jasnej bronisz 

Częstochowy”, błogosławieństwo dla Ukraińców i Rusinów, parę głosów po litewsku itp.; co to 

wszystko przyniesie?

25 października

Dla skserowania materiałów tarnopolskich udałem się do mego byłego biura. Jakoś nie robi na 

mnie żadnego wrażenia miejsce pracy, w którym spędziłem dziesięć lat mojego życia. Wcale nie 

odczuwam nostalgii za pracą. Tyle ludzie mówią o tym, jak trudno jest przeskoczyć z rytmu tzw. 

pracy zawodowej do niebytu emeryta. Że (traci się) to rutyna, że codzienne zjawienie się w biurze, 

że obowiązki, że koledzy, że atmosfera małego światka, że… I jeszcze kilkanaście „że”. Ja jakoś 

tego nie odbieram, nie zauważam tego. Może dlatego, że wreszcie teraz robię już to, co lubię, i że 

jestem naprawdę w ruchu…

8 listopada

Rano w wyniku wezwania [byłem] w ZUS-ie, gdzie chcieli zobaczyć oryginał zaświadczenia 

o kombatanctwie.

7 grudnia 

Z okna widzimy komisarzy spisowych (spisu powszechnego), robiących próbę dwa lata przed 

terminem. 

8 grudnia

Dziś nas „spisano”.

9 grudnia

Dziś wypłacono mi po raz pierwszy emeryturę. Będą mi ją od teraz wypłacać w każdy dzie-

siąty dzień miesiąca.

17 grudnia

Po wczorajszej zapowiedzi pulchnego i bardzo z siebie zadowolonego „rekina” państwowego 

kapitalizmu, pana wiceprezesa „Społem”, w telewizji, że w tym roku „tego a tego” jest „tyle a tyle” 

procent więcej na rynku niż w ubiegłym roku (sukces na miarę państwową: w tym roku, a nie 

jak w poprzednim, nie zabrakło mleka, a jakże, i maku!), wyszedłem na miasto w tzw. niedzielę 

handlową i nawet chleba nie można było dostać, a cóż dopiero mówić o np. mięsie, śledziach czy 

choćby rodzynkach? Na pewno, utartym zwyczajem, rzucą w dzień wigilijny, a będą mówić, że 

towar był, a kupujących nie za wielu!

W  telewizji, w  cyklu „Drogi i  rozdroża II Rzeczpospolitej” pan „prof.” Kowalski17 włożył 

w usta prezentera taką rewelację, kwitując pakt Hitler–Stalin: „ZSRS zyskał 200 kilometrów na 

froncie z Niemcami”. I taki gnój śmie nazywać się Polakiem!

17
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1979

2 stycznia

Dzisiaj nie dostarczono chleba do sklepów… ale w radio i telewizji „nie ma kłopotów z chle-

bem i mlekiem w województwie katowickim”. Pogoda poddała surowemu egzaminowi system, 

który chciałby żyć na kredyt.

5 stycznia 

Zima wciąż trzyma (stan klęski żywiołowej) i testuje obecny system.

12 stycznia 

Zima w  dalszym ciągu trwa, nieco zelżała, ale śnieg wciąż leży, i  leży gospodarka, mimo 

szumnych zapowiedzi Dziennika Telewizyjnego. Mleko zjawia się późnym popołudniem, o ko-

munikacji lepiej nie mówić.

13 stycznia 

Mimo trudności energetycznych, wywołanych wybuchem zimy, trwającym od sylwestra, stacje 

zakłócające nie narzekają na brak zasilania. Brzęczą cały czas bez przerwy, nie dając szans Radiu 

Wolna Europa. Można w  tym systemie ograniczyć, z  powodu ww. trudności, pracę zakładów 

przemysłowych, można w nocy zgasić światła uliczne, ale doktryna nie pozwala na przestanie 

pracy „brzęczyka”, pożerającego prąd elektryczny.

14 stycznia 

Ślinią się krajowi wazeliniarze z telewizji nad problemem Kambodży. W Czechosłowacji 

w roku 1968 nie doszło do wojny między komunistycznymi państwami, a tu po raz pierwszy 

wojna między dwoma członkami „pokój miłującymi” reżimami komunistycznymi z tej samej 

rodzinki satelitów. Chyba to będzie jakimś punktem zwrotnym, „złowieszczym” dla impe-

rium komunistycznego. W tej chwili „tąpnęło” tak mocno, że aż chałupa zatrzęsła się (żyjemy 

na Śląsku).

18 stycznia 

Niby sytuacja atmosferyczna poprawiła się, czego dowodzi czternasty stopień zasilania ener-

getycznego, ale ciśnienie wody i gazu szwankuje. Woda ledwie ciecze, tak że nie można korzystać 

z piecyków gazowych, ogrzewających wodę.

Carter zdradził się dużą nieznajomością Persów, w skutek czego otrzymał prztyczka w nos 

od przywódcy religijnego muzułmanów: „Tylko Persowie mogą decydować o  legalności swego 

rządu, nikt inny!” Szkoda mi Cartera, ale dziw aż bierze, skąd tyle błędów politycznych u niego. 

Kambodża, gdzie zaczyna się wojna domowa, w którą ja osobiście nie wierzę.

21 stycznia 

Zima posypuje śniegiem a establishment nie nadąża z usuwaniem go. Podobno Breszniew 

chce włączyć Bułgarię do swego „carstwa”, by być bliżej swymi pokojowymi wojskami granicy 

z Jugosławią i Rumunią; ano „uwidim, skazał slepoj”.

22 stycznia 

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, której obecni władcy nie dostrzegają, mimo re-

akcyjnego charakteru tegoż.
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24 stycznia 

W Persji zamęt. Skończył się szach, a nie wiadomo, co się zaczyna.

5 lutego 

O godzinie 19:25 radio niemieckie podało, że papież w Rzymie ogłosił, że wybiera się do 

Polski między 11 a  13 maja. Tak mówi Kolonia, a  co zobaczymy w  wieczornym Dzienniku 

Telewizyjnym, który w  tej chwili głosi całemu światu: „Minister komunikacji ZSRS, Iwan 

Pawłowski, złożył wizytę w Polsce…”.

12 lutego 

W sklepie ukazały się jajka, których nie było w ubiegłym tygodniu. Mimo szumnych komu-

nikatów w prasie, napięcie prądu jest tak słabe, że nie można prasować żelazkiem elektrycznym. 

Chyba koniec snu o wielkości Persji. Co przyniesie światu republika muzułmańska w Iranie 

(już nie Persja)? Czy odrodzenie mahometanizmu? 

14 lutego 

W Bytomiu B. Jarosz wycofał się ze zgody na nagranie jego relacji z działalności w AK i z po-

bytu w  łagrze. Nadopiekuńcza żona nie dopuściła do wyciągnięcia przeze mnie magnetofonu 

z teczki. Jest rok 1979, a strach ma wciąż wielkie oczy. Oboje zbliżają się do siedemdziesiątki, 

czegoż więc się obawiają?

21 lutego

Ucichła sprawa wybuchu Rotundy w Warszawie.18 Jak wszystko w tym kraju, kończy się po-

wołaniem wielkiej komisji, a resztę pokrywa milczenie.

Chińczycy jeszcze nie osiągnęli swych celów w Wietnamie. Kochankowie pokoju wygłaszają 

poważne (a może surowe) ostrzeżenia. Tym razem rozejdzie się wszystko po kościach, bo to coś 

na kształt Dieppe z 1942 roku.19

25 lutego

Zima znów rozregulowała i tak nie nadzwyczajnie działający mechanizm kolejowy. Rano cze-

kałem na przyjazd pociągu z Prudnika i okazało się, że dojechał tylko do Kędzierzyna.

2 marca 

Wieczorne wiadomości w telewizji podały informację o przyjeździe papieża do Polski w dniu 

2 czerwca. Papież poszedł na kompromis, rezygnując z pierwotnego terminu 13 maja, rocznicy 

śmierci św. Stanisława Szczepanowskiego. Ustępstwo to niczego dobrego nie wróży. Przynajmniej 

papież powinien przestrzegać pewnych zasad. Jeżeli nie zgodzili się na jego termin, powinien zre-

zygnować z przyjazdu w narzuconym terminie.

18

19 Jubilee
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4 marca 

Przedwczoraj radio BBC informowało, że Episkopat Polski postanowił przesunąć uroczysto-

ści ku czci św. Stanisława na dzień przyjazdu papieża do Polski.

8 marca

Cały dzień padał kapuśniaczek, a mimo tego przed kwiaciarniami przedługie kolejki męż-

czyzn. Żydowskie święto: Dzień Kobiet. W sklepach pustki, nawet marnego flaka nie dostałem. 

Dziwny kraj: kwiatów i wódki nigdy nie zabraknie.

12 marca 

Kolej postarała się (przypomniało mi się hasło przedwojennych zuchów: postaramy się, po-

staramy…) o nowy rekord. Wracając z Krakowa, zatrzymał się pociąg w polu za Krzeszowicami 

przez dwie godziny. Gdyby nie ciekawe archiwalia tarnopolskie, które studiowałem, dostałbym, 

mimo dwudziestotrzyletniego treningu znieczuleniowego, wścieklizny.

19 marca 

Co drugi dzień rzucają do sklepów trochę importowanego masła ćwierć kilograma po 

20 zł. Robią to w  różnych porach, by było weselej. Handel prezentujący puste półki musi 

uciekać się do trików, aby pokazać, że towar jest. O innych brakach nie warto mówić. Jest ich 

od jasnej cholery. Ten rok, w którym muszą zacząć zwracać pożyczki zachodnie, nie zapo-

wiada się wesoło.

28 marca 

Przed godziną 6:00 rano dowiedziałem się z radia hiszpańskiego o odłożeniu wizyty prezy-

denta Francji w Moskwie z powodu choroby Breszniewa. Może wreszcie zniknie ten bohater 

„małej ziemi”.

5 kwietnia 

Już drugi tydzień odchodzę z kolejki za mięsem z pustą torbą.

6 kwietnia 

W północnej Polsce powódź. Zwiedzający tereny powodzi Gierek poucza bardzo szczegó-

łowo, jak należy budować wały ochronne. Ten „minier” uwierzył, że zna się na wszystkim, a jego 

„wiecie” i „dajcie więcej” przejdzie chyba do historii polskiego… folkloru.

7 kwietnia

Ci, co pracują, mają dzisiaj wolną sobotę. Sklepy pozamykane, za to niedziela „handlowa” 

otworzy je.

11 kwietnia

Już nawet znaczków pocztowych jednozłotowych zabrakło w kioskach i na poczcie. W skle-

pach mięsnych żeberka, tak jakby świnie nic innego nie miały. Z szynek nie został ślad. Wołowiny 

drobne ilości wystarczające dla dziesięciu–piętnastu szczęśliwców, wyczekujących w  kolejkach 

przed sklepami długie godziny. Masło co drugi dzień, w  sklepie wystarczy dla jakiś dwudzie-

stu–trzydziestu osób, oczywiście po pół kilograma, jakby nie można było sprzedawać po ćwierć 

kilograma dla podwójnej liczby klientów. Chleb o  jakości dotychczas nieznanej. Kupujemy 

w prywatnej piekarni po 14 zł za bochenek (może dwukilogramowy?). Przykłady wspaniałego 

05 Archeologia pamieci indd 239 2012-10-31 10:37:13



24
0

zaopatrzenia można by mnożyć bez końca. I to wszystko na cztery dni przed Wielkanocą. Ale na-

sze kolejki przed sklepami mięsnymi wobec tego, co wczoraj widziałem w Krakowie, to wspaniały 

przykład traktowania reszty kraju, poza „uprzywilejowanym” Śląskiem, przez obecnych władców 

kraju, którym potrzebne są czarne dewizy węglowe.

17 kwietnia

Nie zdążyli przed świętami z pomarańczami, które dzisiaj rzucili do sklepów chyba po to, żeby 

„głodne” Ślązaczki kupowały po 4 kg tak jak kartofle.

18 kwietnia 

Rano Radio Wolna Europa poinformowało o pseudo-zamachu na pomnik Lenina w Nowej 

Hucie.20 Przygotowują sobie atmosferę na przyjazd papieża do Polski. Przecież trzeba pozamy-

kać niewygodnych sobie ludzi. Szkołę prowokacji mają najlepszą w świecie; kłania się im Azef.21

28 kwietnia 

W „Wolnej Europie” o zbrodni katyńskiej. Audycja zagłuszana przez „polską” stację melodią 

tang. Surrealizm, a może Witkacy, nie zapominając o Kafce.

3 maja 

W telewizyjnym dzienniku jedno słowo o rocznicy konstytucji, bo jak „towarzysz Gierek po-

wiedział w przemówieniu pierwszomajowym, przeszłość w Polsce oplata się z teraźniejszością”. 

Tyle o 3 maju (sic!). Ale za parę minut poprawiali się i wspomnieli 3 maja parę minut dłużej. Coś 

nowego, chyba zasługa wizyty papieża w Polsce. Zaczyna się licytacja: spadkobiercą idei trzecio-

majowej w Polsce jest Peerel; tylko dlaczego rok rocznie wcześnie rano 2 maja na gwałt ściąga się 

dekoracje, tzw. oflagowanie, z poprzedniego dnia?

8 maja 

Jutrzejszy dzień tzw. zwycięstwa będzie czym czcić: rzucili do sklepów oplerki (tańsza kiełba-

sa) po 39 zł za kilogram.

10 maja 

Równocześnie z prawie całkowitym zniknięciem masła ze sklepów normalnych, w tzw. skle-

pach komercyjnych pojawiło się ono w cenie 40 zł za ćwierć kilograma, wobec poprzedniej ceny 

20 zł. Są również jajka po 8 zł sztuka w zamian za 3,70 zł – poprzednią cenę. I nie brak ludzi 

przed tymi „komercyjnymi” sklepami.

16 maja

Po południu doręczono mi paczkę z książkami hiszpańskimi, prezent od hiszpańskiego przy-

jaciela – Sr. Sauquillo. Równocześnie przypomniano mi, w jakim kraju żyję. Skonfiskowali mi, 

jak piszą, nie książkę bez podania tytułu, a „wyroby poligraficzne”. Pojętni uczniowie wielkiego 

językoznawcy, mistrzowie kamuflażu. Kto kiedyś zrozumie ten termin „wyroby poligraficzne”? 

20

21
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Mogę robić odwołanie, a jakże, 20 zł znaczek skarbowy, oprócz tego, że za „przepakowanie” pacz-

ki na urzędzie celnym policzyli sobie 28 zł. Zachowuję w mym prywatnym archiwum tę „Magna 

Carta” wolności Polaka AD 1979 po urodzeniu Chrystusa. Tylko nie mieli odwagi podać tytułu 

skonfiskowanej książki hiszpańskiej.

20 maja 

W Częstochowie, na pielgrzymce z okazji Monte Cassino.

23 maja 

Władek Rubin22 – pierwszy tarnopolanin kardynałem!

1 czerwca 

O godzinie 5:15 rano stanąłem do kolejki za mięsem. Byłem dwudziesty pierwszy i wróci-

łem do domu bez – albo raczej z pustą torbą. Potem usiłowałem kupić kefiru. Skończyło się na 

chceniu, bo kefiru nie dostarczyli. Tak sobie dranie dostarczają alibi: wysyłają tam, gdzie będzie 

papież. Wiadomo, że i tam nie będzie, bo już od pewnego czasu księża ostrzegają z ambony ludzi 

udających się na pielgrzymkę, by brali ze sobą prowiant.

2 czerwca

Przylot papieża do Polski. Mimo ponętnego zaproszenia Leona Mrzygłockiego23 do 

Warszawy nie pojechałem, bo jak jechać jednej połowie, gdy drugiej zdrowie nie pozwala. Przylot 

papieża opóźnił się o dziesięć minut. Dygnitarze ludowi spłoszeni przy przywitaniu papieża. Nie 

było ambasadora sowieckiego i Gierka. Jabłoński, kurdupel pełen uśmiechów, obok pozornie obo-

jętnego Wyszyńskiego. Schodki przystawione do samolotu nie pasowały. Kąkol24 krzywił pysk 

w uśmiechach. Jacy oni „przedmieściowi” wobec tych dwóch ludzi: papieża i prymasa! Dyplomaci 

katoliccy przy powitaniu przyklękają i całują pierścień Rybaka. Co za cyrk na wojskowym lotni-

sku w Warszawie! Słowa trzech mów wyważone. Wojtyła albo głęboko wzruszony, albo bardzo 

napięty. Wsadzili go w końcu z Wyszyńskim na jakiś „powóz”, ciężki wojskowy (ciągnik?)25 na 

biało pomalowany, i w drogę przez Warszawę. Ale tego już telewizja nie pokazała.

5 czerwca 

Transmisja telewizyjna z  Częstochowy. Operatorzy katowiccy postarali się o  to, by pobyt 

papieża na Jasnej Górze przedstawiać prawie że jako nic nieznaczący, jeden z wielu odpustów. 

Ujęcia nie pokazujące tłumów pielgrzymów, koncentrują się na małych grupkach księży, zakon-

nic i dziewcząt, a gdy na ofiarowanie przed papieżem zjawili się z darami przedstawiciele po-

szczególnych grup zawodowych, wówczas kamera oddaliła obraz od widzów, pokazując z daleka 

22

23

24

25
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zamazany obraz, tak że nie zobaczyliśmy hutników, górników itp. Intencja scenarzystów oczy-

wista – to nie naród był w Częstochowie, a trochę księży, dzieci i zakonnic. A gdy w Dzienniku 

Telewizyjnym pokazano kramarzy częstochowskich z podawaniem pieniędzy z rąk do rąk, to już 

był szczyt wszystkiego, na co mogłyby się zdobyć niewolnicze dusze suwerenów tzw. polskich.

10 lipca 

Dziś za chwilę transmisja z pożegnania papieża. Jak się zachowa „polska” telewizja? Co nam 

przyniesie ta wizyta?

22 lipca 

Radio doniosło, że w nowym gabinecie Cartera tekę ministra skarbu obejmie Mr. Miller, ten 

sam, któremu jako przedstawicielowi United Steel Corporation, służyłem za tłumacza w czasie 

wizyty w Hucie Metali Nieżelaznych w Szopienicach i w „Bipromecie” w ubiegłym roku.

1 września 

Byłem w Krakowie, gdy o godzinie 12:00 zahuczały syreny fabryczne, wzywające do minu-

towej ciszy dla uczczenia pamięci 1 września, dnia wybuchu II wojny światowej. Zatrzymała się 

jedna siwa głowa wśród kilku brunetów i blondynów urodzonych już po wojnie, a reszta prze-

chodniów…? I  refleksja: ci wciąż z  uporem maniaka czczą 1 września, składając wieńce pod 

bolszewickimi pomnikami wdzięczności.

12 września 

Zmuszeni jesteśmy warunkami wytworzonymi przez „dalekowzroczną politykę partii”, na-

uczonej wypadkami radomskimi, na rynku mięsnym do kupowania mięsa w tzw. sklepach „o ce-

nach kalkulowanych”. Wiadomo z cennika, komu się te ceny „kalkulują”. Dziś kupiłem 1,10 kg 

mięsa wołowego na pieczeń, płacąc 115 zł, za coś, co w normalnych sklepach kosztowało, i czasa-

mi jeszcze, gdy się stanie do kolejki o godzinie 4:00 rano, kosztuje 54 zł, a plus 10 deka – 59,40 zł.

25 września 

Wyszło zarządzenie o podwyżce opłat pocztowych: list zwykły z 1,50 zł na 2,50 zł itd., ale 

prawie natychmiast zostało odwołane. Ukazał się ser twardy, tzw. szwajcarski, po 110 zł za kilo-

gram (uprzednia cena – 55 zł). Poszły w górę ceny przypraw, ale konsultowany naród dowiaduje 

się o podwyżkach cen od ekspedientek w sklepach.

29 września 

Wieczorem przylepiony do Radia Wolna Europa słuchałem relacji z wizyty papieża w Irlandii. 

Tyle on robi dla propagandy Polski w świecie (jako zadanie uboczne), a te prostaki przeszkadzają 

ludziom w Polsce w odbiorze audycji. Rzygać się chce, gdy na falach eteru dochodzi nas głos 

prezydenta Irlandii, mówiącego po polsku, poprzez szum młynka, włączonego przez tzw. polskie 

stacje zagłuszające.

30 września 

Ranek spędzony znów przy radiu. Znów Irlandia. Jaki będzie miała wpływ wizyta papieża na 

stosunki północ-południe Irlandii? Na tej rozerwanej zielonej wyspie? Tak bardzo potrzebny jest 

jakiś namacalny sukces naszemu papieżowi w dalszej akcji „uczłowieczania” świata.

Dziś mija rok od przejścia na emeryturę. Krótkie podsumowanie: jeden z najlepszych w moim 

życiu. Zleciał mi bardzo szybko na pracy dla Tarnopola.
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1 października 

Poprawiła się władza ludowa podrożeniem opłat pocztowych, co jej się nie udało kilka dni 

temu. Dołączyła zapałki. Wciąż bez ogłoszenia w prasie.

6 października 

Próbka wspaniałej socjalistycznej organizacji życia w wolną sobotę: w Biskupicach otwarty 

jeden sklep spożywczy i tzw. Delikatesy na dwadzieścia tysięcy mieszkańców.

11 października 

W Dzienniku Telewizyjnym wiadomość o strasznej katastrofie w kopalni bytomskiej: trzy-

dziestu trzech zabitych górników. Wyjaśniła się wczorajsza zagadka kilkunastu karetek pogoto-

wia, jadących obok naszego domu do Bytomia.

24 października

Przykład konsultacji z narodem: od pewnego czasu znikło masło po 17 zł i 17,50 zł za ćwierć 

kilograma. Pokazało się tzw. eksportowe po 30 zł. Trudno dostać margaryny po 6,50 zł, ale jest 

droższa, którą dostaje się bez trudności. Zupełnie nie ma masła roślinnego po 10 zł. O mięsie nie 

ma co marzyć. W przeciętnym sklepie przydzielają około 30 kg na dzień sprzedaży. Natomiast 

w sklepie komercyjnym jest więcej, ale nie na kieszeń emeryta.

20 września 

Po raz pierwszy od dwóch tygodni w sklepach pokazała się cebula. Chałwa, która niedawno 

kosztowała 80 zł, dziś żądają 150 zł, chleb, tzw. wek, z 4 zł skoczył na 6 zł. Zastanawiam się, 

jak ludowy GUS obliczy wskaźnik inflacji w tym roku. Będą się spierać czy 4,6 proc. czy może 

5,1 proc., zapominając przesunąć kropkę dziesiętną nieco w prawo.

27 października 

W Urzędzie Celnym w Katowicach po odbiór paczki z NRF od koleżanki Kaziury. Z miesza-

nymi uczuciami patrzy się człowiek na te różności pięknie opakowane (pamiętając o pakowaniu 

ryby w gazety), których tutaj nie uświadczysz chyba i  za pięćdziesiąt lat tego tzw. socjalizmu 

w drodze do komunizmu. Opłaciło się Niemcom przegrać wojnę!

12 grudnia

Na szczęście Amerykanie nie dali się nabrać „pokojowemu wycofaniu czołgów z NRD”, w re-

zultacie czego rakiety znajdą się w Zachodnich Niemczech.

30 grudnia 

Znów wiadomości o Afganistanie.26

31 grudnia 

Tzw. polska telewizja milczy o Afganistanie. Ciekawy jestem, co powiedzą pyskacze i zado-

woleni z siebie „prezenterzy” telewizyjnego dziennika… I powiedzieli: „Sytuacja w Afganistanie 

normalizuje się”. O wojsku rosyjskim ani słowa.

26
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4

1980

1 stycznia 

Prasa, radio i telewizja nabrały wody w usta: o Afganistanie ani słowa. Nie ma sprawy. Wczoraj 

„sytuacja znormalizowana”, dziś więc nie ma do czego wracać.

3 stycznia 

O Afganistanie w dalszym ciągu milczą krajowe środki przekazu.

5 stycznia 

Chodzącemu na zakupy ceny nie są obce. Czuję jak rosną. Jeśli w ubiegłym roku jeszcze 

masło kosztowało za kilogram 75 zł, dziś cena wzrosła do 100 i 120 zł, mięso wołowe extra 1 kg 

54 zł, teraz 100 zł (w sklepach tzw. komercyjnych, gdzie jeszcze można dostać, bo w zwykłych 

bardzo rzadko po starej cenie), szynka 90 zł, obecnie 180 zł. Inne artykuły drożeją z każdym 

dniem, zaskakując mnie; inni ludzie tutaj, jak pokorne barany, mając dużo pieniędzy (górnicy), 

nie zwracają na ten problem uwagi. W każdym razie niewiele wśród artykułów po starej cenie, 

chyba tylko sól i chleb, z poprawką, bo pojawiają się nowe gatunki o wyższych cenach, a stare 

znikają.

 12 stycznia

Gdybym nie wiedział, że dzisiaj „mrówki” mają wolną sobotę, to dowiedziałbym się o tym 

z długich kolejek w naszym sklepie spożywczym, gdy robiłem zakupy w południe.

„Wolna Europa” działa dzisiaj bez zakłóceń od samego rana.

15 stycznia

O wynikach głosowania na forum ONZ w sprawie Afganistanu milczą zakłopotane publi-

katory krajowe.

19 stycznia 

I  jak tu nie wierzyć przepowiedniom: pół roku temu, będąc w Katowicach w moim byłym 

miejscu pracy („Bipromet”), koledzy opowiadali mi o facecie, który powiedział, że w 1980 roku 

nie będzie olimpiady. „Uwidim – skazał ślepoj”. Potwierdza to akcja Cartera. A dobrze by się stało 

dla prestiżu „pokój miłujących”.

21 stycznia 

Powracając wieczorem z Zabrza do domu, na przystanku tramwajowym, obok dyrekcji Huty 

Zabrze, widziałem zabitego w wypadku drogowym człowieka. Właśnie milicjanci robili „pomia-

ry” w obecności przechodnich gapiów. Smutna jest ta obojętność przyglądających się temu ludzi, 

oczekujących na tramwaj.

1 lutego 

Będąc w Sanoku, usłyszałem o młodym spawaczu, który przyjechał ze Szczecina i rozrzu-

cił w trzech fabrykach samochodów w Sanoku ulotki KOR-u. Te fabryki to: 1) Fabryka auto-

busów, 2) Stomil i  3) zapomniałem nazwy firmy. Wspomniany spawacz jest synem kolejarza 

z Tarnawy koło Zagórza. Milicja, która go śledziła od Szczecina, schwytała go, ale bez ulotek. 

Zrobili rewizję w domu jego ojca w Tarnawie. Gdy go aresztowano, krzyknął do robotników: 

„Zapamiętajcie twarze tych bezpieczniaków”. Na komisariacie milicji odmówił składania zeznań, 
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zażądał prokuratorskiego przesłuchania. Ojcu, który usiłował robić mu wymówki, powiedział, że 

jest dorosły i radził mu zająć się resztą rodziny, zostawiając go w spokoju. Tacy już jesteśmy, mimo 

różnych czasów i różnych warunków. Serce rośnie, że taka jest nasza młodzież robotnicza. 

2 lutego 

W dzisiejszych „Faktach, wydarzeniach i opiniach” Radia Wolna Europa mówiono o zwolnie-

niu z pracy Tokarczuka27, członka Wolnych Związków Zawodowych na Wybrzeżu.

3 lutego 

W  osiedlowym sklepie, który nie jest „komercyjnym”, rzucili wczoraj kiełbasy po cenach 

„kalkulowanych”: kiełbasa myśliwska kilogram – 200 zł (moja emerytura 8,929 zł). A niedawno 

zapytany o  to minister handlu wewnętrznego powiedział, że to odosobnione przypadki przed 

świętami, że w normalnych sklepach pokazała się po cenach kalkulacyjnych. Powoli przyzwyczaja 

się w ten sposób ludzi do nowej, ukrytej podwyżki cen. Jeśli frontalny atak na ceny nie udał się 

w Radomiu, to po żydowsku, tylnimi drzwiami, wprowadzą podwyżki.

6 lutego 

Pod księgarnią w Biskupicach długa kolejka. Czyżby Biskupice zainteresowały się jakimś bestsel-

lerem? Nie, po prostu dostawa papieru toaletowego. Za chwilę z księgarni wychodzą szczęśliwi na-

bywcy z nawleczonymi na sznur, zawieszony na karku, dziesięcioma rolkami poszukiwanego artykułu.

8 lutego 

Entuzjastyczny komunikat w  Dzienniku Telewizyjnym o  spotkaniu przedstawicieli 

Episkopatu z przedstawicielami rządu. Czyżby odstąpili od budowy autostrady pod kościołem 

jasnogórskim?

9 lutego

Wiadomość z Radia Wolna Europa potwierdza informację o odstąpieniu rządu „ludowego” 

od budowy autostrady obok klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie.

14 lutego 

Telefon, o zainstalowanie którego staramy się od dziesięciu lat, ostatecznie załatwiono od-

mownie. Biskupice nie są przewidziane w rozbudowie sieci telefonicznej.

19 lutego

Jutro mija termin wycofania wojsk rosyjskich z Afganistanu, dany przez Cartera Breszniewowi. 

Ciekawe, co olimpijczyk 1980 wymyśli.

Trwa walka o utrzymanie przy życiu Tity. Powtarza się historia: swego czasu walczono o ży-

cie innego dyktatora, generała Franco. Chyba dla tych samych powodów starano się choć trochę 

przedłużyć egzystencję tych ludzi.

1 marca 

Żeby się tylko Amerykanie nie dali Niemcom wmanewrować w umożliwienie Sowietom wyj-

ścia z Afganistanu. Przydałyby się Rosjanom Wietnam w Afganistanie, ale na to są oni za cwani.

27
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2 marca 

Ostatni dzień sprawdzania tzw. list wyborczych. Nie poszedłem sprawdzać, ale na pewno 

skorzystali z tego, że pozwolili wbrew prawu zrobić to gorliwemu teściowi i w ten sposób „pod-

fajkowali” moje nazwisko na liście wyborców. Muszą się wykazać stuprocentowym poparciem dla 

FJN (czytaj: FIN).

Wieczorny dziennik poświęcony w całości śmierci Iwaszkiewicza. Poświęciła mu czas pre-

zenterka Dziedzic Irena, mówiąc: „Umarł poeta”. Słuchając panegiryku, nie mogłem oprzeć się 

wrażeniu, że to nie tak, że czegoś brakuje. Czy zawsze muszą być ludzie, którzy dostosowują się 

do każdego czasu? Zawsze na powierzchni znajduje się tylko gówno…

3 marca 

Kiedy wreszcie pociągi zaczną jeździć normalnie? Chyba nie za tych głupków, obrosłych sa-

dłem samozadowolenia.

4 marca 

Jarosław Iwaszkiewicz zrobił kawał swoim „chlebodawcom”. Już po śmierci kazał się po-

chować w Brwinowie, a więc nie w Alei Zasłużonych, i z zachowaniem ceremoniału kościel-

nego.

5 marca 

W  Katowicach, w  moim dawnym miejscu pracy, by skserować wypożyczoną z  Archiwum 

Jezuickiego w  Krakowie listę katyńską. Koledzy załatwili mi to, mimo wzmożonej kontroli 

w związku z wyborami nad pracownią kartograficzną. Taki już jest nasz kraj… Gdyby dyrektor 

biura wiedział, że to na jego kserografie zrobiono mi kopię Katynia…

8 marca 

Na dzień kobiet podnieśli cenę benzyny o dalsze 2 zł. 

14 marca 

Godzina 14:40, Radio Wolna Europa podaje, że na lotnisku Okęcie w Warszawie rozbił się 

rosyjski samolot linii „Lot”. Samolot spadł z wysokości 100 metrów, zginęło siedemdziesięciu 

siedmiu pasażerów i dziesięciu członków załogi.

19 marca

Na dworcu kolejowym spotkałem pracownika dawnego przedsiębiorstwa, w którym praco-

wałem w latach 1956–1967, który po trzynastu latach starań i oczekiwania na wyjazd do NRF, 

dostał w tych dniach pozwolenie na wyjazd. Cierpliwy Ślązak, gdy rozpoczął starania, miał trzy-

dzieści siedem lat, co on będzie tam robił teraz, kiedy mu stuknęła pięćdziesiątka?

23 marca

Wytrzymali do godziny 21:00, o której to zjawiło się dwóch młodych ludzi w harcerskich 

mundurkach z zapytaniem: „Dlaczego (sic!) Pan nie był na wyborach?”. Nie wytrzymałem, bo 

mnie wzięła cholera: „A kto pyta?”. Nie zrozumieli, więc ja precyzuję: „A kto ma prawo zada-

wać takie głupie pytania?”. Wtedy starszy z dwóch zmitygował się i poprawił swego kolegę, że 

to chodziło o to, że lokal wyborczy zamykają o 22:00, czy przyjdę głosować? Odprawiłem ich 

z  kwitkiem, mówiąc: „Idźcie do tych, co was wysłali, i  spytajcie ich, czy znają ordynację wy-

borczą”. Drugi raz już się nie zjawili. Takie było nasze głosowanie. A że Kaziura przypadkowo 
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wprowadziła w błąd swoich rodziców co do terminu wyborów (myśleli, że to w przyszłą niedzie-

lę), więc komisji „zabrakło” czterech głosów do rachunku.

24 marca 

Będąc w Krakowie z „wałówką” dla Bożeny, studiującej na AR, przechodziłem przez Rynek, 

gdzie zatrzymałem się przy miejscu, gdzie w ubiegły piątek, 21 marca br., zginął śmiercią samo-

bójczą przez samospalenie się Walenty Badylak28, który miał dosyć obecnego dobrobytu. Paliły się 

świece, leżały biało-czerwone kwiaty, a spora grupa ludzi słuchała opowiadania naocznego świadka.

29 marca 

Odwiedził nas Piotr Woźniak29 z Bytomia, by się podzielić wiadomością o zakończeniu prac 

nad wydaniem poza obiegiem jego wspomnień z więzienia bezpieki pt. Zapluty karzeł reakcji.

11 kwietnia 

Od przejścia na emeryturę na mnie spadł obowiązek robienia zakupów. Stąd mam dobre pole do ob-

serwacji igraszek z cenami. Trzeba podziwiać tych prostaczków umysłowych, którzy „rządzą” tym krajem: 

niemal codziennie jakiś gatunek towaru znika, aby się zjawić po pewnym czasie z nową, oczywiście wyż-

szą ceną. Dla naszych psów kupowałem makaron po 7,50 zł, teraz płacę po 10 zł. Masło, aż dziw bierze, 

jak ludzie bez szemrania płacą za ćwierć kilograma (dotychczas 17,50) 25 i 30 zł. Papier śniadaniowy, 

długo go nie było, a gdy się pojawił na nowo, już płacimy niego 3,40 zł a 7,50 zł. Chleba wciąż pojawiają 

się tzw. nowe gatunki z wymyślonymi nazwami, jak np. kujawski, toruński itp., tylko po to, by błysnąć 

nową, zawsze wyższą ceną. 7 zł za trzy czwarte kilograma to już nie rzadka cena, a chleb mazowiecki 2 kg 

po 6 zł należy do wspomnień. A w publikatorach stale mowa o czteroprocentowej stopie inflacji.

13 kwietnia 

Rok bieżący, a szczególnie miesiąc kwiecień, są katyńskimi.

19 kwietnia

O tym, że dzisiaj jest wolna od pracy sobota dowiedziałem się w sklepie podczas usiłowania 

dokonania zakupów: pieczywa i masła. Kolejka okropna! Wobec tego poszukałem innego sklepu; 

okazało się, że w Biskupicach na osiem sklepów spożywczych aż siedem zamknięto. Tak funk-

cjonuje „socjalizm” w Polsce w trzydziestym szóstym roku panowania. Ludzie są tak zobojętniali 

i przyzwyczajeni do stania w kolejkach, że nie protestują ani się nie oburzają. Ten stan ducha jest 

wyrazem wymownym oceny wartości obecnego systemu.

21 kwietnia 

A w telewizji jubel z okazji dni kultury sowieckiej, a za kilka dni czterdziesta rocznica zbrodni 

katyńskiej. Signum temporis!

28

29
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24 kwietnia 

Plotki o wprowadzeniu systemu kartkowego na mięso. Nie wierzę w realność tego pomysłu, 

bo musieliby rozstać się z miłym oszustwem, że w Polsce „na ryło” średnio przypada rocznie 60 

parę kg mięsa.

28 kwietnia

Radio Wolna Europa nadaje fragmenty powieści Odojewskiego Włodzimierza o Katyniu.30 Wśród 

zbrodni popełnionych w ostatniej wojnie, tylu zbrodni, Katyń zajmuje dziwne miejsce: wyrzut sumie-

nia, wstydliwe przemilczenie, „brak” sprawcy?

Czterdzieści lat temu był Katyń, a my, czterej bracia, wpadliśmy w ręce NKWD na granicy 

węgierskiej. Wbrew planom i zamiarom „ślepego miecza”, który się wtedy odgrażał, że „zdzieś 

(w łagrze) padochniesz”, przeżyliśmy czterej szmat czasu. Po co?

2 maja 

Od rana jesteśmy świadkami nudnej ceremonii zdejmowania „oflagowania” z okazji 1 maja, 

a przed jutrzejszym 3 maja.

3 maja 

W Dzienniku Telewizyjnym wspomnieli o rocznicy 3 maja, oczywiście z przylepieniem się 

do Konstytucji 3 maja obecnych targowiczan: my jesteśmy tymi, którzy realizują ideały trzecio-

majowe…

4 maja 

Z „Wolnej Europy” wiadomość o śmierci Tity. Jak to się zapomina początkującemu bandycie 

jego przeszłość, gdy mu się później powiedzie!

7 maja 

Papież – Polak, szef bezpieczeństwa w USA – Polak, dziś zatwierdzony przez senat ame-

rykański Sekretarz Stanu w USA – Polak z pochodzenia, a w Polsce? Koziołki-matołki, które 

wsadzają do więzienia ludzi, którzy złożyli 3 maja wieniec pod pomnikiem Sobieskiego („impor-

towany” ze Lwowa) w Gdańsku.

Tzw. polska telewizja w dalszym ciągu traktuje marginesowo pielgrzymkę papieża-Polaka do 

Afryki. Kilka dni temu tłumaczyli się, że nie otrzymują filmów i dlatego ograniczają się do poka-

zania jednego zdjęcia w całym dzienniku.

12 maja 

W Krakowie zobaczyłem zawiedzioną minę Bożeny: nie przywiozłem „wałówy”. Trudny ty-

dzień z zaopatrzeniem, tak że nie udało się zdobyć kawałka flaka.

15 maja 

Po afrykańskiej pielgrzymce papieża do Afryki mogę powiedzieć (w półtora roku po jego 

wyborze na papieża), że obawy moje wtedy, czy sprosta swemu zadaniu (na wiadomość o wyborze 

Polaka na papieża), dziś znikają. Udał się nie tylko nam, ale przede wszystkim całemu światu.

30
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30 maja 

Spotkany na pogrzebie prof. Wł. Popławskiego w Zabrzu Bolesław Jarosz, po odwiedzinach 

Tarnopola w 1977 roku, opowiedział mi o przygodzie w Tarnopolu z matką Werblana Andrzeja31 

(wdową po nauczycielu), która przekazała za pośrednictwem żony B. Jarosza (z  pochodzenia 

Rusinka) wyszywaną ukraińską sroczkę z prośbą o przekazanie synowi, marszałkowi „polskiego 

sejmu”.

5 czerwca 

Pomyśleć, że to już rok mija od pielgrzymki papieża w Polsce. Gdy się osiągnie mój wiek, czas 

poczyna sobie bardzo lekko, mija w okropnie szybkim tempie.

4 lipca 

Z „Wolnej Europy” dowiedziałem się, że w wyniku ukrytej podwyżki cen mięsa wybuchły 

strajki w kraju m.in. w Ursusie. Dnia 2 lipca był wywiad „aż” z prezesem Powszechnej Spółdzielni 

Spożywców na temat podwyżki cen mięsa. Żaden minister nie odważył się wystąpić. Wysłali 

przestraszonego prezesika, który nie umiał ukryć swojego „wyróżnienia”. Jąkał się biedaczyna, że 

nawet golonka już będzie w sklepach „komercyjnych”.

9 lipca

Trochę ruchu zrobili robotnicy „Ursusa”, a  już jest odzew. Posiedzenie Gierka z  aktywem 

gospodarczym. Zadowolone miny, patriarchalny nastrój, jakby nie było w kraju kryzysu. Dochód 

ze sklepów „komercyjnych” przeznaczony na podwyżki płac, ale dopiero od pierwszego półrocza 

następnego roku. Co za perfidia.

11 lipca

Zmarł gen. Berling, chyba tragicznie poplątana postać w naszej historii. Pamiętam go, gdy 

usunięty przez gen. Andersa, wtedy pułkownik WP w Rosji, żegnał nas, opuszczających nieludz-

ką ziemię w 1942 roku w Krasnowodsku. Zatrzymano nas na kilka kilometrów przed miastem, 

gdy on zjawił się w otoczeniu oficerów NKWD. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że on zostaje 

w ZSRS.

16 lipca

W kraju, w wielu większych zakładach, strajki i pertraktacje robotników z dyrektorami zakła-

dów pracy o podwyżki płac w wyniku „zmian” cen mięsa, wprowadzonej dnia 7 lipca. A w prasie 

i telewizji, jak gdyby nigdy nic. Biedny historyk, któremu przyjdzie w przyszłości pisać na temat 

czasów, przeżywanych przez nas. Przedrzeć się przez kupy kłamstw i nonsensów będzie zadaniem 

herkulesowym w stajni Augiasza.

18 lipca 

Okres zbliżającej się olimpiady w  Moskwie dał odpowiedni klimat dla akcji strajkowej 

w Polsce. Sytuacja w Lublinie jest szczególnie interesująca, bo do strajku po raz pierwszy do-

łączyła się kolej i  transport samochodowy. Władza ludowa milczy. W innych zakładach pracy 

w Polsce, gdzie wybuchły strajki, pertraktują również po raz pierwszy dyrektorzy przedsiębiorstw, 

za którymi skryła się „nasza bohaterska partia”.

31
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19 lipca 

A jednak musiało się odezwać Biuro Polityczne PZPR, które na wczorajszym posiedzeniu 

wyznaczyło komisję do załatwienia żądań robotników lubelskich. Płakali, „co też o nas pomyślą 

sobie nasi sojusznicy”. 

20 lipca 

W Moskwie „Spartakiada”. W sobotę, w telewizji, defilada zespołów zachodnich. Szły pod 

flagą olimpijską i występowali jako narodowe komitety olimpijskie, a nie jako reprezentacje pań-

stwowe. Kamera traktowała je po macoszemu, pokazywała tylko drzewce flag olimpijskich. Jak 

strach, to strach.

2 sierpnia

Kończy się „Spartakiada” w Moskwie, a u nas z zaopatrzeniem nie najlepiej. Dziś dostałem 

(w tym kraju nie mówi się „kupiłem”, a jedynie „dostałem” – charakterystyczny rys naszej obycza-

jowości) kilogram mąki pszennej, za czym biegałem po całych Biskupicach.

15 sierpnia 

Wieczorem po dzienniku TV płaczliwe przemówienie premiera Babiucha32, który po sześciu 

tygodniach akcji strajkowych w kraju zdecydował się zabrać głos. Gdzie ta buńczuczność, przy-

pominająca przedwojenne sanacyjne „byczo jest”, cechująca zadufanych w  sobie gierkowców? 

Znów inni byli winni, bo nie mówili prawdy narodowi. Kto to są ci inni przy trzydziestopięciolet-

nich rządach monopolu, monopartii? Już nie towarzysze, nie obywatele, a rodacy, ratujcie Polskę, 

nawet nie socjalizm. Tylko nie wydusił z siebie jednego słowa: strajk, używając eufemistycznie: 

„przerwy w pracy”. Nie przedstawił żadnego planu naprawy Ludowej Ojczyzny, bo czyż pro-

gramem jest zamrożenie cen żywności do jesieni przyszłego roku? Kiedyś też „zamrożono” ceny, 

które jakoś powoli podlegały procesowi „odwilży”. Sytuacja w kraju jest naprawdę krytyczna i nie 

widać chęci u rządzących przedsięwzięcia radykalnego odejścia od doktrynalnych nonsensów.

18 sierpnia

W Gdańsku trwa strajk, który już przybrał charakter powszechnego. Mamy, na całe szczęście, 

dojrzałych i odpowiedzialnych robotników; za to niech będzie chwała trzydziestopięcioletnim 

rządom komunistycznym (sic!). Wśród żądań natury ekonomicznej, jak podwyżka płac, zrówna-

nie zasiłków rodzinnych z zasiłkami otrzymywanymi przez bezpiekę i MO, znalazły się i poli-

tyczne: zniesienie cenzury, udostępnienie środków masowego przekazu Kościołowi i innym wy-

znaniom, zwolnienie więźniów politycznych, postawienie pomnika robotnikom zamordowanym 

w pamiętnym roku 1970 na terenie Stoczni Gdańskiej, poinformowanie społeczeństwa o praw-

dziwym stanie gospodarki polskiej, wstrzymanie eksportu żywności z Polski… i pozwolenie na 

organizowanie wolnych związków zawodowych.

Trudne zadanie czeka pana Pykę33, przewodniczącego specjalnej komisji partyjno-rządowej, 

na spotkaniu z komitetem strajkowym w Gdańsku.

Po-dziennikowe przemówienie Gierka w TVP nie przyniosło niczego nowego. Typowe dla 

aparatczyków wiernych Rosji: trochę bicia się w  piersi przy przyznawaniu się do popełnienia 

32
33
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pewnych błędów w polityce gospodarczej, trochę obietnic i zaraz potem twarda odmowa ustępstw 

natury politycznej. A więc dalej cenzura, dalej reżimowe związki zawodowe itd, itd. Nie wiedział, 

co robić ze swymi rękami, gdy odczytywał przemówienie. „Nie ma kompromisu na polu poli-

tycznym”. Swym przemówieniem raczej zaognił sytuację. Nie oczekiwałem od niego mądrości 

politycznej i niestety nie zawiodłem się na nim. Ciekawa będzie reakcja komitetu strajkowego 

w Gdańsku. Czy okażą się ludźmi o silnych nerwach w tym pokerze?

19 sierpnia

Rano słuchałem o godzinie 6:00 „Głosu Ameryki” po ukraińsku. Stany Zjednoczone obawiają 

się interwencji rosyjskiej i nastrój w waszyngtońskich kołach politycznych jest raczej minorowy. 

I znów na Zachód liczyć nie możemy.

Rezultat wcześniejszego przemówienia Gierka: posiłki milicyjne zostały przerzucone w oko-

lice Gdańska i Gdyni. Strajk rozszerza się na Szczecin i Elbląg. Mówi się również o trzech ko-

palniach na Śląsku.

Nareszcie dostałem kilogram mąki wrocławskiej, po raz pierwszy, od kiedy zaczęły się trud-

ności, datujące się od początków lipca.

21 sierpnia 

 Rano sytuacja strajkowa krytyczna. Strajki rozszerzyły się na całe Wybrzeże, nawet Nowa 

Huta strajkowała we wtorek, ale Śląsk – względnie najedzony dodatkowymi łapówkami mięsny-

mi, zastraszony, jeszcze z narodem niezintegrowany – milczy.

PZPR nie rozmawia z komitetem strajkowym, stara się porozumieć z pojedynczymi komite-

tami strajkowymi w zakładach pracy. Divide et impera.

Dziś rano podano, że aresztowany został Jacek Kuroń i trzynastu członków KOR-u (Komitet 

Obrony Robotników) w Warszawie. Brak będzie więzi i głosu jego za granicą. Rosjanie po raz pierw-

szy od siedmiu lat zagłuszają „Głos Ameryki” i „BBC” w języku ukraińskim i armeńskim. Dokerzy 

amerykańscy od poniedziałku będą bojkotować rozładunek towarów polskich. Sytuacja staje się po-

ważna; oby tylko nie załamał się strajk, bo znów czekać trzeba będzie parę lat na nową okazję.

22 sierpnia 

Martwi mnie sytuacja strajkowa. Bezwzględni cynicy z PZPR nie patrzą na koszty i straty 

gospodarcze, na co nas nie stać. Chcą przeciągnąć strunę, skierować ewentualną złość społeczeń-

stwa odczuwającego skutki strajku na komitet strajkowy i strajkujące Wybrzeże. Jeśli ktoś jeszcze 

mógł mieć jakieś złudzenia co do intencji PZPR, rządców kraju, to się chyba wyzbył ich teraz. Ci, 

którym gęby śliniły się od „niezależności, suwerenności Polski”, dziś przyznają się, że obowiązuje  

ich teoria Breszniewa o „ograniczonej suwerenności” socjalistycznego państwa.

Czy Rosja ruszy się? Zachód wciąż nie zamierza jej drażnić, a  Rosję chyba stać na drugi 

Afganistan.

23 sierpnia 

A jednak musieli uznać Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku! Delegacja rządo-

wa rozpoczęła rozmowy z tym właśnie Komitetem, którego uznania dotąd uporczywie odmawia-

li. Już w roku 1970 jeden z dygnitarzy stał przed bramą stoczni!

24 sierpnia 

Na usta cisną się słowa przedwojennego tanga: „Ta ostatnia niedziela…”. „Wódz Narodu” 

kaja się i rzuca swych akolitów na pożarcie: poleciała cała genialna ekipa zagłębiowsko-śląska. 
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Gierek chyba wygrał jeszcze parę dni, a może tygodni, ale koniec jest bliski. Komitet strajkowy 

nie powinien dać się nabrać na te dramatyczne wymiany w składzie Biura Politycznego i rzą-

du. Znów kupa przyrzeczeń i obiecanek, które przy nadarzającej się okazji zostaną zapomniane. 

Zobaczymy, czy z telewizyjnego dziennika („godzina dobrobytu w Polsce”) znikną uśmiechnięte 

pajace. Wreszcie zobaczyli kryzys nie tylko gospodarczy w Polsce. Dziesiąta potęga ekonomiczna 

świata nie ma mąki…

Co zrobi Rosja, której widmo wywołał Gierek, mówiąc, że tylko „socjalistyczna Polska może 

być państwem niezależnym” i co zrobi komitet strajkowy w Gdańsku? Gierek za często powtarza 

slogan Breszniewa o „ograniczonej suwerenności”. Czyżby zapraszał ZSRS do skorzystania z tej 

Breszniewowskiej tezy?

25 sierpnia 

Gazet nie kupuję i nie czytam od paru ładnych lat (za wyjątkiem Tygodnika Powszechnego 
i okazyjnie wydawnictwa podziemne oraz piątkową gazetę miejscową z programem telewizyj-

nym), ale dzisiaj kupię, żeby przeczytać życiorysy przejściowych nowych władców. 

Dwa razy dała się nabrać klasa robotnicza, a właściwie naród, na obiecanki komunistycznego 

reżimu, gdy nam palił się grunt pod nogami: w 1956 i w 1970 roku. Do trzech razy sztuka, więc 

komitet strajkowy powinien być czujny.

Godzina 7:30 rano, nie ma gazet w kioskach i nie ma też ludzi pod kioskami.

26 sierpnia

Po Dzienniku Telewizyjnym, w którym [Ryszard] Wojna odczytał swój wojenny, pełen gróźb 

artykuł, transmitowali kazanie kardynała Wyszyńskiego z Częstochowy. Dziwne to kazanie, jak-

by niezgrane z obecną chwilą; główny motyw to nawoływanie do pracy, co jest chyba za wcześnie 

wywołany. To kazanie byłoby dobre po zwycięskim zakończeniu strajku na Wybrzeżu.

Trudno będzie komitetowi strajkowemu pozbierać się do kupy po tej skoordynowanej akcji 

PZPR–Wyszyński.

Obym się mylił w moim odbiorze telewizyjnego występu księdza kardynała. Już sam fakt, że 

go pokazywali w obszernych fragmentach pachnie niezdrowo.

27 sierpnia 

Już ósmy tydzień wiszę na odbiorniku radiowym. Od początku lipca, gdy zaczęły się strajki 

w Warszawie i Lublinie. W telewizji kampania zastraszania nie tylko strajkujących, ale już całego 

narodu. Dziś wystąpił Rakowski. Poszedł jeszcze dalej niż Wojna wczoraj. Oby spełniły się zapo-

wiedzi, tkwiące w tych nazwiskach; oby się jeden nawojował, a drugi wycofał rakiem. 

Jak wszyscy, boją się Rosji!

28 sierpnia 

Wicepremier Jagielski w telewizji właściwie niczego nowego nie powiedział. Dowód szczero-

ści zmian w kierownictwie PZPR to fakt, że jedna strona pertraktujących przemawia za pośred-

nictwem środków przekazu, a drugiej stronie, tzn. MKS-owi, przemawiać do narodu „nie lzia”.

29 sierpnia 

Rano wiadomości niewesołe. Zagranica podaje o zerwaniu dobrze w czwartek rano zapowia-

dających się rozmów. Miał Lech Wałęsa przemówić przez telewizję do robotników reszty kraju, 

by się na razie wstrzymali od strajku. Rząd nie zgodził się na ustalenia Jagielskiego i MKS-u. 

Impas, cholerny impas!
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Z  komunikatu Episkopatu Polski wynika, że kazanie kardynała Wyszyńskiego w  ubiegły 

wtorek zostało spreparowane przez komunistów, którzy usunęli z transmisji telewizyjnej istotne 

momenty. Dziś okazuje się, że Episkopat całkowicie popiera żądania strajkujących. Jak ja dałem 

się nabrać (sic!) (vide 26 sierpnia).

30 sierpnia 

O godzinie 14:25 radio szwajcarskie, w audycji w języku włoskim, podało o zawarciu porozu-

mienia między MKS-em a rządową komisją.

Wiadomość krótka, że zgodzili się na wolne związki zawodowe w oparciu o zasady socjalizmu i że 

w poniedziałek koniec strajków. Trzeba poczekać do wieczora, na wiadomości w języku angielskim.

O godzinie 15:00 radio BBC podało warunki ugody z uwagą, że robotnicy wyrazili się, że 

przywódcy strajku powinni byli jeszcze poczekać i nie iść na taki kompromis w sprawie wolnych 

związków zawodowych, jaki został zawarty. Zaczekajmy z osądem na obszerniejsze informacje 

o kulisach zawartej ugody.

31 sierpnia 

Historyczna chwila: rząd komunistyczny zmuszony złamać swoje dogmaty, kiedy podpisywał 

układ ze strajkującymi robotnikami w Gdańsku. Prawo do wolnych związków zawodowych i do 

strajku. Teraz zobaczmy, jak dalej potoczą się sprawy. Jak będzie z realizacją postulatów robot-

niczych. Sytuacja ekonomiczna dlatego, że tragiczna, dobrze wróży dla spełnienia przez rząd 

zobowiązań wobec robotników. Taki sobie paradoks: im gorzej, tym lepiej.

Godzina 16:50: przerwano wyświetlanie w telewizji filmu pt. „Akcja Himmler” w momen-

cie, gdy grupa dywersyjna śpiewała „Nie rzucim ziemi…”, by podać do wiadomości [informację] 

o podpisaniu przed chwilą porozumienia między rządem i komitetem strajkowym.

Godzina 17:50: nie wytrzymali do Dziennika Telewizyjnego i pokazali moment podpisania ukła-

du w Gdańsku. Potrzebny był robotniczy Matejko, by uwiecznić tę chwilę zwycięstwa polskich robot-

ników, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za cały naród. To cieszy, po tylu latach wychowania 

„klasy robotniczej” w duchu internacjonalizmu, gdy młodzi (bo to rewolucja młodych) robotnicy kwi-

tują przemówienie swego przywódcy, autentycznego robotnika, hymnem narodowym. Lech Wałęsa 

mylił się w odczytywaniu swojego przemówienia, czytał jak robotnik, ale mówił potem jak minister.

1 września

Rocznica wybuchu wojny światowej jest pierwszym dniem pracy po zwycięskim strajku. 

Robotnicy wracają do pracy, a Polska wraca do zdrowia. Oby okres rekonwalescencji był niedługi. 

Co zrobi ZSRS, oto jest pytanie.

Odwiedzając w Katowicach, w moim dawnym biurze, kolegów, usłyszałem wiadomość z ze-

brania komitetu zakładowego PZPR w biurze: „Tylko formalnie coś się w Polsce zmieniło, fak-

tycznie nic. Od stycznia będzie przykręcanie śruby z powrotem”. Czyżby tak szybko przyszły 

instrukcje z Rosji? A może to tylko tu, na Śląsku, „bronią się jeszcze twierdze Granady?”

Górnicy, którzy długo się decydowali, zastrajkowali 29 sierpnia i wciąż jeszcze strajkują.

2 września

Rano kupiłem Trybunę Robotniczą, żeby mieć satysfakcję przeczytania w niej pełnego tekstu 

porozumienia między strajkującymi w Szczecinie i Gdańsku z komisją rządową. Drobna to sa-

tysfakcja wobec chmur gromadzących się na horyzoncie polskim. Jednym z przewodniczących 

MKS jest Andrzej Tokarczuk, ten sam, którego aresztowano w Sanoku, o czym pisałem pod datą 

1 lutego br.
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3 września 

Został zakończony pięciodniowy strajk w przemyśle węglowym. 200 tys. górników wygrało 

z rządem. Ale czy to jest równoznaczne z wygraną naprawdę? Już niedługo przyszłość pokaże. 

Oby była łaskawa dla nas.

5 września 

Wieczorem posiedzenie sejmu. Nowy premier, chyba żadna osobistość, trochę większy 

Babiuch. Wiadomość o chorobie Gierka.

6 września

O godzinie 6:00 rano radio BBC podało wiadomość o ustąpieniu Gierka (chyba odsunięciu). 

Odszedł do lamusa partyjnego „wódz narodu”, który zmarnował grube miliardy dolarów z pożyczek 

z Zachodu. Chciał być Kazimierzem Wielkim, a był tylko Edziem, zmieniającym codziennie kilka 

razy… krawaty. Nowym sekretarzem został Kania. Nomen omen: „Czeka jak kania na deszcz”, 

mówi polskie przysłowie. Jaki był udział Rosji w tej zamianie? Komentarz w kolejce przed kio-

skiem z gazetami: „Skurwysyny rozkradli miliardy, a naród mieli za głupków” – słowa robotnika. 

A w ogóle to dziwny dzień: o godzinie 6:00 mleko pod drzwiami jak nigdy, schody wymyte przez 

sprzątaczkę, której nie widzieliśmy od dwóch tygodni. Dziwny dzień, powrót do normalności?

18 września 

Strajk tramwajarzy w Katowicach.

19 września 

Wiadomości radia BBC: strajki w Kielcach, Białej Podlaskiej i w szesnastu fabrykach w kraju. 

Trudności w zakładaniu wolnych związków zawodowych.

Transmisje mszy świętej w  lokalnych stacjach, a  kazania ocenzurowane. Ci komunistyczni 

szaleńcy myślą, że im uda się znowu oszukać naród. Oby szybko zawrócili z drogi zguby.

21 września

A jednak musieli ustąpić: o godzinie 9:00, będąc z Kaziurą w Zagórzu koło Sanoka, wysłucha-

liśmy mszy świętej, transmitowanej w II ogólnokrajowym programie.

24 września

Wiadomość z Dziennika Telewizyjnego: dyrektor zjednoczenia „Impex” wziął dwie łapówki 

od firmy austriackiej 460 tys. dolarów i od szwedzkiej 250 tys. dolarów. Jest to miara korupcji 

systemu komunistycznego w Polsce. To jedna z afer, która wyszła na jaw dzięki akcji strajkowej 

robotników na Wybrzeżu. Zobaczymy, ilu jeszcze kozłów ofiarnych rzuci system na pożarcie opi-

nii społecznej. A co o tych tysiącach dyrektorków, którzy sobie pobudowali miliony warte wille, 

a cały aparat partyjny, kosztujący inne miliardy złotych gospodarkę narodową.

3 października 

Od [godziny] 5:45 w kolejce za mięsem. Dostałem po kłótni z babami, które rzekomo wyszły 

z kolejki o [godzinie] 8:30 i teraz wracają. Dziś w południe symboliczny, jednogodzinny strajk 

jako protest przeciwko niedotrzymaniu porozumienia gdańskiego. Od paru dni trwa nacisk pro-

pagandy oficjalnej na „Solidarność”. Niewiele zmienił się, chyba taktyka. Znów Rakowski w tele-

wizji groził katastrofą państwowości. Zamaskowane groźby rosyjskie.
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4 października 

Z wieczornej mowy nowego „męża stanu”, Kani, na uwagę zasłużyła tylko jedna sprawa: wy-

daje się, że wprowadzą system kartkowy na mięso. W takiej sytuacji politycznej wygłosić taką 

„mowę-trawę” to chyba trochę za mało.

 8 października

Gazety stały się trochę strawniejsze, coś się z nich przebrało. Poczekajmy, zobaczymy.

9 października 

Czwarty w historii Polski laureat nagrody Nobla w literaturze: Czesław Miłosz. Zmów cios 

dla reżimu, bo to przecież człowiek emigracji. Ten rok pod każdym względem jest niełaskawy 

„państwowemu kapitalizmowi”.

Na rynku coraz gorzej, ale ludzie jakoś cierpliwi. Wreszcie traktuje się ich poważnie, mówi się 

więcej prawdy. Ale półki w sklepach zapełnia się jakimiś flaszkami i pudełkami z niczym.

10 października 

Roztkliwiają się nad Miłoszem ci, którzy go z  Polski, z  jego domu, wypchali za granicę. 

Dziwny to rok, chyba zasłużył na miano Roku Polskiego.

14 października 

Będąc w Krakowie w Bibliotece Jagiellońskiej, widziałem jej mury i sąsiadującej z nią Akademii 

Rolniczej, oblepione ogłoszeniami WZZ „Solidarność”. Zaskakujące zmiany w porównani z tym, 

co się tam widziało przed paru zaledwie miesiącami.

16 października

Druga rocznica wyboru Polaka na papieża. W radio i telewizji oraz w prasie trochę nowego 

ducha, bo nawet wspomniano o zgonie generała (emigracyjnego) Ducha34 w Londynie.

17 października

PZPR gra niebezpiecznie. Zwleka z rejestracją „Solidarności”. Widać, że chce sprowokować wy-

buch. Czyżby instrukcje z centralnego ośrodka w Moskwie? Czy ewentualny strajk generalny w odpo-

wiedzi na kunktatorską działalność partii? Całkowita kompromitacja jej w razie klęski w konfrontacji 

z „Solidarnością” może być pretekstem dla państw Układu Warszawskiego do wkroczenia, by ratować 

polskich pretorianów. Może w tym pokerze znowu wygra Wałęsa. Trochę się na to zanosi, bo udał się 

w podróż po południowej Polsce. Może mu się uda „zastraszyć” drugi komplet twardogłowych? 

Prasa zaczyna brudną robotę; by odwrócić uwagę od skorumpowanych manewrów partyjnych, 

rozpisują się na temat wielu „drobniejszych” afer złodziejskich, by w  nich utopić swoje kanty. 

Równocześnie tworzą mity o plotkach i szkalowaniu porządnych członków partii. Zamieszanie 

tu i tam ma stępić ostrze ataku i zdewaluować zarzuty stawiane przez uczciwych ludzi kancia-

rzom spod znaku partii „polskich patriotów”.

20 października 

Na rynku coraz gorzej, ale od zwycięskiego strajku jakoś mniej narzekań w kolejkach przed 

sklepami. Z ziemniakami jest naprawdę źle. A te tumany-twardogłowi zwlekają z zatwierdzeniem 

34
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statutu „Solidarności”, która sobie z tego nic nie robi i zamierza działać mimo braku oficjalnego 

„błogosławieństwa”. Impas czy pat? 

22 października 

Wobec notorycznego braku ziemniaków na rynku (cena 5 zł za kilogram) byliśmy zmuszeni 

kupić od chłopa, który przywiózł je z Kieleckiego; 150 kg za 1500 zł, a więc po 10 zł za kilogram. 

Tego jeszcze nie było. Kopalnie wożą węgiel na wieś: tona węgla (1000 kg) za tonę ziemniaków.

24 października 

W sądzie warszawskim zarejestrowano „Solidarność” z poprawkami o prymacie PZPR itp., 

wniesionymi przez sąd. Starają się opóźniać bieg historii, nie wyciągnęli nauki z przeszłości, więc 

będą musieli być wdeptani w matkę-ziemię.

27 października 

A „Solidarność” dalej walczy z twardogłowymi, którzy starają wszelkimi siłami sprowokować do 

wystąpienia strajkowego, co, gdyby się im udało, doprowadziłby u nas do „Czechosłowacji 1968”.

28 października 

Dozgonny przyjaciel Polski, NRD, robi kawał. Przez ograniczenie odwiedzin daje wyraz swojej 

antypatii dla zmian zachodzących w Polsce i tym samym „starszy brat” ostrzega, że może się powtó-

rzyć rok 1968 w wydaniu czeskim. Ale nasi robotnicy wydają się mieć silne nerwy. Wałęsa zażądał 

przyjazdu premiera Pińkowskiego35 do stoczni, który po wizycie specjalnie przez niego wysłanego 

do stoczni wicepremiera, zgodził się na spotkanie w piątek (31 października) w Warszawie.

Zbliżają się wybory w Stanach Zjednoczonych, zbliża się rozwiązanie sprawy zakładników 

amerykańskich w  Teheranie. Impas wojny na Środkowym Wschodzie, trudności gospodarcze 

w ZSRS, Afganistan i zbliżająca się konferencja w Madrycie – oto elementy polityki światowej, 

których rozwiązanie może nam pomóc. Taka jest logika, ale czy Rosja działa logicznie?

29 października 

Odezwał się niedźwiedź i już Kania z Pińkowskim biegną do Moskwy po rozkazy. Czyżby 

głupek Kościelniak36 miał wejść do historii jako drugi Poniński, a może jeszcze gorzej – jako 

bezpośrednia przyczyna rozlewu krwi w Polsce?

31 października 

Ważna data w naszej historii, z czego trudno zdać sobie sprawę, chodząc koło zwykłych, co-

dziennych spraw. W Warszawie spotkanie „Solidarności” z rządem. Czy coś z tego wyjdzie? Na 

tle wczorajszego raportu z Moskwy.

1 listopada 

Po dwunastogodzinnym maratonie nad ranem rozeszli się przedstawiciele „Solidarności” 

z Pińkowskim and company bez rezultatu w postaci podpisanego oświadczenia. Pozostaje czekanie 

35
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na następną rundę: orzeczenie Najwyższego Sądu (żeby tylko nie doszło do przenośni), które ma 

paść za dziesięć dni.

3 listopada 

Do dworca kolejowego w  Zabrzu jechałem tramwajem, na którego szybach widniały hasła: 

„Żądamy rejestracji «Solidarności» bez poprawek w  statucie”. Z Krakowa przywiozłem zdobyte 

tam biały ser, masło. Ser jest rzadkością w naszych sklepach w Biskupicach. Sytuacja żywnościowa 

z każdym dniem pogarsza się, ale skoro władcy Polski z łaski Kremla przyznali się do katastrofy, 

na razie ludzie nie narzekają i zaciskają pasa. Na jak długo wystarczy nam cierpliwości, zobaczymy.

Z niepokojem oczekuję wyników wyborów prezydenckich w USA. Co dla nas lepiej w obec-

nej sytuacji: Carter czy Reagan? Pierwszy reprezentuje ciągłość władzy, drugi jest, przynajmniej 

na razie, bardziej wojowniczy, antyrosyjski. Chyba wygra Carter przy pomocy (bo przecież spra-

wy zakładników amerykańskich, ciągnącej się dokładnie jeden rok, nie można inaczej nazwać). 

W ogóle te dni są bardzo ważne w historii ludzkości. W ZSRS chyba nie wszystko tak gra, jak 

by tego chciał Breszniew (od rosyjskiego słowa: bresznia). Może ruch zapoczątkowany w Polsce 

nadgryzie zręby światowego imperium? Quien sabe?

5 listopada 

Chyba należę do nielicznych w Polsce, którzy od godziny 3:00 rano wiszą na radio. O godzi-

nie 3:00, na podstawie 20 proc. głosów, które już padły w wyborach prezydenckich, komputero-

we zapowiedzi wskazują na Reagana jako następnego prezydenta. O godzinie 3:50 przemówił 

Carter, przyznając się do klęski. Technika komputerowa odebrała mu parę godzin złudzeń odno-

śnie [do] przyszłości jego. Co ten wybór oznacza dla nas? Chyba jakąś wskazówką będzie reakcja 

radia warszawskiego, które do godziny 5:00 udawało, że nic się nie stało ważnego na świecie. Jak 

się pozbierają, usłyszą wskazówki z Moskwy, wtedy odezwą się. Reagan im nie w guście, to jest 

pewne, ale czy Reagan, aktor filmowy, dotrzyma swoich przyrzeczeń przedwyborczych? Oto jest 

pytanie.

Wracając do mojej pseudo-prognozy wczorajszej, okazało się, że „perski rynek” za późno dla 

siebie zdecydował się na akcję i w ten sposób nieświadomie wpłynął na bieg wypadków histo-

rycznych. Czy wybór Reagana wywrze jakiś wpływ na „decyzję” Najwyższego Sądu w Warszawie? 

Czy Moskwa pod wpływem wiadomości z Ameryki nie usztywni swego stanowiska, co oczywi-

ście odbije się na nas? Ale czy kryzys ekonomiczny w Polsce i niewesoła sytuacja gospodarcza 

w Rosji nie okażą się dla nas korzystne?

Czekamy ma ten wyrok Sądu Najwyższego w Warszawie, a potem chyba na wynik strajku, 

który może wybuchnąć dnia 12 listopada. A może rocznica niepodległości 11 listopada będzie 

dla nas tak pomyślna, podobnie jak 1 września po podpisaniu umowy społecznej w Gdańsku 31 

sierpnia 1980 roku między Komitetem Strajkowym a rządem PRL?

Bilans naszych strat w związku z wyborem Reagana jest dość poważny; straciliśmy dwie ważne 

pozycje w rządzie amerykańskim: 1) Brzeziński37, doradca prezydenta, i 2) Muskie38, Sekretarz 

Stanu. Ale czy oni byli Polakami, tzn. czy reprezentowali interesy polskie? Chyba o tyle, o ile nie 

wchodziły w kolizję z amerykańskimi. To w jakiś sposób łagodzi nasze straty.

37

38
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7 listopada 

Rocznica rewolucji październikowej w tym roku bez transparentów. W kolejce w sklepie do-

wiedziałem się o strajku w naszym szpitalu w Biskupicach.

Masła, margaryny, ryżu, herbatników, nie-rosyjskiej herbaty i stu innych artykułów w ogóle 

nie ma w sklepie.

Od dawna twierdziłem, że Rosja niszczy Polskę świadomie, mając opracowany dalekosiężny 

plan kompletnego „zmierzwienia” (od mierzwy) Polski jako narodu. Krzewienie demoralizacji, 

łapówkarstwo, alkoholizm, ciągłe reformy szkolne, eliminacja historii z nauki w szkołach, oddanie 

Polski zdeprawowanym władcom-głupkom, dławienie gospodarki „wielkimi” inwestycjami, cy-

niczna miłość do Sowietów itp. to nie jest przypadek. Wspominam to teraz na kartach moich no-

tatek, bo wreszcie znalazłem publiczne potwierdzenie moich wyczuć, nie tylko intuicyjnych. Otóż, 

czytam w ankiecie Kultury wypowiedź Dejmka: „Polska mogłaby być potentatem pod względem 

kulturalnym, naukowym, rolniczym… jednak to, co zachodziło w tych trzech dziedzinach nasze-

go życia ostatnimi laty, nakazuje mniemać, że osiągnięty stan rzeczy nie mógł być tylko skutkiem 

głupoty, «woluntaryzmu», stylu sprawowania władzy i innych «błędów» i «wypaczeń» sterników 

naszej nawy państwowej, że był również efektem świadomego, systematycznego działania, mają-

cego na celu całkowite unicestwienie naszych zdolności i możliwości kulturalnych, naukowych, 

rolniczych… Uniemożliwienie tego działania jest kwestią życia lub śmierci polskiej kultury. A bez 

niej przestaniemy być narodem, nawet gdybyśmy wybudowali miliony hut «Katowice»”.

Czy trzeba wskazać na mózg mongolski, który steruje akcją?

8 listopada

Wieczorny dziennik TVP postraszył nas manewrami sił wojskowych sowieckich i ludowego 

Wojska Polskiego.

Pogoda, znów odwilż, wcale nie sprzyja różowym nastrojom. Wyczuwa się atmosferę gry 

w pokera, tylko nie wiadomo, kto blefuje: my czy oni?

Cwaniaki, nawet poszli tak daleko w  akcji zmiękczenia społeczeństwa, że ogłaszają apele 

matek i dzieci o ustępstwa. Adres wiadomy, niech „Solidarność” ustępuje, a „my” będziemy zbie-

rać owoce. Nie widzę kompromisowego wyjścia z  mętliku prawniczego, w  który wprowadzili 

komuniści cały problem rejestracji „Solidarności”. Co może jutro zrobić Sąd Najwyższy? Odesłać 

sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi wojewódzkiemu i zyskać na czasie? Zalegalizować 

orzeczenie sądu wojewódzkiego, co jest równoznaczne z wybuchem strajku? Może to ma słu-

żyć za pretekst do wkroczenia wojsk Układu Warszawskiego? Czyżby interregnum w Stanach 

Zjednoczonych miało być interpretowane w Moskwie jako ostatnia szansa dla ich interwencji 

zbrojnej? Wprawdzie do Moskwy jedzie minister spraw zagranicznych Włoch, ale czy jest emi-

sariuszem, jeśli tak, to czyim?

9 listopada 

„Nie rzucim Chryste świątyń Twych” na nutę „Nie rzucim ziemi” zabrzmiało na zakończe-

nie transmisji mszy świętej z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Wymowa tego faktu jest 

jednoznaczna. Sprawy poszły daleko, jest to chyba odpowiedź Kościoła w Polsce na to, co ma się 

stać jutro.

Odwiedził nas Piotr Woźniak z Bytomia. Roztrząsaliśmy możliwości rozwiązania jutrzejszej 

apelacji „Solidarności” w Sądzie Najwyższym. Ja twierdziłem, że PZPR nie ustąpi, sprawa zo-

stanie przekazana sądowi niższej instancji do rozpatrzenia, by zyskać na czasie i rozwodnić całą 

umowę społeczną.
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10 listopada

Będąc w Krakowie, w Archiwum OO. Jezuitów, o godzinie 14:00 wspólnie z archiwariuszem, 

bratem Aloisem Furczykiem (Ślązakiem), słuchaliśmy radia wiedeńskiego. Krótka wiadomość 

o orzeczeniu Sądu Najwyższego, bez komentarza, bo nie wpuścili do Polski dziennikarzy au-

striackich. Po powrocie do domu więcej informacji o kompromisie i przemówienie Kasandry-

Rakowskiego. Tym razem miał pysk uśmiechnięty. Ale czy jego uśmiech jest naszym uśmiechem, 

pokaże przyszłość.

11 listopada 

Wczoraj, będąc w Krakowie, widziałem na ulicy Krupniczej ogłoszenie o mszy świętej o go-

dzinie 19:30 w kościele Mariackim w intencji sześćdziesiątej trzeciej rocznicy odzyskania niepod-

ległości, podpisane przez KPN (Konfederacja Polski Niepodległej).

Misterium narodowego akt następny: przywódca robotników u  prymasa Polski. Od en-

cykliki Leona XIII39 z roku 1891 krok tak bardzo oczekiwany. Ta zgodność w Polsce rokuje 

nam więcej, aniżeli wymuszony groźbą strajku powszechnego kompromis z komunistami. Jeśli 

uda się nam złamać dialektykę komunistyczną i przywrócić językowi ludzkiemu i jego słowom 

odwieczne znaczenia, skażone dotychczas mongolskim żargonem „mowy-trawy”, to będziemy 

mogli z ufnością spojrzeć w przyszłość, mimo co najmniej trzech lat biedy, czekającej nas tu, 

w Polsce. 

W Zabrzu służba zdrowia w dalszym ciągu rozumnie strajkuje.

12 listopada

Rano dowiedziałem się z  radia o  złożeniu wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza 

w  Warszawie z  okazji odzyskania niepodległości. Tym razem milicja nie przeszkadzała pięt-

nastotysięcznemu pochodowi warszawiaków, wciąż jednak nieoficjalnemu. Prasa też zauważyła 

tę rocznicę, ale jeszcze wciąż rewolucja październikowa dała nam wolność, chociaż wspomnieli 

i Piłsudskiego, któremu „oddano dowództwo wojsk polskich”.

14 listopada 

Otrzymałem zaproszenie od Janka Wojdyły z Prudnika do wzięcia udziału w uroczystości 

poświęcenia tablicy pamiątkowej dla uczczenia żołnierzy AK Okręgu Lwowskiego i Wileńsko-

Nowogródzkiego w kolegiacie we Wrocławiu w dniu 23 listopada 1980 roku.

15 listopada

Jeden z większych skandali historycznych dobiega końca. Panorama Racławicka wreszcie do-

jechała do Wrocławia i  chyba w przyszłym roku będzie można nią krzepić serca rodaków. Po 

zamku warszawskim, Panorama – teraz powrót korony na głowę orła.

16 listopada 

W szpitalu, na odwiedzinach u Kaziury. Co za ironia, jak się człowiek przygląda stanowi, do 

jakiego doprowadzili służbę zdrowia w Polsce, gdy równocześnie ten „wódz narodu” cierpiący 

niby na atak serca znajduje opiekę w najnowocześniejszej urządzonym szpitalu dla „czerwonej 

szlachty”. A w normalnych szpitalach nie ma lekarstw, nie wspominając jakości odżywiania cho-

rych Polaków. 

39
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18 listopada

Na szczęście ustąpić musiał wojewoda częstochowski Wierzbic, który chciał ogłosić stan wy-

jątkowy w województwie celem złamania „Solidarności”. Nie dali się robotnicy i złamali wojewo-

dę, a może i coś więcej zamierzonego w skali całego kraju?

19 listopada

Półki w sklepach są naprawdę puste. Zażartowałem w sklepie, pytając, ile czasu potrzeba by 

na zrobienie remanentu w sklepie spożywczym? „Pół godziny” – odpowiedziała ekspedientka.

A w prasie dyskusja o wprowadzeniu kartek na mięso i tłuszcze. Czas ucieka, komu zależy na 

przedłużaniu tych trudności, które można od ręki załatwić?

Częstochowa pozbyła się „swoich” satrapów. Nic się nie oprze solidarnej postawie robotników.

Papież zakończył pielgrzymkę w NRF. Wydaje się, że na jej owoce trzeba będzie trochę 

czekać.

To, co pokazali w  telewizji odnoście [do] domków własnościowych czerwonej burżuazji 

w Krakowie przy ulicy Kasztelańskiej, przechodzi ludzkie pojęcie. Gdzie i skąd u tych parobków 

takie aspiracje? Czyżby to była pozostałość krwi ziemiańskiej na wsi polskiej, tak obficie szastanej 

na dziewkach wiejskich? Jakaś pozostałość odległa ius primae noctis? 

21 listopada 

Wieczorem z  Krakowa przyjechała Bożena, członek komitetu strajkowego Akademii 

Rolniczej w Krakowie, pobita przez ORMO, zawieziona na pogotowie ratunkowe w Krakowie, 

skąd uciekła do domu z podejrzeniem wstrząśnięcia mózgu. Zawiozłem ją do szpitala w Zabrzu. 

Neurolog stwierdził wstrząśnięcie mózgu.

25 listopada 

Sytuacja w Polsce niewesoła. Czy jest kontrolowana przez ciche porozumienie Wałęsa–Kania? 

Podział ról: ty mi wyczyść partię i administrację, bo ja nie mam na to siły? O zaopatrzeniu nie ma 

co mówić. Jest żadne.

26 listopada

Z jeszcze jednej próby wyszła zwycięsko „Solidarność”. Prokurator generalny musiał ustąpić, 

zwalniając z więzienia Narożniaka40 i pracownika prokuratury, który Narożniakowi udostępnił 

tajną instrukcję walki z opozycją demokratyczną. Ale wojsko rosyjskie stoi już nad wschodnią 

granicą.

Najwyższe na świecie spożycie alkoholu w Polsce: 8 litrów czystego spirytusu „na ryło”. Nawet 

Rosję przegoniliśmy, szczególnie w latach 1976–1979. Najgorszy okres w naszej historii, kiedy 

tak wyraźnie zaznaczył się stan „beznadziei” w całym narodzie.

28 listopada

Rozpoczęła się walka o biologiczne przetrwanie tej zimy i następnego przednówka. Czy na-

szemu narodowi wystarczy cierpliwości a Rosji rozumu (senator USA, Mr. Percy, w Moskwie 

przestrzegł ich, by nie interweniowali w Polsce)?

40
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29 listopada 

Od przełomu, z  początkiem września br. w  salach szpitalnych wróciły na ściany krzyże, 

a w świetlicach odprawiane są msze święte. Kapelan, tak jak przedtem, obchodzi wszystkie sale.

30 listopada

Po raz pierwszy obchodzono rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego, wczoraj. Jednak 

wygląda to sztucznie. Jak za pociągnięciem sznurka zjawiły się w prasie artykuły o powstaniu, 

w radio i telewizji. Brak tej atmosfery, jaką my pamiętamy z dzieciństwa.

Jutro plenum PZPR. Zobaczymy, czy uda się tzw. odnowicielom usunąć konserwę. Jeszcze 

jedna przeszkoda do wzięcia. A Rosja czyha, gotuje się do skoku.

1 grudnia 

Prasa stała się bardziej czytelna, więc znów czytam. Wczoraj w telewizji pokazali uroczystość 

poświęcenia sztandaru „Solidarności” w Rudzie Śląskiej i triumfalny powrót św. Barbary do ce-

chowni kopalni. Tylko, czy na długo? Już raz, w roku 1956, wracała i potem musiała schronić się 

w kościołach „na przeczekanie”.

3 grudnia 

Wieści z plenum PZPR. Odpowiedzialność Gierka i Jaroszewicza. „Polak” Werblan Andrij 

stracił fotel marszałka sejmu. Nigdy przedtem nie czekałem z taką niecierpliwością na gazety, jak 

ma to miejsce teraz. Do Biura Politycznego PZPR wszedł morderca Pużaka, Moczar.41 Rosjanie 

urządzają manewry we Wschodnich Niemczech (NRD) nad granicą z Polską.

4 grudnia 

Barbórka bez czerwonych flag. Tylko górnicze zielono-czarne i narodowe biało-czerwone. 

Komuniści wydali dramatyczną odezwę do narodu: „Rodacy, ojczyzna w  niebezpieczeństwie”. 

Tylko, co należy czytać pod słowem „ojczyzna”? Mnożą się pogłoski o inwazji, która lada chwila 

ma nas uwolnić od chaosu, w jakim się Polska znalazła. We wrześniu 1939 roku słyszeliśmy, że 

wobec tego, że w Polsce nie było rządu, musieli wkroczyć, by ratować…

6 grudnia 

Wszyscy dostali podwyżki wyrównawcze płac z tytułu wzrostu kosztów utrzymania. Tylko 

my, emeryci z „nowego portfela”, dostaliśmy chały. Emerytura z roku 1978 straciła do dzisiaj 40 

proc. wartości. Niczego od tych gnojków nie dostałem, niczego od nich nie chcę. Tylko, by do-

czekać prawdziwej zmiany.

8 grudnia 

Zdaje się, że bezpośrednie niebezpieczeństwo inwazji wtórnej (bo wojsko ich i  tak jest 

w Polsce) bolszewickiej na razie nie grozi w wyniku zjazdu bratnich partii w Moskwie.

9 grudnia

Obecny rząd przejdzie do historii jako rząd dietetyczny. Na poczet jego zasług zaliczyć będzie 

można całkowitą likwidację chorób wrzodowych (żołądka).

41
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10 grudnia

Groźba ingerencji wojsk rosyjskich wciąż wisi nad Polską w postaci 400 tys. żołnierzy stoją-

cych nad granicami Polski. A my spokojni, ufni, że tym razem Rosjanie miną się ze swym szczę-

ściem. Amerykanie i NATO ostrzegają, co ma obosieczny wymiar i skutek: mogłoby nas zdemo-

bilizować i ożywić nadzieję konserwatywnej pozostałości stalinowskiej. Trzy godziny w kolejce 

za masłem.

Miłosz otrzymał z rąk króla szwedzkiego nagrodę Nobla.

11 grudnia 

Kampania zastraszania Polski przez „braci” rosyjsko-niemiecko-czeskich trwa w  dalszym 

ciągu. Chyba naprzód, przed właściwą inwazją, wprowadzą do akcji ludowe wojsko „polskie”. 

Rosjanie cicho liczą na to, że ono sobie nie da rady, wtedy będą mieli gotowy pretekst do wejścia. 

Czyżby w stupięćdziesięciolecie wybuchu Powstania Listopadowego miała się historia powtó-

rzyć?

12 grudnia

Chyba znów przestanę „namiętnie” czytać prasę codzienną. Wyczuwam w niej zmianę, po-

wrót do starego, może to tylko wynik zbytniego wyczulenia, a może jednak tendencja zaznacza-

jąca się od zjazdu moskiewskiego? Może jest coś w tym, co mówią ludzie o czterech tygodniach, 

jakie Breszniew dał Kani na uspokojenie Polski?

13 grudnia 

Z kopalni (dla Kaziury) przyniosłem kartki na pół kilograma wędzonki, pół kilograma kieł-

basy, ćwierć kilograma masła i ćwierć margaryny z okazji zbliżających się świąt. W zestawieniu 

z zawartością paczki przesłanej Kaziurze z NRF przez jej koleżankę (17 kg różności w cudow-

nych opakowaniach), w porównaniu z rybą pakowaną w gazetę nabiera pewnego symbolu: kto 

wygrał wojnę?

14 grudnia 

W kościołach odczytano list 127. Konferencji Episkopatu Polski. Sprawy zaszły tak daleko, że 

została nam już tylko Matka Boska. Mało to czy dużo?

15 grudnia

W związku z mającym się jutro odbyć odsłonięciem pomnika ofiar 1970 roku w Gdańsku 

rozszczekała się oficjalna prasa, wzywająca do głębokiej refleksji. Nic o mordercach: Gomułce, 

Cyrankiewiczu, Kliszce i generale Korczyńskim, nic o ich ukaraniu. Finał roku 1980 nie odbędzie 

się bez rozlewu krwi. Co przyniesie jutrzejszy dzień w Gdańsku?

16 grudnia 

Chińczycy też ostrzegli Rosjan, by nie próbowali wtargnąć do Polski. Trochę dużo szumu za 

granicą o nas. Doświadczenia Zachodu z Węgrami w 1956 roku i Czechosłowacją 1968 roku 

widocznie teraz owocują. Tylko my spokojni, chociaż Rosjanie u nas są.

W sklepach spożywczych praktycznie nie ma kolejek, nie ma niczego, oprócz mąki i cukru. 

Od kilku dni nie sprzedają masła, bo wydali kartki na ćwierć kilograma na masło i tyleż na mar-

garynę, co ma wystarczyć do końca roku.

Odsłonięcie pomnika w Gdańsku odbyło się w spokoju, pozbawiając bolszewików pretek-

stu do ataków. W przejmującej ciszy, w  apelu o poległych padło dwadzieścia siedem nazwisk 
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i odpowiedź: „Jest wśród nas!” Co za sceneria: kardynał Macharski, Wałęsa, Jabłoński, kompania 

honorowa, tylko biało-czerwone flagi, „Nie rzucim ziemi”, oklaski dla stękającego przemówienie 

Wałęsy-robotnika, gładkie, artystycznie prawie wykonane przemówienie Fiszbacha, przedstawi-

ciela klasy robotniczej, przyjęte bez aplauzu… i nie-fizyczna obecność papieża-Polaka i zdobywcy 

nagrody Nobla Miłosza w cytatach i słowach wyrytych w kamieniu pomnika. Historyczna chwila, 

dalszy ciąg misterium narodowego.

Patrzyliśmy z Kaziurą na ekran telewizora. Ona leżąca w łożu boleści po ataku sercowym…

17 grudnia

Gdynia i Szczecin święciły swoje pomniki.

24 grudnia

O godzinie 24:00 transmisja, po raz pierwszy, pasterki odprawianej na Wawelu. Jeszcze jeden 

akt mistycznego życia naszego narodu w tym roku.

25/26 grudnia

Transmisje w radio i telewizji zupełnie inne jak dotychczas: więcej elementów „sakralnych”. 

Odeszli w cień dogmatycy.

29 grudnia

W polityce jakby zastój świąteczny. Chmura gradowa w postaci Rosji wciąż wisi nad nami. 

Mówi się o  jakimś czterotygodniowym terminie, jaki dostał Kania w  czasie swojej wizyty 

w Moskwie na „uporządkowanie” kraju. 

Opracowanie: Jolanta Mysiakowska-Muszyńska
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Eligiusz Niewiadomski 
– przywracanie życiorysu

Eligiusz Niewiadomski zapisał się w  historii Polski 

jako zabójca pierwszego prezydenta RP. Niewiele też 

o nim wiadomo i niewiele się o nim dotąd pisało. Jeżeli 

już ktoś decydował się wspomnieć jego nazwisko, to nie-

mal regułą było, że towarzyszyły temu epitety w rodzaju: 

„wariat”, „szaleniec”, „endek”, „faszysta”. Takie emocjo-

nalne podejście do historii, dydaktyzm, nakazujący przy 

każdej okazji potępić zamachowca i jego czyn, są charak-

terystyczne dla stosunku Polaków do swojej najnowszej 

historii. Biorąc pod uwagę fakt, że niedługo minie 90. 

rocznica strzałów w Zachęcie, warto zdobyć się na dystans 

do tego wydarzenia. Nie chodzi o usprawiedliwienie ra-

cji Niewiadomskiego, jego postawy i czynu, ani tym bar-

dziej o jego rehabilitowanie, ale poznanie człowieka, który 

strzelając do Narutowicza, stracił nie tylko życie, ale cały 

swój dorobek jako artysta, krytyk i propagator sztuki, spo-

łecznik oraz uczestnik walk o niepodległość. Wydaje się, że upływ tak długiego czasu ostudzi 

emocje i  pozwoli wreszcie odmitologizować postać Niewiadomskiego lub sprawi, że przynaj-

mniej będzie można przypomnieć jego wcześniejsze życie i zasługi.

Młodość i sztuka

Eligiusz Józef Niewiadomski pochodził z rodziny, której genealogia sięgała połowy XV w., 

pieczętującej się herbem „Prus” o przydomku „Goleń”; wywodziła się ona ze wsi Niewiadoma pod 

Sokołowem Podlaskim.1 Urodził się 1 grudnia 1869 r. w Warszawie jako najmłodszy z sześciorga 

rodzeństwa. Ojciec, Wincenty, był urzędnikiem Mennicy Warszawskiej i uczestnikiem powstania 

1863 r., autorem pieczęci tajnego Rządu Narodowego. Matka, Julia z domu Werner, zmarła, gdy 

Eligiusz miał dwa lata.2 Odtąd opiekę nad nim sprawowała starsza siostra Cecylia. Wykształcenie 

1
2

Rzeczpospolita

W 90. rocznicę zamachu w Zachęcie
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średnie uzyskał w warszawskiej szkole realnej w 1888 r. Naukę kontynuował w petersburskiej 

Akademii Sztuk Pięknych. Był dobrym studentem, otrzymał dwa małe srebrne medale i dwu-

letnie stypendium po 300 rubli rocznie. W 1894 r. ukończył studia z dużym srebrnym medalem, 

a za dyplomowy obraz Centaury w lesie, namalowanym pod wpływem twórczości szwajcarskie-

go symbolisty Arnolda Böcklina, otrzymał tytuł artysty pierwszego stopnia, duży złoty medal, 

a także nagrodę pieniężną. W 1896 r. na wystawie w Zachęcie za ten sam obraz otrzymał kolejny 

złoty medal. W latach 1894-1896 kontynuował studia w Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu 

pod kierunkiem Wojciecha Gersona. Tam też Niewiadomski uległ ciężkiemu poparzeniu całego 

ciała – proces jego rekonwalescencji trwał ponad rok.

Po powrocie do Warszawy zasłynął jako zdolny publicysta i krytyk sztuki; jego artykuły były 

cenione przez znawców, m.in. przez Stanisława Witkiewicza (ojca). Obracając się w kręgach war-

szawskiej elity, jak wielu mu współczesnych, uległ modzie na wyjazdy do Zakopanego i górskie wy-

cieczki; należał do pionierów polskiego taternictwa i był autorem jednej z pierwszych map Tatr, na 

której zaznaczył szlaki turystyczne i schroniska. W tym czasie opracował także popularny zbiór map 

historycznych – Album do dziejów Polski (1899). W 1899 r. Niewiadomski wszedł w skład zarządu 

Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, gdzie walczył o zreformowanie tej instytucji.3

Od 1897 r. Niewiadomski wykładał rysunek na Politechnice Warszawskiej. Poświęcił się pracy 

na rzecz utworzenia w Warszawie Szkoły Sztuk Pięknych na europejskim poziomie; przygotował 

statut tej uczelni, plan prac, a dzięki swoim szerokim kontaktom w sferach artystycznych ściągnął 

do Warszawy tak wybitnych twórców, jak: Ferdynand Ruszczyc (1870–1936), Xawery Dunikowski 

(1876–1964), Karol Tichy (1871–1939), Edward Trojanowski (1873–1930), Kazimierz Stabrowski 

(1867–1929). Po pomyślnym sfinalizowaniu prac, gdy szkoła rozpoczęła działalność w 1903 r., usunął 

się w cień i odmówił przyjęcia stanowiska w utworzonej przez siebie placówce (dzisiejsza Akademia 

Sztuk Pięknych w Warszawie). Ostatecznie do 1905 r. zgodził się prowadzić tam wykłady.

Nieudany romans z polityką 

W  młodości, obok pracy artystycznej, Niewiadomski był aktywny na polu politycznym. 

Jeszcze w gimnazjum związał się ze szkolnymi tajnymi kółkami uczniowskimi, zalążkami ro-

dzącego się ruchu narodowodemokratycznego. W 1891 r. uczestniczył w pierwszej od powstania 

styczniowego manifestacji patriotycznej na ulicach Warszawy, zorganizowanej przez studentów 

z okazji 100. rocznicy Konstytucji 3 maja. 

Zdarzyło się, że jakiś dorożkarz koniecznie chciał pochód przerwać 

– w odpowiedzi na ostrzeżenie, że nie wolno, zaczął sobie batem drogę to-

rować. Wtem z pochodu wyskoczył młody cienki student w nieznanym mi 

mundurze, chwycił konia za uzdę, dorożkarza zaś kijem przez plecy zwalił. 

Zdziwiony odwagą nieznajomego, zacząłem się dowiadywać, kto to był, 

zaraz też objaśniono mnie, że to dawny uczeń Szkoły Rysunkowej, obecnie 

student Akademii w Petersburgu – Niewiadomski.4

3

4
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W Petersburgu został prezesem organizacji polskich studentów. Od 1897 r. należał już do 

tajnej Ligi Narodowej, działał też w  tajnym Towarzystwie Oświaty Narodowej. W  związku 

z działalnością w TON uczestniczył w akcji przemycania z Galicji do Królestwa Polskiego niele-

galnych wydawnictw narodowo-demokratycznych, m.in. Przeglądu Wszechpolskiego i Polaka. Jego 

aktywność na tym polu nie uszła uwadze władz zaborczych; w nocy z 2 na 3 czerwca 1901 r. 

został aresztowany przez rosyjską policję. Był więziony na Pawiaku i w X Pawilonie Cytadeli 

Warszawskiej; po pół roku zwolniono go z braku dowodów winy. W związku z tym incydentem 

utracił jednak pracę na politechnice i od tej pory musiał borykać się nieustannie z większymi lub 

mniejszymi trudnościami finansowymi.

Z inspiracji Niewiadomskiego Maurycy hr. Zamoyski zdecydował się zakupić dziennik Goniec, 
który stał się pierwszym oficjalnym organem Narodowej Demokracji w Warszawie. W czasie 

wojny rosyjsko-japońskiej Niewiadomski domagał się, aby LN przeprowadziła antyrosyjską akcję 

dywersyjną (wysadzenie mostów na rzekach Kamie i Wołdze). Po odrzuceniu tej koncepcji przez 

władze LN na znak protestu zrezygnował z członkostwa w tej organizacji. W ten sposób jego 

wszelkie formalne związki z Narodową Demokracją zostały zerwane.

Z dnia na dzień

Niewiadomski miał już wówczas ugruntowaną, wysoką pozycję towarzyską w Warszawie. Był 

osobą znaną i cenioną w środowisku inteligencji, gościem wielu salonów, gdzie, jak wspominał 

lekarz Wacław Stefański, „podnosił poziom zebrań na artystyczne wyżyny”.5 Jednak popularność 

nie łączyła się w jego przypadku z zamożnością. W międzyczasie zaszły bowiem zmiany życiu 

prywatnym Niewiadomskiego, który w 1897 r. ożenił się z Marią de Tilly. Miał z nią dwójkę 

dzieci: syna Stefana i córkę Annę. Jako ojciec rodziny potrzebował stałej pracy, która pozwoliłaby 

utrzymać dom. W przypadku artysty nie było to proste. Szukając pracy, zajął się prowadzeniem 

wykładów o historii sztuki, które wzbogacał zebranymi za granicą materiałami ikonograficznymi; 

wykorzystywał w tym celu ówczesne nowinki techniczne, np. przeźrocza. Wykładał na pensjach 

żeńskich, w Wolnej Wszechnicy, Szkole Wawelberga i Rotwanda, na kursach ogrodniczych i gra-

ficznych. Urządzał także odczyty na prowincji. Wydał w tym czasie szereg opracowań nauko-

wych, m.in. duże dwutomowe dzieło O sztuce średniowiecznej (brak daty). 

Niezależnie od wykładów Niewiadomski pozostał czynny jako artysta. Jego dzieła malarskie 

reprezentowały nurt symboliczny, nierzadko nasycony głębokim ekspresjonizmem. Do ważniej-

szych jego prac należały m.in. obrazy: Polonja, Człowiek leśny, Lech, Władca,  Anioł Śmierci. Zdaniem 

krytyków sztuki jego prace charakteryzowały się dużymi umiejętnościami warsztatowymi; były 

też wysoko cenione przez publiczność, która chętnie je kupowała. Niewiadomski jako malarz od-

niósł kilka spektakularnych sukcesów: jego obrazy cieszyły się dużą popularnością w Rosji (akty 

kobiece i pejzaże), w Polsce zdobiły salony wielu znanych domów (np. Centaury w lesie zakupił 

hr. Tyszkiewicz do pałacu w Wace k. Wilna), a Irydion trafił do jednej z kolekcji londyńskich. 

Niewiadomski był też autorem jednego z najlepszych portretów Stefana Żeromskiego. Jednak 

największym jego dziełem były, powstałe w latach 1904–1910 i zachowane do dziś, polichromie 

w kościele farnym św. Bartłomieja w Koninie. Świątynię tę ozdobił także secesyjnymi witrażami.

Po wybuchu I wojny światowej Niewiadomski przebywał w Warszawie, utrzymując się z lekcji 

historii na pensjach i korepetycji. Mimo iż zerwał z endecją dziesięć lat wcześniej, tym razem bez 

wahania opowiedział się po stronie koalicji antyniemieckiej i nie przyjął propozycji współpracy 

5
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ze zwolennikami akcji politycznej Józefa Piłsudskiego. W 1914 r. działał w organizacjach sa-

nitarnych, a rok później wstąpił do milicji obywatelskiej. Napisał wówczas i opublikował kilka 

broszur, w których zaprezentował swoje poglądy na temat metod propagowania sztuki.6 W latach 

1916–1917 powrócił do wykładów o historii sztuki, malował też studia portretowe, kompozycje 

i ilustrował czasopisma.

W niepodległej Polsce

W 1918 r. Niewiadomski znalazł pracę w tworzącej się polskiej administracji rządowej, po-

czątkowo na stanowisku starszego referenta w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego, a od 1 marca 1918 r. jako naczelnik Wydziału Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Zdobniczych, 

który w  ramach restrukturyzacji wszedł w  skład Ministerstwa Sztuki i  Kultury. Organizował 

przemysł artystyczny, zainicjował ewidencję czynnych w Polsce artystów i ich dorobku. W listo-

padzie 1918 r. brał czynny udział w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich w Warszawie.

W  1920 r., w  chwili najazdu bolszewickiego, wystąpił o  urlop w  ministerstwie i  próbo-

wał wstąpić do Wojska Polskiego. Nie został przyjęty z powodu wieku – miał wówczas 51 lat. 

Mimo tego niepowodzenia z polecenia gen. Kazimierza Sosnkowskiego został przyjęty do pracy 

w II Oddziale Sztabu Generalnego. Domagał się zintensyfikowania walki z komunistyczną agen-

turą i dywersją, ale jego koncepcje były odrzucane. Czując się zbędny i zrażony do pracy „tyłowej”, 

wymógł na przełożonych przeniesienie do 5. pułku piechoty legionów, gdzie służył wraz z synem 

Stefanem jako szeregowiec w 3. kompanii zapasowej w Chełmie, a następnie walczył na froncie.

Zdemobilizowany w 1921 r., powrócił do Warszawy na dawne stanowisko w ministerstwie. 

Nie zagrzał tam jednak długo miejsca, gdyż już po kilku miesiącach, 8 listopada 1921 r., w związ-

ku z cofnięciem przez premiera Antoniego Ponikowskiego obiecanej dotacji dla wydziału kiero-

wanego przez Niewiadomskiego, ten na znak protestu podał się do dymisji. Jako urzędnik dobrze 

zapisał się w pamięci współpracowników, o czym świadczyły zeznania kolegi z pracy, który pod-

czas późniejszego procesu Niewiadomskiego stwierdził m.in.: 

jako urzędnik był pod względem pojmowania swoich obowiązków 

niesłychanie pracowitym i  wzorowym w  swoim wydziale, jako wyko-

nujący funkcję. W  stosunku do władz wyższych, jak minister, czasem 

można było odczuwać pewne tarcia, stosunek służbowy nie zupełnie 

odpowiadający regulaminowi służbowemu, ale pracowitość, jaką wkładał 

p. Niewiadomski w swoje urzędowanie, była tak wielka, że wyższa wła-

dza, tj. minister, wielokrotnie zwracał na niego uwagę, czy to awansując 

go, czy prosząc o radę. Zasługi w wydziale położył tak wielkie, że kiedy 

otrzymał zwolnienie ze służby, nawet minister Ponikowski, który przyjął 

dymisję p. Niewiadomskiego, zwrócił się do władz skarbowych o wypła-

cenie p. Niewiadomskiemu większego odszkodowania [odprawy – przyp. 

W.J.M.], niż przepisy pozwalają, jako temu, który w służbie tak dalece 

wyróżniał się.7

6  
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Niewiadomski poświęcił się wówczas gromadzeniu materiałów i  pisaniu nowych 

prac naukowych dotyczących malarstwa.8 W tym okresie nie angażował się politycznie. Był typem  

naukowca-samotnika, zaabsorbowanego bez reszty pracą i sztuką. Skromny dochód zapewniały 

mu ilustracje do prasy i książek, m.in. był autorem ilustracji tomiku wierszy Edwarda Słońskiego, 

poety legionowego i wiernego żołnierza Józefa Piłsudskiego.9

Jego sylwetkę z tego okresu utrwalił Emil Zegadłowicz, który przez jakiś czas był jego pod-

władnym w ministerstwie: 

Suchy, wysoki, twarz ostra z blond bródką, skład głowy […] nordycki, 

Szwed czy Norweg – jakby przed chwilą wrócił z wyprawy polarnej […]; 

witał się z wszystkimi bardzo grzecznie, swoistym gestem wyrzucał dłoń 

od piersi; spojrzenie czyste, niebieskie spoza złotych okularów (zawsze ta 

biała ropna plamka w przynosowych kątach oczu); wróg ówczesnego rej-

wachu ekspresjonistycznego, kubistycznego, dadaistycznego […] – organi-

zator, fanatyk, wizjoner nieszczęsny.10

Droga do Zachęty 

W czasie swojego późniejszego procesu Niewiadomski przyznał się, że przez pewien czas 

nosił się z  zamiarem zamachu na Piłsudskiego, uznając go głównym winowajcą demokra-

tycznego i lewicowego rozkładu, który toczył, jego zdaniem, ówczesną Polskę. Zrezygnował 

z tego, gdy Piłsudski zadeklarował, że nie zamierza ubiegać się o stanowisko prezydenta RP. 

Pomysł zamachu powrócił po wyborze na to stanowisko Narutowicza (9 grudnia 1922 r.), 

wybranego głosami 176 posłów lewicy i centrum oraz głosami sprzymierzonych z nimi 113 

przedstawicieli mniejszości narodowych. Kandydat prawicy, Maurycy hr. Zamoyski, otrzymał 

w wówczas 227 głosów. Niewiadomski, podobnie jak znaczna część polskiej opinii publicznej, 

odebrał to jako niedopuszczalną ingerencję mniejszości narodowych w sprawy polskie i znie-

wagę ojczyzny. 

Decyzja o wyborze Narutowicza spowodowała wybuch protestów społecznych w Warszawie 

na skalę dotąd nie notowaną – wielotysięczne tłumy demonstrowały, domagając się, aby pre-

zydent elekt zrezygnował i złożył urząd. Dochodziło do starć bojówek partyjnych, były ofiary, 

ale policja nie interweniowała. W  podgrzewaniu nastrojów antyprezydenckich prym wiedli 

czołowi dziennikarze prasy narodowej, m.in. Stanisław Stroński z  dziennika Rzeczpospolita. 

Już same tytuły jego artykułów („Ich prezydent”, „Zawada”, „Przeciw większości”)11 wydawały 

się zachętą do wystąpień. Do demonstrujących tłumów przemawiał gen. Józef Haller, który 

wzywał do walki w obronie „sponiewieranej Polski”. Dodatkowo ulicę podburzały plotki, że 

Narutowicz jest ateistą i  wolnomularzem – jak się później okazało rzeczywiście był człon-

kiem loży „Wolność Przywrócona”, działającej w ramach Wielkiej Loży Narodowej Polski.12 
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Przypominano też, że jego brat, Adam Narutowicz, był członkiem litewskiej Taryby i sygnata-

riuszem aktu niepodległości państwa kowieńskiego, który położył ostateczny kres tradycji unii 

polsko-litewskiej.

Ówczesne protesty i oburzenie ulicy, oceniając to z dzisiejszej perspektywy, były zatem w pew-

nym stopniu zrozumiałe: 

Przy wszystkich zaletach prezydenta Narutowicza pamiętajmy, że jego 

wybór był szokiem dla znacznej części opinii publicznej. Został oto wybra-

ny na najwyższe, najgodniejsze stanowisko w państwie, tak to wówczas ro-

zumiano, tak widziano urząd prezydenta, człowiek, który zyskał ten wybór 

dzięki absolutnie przypadkowej, egzotycznej koalicji parlamentarnej. To 

nawet nie jest ważne, że nie były to głosy polskie, były to głosy mniejszo-

ści narodowych czy głosy lewicy. Była to koalicja najzupełniej nienatural-

na, pokazująca politykanctwo i grę polityczną. I wreszcie przy wszystkich 

zaletach prezydenta Narutowicza, który może mógłby, być może, stać się 

mężem stanu, ale na pewno nim nie był w momencie wyboru na prezy-

denta, pamiętajmy, że Narutowicz był człowiekiem, który przyjechał do 

Polski po wielu latach. Polskę nie do końca znał i nie był identyfikowany 

jako zupełnie swój, jako ten, który przeżył I  wojnę światową w  ojczyź-

nie. To trochę tak, […] jakby w pierwszych wolnych wyborach w obecnej 

Rzeczypospolitej prezydentem został Stan Tymiński. Wyobraźcie sobie 

państwo, jakie byłyby reakcje opinii publicznej.13

Lewica nie pozostała bierna wobec demonstracji organizowanych przez narodową prawicę. 

W Sejmie posłowie socjalistyczni otwarcie grozili narodowcom przelewem krwi. Zmobilizowano 

bojówki robotnicze Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) i członków dawnej Polskiej Organizacji 

Wojskowej. Planowana demonstracja i  towarzysząca jej akcja zbrojna miały uderzyć w  struk-

tury i przywódców prawicy, co najprawdopodobniej zakończyłoby się ich śmiercią. Istnieją po-

dejrzenia, że mogło także chodzić o planowany w tym dniu lewicowy zamach stanu, któremu 

miał patronować Piłsudski. Wśród organizatorów akcji znaleźli się jego bliscy współpracownicy 

z II Oddziału Sztabu Generalnego: Bogusław Miedziński, Kazimierz Stamierowski i Adam Koc. 

Nie było to tylko hipotetyczne zagrożenie, o czym świadczyło wdarcie się bojówkarzy do siedziby 

Klubu Narodowego w Sejmie, kilka godzin po zamachu, oraz wydarzenia w Krakowie, rozgrywa-

jące się niecały rok później, w listopadzie 1923 r., gdzie lewicowe bojówki nie wahały się strzelać 

do policji i wojska.

Do wystąpienia przeciwko prawicy miało dojść 16 grudnia 1922 r., po pogrzebie zabitego 

w trakcie zamieszek ulicznych członka PPS. Zwraca uwagę niezwykły zbieg wydarzeń, gdyż to 

właśnie tego dnia zginął Narutowicz. Planowane przez socjalistów i piłsudczyków wystąpienie 

zostało odwołane na skutek sprzeciwu Ignacego Daszyńskiego, który po zamachu na Narutowicza 

nie zgodził się na udział PPS w rozruchach ulicznych.14 

16 grudnia 1922 r. o  godzinie 12:15 w  czasie otwarcia wystawy w  warszawskiej Zachęcie 

obecny tam Niewiadomski oddał w  kierunku prezydenta trzy strzały z  pistoletu. Narutowicz 

zmarł w wyniku odniesionych ran kilka minut później. Sprawca nie bronił się ani nie próbo-

wał uciekać, choć w zamieszaniu, które zapanowało w sali, mógł wmieszać się w tłum i oddalić 
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przez nikogo niezauważony. Aresztowany został przewieziony do więzienia przy ul. Rakowieckiej 

w Warszawie. Jak oświadczył w czasie śledztwa, zamachu na Narutowicza dokonał z powodu 

przyjęcia przez niego wyboru na stanowisko prezydenta RP, mimo iż wybór ten nastąpił głosami 

wrogów państwa polskiego. Czynem tym Niewiadomski chciał zmazać hańbę ciążącą na Polsce, 

którą, jego zdaniem, uosabiał Narutowicz.

Proces Eligiusza Niewiadomskiego odbył się 30 grudnia 1922 r. przed Sądem Okręgowym 

w Warszawie. Wyrok zapadł jeszcze tego samego dnia, co świadczyło o  tym, że organizatorom 

zależało nie tyle na sprawiedliwym osądzenia zamachowca, co na jak najszybszym jego skazaniu 

i zakończeniu sprawy. Niewiadomski nie wyraził skruchy; twierdził, że rozumie znaczenie swojego 

czynu, ale w zaistniałych okolicznościach nie mógł postąpić inaczej i zażądał dla siebie kary śmierci. 

Sąd wydał wyrok śmierci, a skazany nie wniósł apelacji. Prezydent Stanisław Wojciechowski nie 

skorzystał z prawa łaski. Uważa się, że rozważał on możliwość zadośćuczynienia licznym prośbom 

o  łaskę, ale postawił warunek: zamachowiec ma wyrazić skruchę za swój czyn. To z  kolei było 

nie do przyjęcia dla dumnego ze swego czynu zamachowca. Oczekując na wykonanie wyroku, 

Niewiadomski nadal pracował. Powstały wówczas jego Kartki z więzienia, rodzaj politycznego te-

stamentu, zbiór przemyśleń dotyczących polityki, patriotyzmu i troski o Polskę.15 

Egzekucja odbyła się rankiem 31 stycznia 1923 r. na stokach Cytadeli warszawskiej. Zanim to 

jednak nastąpiło, samochód wiozący skazańca dwukrotnie uległ awarii. Mimo to Niewiadomski 

został dowieziony na miejsce i rozstrzelany o godzinie 7:19. Nie życzył sobie, by przywiązywa-

no go do słupka, ani by zawiązywano mu oczy. Stał wyprostowany z bukietem czerwonych róż 

w  rękach, ustawiając się tak, aby pluton egzekucyjny mógł lepiej celować. Jego ostatnie słowa 

brzmiały: „Ginę za Polskę, którą gubi Piłsudski!” Po kilku tygodniach ciało wydano rodzinie 

i pochowano na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.16

Niewiadomskiego ż ycie po ż yciu

Pogrzeb Eligiusza Niewiadomskiego miał charakter wielkiej demonstracji poparcia dla za-

machu i zgromadził około 10 tys. uczestników. Nad grobem, który tonął w kwiatach, śpiewano 

Rotę. Uznany przez część opinii publicznej za bohatera narodowego, Niewiadomski stał się nie-

mal obiektem kultu. Wydane w formie broszur stenogramy z procesu biły rekordy popularności 

na rynku księgarskim.17 Podczas gdy lewica i czynniki rządowe przedstawiały Narutowicza jako 

„ofiarę prawicowego szowinizmu i męża stanu poległego w obronie demokracji”, Niewiadomski 

dla sporej części społeczeństwa stał się bohaterem alternatywnym, „męczennikiem sprawy na-

rodowej, który poświęcił swe życie dla ratowania Ojczyzny”. Jego kult rozwijał się żywiołowo 

i był odruchem spontanicznym, nieorganizowanym przez żadną partię ani organizację politycz-

ną. Jak powszechne było to zjawisko, świadczy fakt, że przedstawiciele lewicy wnieśli na forum 

Sejmu wniosek o  ściganie osób pochwalających zbrodnię na prezydencie. Stanisław Thugutt 

(PSL „Wyzwolenie”) w przemówieniu sejmowym (19 czerwca 1923 r.) zwracał uwagę, że glo-

ryfikowanie Niewiadomskiego odbywa się przy milczącym przyzwoleniu większości obywate-

li, a nawet przedstawicieli władz: „Na Powązkach grób Niewiadomskiego jest ciągle zarzucony 

15
16
17

06 Varia indd 272 2012-10-31 10:37:26



kwiatami, a  osoby, które przechodzą tamtędy i  nie chcą dawać datków na uczczenie pamięci 

Niewiadomskiego, są lżone i napastowane. Podobno na grobie – zaznaczam podobno, bo sam 

tego nie widziałem – istnieje napis: «Bohaterowi Narodu»”.18

W wielu miejscowościach odprawiano msze św. w intencji Niewiadomskiego, czego w później-

szym czasie, na skutek interwencji władz i nagonki prasy lewicowej, biskupi zakazali.19 Natomiast 

częste były wypadki, gdy księża odmawiali odprawiania nabożeństw w intencji Narutowicza, poda-

jąc jako powód to, że był masonem i ateistą. Manifestacje ku czci Niewiadomskiego miały miejsce 

w wielu miastach Polski. Jak wspominał Wojciech Wasiutyński, w Poznaniu „zabójstwo Narutowicza 

zostało przyjęte z satysfakcją. Powiadano, że nasz kasztelan [woźny – przyp. W.J.M.] pierwszy się 

dowiedział na mieście i pobiegł do dyrektora Molendy, a ten z radości dał mu pół funta kiełbasy. 

W witrynach niektórych składów [sklepów – W.J.M.] ukazały się fotografie Niewiadomskiego”.20 

Władysław Konopczyński, oceniając z pewnej perspektywy tamte chwile, następująco tłuma-

czył ten fenomen: „Pełna godności postawa przestępcy zyskała mu podziw wielu gorących serc, 

choć wszyscy uznawali, że zaszkodził on ciężko narodowi, a zwłaszcza narodowemu obozowi”.21 

Pośmiertna popularność Niewiadomskiego okazała się jednak krótkotrwała; już po roku nastroje 

opadły i powoli przestano o nim wspominać.

Zamach na Narutowicza odcisnął piętno na bieżącej działalności politycznej endecji i w po-

ważny sposób zaszkodził jej pozycji w Sejmie, m.in. osłabił jej związki z ugrupowaniami centro-

wymi. Stosując łacińską zasadę, że winnym jest ten, kto odniósł korzyść, Narodowa Demokracja 

wydawała się ostatnim ugrupowaniem, które można podejrzewać o zainteresowanie fizyczną eli-

minacją Narutowicza. Pojawiające się pytanie, czy zabójstwo to było inspirowane, czy też nie, 

pozostanie najprawdopodobniej już na zawsze bez odpowiedzi.

Sprawa okoliczności zamachu na Narutowicza do dziś budzi kontrowersje. Zdaniem więk-

szości historyków moralną odpowiedzialność za zamach ponosili narodowi demokraci, w szcze-

gólności publicyści prasy związanej z tym obozem politycznym. Jednak sam zamach nie był przez 

nich zorganizowany i  stanowił samodzielną inicjatywę Niewiadomskiego. Nie zgadzał się z  tą 

opinią Jędrzej Giertych, który utrzymywał, że inspiracja zamachu pochodziła z kręgów lewico-

wych oraz zwolenników Piłsudskiego. Zabójstwo to miało być polityczną prowokacją, pretekstem 

do przygotowywanego zamachu stanu i krwawej rozprawy z politykami Narodowej Demokracji: 

do tego potrzebne mu [Piłsudskiemu – W.J.M.] było jako pretekst za-

mordowanie Narutowicza, koniecznie przez „endeka”. Znaleziono takiego 

„endeka” w osobie w istocie apolitycznego, ale bliskiego „endecji”, niezrów-

noważonego malarza Niewiadomskiego, byłego urzędnika Oddziału II. Jest 

rzeczą udowodnioną, że w II Oddziale wiedziano o zamierzonym zabójstwie 

co najmniej na kilka godzin przed faktem. Natomiast żaden ślad porozumie-

nia czy wtajemniczenia między Niewiadomskim a ośrodkami politycznymi 

narodowymi nie został ani współcześnie, ani w ciągu następnych z górą 60 

lat wykryty. […] Głównym dowodem tego, że zabójstwo było zorganizowa-

ne przez Oddział II są dwa wypadki posiadania przez ten oddział wiado-

mości o mającym nastąpić zabójstwie na kilka godzin przed samym zabój-

stwem. Jacyś oficerowie usiłowali powstrzymać księdza senatora Bolta przed 
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wyjazdem z Warszawy (być może, by mógł być objęty zamierzoną rzezią), 

mówiąc mu, że prezydent Narutowicz został zamordowany, choć było to na 

kilka godzin przed zabójstwem. Władysław Ludwik Evert w Sosnowcu wie-

dział na kilka godzin przed zabójstwem nie tylko o zabójstwie, ale i o osobie 

zabójcy, malarzu Eligiuszu Niewiadomskim. Evert związany był w  latach 

1912–14 ze „Strzelcem” w  Krakowie, w  roku 1917 był członkiem POW 

w Moskwie, a w latach 1927–1934 był redaktorem gazety Polska Zbrojna, co 

wszystko wskazuje na jego związki z obozem, który rządził II Oddziałem. 

Innych, mniej jaskrawych poszlak jest więcej.22 

Nie przesądzając tego, czy wersja podawana przez Giertycha jest słuszna (autor niewątpliwie stara 

się zdjąć z Narodowej Demokracji ciążące na niej odium winy za zamach), miał on rację co do tego, że 

rzekome związki Niewiadomskiego z endecją były fikcją. Zupełnie inaczej było ze sprawą jego związ-

ków i kontaktów z ludźmi z obozu Piłsudskiego, o czym świadczyła choćby protekcja gen. Kazimierza 

Sosnkowskiego przy przyjęciu do służby w II Oddziale. Popularność zdobyła jednak plotka o „endec-

kości” Niewiadomskiego, która okazała się przydatna lewicy jako oręż w walce politycznej. Ponadto 

warto zauważyć, że w trakcie procesu pojawił się wniosek o przesłuchanie Everta, ale został odrzu-

cony na skutek sprzeciwu oskarżyciela. Uniemożliwiło to wyjaśnienie tej niejasnej sprawy i stworzyło 

podstawę do podejrzeń co do rzeczywistej inspiracji zamachu.23 Podobnych okoliczności, których 

wyjaśnienie odłożono ad acta, aby tylko nie opóźnić i tak „ekspresowego” procesu, było z resztą więcej. 

Tezy Jędrzeja Giertycha zdaje się potwierdzać także fakt, że to nie endecja, ale właśnie lewica 

i piłsudczycy odnieśli znaczne korzyści polityczne w następstwie tego wydarzenia. Obóz naro-

dowo-demokratyczny, postrzegany jako ten, który ponosi moralną winę za śmierć Narutowicza, 

stracił w oczach opinii publicznej. Propaganda lewicy i zwolenników Piłsudskiego bez skrupu-

łów wykorzystywała ten motyw w walce politycznej, co spowodowało, że w oczach większości 

Polaków zamach w Zachęcie utożsamiano z endecją, do czego przyczynił się m.in. udany poetyc-

ko, antyendecki wiersz – pamflet pt. „Na śmierć prezydenta” autorstwa Juliana Tuwima: „Krzyż 

mieliście na piersi, a brauning w kieszeni / z Bogiem byli w sojuszu, a z mordercą w pakcie”.

Manipulacje Niewiadomskim  

Bez odpowiedzi pozostanie także pytanie, czy rzeczywiście, jak chcieli to widzieć Giertych 

i niektórzy mu współcześni, Niewiadomski był człowiekiem niezrównoważonym psychicznie.24 

W taki też sposób przedstawiono jego postać m.in. w filmie Jerzego Kawalerowicza Śmierć pre-
zydenta (1977). Zwraca uwagę fakt, że twierdzenia o chorobie psychicznej pochodziły od ludzi, 

którzy albo w ogóle Niewiadomskiego nie znali, albo zetknęli się z nim dopiero w czasie procesu. 

Do takich osób należał m.in. adwokat Leo Belmont (Leopold Blumental, 1865–1941), który 

w  liście otwartym do prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, wydanym w  formie broszury, 

apelował o ułaskawienie zamachowca jako człowieka chorego umysłowo.25 

22

23

24
Rzeczpospolita

25
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Do powstania legendy o  chorobie psychicznej przyczynił się zwłaszcza lekarz Maurycy 

Urstein, który wprawdzie osobiście Niewiadomskiego nie badał (nie znał go i wcześniej się z nim 

nie spotkał), ale swoją opinię o schizofrenii (katatonii) wydał na podstawie obserwacji jego zacho-

wania podczas procesu i analizy listu. W liście tym zawarty był szkic pomnika, który miał stanąć 

na jego grobie: „W samym rysunku Niewiadomski uwzględnił najdrobniejsze szczegóły, zaś ca-

łość wykończona jest tak misternie, że na to w podobnych sytuacjach i stanach psychiki zdobyć 

się może wyłącznie katatonik”.26 Nie negując fachowości Ursteina, można jedynie zwrócić uwagę, 

że nerwowa atmosfera procesu nie wydaje się najlepszym momentem do prowadzenia obserwacji 

lekarskich zachowań „pacjenta”. Zapewne też umknął jego uwadze fakt, iż ów niedoszły „pacjent” 

był historykiem sztuki i artystą, co może tłumaczyć ową szczegółowość i misterność projektu. 

Jedną z jego cech charakteru była dokładność i skrupulatność. A jako artysta był on po prostu 

człowiekiem wyjątkowo wrażliwym i uczuciowym, o skomplikowanej osobowości i sentymental-

nej naturze. Osoby znające Niewiadomskiego (także rodzina i współpracownicy) utrzymywały, że 

był on człowiekiem zupełnie zdrowym i normalnym. Antoni Słonimski, którego trudno posądzać 

o sympatyzowanie z Niewiadomskim, wspominał go jako profesora ze Szkoły Sztuk Pięknych: 

„wysoki, w binoklach, szczupły, sztywno chodząca normalność”.27

Wydaje się też wielce wątpliwym, oceniając z perspektywy czasu, aby człowiek chory psy-

chicznie mógł przez ponad 20 lat zajmować się działalnością pedagogiczną i choroba jego nie 

zwróciła w tym czasie niczyjej uwagi. Podobnie też z  jego przyjęciem do tak odpowiedzialnej 

pracy, jak służba w kontrwywiadzie. Panujące ówcześnie standardy nie pozwalały na przypadkowy 

i niekontrolowany dobór ludzi do tego rodzaju działalności, a zwłaszcza osób mających opinię 

niezrównoważonych. 

Poglądy głoszone przez Niewiadomskiego – potrzeba naprawy Polski, zmiana prawa i ukróce-

nie sejmokracji, ograniczenie wpływów mniejszości narodowych – nie miały cech niedorzeczności 

i były programem, który brały na sztandary różne obozy polityczne. Zdaniem Andrzeja Garlickiego 

istniała analogia, która łączy hasła głoszone przez Niewiadomskiego z późniejszym programem 

politycznym Piłsudskiego, choć jest to niewątpliwie paradoks historii: „W gruncie rzeczy zamach 

majowy, w  sensie deklaratywnym, w  sensie haseł politycznych, stanowił spełnienie tego, o  czym 

mówił Niewiadomski”.28 

W PRL i III RP dawało się zauważyć zwiększone zainteresowanie osobą Niewiadomskiego 

w publicystyce politycznej i  historycznej. Jego postać była i  jest wykorzystywana jako symbol 

polskiego szowinizmu narodowego i  niegodziwości. Świadczą o  tym przykłady epitetów, któ-

re towarzyszą jego nazwisku: „Eligiusz Niewiadomski, malarz, historyk sztuki i  fanatyczny 

antysemita”29; „fanatyczny malarz Eligiusz Niewiadomski”30; „Eligiusz Niewiadomski – ma-

larz i historyk sztuki, fanatyczny zwolennik endecji”31; „antysemita, z zawodu malarz, Eligiusz 

Niewiadomski”32 lub „modelowy przykład faszysty”.33 Wszystkie te hybrydy retoryczne nie 

26
27
28
29
30

31
32

33 Karta
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miały na celu scharakteryzowania osoby Niewiadomskiego, ale jej określone zdefiniowanie i wy-

zyskanie jako środka moralnego szantażu w debacie politycznej. Karykaturalnie wypaczona po-

stać Niewiadomskiego jest wykorzystywana do kampanii na rzecz zaszczepienia w historycznej 

świadomości Polaków myślenia kategoriami politycznej poprawności. Zdumienie może budzić 

fakt, że oskarżenia Niewiadomskiego koncentrują się nie na tym, jakiego czynu się dopuścił (już 

zabójstwo prezydenta skazało go na moralne potępienie), ale jakim rzekomo był człowiekiem 

i jakie poglądy reprezentował. W oczach liberalnych i lewicowych publicystów o wiele bardziej 

niż sam zamach na potępienie zasługuje przypisywany mu „reakcyjny” i „zaściankowy” światopo-

gląd: nacjonalizm, antysemityzm, fanatyzm. W ten sposób Niewiadomski sam stał się ofiarą ludzi, 

którzy starają się używać historii jako środka do propagowania postmodernistycznej ideologii.

* * *
W  ostatnich tygodniach ukazała się biografia Eligiusza Niewiadomskiego pióra historyka 

z  IPN dr. Patryka Pleskota pt. Niewiadomski – zabić prezydenta. Nie jest to praca doskonała: 

przede wszystkim wydaje się być pisana zbyt pospiesznie, co powodowało pewne niedociągnięcia, 

zwłaszcza w  warstwie interpretacyjnej. Pleskot, wbrew deklaracji zawartej we wstępie, wydaje 

się raczej relacjonować wydarzenia niż starć się znaleźć odpowiedzi na szereg nasuwających się 

pytań. Przy każdej okazji uważa za stosowne odcinać się od postaw Niewiadomskiego i zwiększyć 

dystans wobec jego poglądów. Wyraźnie też brakuje mu dociekliwości detektywa. Książka ta ma 

również charakter pracy popularnej (choć nie publicystycznej), gdyż została pozbawiona przy-

pisów oraz indeksów, czyli tych elementów, które wyznaczają naukowy standard publikacji. To 

wielka szkoda, bo wydając pierwszą całościową biografię Niewiadomskiego, byłoby lepiej, gdyby 

zawarte w niej fakty i oceny zostały poparte warsztatem naukowym. Wydaje się, że to jednak nie 

autor, ale wydawcy podjęli decyzję o ostatecznej formie tej publikacji. 

Niemniej już sam fakt jej wydania stanowi ważne wydarzenie: ważne ponieważ utrudni róż-

nym domorosłym ekspertom, celebrytom i  dziennikarzom bezkarne wykorzystywanie osoby 

Niewiadomskiego do pseudo-historycznych spekulacji. W pewnym stopniu także pozwoli przy-

wrócić tej niewątpliwie tragicznej postaci z naszej najnowszej historii jej przemilczany i szerzej 

dotąd nieznany życiorys.

*
Eligiusz Niewiadomski’s biography reconsidered: The 90th anniversary of the assassination 

 in Warsaw’s “Zachęta” Gallery

Eligiusz Niewiadomski (1869–1923) was a painter, an art critic well-known in the Warsaw milieu, and 

simultaneously an active participant of Poland’s struggle for independence. However, in Polish historiogra-

phy he became infamous only as a result of his assassination of Poland’s first post-independence president, 

Gabriel Narutowicz, in 1922. The upcoming 90th anniversary of the event is an opportunity to reassess 

Gabriel Narutowicz’s biography and his earlier accomplishments, including those in the realm of art, and 

to revise several false myths about him. First of all, the allegation that he was mentally ill appears untrue, 

as does the claim that he was politically involved with the nationalist Right, which was collectively saddled 

with the blame for the assassination of Narutowicz.     
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Bezpośrednią przyczyną ogłoszenia przyspieszonych wyborów prezydenckich w 2010 r. była 

katastrofa samolotu TU-154M nr 101 pod Smoleńskiem, należącego do 36. Specjalnego Pułku 

Lotnictwa Transportowego, która miała miejsce 10 kwietnia.1 Maszyna wraz z polską delegacją 

na czele z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim leciała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyń-

skiej. Abstrahując od skali tragedii, niemającej porównania w dotychczasowej historii światowego 

lotnictwa, wydarzenie 10 kwietnia to przede wszystkim kadrowy pogrom polskiej elity bezpie-

czeństwa i obronności państwa.

W  wyniku katastrofy na podstawie art. 131 ust. 2 pkt. 1 Konstytucji RP do czasu wybo-

ru nowego prezydenta RP jego obowiązki przejął tymczasowo marszałek Sejmu RP Bronisław 

Komorowski. Tym samym, zgodnie z art. 126 ust.1 ustawy zasadniczej, marszałek – jako pełniący 

obowiązki prezydent RP – stał się najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości wła-

dzy państwowej. Ponadto na podstawie art. 126 ust. 2 do jego kompetencji należało czuwanie nad 

przestrzeganiem Konstytucji RP, stanie na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz 

nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Okres poprzedzający kampanię upłynął na przygotowaniach uroczystości pogrzebowych ofiar 

katastrofy. W czasie organizacji pogrzebu Lecha Kaczyńskiego w dniach 17–18 kwietnia 2010 

r. byliśmy świadkami niepokojącego z punktu widzenia obronności państwa incydentu. Otóż na 

uroczystości pogrzebowe do Warszawy i Krakowa nie dotarli przywódcy największych państw 

członkowskich NATO, którzy tłumaczyli swoją nieobecność zagrożeniem dla samolotów, które 

spowodował pył wulkaniczny unoszący się nad Europą. Szczególnie bolesna była nieobecność 

Sekretarza Generalnego NATO Andersa Rassmusena, wybranego na tę funkcję z czynnym po-

parciem Polski. Wyjaśnienie, iż pył wulkaniczny uniemożliwił przybycie szefowi największego 

bloku militarnego świata wydaje się mało przekonujące. Czyżby należało z tego wnioskować, iż 

NATO nie dysponuje chociażby jednym śmigłowcem transportowym, który jest do dyspozycji 

Sekretarza Generalnego? Jeśli natomiast tłumaczenia te uznać za wiarygodnie, to z niepokojem 

można przewidywać, jak zachowywałby się Sekretarz Generalny NATO w obliczu konfliktu wo-

jennego na kontynencie, którego pierwszą ofiarą padłaby Polska. Sytuacja ta budzi zdziwienie tym 

bardziej, iż w tym samym czasie do Krakowa przylecieli prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew 

oraz prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili. Ten ostatni – co jest godne podkreślenia – dotarł 

na uroczystości okrężną drogą ze Stanów Zjednoczonych. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż 

1

Problematyka
obronności państwa w kampanii wyborczej 

na urząd prezydenta RP w 2010 r.
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wojskowym ofiarom katastrofy oddano należny szacunek dopiero 10 czerwca 2010 r., kiedy to 

w Głównej Kwaterze NATO w Brukseli odbyła się uroczystość odsłonięcia portretu byłego Szefa 

Sztabu Generalnego WP – gen. broni Franciszka Gągora.

Katastrofa smoleńska otworzyła możliwość podejmowania przez pełniącego obowiązki 

prezydenta RP decyzji, które zgodnie z  ustawą zasadniczą należą wprost do kompetencji 

głowy państwa. Jedną z najistotniejszych z nich, którą na początku podjął marszałek Sejmu, 

było reaktywowanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (co wynika z  art. 131 Konstytucji 

RP), organu doradczego prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpie-

czeństwa państwa. W skład Rady, zgodnie z koncepcją Bronisława Komorowskiego, weszli 

(oprócz marszałka Sejmu): premier, marszałek Senatu, wicepremier, ministrowie resortów 

spraw zagranicznych, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz szefowie 

partii opozycyjnych, zasiadających w parlamencie. Ideę przywrócenia do życia RBN należy 

uznać za słuszną, nawet jeśli pomysłodawcy kierowali się bieżącymi potrzebami kampanii 

wyborczej. Organ ten ma bowiem szansę stać się jednym z niewielu instytucjonalnych ob-

szarów państwa, w którym przedstawiciele koalicji i opozycji mogą wypracowywać opinie, 

które staną się podstawą przy podejmowaniu przez prezydenta istotnych decyzji w obszarze 

bezpieczeństwa i obronności kraju.

Na pierwszym posiedzeniu 20 maja 2010 r. RBN dyskutowała o specustawach powodzio-

wych, bowiem to właśnie dramat powodzi zdominował przebieg pierwszej części kampa-

nii. Omówiono też sprawy organizacyjne dotyczące samego sposobu funkcjonowania Rady. 

Jednocześnie kolejne posiedzenie RBN zaplanowano na 27 maja; planowano wówczas omówić 

przedstawione przez szefa BBN, Stanisława Kozieja, wstępne wnioski z przygotowywanego 

raportu na temat doskonalenia zasad i  procedur zapewniania bezpieczeństwa przewozu po-

wietrznego osób zajmujących najważniejsze stanowiska państwowe oraz ciągłości funkcjono-

wania organów władzy i administracji publicznej w kontekście doświadczeń z katastrofy smo-

leńskiej.2 

Ostatecznie posiedzenie RBN odbyło się 1 czerwca, zaś przedmiotem obrad miało być omó-

wienie zasad oraz trybu ujawnienia opinii publicznej treści stenogramów z rozmów z rozbitego 

samolotu. Ujawnienie na tym etapie zapisów z czarnych skrzynek niewiele wniosło do wyjaśnie-

nia sprawy, natomiast zamieszanie wokół posiedzenia RBN zakończyło się polityczną awanturą 

(z uwagi na próbę wciągnięcia członków Rady w kwestię podzielenia się odpowiedzialnością za 

fakt ujawnienia zapisów rozmów z ostatnich chwil lotu).3 Ostatnie posiedzenie RBN w trak-

cie kampanii wyborczej miało miejsce 24 czerwca i dotyczyło problematyki związanej z nową 

polską strategią wobec Afganistanu. We wnioskach końcowych przewodniczący obradom Rady 

Bronisław Komorowski zwrócił się do rządu z prośbą o przygotowanie stanowiska w tej sprawie 

dla prezydenta RP na jesienny szczyt NATO w Lizbonie.4

W okresie pierwszej tury wyborów Bronisław Komorowski podjął kluczową dla sił zbrojnych 

decyzję kadrową, jaką było powołanie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.5 W trak-

cie drugiej tury 25 czerwca 2010 r. Komorowski, korzystając ze swoich uprawnień, mianował 

2  

3 Rzeczpospolita

4  

5

Rzeczpospolita
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nowego dowódcę Marynarki Wojennej – admirała Tomasza Mathea. Nolen volens, tragedia smo-

leńska uruchomiła nieuchronny w  takich sytuacjach proces zmian kadrowych na najwyższych 

szczeblach kierowniczych w siłach zbrojnych.6 Zmiany te niekoniecznie były podyktowane wy-

mogami prawa lub faktycznymi na ten moment potrzebami sił zbrojnych.7 Niektóre z roszad, 

jak np. deklaracja odejścia do cywila gen. Krzysztofa Załęskiego, pełniącego obowiązki dowódcy 

Sił Powietrznych, były co najmniej zaskakujące. Do takiej kategorii niespodzianek z pewnością 

należy zaliczyć ujawnioną przed pierwszą turą wyborów kwestię potencjalnego awansu byłego 

szefa WSI – gen. bryg. Janusza Bojarskiego, pełniącego funkcję dyrektora Departamentu Kadr 

MON, na stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego przy komitetach wojskowych przy 

NATO i Unii Europejskiej.8

W okresie kampanii prezydenckiej problem stabilizacji kadrowej w siłach zbrojnych miał 

także szerszy wymiar i  dotyczył kwestii potencjalnej reformy systemu emerytalnego służb 

mundurowych. Klimat dyskusji wokół 36. specpułku lotnictwa transportowego zaowocował 

ogłoszeniem 1 czerwca 2010 r. deklaracji odejścia 30 żołnierzy z  jednostki pod pretekstem 

zapowiadanej właśnie zmiany w systemie odpraw po odejściu ze służby. Szacunkowo zakła-

dano, iż w skali kraju problem ten będzie dotyczył w 2010 r. blisko 3 tysięcy żołnierzy, w tym 

aż 70 pilotów sił powietrznych.9 Mimo iż piloci ostatecznie zrezygnowali z zamiaru odejścia 

z sił zbrojnych, problem pozostawał na tyle palący, iż na kilka dni przed drugą turą wyborów 

Donald Tusk zdecydował się wystosować list publiczny do służb mundurowych, zawierający 

informację, iż rząd nie prowadzi i nie zamierza prowadzić żadnych prac, związanych ze zmia-

nami w prawodawstwie dotyczącym kwestii odebrania uprawnień emerytalnych osobom, które 

na chwilę obecną pracują w służbach mundurowych. Jak można się było spodziewać, środowi-

sko mundurowe odebrało list wyłącznie w  kategoriach zabiegu marketingowo-politycznego, 

ponieważ od razu okazało się, że rząd mimo wcześniejszych zapytań w tej sprawie Federacji 

Związków Zawodowych Służb Mundurowych nie udzielił dotychczas organizacji żadnej for-

malnej odpowiedzi w tej sprawie.10

Trwały element kampanii prezydenckiej w 2010 r., stanowiący tło walki wyborczej, stanowiły 

zagadnienia związane z wyjaśnieniem przyczyn katastrofy smoleńskiej oraz towarzyszących temu 

okoliczności.11 Oś sporu dotyczyła m.in. następujących zagadnień:

Dlaczego strona polska od początku założyła, iż gospodarzem śledztwa będzie strona ro-

syjska?

Jaką odpowiedzialność za katastrofę ponosi strona polska, a jaką rosyjska?

6

7 Rzeczpospolita

8
Rzeczpospolita

9
Rzeczpospolita

10 Rzeczpospolita

11

Rzeczpospolita
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Czy załoga samolotu TU-154M nr 101 była wystarczająco przeszkolona i  przestrzegała 

wszystkich przewidzianych w takich sytuacjach procedur, a wiek członków załogi feralnego 

lotu mógł mieć wpływ na tragiczny finał wydarzeń?

Na ile katastrofa, która miała miejsce na terenie Rosji, przyczyniła się do ujawnienia istot-

nych tajemnic dotyczących obronności i bezpieczeństwa wojskowego NATO oraz polskich 

sił zbrojnych, w tym przede wszystkim tajnych kodów?

Nie przesądzając w tej chwili, jakie czynniki ostatecznie doprowadziły do katastrofy smo-

leńskiej, trudno nie skonstatować, iż obnażyła ona wiele słabości polskiego podsystemu kiero-

wania obronnością państwa. Do najistotniejszych z nich należy zaliczyć: brak przygotowanych 

zgodnie ze sztuką analiz ryzyka dla tego typu przedsięwzięć; brak rozwiązań systemowych 

w zakresie zabezpieczenia logistycznego organizacji wizyt najważniejszych osób w państwie 

(m.in. nieposiadanie gotowego do lotu zastępczego samolotu, brak wyznaczenia lotnisk zapa-

sowych wraz z zabezpieczeniem na nich środków transportu, niezbędnej liczby funkcjonariuszy 

BOR, Żandarmerii Wojskowej oraz przedstawicieli wojskowych służb specjalnych), a  także 

brak zabezpieczenia rozpoznania satelitarnego docelowego miejsca lotu przez służby meteoro-

logiczne sił zbrojnych. 

Należy zgodzić się z opinią, iż katastrofa smoleńska jest jednym z dowodów na to, że de-

cydenci polityczni traktują problematykę bezpieczeństwa i obronności państwa, nie jako jeden 

z najistotniejszych elementów składowych państwowości, ale jako kolejny obszar walki o wpływy 

i  realizację tzw. polityki PR, w której miarą sukcesu nie jest faktyczne udoskonalenie systemu 

obronnego, a wyłącznie wynik oceny medialnej danego postępowania.12 Trudno inaczej w racjo-

nalny sposób wytłumaczyć postępowanie kolejnych ekip rządowych w ostatnich dziesięciu latach, 

które odwlekały m.in. zakup nowych samolotów dla VIP-ów. Chcąc nie chcąc, pośrednie i bezpo-

średnie przyczyny katastrofy oraz związane z nią okoliczności stały się asumptem do dyskusji na 

temat kondycji obszaru bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności obszaru obronności.13 

Należy jednak podkreślić, iż problematyka katastrofy smoleńskiej nie stała się istotą sporu w de-

bacie kandydatów na prezydenta RP, ani w pierwszej, ani w drugiej turze wyborów. 

W cieniu wyjaśnień tragedii podjęto decyzję o tymczasowym wyczarterowaniu dla polskich 

oficjeli samolotów Embraer 175. Jednocześnie rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetar-

gu na zakup nowych maszyn na potrzeby organizacji przelotów VIP-ów. Ponadto poinformowa-

no, iż po powrocie z remontu z rosyjskiej Samary samolot TU-154 pozostanie w 36. specpułku, 

ale jego wykorzystanie zostanie ograniczone do przewozu żołnierzy do Afganistanu i jednocze-

śnie zostanie rozważona możliwość jego sprzedania.14

Problematyka obronności państwa nie zajęła istotnego miejsca w programach kandydatów na 

urząd głowy państwa. W pierwszej kolejności u progu kampanii dał się zauważyć jej brak u głów-

nego lidera opozycji, który w jednym z pierwszych z wywiadów odniósł się tylko do bieżącej roli 

i zasadności działań RBN oraz podkreślał problem zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energe-

tycznego.15 Sytuację tę zmieniła dopiero organizacja przez Jarosława Kaczyńskiego debaty pro-

gramowej na temat armii, która miała miejsce 17 czerwca 2010 r. z udziałem generałów Romana 

Polko oraz Waldemara Skrzypczaka. 

12 Rzeczpospolita

13

14
15 Rzeczpospolita
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Należy podkreślić, iż w trakcie kampanii była to właściwie jedyna debata tematyczna doty-

cząca obronności państwa. W samym programie wyborczym „Polska jest najważniejsza” proble-

matyka obronności nie zajmowała istotnego miejsca w rankingu zagadnień poruszanych przez 

kandydata PiS. Trudno większą wagę przywiązać do zawartej w programie opinii, iż „Nasze bez-

pieczeństwo militarne zależy od naszych zobowiązań sojuszniczych, ale również od zdolności 

obronnych naszej armii. Trzeba zrobić więcej dla jej modernizacji. Środki, które łożymy na obro-

nę narodową obecnie, są niewystarczające. W miarę wzrostu gospodarczego musimy przeznaczać 

na ten cel więcej”.16 Wydaje się, iż na tym poziomie ogólności zamiar zwiększenia nakładów na 

armię powinien przynajmniej wskazywać priorytety modernizacyjne w  siłach zbrojnych przy-

szłego prezydenta RP oraz źródła i sposoby ich sfinansowania. Jednocześnie należy zauważyć, iż 

w pierwszej turze wyborów nawet tygodnik Polityka, zadając Jarosławowi Kaczyńskiemu pytania 

z zakresu obronności, wywołał tylko temat zasadności likwidacji WSI, zupełnie nie odnosząc się 

do innych problemów związanych z siłami zbrojnymi.17 Wydawało się, że sprawa likwidacji WSI 

zostanie zmarginalizowana w dyskusji wyborczej i ograniczy się do kwestii zagadnień związanych 

z  instytucją Głównego Inspektora Danych Osobowych.18 Sytuację tę zmienił jednak wywiad 

prasowy z byłym szefem WSI gen. Markiem Dukaczewskim, który publicznie opowiedział się za 

wyborem na prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, będącego od początku konsekwentnym 

przeciwnikiem likwidacji WSI.19 Wywiad ten mógł zapoczątkować dyskusję na temat praktycz-

nej realizacji kontroli cywilnej nad służbami specjalnym, w tym służbami wojskowymi. Należy 

stwierdzić, że publiczne wypowiadanie się na temat preferencji wyborczych przez byłego szefa 

WSI, który z natury powinien być apolitycznym i apartyjnym państwowcem, z pewnością nie jest 

standardem państwa demokratycznego. Dla porządku należy dodać, iż także inny temat związany 

z wojskowymi służbami specjalnymi, jakim była kwestia wyjaśnienia zaginięcia szyfranta polskiej 

Służby Wywiadu Wojskowego – Stefana Zielonki, nie spotkał się z zainteresowaniem w trakcie 

wyborów. (Mimo iż 2 czerwca 2010 r. podano informację, iż odnalezione wcześniej zwłoki należą 

do Stefana Zielonki, co potwierdził szef Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie płk 

Ireneusz Szeląg.20)

Na początku kampanii również lider sondaży, kandydat Platformy Obywatelskiej, nie po-

święcał wiele uwagi problemom obronności, co musi dziwić, zważywszy na fakt, iż Bronisław 

Komorowski pełnił wcześniej funkcję ministra obrony narodowej.21 Także jeden z liderów koali-

cji rządzącej, wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, nie sygnalizował, aby zagad-

nienia te miały istotne znaczenie dla jego przyszłej potencjalnej prezydentury.22 W przypadku 

pozostałych kandydatów kwestia ta miała marginalne znaczenie.23 Co istotne w komentarzach 

16
17
18
19

20
21

22 Rzeczpospolita

23
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dotyczących przebiegu kampanii nawet u tak znanych politologów, jak prof. Zbigniew Brzeziński, 

problematyka obronności pozostawała na marginesie rozważań i ograniczyła się do oceny po-

tencjalnej reakcji Moskwy na polsko-amerykańską decyzję dotyczącą rozmieszczenia w Polsce 

baterii rakiet Patriot.24 Tymczasem ten ostatni fakt mógł przecież stać się kanwą do zasadniczej 

dyskusji kandydatów na temat roli stosunków polsko-amerykańskich w budowaniu strategii bez-

pieczeństwa narodowego. 

Majowa powódź w 2010 r. po raz kolejny pokazała, iż w sytuacjach nadzwyczajnych, mających 

znamiona stanu klęski żywiołowej, siły zbrojne są niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczych. 

Potwierdziło to potrzebę realizacji postulatu utworzenia obok profesjonalnej armii zawodowej 

wojsk obrony terytorialnej, opartych na masowo przeszkolonym komponencie ludzkim, zdolnych 

w obliczu pojawienia się realnego zagrożenia (np. powódź) do natychmiastowego działania na 

miejscu, w okolicach swojego zamieszkania.25

Zupełnie niespodziewanym tematem, który zdominował dyskusję o  obszarze obronno-

ści, stał się postulat wycofania polskich wojsk z  Afganistanu, zgłoszony przez Bronisława 

Komorowskiego.26 W drugiej turze wyborów Komorowski zapowiedział, iż od 2011 r. Polska 

będzie ograniczać swoją obecność w Afganistanie, a do 2012 r. w ogóle wycofa swoje wojska. 

Stwierdził m.in. iż: „Misja militarna nie miała jasno sprecyzowanych celów, i to było jej poważ-

nym mankamentem także w  oczach żołnierzy. Obecnie jest moment, by zredefiniować naszą 

obecność oraz zaproponować zredefiniowanie zasad wypełniania misji”.27 Ponadto kandydat 

PO zaznaczył, iż polskie stanowisko jest zbieżne z deklaracją Baracka Obamy, który zapowie-

dział, iż od 2011 r. rozpocznie się proces redukcji kontyngentu amerykańskiego w Afganistanie. 

Stanowisko to, ocierające się o demagogię, było o 180 stopni odwróceniem opinii rządu z grudnia 

2009 r., kiedy w trakcie debaty sejmowej nad obecnością wojsk polskich w Afganistanie minister 

obrony narodowej, Bogdan Klich, podkreślał, iż jest osobiście przeciwny określaniu ścisłej daty 

wyjścia naszych wojsk. Wówczas też zadeklarował, iż Polska, zmniejszając swój kontyngent, prze-

każe prowincję Ghazni Afgańczykom w 2013 r. 

Problem wycofania polskich wojsk z Afganistanu miał także szerszy kontekst międzynaro-

dowy. Okazało się bowiem, iż nowa strategia działań w Afganistanie, którą przyjęli alianci, nie 

przynosi efektów. W tym kontekście zawarte w tezach do dyskusji dla członków RBN na posie-

dzeniu 24 czerwca 2010 r. stwierdzenia, iż NATO jest strategicznie zmęczone Afganistanem, 

a Polska znalazła się tam w pacie strategicznym wydają się przekonujące.28 Nie bez znacze-

nia był także fakt, iż kwestia afgańska zaczęła podlegać politycznym turbulencjom w Stanach 

Zjednoczonych, czego najlepszy dowód stanowiła burza wokół wypowiedzi głównodowo-

dzącego w Afganistanie, który w wywiadzie prasowym pozwolił sobie na krytykę otoczenia 

24 Rzeczpospolita
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28
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Baracka Obamy, w  tym wiceprezydenta Joe Bidena, a  efektem tej krytyki była dymisja gen. 

Stanleya McChrystala. 29 

Decyzja o  wycofaniu wojsk z  Afganistanu wywołała ostre spory na linii BBN – Sztab 

Generalny WP. Przedmiotem sporów stała się ocena możliwości polskich w Afganistanie; Szef 

BBN, gen. bryg. Stanisław Koziej, wykazywał w  swojej analizie, iż dowództwo nad prowincją 

Ghazni przekracza możliwości polskiego kontyngentu, natomiast Szef Sztabu Generalnego WP, 

gen. Mieczysław Cieniuch, nie podzielał tego zdania i  twierdził, iż Polacy należycie wykonują 

swoje obowiązki.30 

Stanowisko Bronisława Komorowskiego w sprawie Afganistanu nie spotkało się z aprobatą 

ze strony Jarosława Kaczyńskiego, który podkreślał, iż tego typu problematyka nie powinna być 

przedmiotem dyskusji w trakcie kampanii wyborczej. Podzielając poglądy przygotowane przez 

BBN na posiedzenie RBN 24 czerwca 2010 r., należy przyznać w tej sprawie rację Kaczyńskiemu. 

Rozstrzyganie spraw dotyczących obronności, a szczególnie międzynarodowych zobowiązań so-

juszniczych, nie powinno dokonywać się na forum medialnym, w okresie kampanii wyborczej, 

a do tego w sytuacji, w której polscy żołnierze codziennie udają się na patrole bojowe, narażając 

swoje życie i zdrowie. Problem ten trafnie ujął kandydat lewicy Grzegorz Napieralski, wskazując, 

że stanowisko Bronisława Komorowskiego ma charakter wyłącznie taktyczny z uwagi na trwa-

jące wybory.31 Także w prasie pojawiły się krytyczne głosy na temat postulatu wycofania naszych 

wojsk z Afganistanu.32 

Ostatni tydzień kampanii przyniósł ujawnienie niepokojących informacji z NIK na temat 

wyników kontroli wykonania w 2009 r. budżetu państwa w części 29 – Obrona narodowa oraz 

wykonania planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Dokument zawierał in-

formacje o problemie zapaści finansowej polskiej armii, a szczególnie o fakcie, iż w 2009 r. resort 

obrony otrzymał 2 miliardy złotych mniej niż zobowiązuje rządzących do tego ustawa; może to 

stanowić przesłankę do postawienia premiera oraz jego ministra finansów przed Trybunałem 

Stanu za złamanie prawa. Cięcia budżetowe w  siłach zbrojnych spowodowały ograniczenie 

środków na szkolenia, w tym w szczególności szkolenia poligonowe, okrojono wydatki na zakup 

sprzętu lub jego modernizację, co stało w sprzeczności z głoszonym przez rząd hasłem budowy 

nowoczesnej zawodowej armii, a także zrezygnowano z szeregu projektów NATO. Raport NIK 

potwierdził występowanie coraz powszechniejszego w armii zjawiska kanibalizmu sprzętowego. 

Ponadto kontrolerzy NIK wykazali, iż w wyniku redukcji nakładów na armię poważnie ograni-

czono wydatki w Siłach Powietrznych oraz Marynarce Wojennej, zahamowano nabór do armii 

zawodowej o 3 tysiące osób oraz zredukowano przyjęcia na uczelnie wojskowe.33  

Pozytywnym zjawiskiem końca kampanii był przebieg naboru do szkół wojskowych, w trak-

cie którego kandydaci dosłownie szturmowali uczelnie wojskowe.34 To dowód na to, że mło-

dzi ludzie uważają pracę żołnierza zawodowego za atrakcyjny sposób na życie ze względu na 

stabilność i  przewidywalność; oceny tej nie zmieniła nawet groźba wyjazdu na misje bojowe. 

29
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Jeszcze większym pozytywnym zaskoczeniem był początkowy przebieg naboru do Narodowych 

Sił Rezerwowych, które mają tworzyć żołnierze rezerwy z nadanymi przydziałami kryzysowymi, 

posiadający podpisane kontrakty na okres od dwóch do sześciu lat. Nabór rozpoczął się 1 lipca 

2010 r. i zgodnie z założeniami przewidywał, iż w 2010 r. armia w ramach NSR obejmie 10 tys. 

przeszkolonych rezerwistów oraz kolejne 10 tys. w 2011 r.35 

Kampanii wyborczej towarzyszyła równolegle praca parlamentu, który w  tym okresie rze-

telnie wykonywał swoje zadania kontrolne i  legislacyjne. Programy poszczególnych posiedzeń 

Komisji Obrony Narodowej Sejmie i Senacie między 10 kwietnia a 4 lipca 2010 r. przedstawiają 

odpowiednio Tabela nr 1 oraz Tabela nr 2.36

Tabela nr 1. 

Programy posiedzeń Komisji Obrony Narodowej w Sejmie między 10 kwietnia a 4 lipca 2010 r.

Terminy, numery i programy posiedzeń Komisji Obrony Narodowej (KON) w Sejmie  
w okresie 10 IV – 4 VII 2010 r.

29 IV 2010 pos. nr 84 KON

5 V 2010 pos. nr 85 KON

19 V 2010 pos. nr 87 KON

35
36  
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20 V 2010 pos. nr 88 KON

10 VI 2010 pos. nr 91 KON

23 VI 2010 pos. nr 92 KON

24 VI 2010 pos. nr 93 KON
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Tabela nr 2. 

Programy posiedzeń Komisji Obrony Narodowej w Senacie między 10 kwietnia a 4 lipca 2010 r.

Terminy, numery i programy posiedzeń Komisji Obrony Narodowej (KON) w Senacie
w okresie 10 IV – 4 VII 2010 r.

12 V 2010 pos. nr 65 KON 

25 V 2010 pos. nr 66 KON 

 

8 VI 2010 pos. nr 67 KON 

 

Reasumując, należy stwierdzić, iż problematyka obronności państwa nie cieszyła się w okresie 

kampanii wyborczej szczególnym zainteresowaniem opinii publicznej i mediów. Musi to dziwić tym 

bardziej, iż obowiązująca Konstytucja RP wśród szeregu uprawnień głowy państwa (w szczególno-

ści w art. 134 ust. 1) stwierdza, iż prezydent RP jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. Tematyka związana z siłami zbrojnymi nie zajmowała też istotnego miej-

sca w wypowiedziach dwóch głównych kandydatów na najwyższy urząd w państwie.37

Zgłoszenie przez Bronisława Komorowskiego postulatu wycofania wojsk z  Afganistanu 

w trakcie kampanii wyborczej należy uznać za wysoce nieodpowiedzialne. Sprawa ta jest tym bar-

dziej zastanawiająca, iż podniósł ją były minister obrony narodowej i lider sondaży wyborczych. 

Kwintesencją dyskusji dotyczącej polskiej misji w Afganistanie były wyniki wyborów w polskich 

bazach wojskowych w tym kraju. Na 1730 oddanych głosów kandydat PiS otrzymał 1069 głosów 

(61,79 proc.), wygrywając z kandydatem PO, który otrzymał 661 głosów (38,21 proc.). W moim 

przekonaniu wynik ten pokazuje nie tyle poparcie wśród kontyngentu afgańskiego dla Jarosława 

Kaczyńskiego, ale przede wszystkim sprzeciw żołnierzy wobec prób uprawiania taniego populi-

zmu ich kosztem, na który w tym przypadku pozwolił sobie Komorowski.38 W trakcie zmagań 

elekcyjnych temat udziału polskich żołnierzy w  innych misjach zagranicznych, jak chociażby 

w ponownym udziale w misji ONZ w Libanie, został zupełnie niezauważony.39

Najbardziej niepokojącą kwestią dotyczącą problematyki obronności państwa, która pojawiła 

się w toku kampanii wyborczej, było ujawnienie pozaustawowego procederu ograniczania przez 

rząd nakładów na siły zbrojne, co wykazała w  oficjalnym dokumencie NIK. Problem ten nie 

spotkał się z zainteresowaniem opinii publicznej, mimo próby jego poruszenia w trakcie debaty 

37

38  

39 Rzeczpospolita
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telewizyjnej w drugiej turze wyborów przez Kaczyńskiego. Brak środków na wykonanie zadań 

określonych w  „Szczegółowych kierunkach przebudowy i  modernizacji Sił Zbrojnych RP na 

lata 2009–2014”, zatwierdzonych uchwałą Rady Ministrów nr 32/2010 z 26 lutego 2010 r. oraz 

w „Programie rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2007–2012” w konsekwencji musiał przecież wpły-

nąć na realizację zobowiązań w zakresie osiągnięcia przez Siły Zbrojne standardów wyposażenia 

wymaganych w NATO. Wniosek NIK do Rady Ministrów o zapewnienie możliwości realizacji 

wskaźnika wydatków obronnych określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o przebudowie i modernizacji 

technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP na poziomie 1,95 proc. PKB, jest publicznym 

przyznaniem przez organ konstytucyjny państwa, iż w 2009 r. władza wykonawcza, jaką w Polsce 

jest rząd, nie wykonywała należycie ustawowych obowiązków.40 Aby zobrazować powagę sytuacji, 

do decydentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo militarne państwa musi dotrzeć powtarza-

na od kilku lat w oficjalnych dokumentach i opracowaniach wiedza, iż niepodjęcie w najbliższym 

roku decyzji w kwestii zapewnienia na odpowiednim poziomie nakładów na siły zbrojne, spo-

woduje około 2016 r. rozpoczęcie procesu likwidacji Marynarki Wojennej.41 Pozostaje więc tylko 

mieć nadzieję, iż rozstrzygnięcia w tej sprawie zostaną podjęte jeszcze w 2012 r., ponieważ – jak 

powiedział mistrz Sun Tzu: „Wojna jest największą sprawą państwa, podstawą życia i śmierci”.42

*

The problem of state defense and security in the Polish presidential campaign of 2010
As a result of the crash of the Tupolev-154M no. 101 (the property of the 36th Special Air Transportation 

Regiment) near Smolensk, Russia, on 10 April 2010, Poland was compelled to organize an early presiden-

tial election. The electoral campaign offered a great opportunity to discuss the country’s national defense 

situation. Nevertheless, current events–such as the organization of the funerals of the plane crash victims, 

flooding in the Vistula River basin, and other problems relating to the current functioning of the govern-

ment–marginalized the topic of national defense as a  subject of interest for public opinion at large, and 

the question of the country’s military security played only a secondary role in the official agendas of both 

presidential candidates. 

40

41 Raport

42
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Raport 
Brytyjskiej Misji Wojskowej  

w Polsce (1939 r.)*

Latem 1939 r. brytyjskie Ministerstwo Wojny (War Office) wysłało do Polski Brytyjską Misję 

Wojskową pod kierownictwem gen. mjr. Adriana Carton de Wiarta. (Od 1921 r. mieszkał on 

w Polsce.) Towarzyszył mu przybyły z Wielkiej Brytanii Colin Gubbins. Ich raport, publiko-

wany poniżej po raz pierwszy, opisuje inwazję Niemiec na Polskę z punktu widzenia żołnierzy 

brytyjskich. Znajdziemy w nim zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie na temat polskich sił 

zbrojnych; autorzy raportu poddają także krytyce politykę rządu Wielkiej Brytanii, który w ich 

przekonaniu w niedostateczny sposób wspierał swojego sojusznika.

Carton de Wiart urodził się w 1880 r. w Brukseli. Jego ojciec był Belgiem, matka zaś Irlandką. 

Młodość spędził w Kairze i w Anglii, gdzie studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim. Następnie 

wstąpił do armii i walczył w drugiej wojnie burskiej (1899–1902), w czasie której został ranny. 

Po wojnie służył w różnych jednostkach Armii Brytyjskiej, a także walczył w I wojnie światowej 

na froncie zachodnim. W 1916 r., w uznaniu zasług na polu bitwy, został odznaczony Krzyżem 

Viktorii, najwyższym brytyjskim odznaczeniem wojskowym.1

Colin Gubbins, syn brytyjskiego dyplomaty, w 1914 r. był kadetem w Królewskiej Akademii 

Wojskowej w Woolwich. W dniu wybuchu wojny przebywał w Heidelbergu, gdzie uczył się języka 

niemieckiego. Udało mu się jednak uniknąć internowania i uciec do Wielkiej Brytanii, gdzie otrzy-

mał promocję oficerską i został wysłany na front zachodni.2 Gubbins walczył w drugiej bitwie pod 

Ypres, a także w bitwie nad Sommą; został odznaczony Krzyżem Wojskowym.3 Wiosną 1917 r., 

wówczas już w randze kapitana, spotkał po raz pierwszy Cartona de Wiarta w czasie bitwy pod 

Arras. Bateria dział, którą dowodził Gubbins, przygotowywała się właśnie do wsparcia ataku pie-

choty pod dowództwem Cartona de Wiarta. Spotkanie to wspominał w następujący sposób:

*

1
European History Quarterly

2

Gubbins and Special Operations Executive

3 London Gazette
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Już wtedy był on postacią legendarną z Krzyżem Viktorii, czarną opa-

ską na oku, kikutem zamiast ręki, groźnym wyglądem. Kiedy dotarły do 

niego rozkazy – długie i  obszerne – dotyczące ataku, który miał zostać 

przeprowadzony następnego dnia, przeczytał je dwukrotnie, zapytał mnie 

o parę kwestii dotyczących artylerii, następnie podarł rozkazy, zwołał swo-

ich dowódców na dziesięciominutową odprawę, w czasie której przekazał 

im w paru słowach wytyczne. I to było wszystko.4

Carton de Wiart znajdował się wówczas w swoim żywiole; lata później – być może jako jedy-

ny – mógł napisać: „Szczerze mówiąc, lubiłem tę wojnę”.5

W latach 1918–1921 Carton de Wiart kierował Brytyjską Misją Wojskową (British Military 
Mission) w  II RP. W  tym czasie zaprzyjaźnił się z marszałkiem Józefem Piłsudskim, którego 

głęboko podziwiał.6 Carton de Wiart nie był zwykłym obserwatorem wojny polsko-bolszewic-

kiej (1919–1921); kilkakrotnie znalazł się pod ostrzałem wojsk bolszewickich; raz wziął również 

udział w walkach.7 Doświadczenie, które zdobył w tym czasie, sprawiło, że przez całe życie cenił 

i podziwiał Polaków. W 1921 r. złożył dymisję i osiedlił się na Polesiu, w majątku, który otrzymał 

od swego przyjaciela i byłego adiutanta – księcia Karola Radziwiłła.8

W 1936 r. brytyjski Sztab Generalny utworzył General Services (Research) – GS(R), mały 

ośrodek prowadzący studia nad taktyką działań nieregularnych przy War Office. Jeszcze dwa 

lata później GS(R) opierał się na jednym człowieku: ppłk. J.C.F. Hollandzie. Będąc pod wra-

żeniem taktyki partyzanckiej z okresu drugiej wojny japońskiej-chińskiej oraz wojny domowej 

w Hiszpanii, Holland zdecydował się podjąć badania nad tym sposobem prowadzenia walki. 

Otrzymał również poufne polecenie znalezienia sposobów, dzięki którym Wielka Brytania 

mogłaby wspierać ruch oporu w Europie Wschodniej na wypadek, gdyby ta znalazła się pod 

okupacją niemiecką.9 W  kwietniu 1939 r. Gubbins dołączył do Hollanda i  razem spędzili 

wiosnę na pisaniu raportów poświęconych taktyce partyzanckiej.10 Odbyli również podróż 

po Rumunii, Polsce i  republikach bałtyckich. W  raporcie Gubbins twierdził, że Polacy po-

siadają „naturalne predyspozycje do prowadzenia działań partyzanckich, wzmacniane narodo-

wym duchem, którego nabyli w czasie wieków zaborów rosyjskich i niemieckich”.11 W czasie 

następnych podróży Gubbins poznał płk. Stanisława Gano z II Oddziału Sztabu Głównego 

WP.12 W międzyczasie jednostka GS(R) rozwinęła się i otrzymała nazwę Military Intelligence 
(Research) [MI(R)].13 

4  

5 Happy Odyssey

6   

7  

8  

9 Gubbins 
and SOE

10 Gubbins and SOE

11
12 Poland, SOE and the Allies The Secret 

 
Gubbins and SOE

13
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Kiedy Gubbins wrócił do Wielkiej Brytanii w sierpniu 1939 r., War Off ice podjęło de-

cyzję o  wysłaniu misji wojskowej do Polski i  Rumunii. Wywiad donosił bowiem, że woj-

na jest nieunikniona. Brytyjską Misję Wojskową w Polsce (oznaczoną jako Czwarta Misja 

Wojskowa) kierował gen. Adrian Carton de Wiart.14 Colin Gubbins został oddelegowany 

do jej składu.15 Kiedy Carton de Wiart rozpoczynał spotkania ze swoimi polskimi partnera-

mi, Gubbins, wraz z pozostałymi członkami misji wojskowej, podróżował, omijając Niemcy 

i  Włochy, poprzez Francję, Egipt, Grecję i  Rumunię. Do polskiej granicy dotarli w  nocy 

z 2 na 3 września.16

Kilka miesięcy wcześniej Holland sugerował, że „Sztab Główny WP może być nakłaniany, 

aby przeznaczyć dobranych i wyszkolonych żołnierzy do współdziałania z lokalną partyzantką”.17 

Jednakże w swoich zapiskach Gubbins potwierdzał „wagę polskich przygotowań do wojny par-

tyzanckiej” w świetle „bardzo ważnego odwrotu wojsk polskich, który będą zmuszone wykonać 

w czasie pierwszych faz wojny”.18 Przed dotarciem całej misji wojskowej do Polski część przed-

stawicieli MI(R) nie mogła wiele zrobić dla organizacji walk partyzanckich.19 Ich możliwości 

działania ograniczały się do raportowania War Office o  tym, co widzieli, i w  imieniu Polaków 

prosić o podjęcie działań wojennych. 

Tak też się stało. Gubbins wysłał jednego ze swych ludzi przez państwa bałtyckie, aby osobi-

ście przedstawił Szefowi Imperialnego Sztabu Generalnego (Chief of the Imperial General Staff), 

gen. Edmundowi Ironsidowi, jak wygląda sytuacja w  Polsce.20 Carton de Wiart wielokrotnie 

przekazywał polskie prośby o to, aby Londyn zdecydował się na uderzenie na Niemcy eskadrami 

bombowców RAF.21 Uczestnicy misji byli jednak bezsilni i ta bezsilność frustrowała Gubbinsa. 

Opisał on pewne wydarzenie dzień po tym, jak dotarł do Polski:

14 Happy Odyssey
Operative  Gubbins and SOE

15

Gubbins and SOE

16
Foreign Fields  Gubbins and SOE

17
18

19
The Polish Underground 

 
Marsa

20

21
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Lunch podano w pewnym hotelu w Lublinie; siedzieliśmy tam w cy-

wilnych ubraniach, ponieważ nasz kraj nie był w stanie wojny. W czasie 

posiłku usłyszeliśmy przez radio wiadomość, że Wielka Brytania wypo-

wiedziała wojnę Niemcom. Natychmiast rozkazałem, aby wszyscy ubrali 

się w mundury i poszliśmy na rynek do naszych samochodów. Rynek był 

pełen ludzi, śmiejących się i krzyczących: „Anglia jest z nami. Niech żyje 

Anglia”. Każdy z nas został uniesiony przez tłum i zaniesiony na rękach 

do samochodu, który już był pełen kwiatów. Moje serce przepełniło się 

smutkiem i złym przeczuciem.22

Carton de Wiart stwierdził rozczarowany: „Wstydzę się za mój rząd”.23 Krótko po tych 

wydarzeniach w hotelu spotkał się z Gubbinsem i pozostałym personelem misji wojskowej.24 

MI(R) niewiele mogło zrobić, aby zorganizować działania partyzanckie w Polsce. Informacje, 

którymi dysponowano, były szczątkowe, zaś walki zbyt dynamiczne, aby zdołano przygotować 

plan współdziałania.25 Misja błędnie raportowała o załamaniu się oporu 17 września wraz z in-

wazją Armii Czerwonej.26 W rzeczywistości WP kontynuowało walkę. Grupa Korpusu Ochrony 

Pogranicza (3,5 – 4 tys. żołnierzy) pod dowództwem gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna 

walczyła z Sowietami do 1 października; gen. bryg. Franciszek Kleeberg na czele 12 tys. żołnierzy 

Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” stawiał opór obu najeźdźcom do 5 października. Major 

Henryk Dobrzański „Hubal” prowadził wojnę partyzancką na czele Oddziału Wydzielonego WP 

aż do kwietnia 1940 r.27 Nawet raporty misji odnotowują, że „nieustraszona obrona Warszawy, 

Modlina i Helu była kontynuowana przez parę dni” po najeździe Sowietów i „dopiero 27 wrze-

śnia Warszawa w końcu poddała się w rezultacie licznych ofiar wśród ludności cywilnej, zniszczeń 

budynków i poważnego ryzyka epidemii”.28 

Jeden z członków misji, kpt. Peter Wilkinson, zanotował, że gdy Gubbins otrzymał oficjal-

ne wiadomości od Naczelnego Wodza WP o  inwazji Armii Czerwonej, „wygłosił poruszającą 

mowę po francusku, w której wyraził swoje współczucie z powodu sytuacji Polski oraz podziw 

dla odwagi, z którą armia walczyła przeciwko przeważającym siłom wroga. Obiecał, że Wielka 

Brytania będzie walczyć tak długo, aż Polska stanie się wolna, a jej terytorium odzyskane. Po tym 

pożegnaliśmy się i wyszliśmy”.29

22
23

24
25 Gubbins and SOE

26

27

The 

The Polish Underground Army

28
29 Foreign Fields
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Brytyjska Misja Wojskowa wkrótce opuściła Polskę wraz z dziesiątkami tysięcy uchodźców, 

uciekającymi do neutralnych Rumunii i Węgier.30 Kiedy członkowie misji wracali do Wielkiej 

Brytanii, Carton de Wiart i Gubbins spędzili tydzień w Bukareszcie, aby przygotować raport 

z misji, opierając się na materiałach Wilkinsona i ppłk. E.R. Sworda, brytyjskiego attaché wojsko-

wego.31 Dokument składał się z kilku części. W jego zasadniczej części Carton de Wiart przed-

stawiał cele misji i jej główne działania; zaprezentował także wnioski z kampanii polskiej, oma-

wiające zarówno działania Wehrmachtu, jak i inne przyczyny klęski Polski. 

Należy pamiętać, że raport Brytyjskiej Misji Wojskowej jest źródłem historycznym. Ukazuje, 

w jaki sposób jej członkowie, zawodowi oficerowie, postrzegali konflikt i jak raportowali go War 
Office. Niektóre z tych ocen przedstawiono w niewłaściwym kontekście. Mimo to dokument zo-

stał dobrze napisany i pozwala nam rozumieć, w jaki sposób Brytyjczycy postrzegali początkowe 

walki II wojny światowej.

Autorzy raportu wiele uwagi poświęcili omówieniu dużego tempa niemieckich operacji blitzkrieg. 

Donosili, że od początku konfliktu jednostki WP znajdowały się w niemal permanentnym stanie od-

wrotu i usiłowały scalić doraźne oddziały z rozbitych jednostek, rzadko mogąc utrzymać inicjatywę.32 

Bardzo dynamiczna natura konfliktu uniemożliwiała wykonanie wcześniej założonych planów.33 

Szybkości niemieckiego natarcia sprzyjała pogoda; stosunkowo niski stan wód w rzekach pozwalał 

agresorom na szybkie ich przekraczanie.34 Do wybuchu wojny zdołano zmobilizować jedynie trzy 

czwarte stanów WP; wiele oddziałów nie znalazło się w miejscach rozwinięcia mobilizacyjnego.35 

W raporcie przyznano jednak, że „polskiego Sztabu Głównego nie można winić za ten stan rzeczy”, 

który był skutkiem „polityki rządu polskiego, będącej pod wpływem rządów Sprzymierzonych”.36 

Mimo że autorzy dokumentu krytykują WP za brak sprawnej logistyki, niedostateczne zmechanizo-

wanie wojsk, przestarzałe uzbrojenie, to jednak przyznają, że Brytyjczycy niewiele zrobili, aby wysłać 

Polakom niezbędne zaopatrzenie: „Myśliwce37, gotowe do boju na kilka tygodni przed wybuchem 

wojny, wciąż były na pełnym morzu, nawet wtedy, kiedy polski rząd uciekał do Rumunii”.38

Sukcesy niemieckiej Luftwaffe były kolejnym istotnym tematem raportu. Brytyjczycy do-

nosili o sukcesach Niemców w niszczeniu lotnictwa polskiego39, przemysłu ciężkiego i węzłów 

30

31 Foreign 
Fields Gubbins and SOE

32

The Polish Campaign

33
34
35
36
37
38
39
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komunikacyjnych. Luftwaffe miała także w dużym stopniu przyczynić się do sukcesów wojsk 

lądowych, szczególnie do zapobiegania koncentracji dywizji polskich, niszczenia kontrataków; 

bombardowania były również metodą terroryzowania mieszkańców miast.40 Raport odnotowuje 

także, że gdy polskie lotnictwo rozpierzchło się41, chcąc uniknąć ataku niemieckiego, nie miało 

łączności z dowództwem i straciło efektywność.42 W konsekwencji większość krytycznych wnio-

sków z przebiegu działań powietrznych, które sformułowali Brytyjczycy, nie dotyczyła taktyki czy 

strategii, ale braku logistyki, rozpadu systemu dowodzenia i związanego z tym braku łączności.43

Raport pokazuje także stan WP w czasie inwazji sowieckiej. Kampania niemiecka „była pro-

wadzona w [tak] błyskawicznym tempie, w szybko zmieniających się sceneriach i warunkach, że 

zdobycie i zrozumienie informacji było wyjątkowo trudne”.44 Sztab Generalny WP (zmuszony 

zmieniać miejsce pobytu pięciokrotnie w przeciągu niespełna trzech tygodni) często nie miał 

kontaktu ze swoimi jednostkami, które nie mogły skutecznie przeciwstawić się agresji i przeka-

zywać dowództwu informacji o bieżącej sytuacji.45 Autorzy raportu przyznają, że „pierwsza faza 

niemieckiego ataku to około 17 dni spędzonych na ciągłym ataku niemieckim”; dostrzegają także 

duże znaczenie zwycięskich walk gen. Kazimierza Sosnkowskiego z niemiecką pancerną dywizją 

niedaleko Lwowa.46 Niemniej jednak podsumowują, że „obszar, w którym stacjonowało WP, był 

tak mały, że jakakolwiek reorganizacja w obliczu niemieckiej dominacji w powietrzu i jednej jedy-

nej linii zaopatrzeniowej [z Rumunii] była prawie niemożliwa”.47 W konkluzji raportu wskazują, 

że wynik konfliktu pomiędzy niemieckim „olbrzymim potencjałem produkcyjnym i brutalną siłą 

skoncentrowaną na wojnie”, a polskimi „odważnymi” ludźmi, mającymi „bardzo ograniczone za-

soby”, był nieunikniony.48 

40
41

42 The Polish Campaign

43
44
45  

46

Schörner Obersta 

Kradschützen-Kompanie/

47
48  
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Znaczna część raportu Brytyjskiej Misji Wojskowej ma dramatyczną wymowę. Zawiera ko-

lejne apele Sztabu Naczelnego Wodza o pomoc RAF-u w bombardowaniach Niemiec, a także 

życzenie misji wojskowej, aby tak się stało, jednakże nigdy nie udzielono żadnego wsparcia po-

wietrznego.49 Raport stanowił także pierwszą analizę niemieckiej taktyki blitzkrieg, nieznanej 

jeszcze Aliantom. Brytyjczycy nie docenili tych informacji; wykorzystali je dopiero, gdy Niemcy 

otoczyli Brytyjskie Siły Ekspedycyjne pod Dunkierką w 1940 r.50 

Jedyny pozytywny aspekt w historii Brytyjskiej Misji Wojskowej w Polsce stanowiła rozwija-

jąca się kariera Colina Gubbinsa. W 1940 r. dołączył on do Kierownictwa Operacji Specjalnych 

(Special Operations Executice – SOE), którego zadaniem było organizowanie i wspieranie ruchu 

oporu oraz działań dywersyjnych w okupowanej Europie. Gubbins odpowiadał zarówno za ope-

racje, jak i za szkolenie. Został zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem SOE, pomagając ru-

chom oporu w Polsce i w innych krajach Europy aż do 1945 r.

W miarę możliwości zachowano pierwotne formatowanie dokumentu. Tam, gdzie było to 

konieczne, wstawiono aktualne nazwy miejscowości. Raport Czwartej Misji Wojskowej pochodzi 

ze zbiorów National Archive w londyńskim Kew Garden.51

* * *
Uwagi do edycji polskiej. Oryginalny tekst angielski w opracowaniu Aarona Lindermana został 

przetłumaczony na język polski przez Bolesława Piaseckiego i poddany uzupełniającej redakcji me-

rytorycznej przez Huberta Kuberskiego. Uwagi polskiej redakcji zostały ujęte w formie przypisów 

oraz uwag w samym tekście, oznaczonych każdorazowo [ ]. Przypisy dotyczyły skrótów angielskich 

(nazw orderów, nazw jednostek, funkcji wojskowych), zawierają aktualne nazwy miejscowości, wy-

jaśniają także nieścisłości zawarte w raporcie, a dotyczące przede wszystkich faktów i ocen autorów, 

które wynikały z ich niedoinformowania. W przypisach umieszczono ponadto krótkie noty biogra-

ficzne niektórych postaci, przede wszystkim wyższych rangą oficerów WP. 

Cennym uzupełnieniem niniejszego raportu jest mało znana w Polsce książka Edwarda 

Rolanda Sworda The Diary and Despatches of a Military Attache in Warszaw 1938–1939, (ed.) 

Elisabeth Turnbull and Andrzej Suchcitz (London: Polish Cultural Foundation, 2001).
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Brytyjska Misja Wojskowa w Polsce

Część I

Wysłany przez gen. mjr. A. Cartona de Wiarta, V.C.52, C.B.53, C.M.G.54, D.S.O.55

1. Cele Misji

W skrócie do obowiązków Misji w Polsce należało, co określono w instrukcji wydanej przez 

Ministerstwo Wojny [War Office] (zobacz Dodatek A), upewnienie się, że program współdzia-

łania WP z przygotowywanymi operacjami Aliantów został wdrożony oraz, po wtóre, ciągłe 

dostarczanie pełnego obrazu działań wojskowych w Polsce. 

2. Skład Misji

a.  Brytyjska Misja Wojskowa składała się częściowo z personelu, który był w Polsce przed 

wybuchem wojny, i częściowo z personelu, który wysłano do Polski, gdy wzrastało napięcie 

przed wybuchem konfliktu. Do pierwszej kategorii należałem ja, jako Szef Misji, brytyjski 

attaché wojskowy i dwaj oficerowie rezerwy, pełniący funkcję tłumaczy.

b.  Druga kategoria oficerów na czele z  ppłk. Gubbinsem GSO156, szefem sztabu Misji, 

składała się z oficerów i oficerów rezerwy, znających język, oraz personelu podlegającego 

oficerowi z Królewskiego Korpusu Łączności. Ci członkowie Misji wyruszyli z Anglii 

do Warszawy przez Aleksandrię 25 sierpnia. Z tego portu egipskiego wyruszyli 1 wrze-

śnia o  godz. 4:00 nad ranem. Lecieli przez Ateny i  Bukareszt do Czerniowiec, a  na-

stępnie [jechali] do Warszawy wynajętym samochodem, autobusem oraz pociągiem. Do 

Warszawy dotarli 3 września, trzeciego dnia wojny.57 Podróż odbywała się w niesprzyja-

jących warunkach i z trudnościami (zobacz przykłady – Dodatek B), zwłaszcza podczas 

przejazdu przez Turcję, Grecję i Rumunię, gdzie podróż przebiegała pomyślnie w dużym 

stopniu dzięki zaangażowaniu, determinacji i nieustępliwości polskich dyplomatów, któ-

rzy zapewniali pomoc w  momencie, gdy wszystkie inne środki zawodziły. Odnosi się 

to szczególnie do polskiego przedstawicielstwa w  Atenach, a  także polskiego konsula 

w Czerniowcach. 

c.  W Misji uczestniczyli także attaché marynarki wojennej i lotnictwa na Polskę, komandor 

Wharton (Royal Navy), płk (Wing Commander) A.P. Davidson (Royal Air Force).
d.  W pracach Misji uczestniczyło także pięciu oficerów językowych z państw bałtyckich, któ-

rzy zajmowali się wszelkimi pracami administracyjnymi, oraz piętnaście osób z Kontroli 

Paszportowej (Wydziału Konsularnego Ambasady) w Warszawie. Te dodatkowe dwadzie-

ścia osób, które dołączyły do Misji w ostatnim momencie, stanowiły znaczny kłopot, bio-

rąc pod uwagę ograniczone możliwości transportu i trudną sytuację, związaną z brakiem 

paliwa.
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Przebieg wydarzeń i działań Misji

3. Załączyłem jako Dodatek C – Dziennik wydarzeń wraz z mapami, pokazującymi sytuację 

w różnych etapach kampanii.

4. Bez żadnego ostrzeżenia, 1 września o godz. 5:00 nad ranem, wojska niemieckie wszczęły 

działania zaczepne. W tym samym czasie lotnictwo niemieckie rozpoczęło systematyczne bombar-

dowania, obliczone na zniszczenie komunikacji i lotnictwa polskiego. Większość [przedstawicieli] 

Brytyjskiej Misji Wojskowej znajdowała się wówczas w Warszawie, utrzymując stały kontakt ze 

Sztabem Głównym WP i oczekując na przybycie reszty członków Misji z Wielkiej Brytanii.

5. W tamtym momencie zdołano zmobilizować trzy czwarte sił polskich, ale nie dokonano 

jeszcze koncentracji wojsk. Za ten stan rzeczy nie można winić polskiego Sztabu Głównego; 

polityka rządu polskiego, wymuszona przez rządy Sprzymierzonych, zakładała niepodejmowa-

nie kroków, które Berlin mógłby potraktować jako prowokację, zwiększając tym samym ryzyko 

wojny. W związku z tym nie ogłoszono powszechnej mobilizacji do 30 sierpnia, kiedy stało się 

oczywiste, że wojska niemieckie uderzą. 

6. W związku z tym WP od początku pracowało w bardzo trudnych warunkach, które nigdy 

nie mogłyby zostać przezwyciężone. Miażdżące działania sił powietrznych nieprzyjaciela sku-

tecznie zniweczyły mobilizację i koncentrację pozostałych sił dziesięciu dywizji, które nigdy nie 

weszły do akcji na polu bitwy.

W rezultacie nie było nigdy odwodów rezerwy. Posiadanie takich sił bez wątpienia przedłuży-

łoby walki, ponieważ rezerwy obsadziłyby pozycję wzdłuż linii Wisły i Sanu przed dotarciem do 

nich wojsk niemieckich, które w rezultacie okrążyły jednostki pierwszej linii. 

7. Ważnym jest, aby oceniając kampanię, pamiętać o tym czynniku i rozumieć, w jak ciężkich 

warunkach musiał działać Marszałek [Śmigły-Rydz].58 To zredukuje do odpowiednich proporcji 

wpływ na wojnę błędnych decyzji Naczelnego Wodza i Kwatery Głównej NW, które niewątpli-

wie zostały podjęte.

8. Następnego dnia, 2 września, niszczące efekty niemieckich nalotów okazały się tak po-

ważne, że w rozmowie z Szefem Sztabu NW59 byłem pod dużym wrażeniem efektów, które już 

wpływały na losy kampanii. Zaraportowałem to do War Office. W międzyczasie siły niemieckie 

poczyniły znaczne postępy w rejonie Częstochowy. 

3 września pozostała część Misji przybyła z Anglii do Warszawy.

9. 4 września gen. Rayski60 poprosił o spotkanie przedstawicieli Francji i Wielkiej Brytanii. 

Na spotkaniu powiedział mi, że polska produkcja została zniszczona przez ataki z  powietrza 

i zaprezentował długą listę niezbędnej broni, amunicji, ciężarówek, artylerii itp., których WP po-

trzebowało natychmiast, aby uzupełnić straty i mieć środki do walki przez kolejne sześć miesięcy. 

Zgodziłem się zaakceptować pewne rzeczy w imieniu War Office, a Francuzi przyjęli tę kwestię do 

wiadomości. Wydano stosowne rozkazy.

10. Przed wieczorem tego dnia, 4 września, niemieckie uderzenie ze Śląska i Prus Wschodnich 

osiągnęło taki sukces, że w sposób oczywisty Armia „Poznań” znalazła się w niebezpieczeństwie odcię-

cia i została z tego powodu wycofana [z Wielkopolski] w kierunku Warszawy. Wraz z moim francu-

skim kolegą wcześniej wskazywaliśmy na to niebezpieczeństwo polskiemu dowództwu, ale nie przed-

sięwzięto żadnych kroków, ponieważ nie było bezpośredniego zagrożenia ani nacisku na tę armię. 
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60     wojskowego (
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Przeniesienie Kwatery Głównej NW do Brześcia, 6 września

11. Postępujący nacisk obu skrzydeł niemieckich na Warszawę wymusił ewakuację Kwatery 

Głównej [NW], która 6 września przeniosła się z Warszawy do Brześcia nad Bugiem.61 Brytyjska 

Misja Wojskowa przeniosła się do Łukowa, który stał się później celem ciężkich bombardo-

wań. Jednakże Marszałek i Szef Sztabu NW zostali w Warszawie, 190 km od Kwatery Głównej 

NW z zawodzącą komunikacją pomiędzy tymi dwoma miejscami. Wczesnym rankiem 7 wrze-

śnia ppłk Gubbins rozmawiał w  Brześciu z  zastępcą Szefa Sztabu NW62, który twierdził, że 

Marszałek planuje natychmiastowe wycofanie sił do linii Narew63 – Wisła – San z przyczółkiem 

w Warszawie, oraz że wydawano niezbędne rozkazy. Potwierdził także fakt, że ataki lotnictwa 

niemieckiego były tak skuteczne, że mobilizacja i koncentracja pozostałych jednostek stała się 

praktycznie niemożliwa.

12. 8 września ppłk Gubbins kolejny raz spotkał się w Brześciu z zastępcą Szefa Sztabu NW, 

który poinformował, że nie są w stanie utrzymać linii na Narwi i wycofują się do linii Bugu. Co 

więcej, linię obrony na Wiśle utrzymywały tylko słabe, szybko zbierane posiłki i należało wątpić, 

czy może zostać utrzymana. Z frontu południowo-zachodniego nie dochodziły żadne informacje. 

Raport niezwłocznie wysłałem do War Office. 
13. 8 września Brytyjska Misja Wojskowa przeniosła się z Łukowa do Włodawy, tak aby zna-

leźć się bliżej Kwatery Głównej NW. Podpułkownik Sword spotkał się z szefem wywiadu woj-

skowego64 [Oddziału II Sztabu Głównego WP] i potwierdził rozpoznanie niemieckich formacji.

14. 9 września udałem się do Kwatery Głównej [NW] w  Brześciu i  widziałem się 

z Marszałkiem, który wraz z Szefem Sztabu przybył z Warszawy, gdzie w geście niezłomności 

został dwa dni dłużej i dopełnił wszystkich niezbędnych obowiązków. Marszałek poinformował 

mnie, że okoliczności zmuszają go do wydania rozkazu o dalszym wycofywaniu się i wydał in-

strukcje o zajęciu linii Płońsk–Brześć i Dęblin–Wisła–San.

15. Wyraziłem wobec Marszałka i Szefa Sztabu potrzebę ustanowienia linii obronnej Wisły 

i Sanu, a także obrony Lublina i Lwowa, tak aby utrzymać łączność z Rumunią i stworzyć oś, 

wzdłuż której będzie mógł wycofać się Front Południowy. Marszałek przychylił się do tego, ale 

zauważył, że siły w Warszawie muszą zostać i bronić miasta, a także, że ośmiu dywizjom z Armii 

„Poznań” i „Toruń” [sic! „Pomorze”] nakazano przebicie się do Warszawy. Podkreślał, że jest abso-

lutnie zdeterminowany, żeby za wszelką cenę do samego końca walczyć na polskiej ziemi, nieważ-

ne, jak mało by jej utrzymał. Raport z tych rozmów został niezwłocznie wysłany do War Office.

Przeniesienie Kwatery Głównej NW do Włodzimierza

16. W nocy z 11 na 12 września Kwatera Główna NW została przeniesiona z Brześcia nad 

Bugiem do Włodzimierza [Wołyńskiego]. 11 września Brytyjska Misja Wojskowa zmieniła 

miejsce swojego pobytu z Włodawy na Tarnopol.

17. 11 września wojska niemieckie dotarły do Wisły, pomiędzy Warszawą a Józefowem, a tak-

że bardziej na południe; co najmniej jedna wielka jednostka niemiecka, 2. Dywizja Pancerna, 

przekroczyła San na południe od Przemyśla i kontynuowała natarcie na wschód, zmuszając do 
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odwrotu 10. Brygadę Kawalerii Zmotoryzowanej i 35. Dywizję Piechoty Rezerwy, które wyco-

fywały się w kierunku Lwowa. Za linią wroga znajdowały się trzy polskie dywizje piechoty, które 

zostały otoczone. Ich sytuacja była bardzo trudna.

18. 12 września po raz kolejny widziałem się z Marszałkiem we Włodzimierzu. W tym mo-

mencie ignorował on zagrożenie ze strony południowej flaki i był pełen nadziei. Powiedział także, 

że ofensywne operacje dywizji na zachodzie przysporzyły poważnych problemów Niemcom, którzy 

zmierzali do Warszawy z kierunku południowo-zachodniego, i zmusiły ich do zatrzymania się. To, 

jak miał nadzieję, dawało mu czas na ustabilizowanie pozycji wzdłuż linii Wisła–San z prawym 

skrzydłem na linii Pińsk–Dęblin. Kolejny raz przypomniał, że RAF powinien działać natychmiast 

i zaatakować obiekty wojskowe na zachodzie, co automatycznie odciążyłoby front w Polsce.

19. Tego samego dnia, 12 września, ppłk Sword i mjr Curteis65, którzy odwiedzili sztab Armii 

Południowej66 we Lwowie, wrócili z informacją, że niemiecka 1. Dywizja Strzelców Górskich, 

która atakowała od strony Słowacji, zbliża się do Rudnik, a inna niemiecka dywizja znajduje się 

blisko Jaworowa; oba te miejsca są położone w pobliżu Przemyśla i Sanu. Stanowiło to bardzo 

poważne zagrożenie dla lewego skrzydła. 

20. Dnia 13 września Gubbins w towarzystwie kpt. Davidsona67 udał się do Lwowa. Dotarli 

do sztabu Armii Południowej [tzw. Front Południowy] (gen. Sosnkowski68) o godz. 7:00. Sytuacja 

była bardzo skomplikowana, bowiem niemiecka dywizja dotarła do miasta i próbowała je opano-

wać, walcząc z 35. Dywizją, która dopiero zajęła pozycje na ulicach, podczas gdy gen. Sosnkowski 

właśnie wyleciał do Przemyśla nad postępującymi jednostkami niemieckimi, aby przeprowadzić 

trzy polskie dywizje z tego obszaru69 z powrotem przez linie niemieckie. Przez cały dzień obroną 

Lwowa dowodził gen. Langner.70 Kobiety i dzieci budowały barykady.

21. W czasie tego dnia, 13 września, na północnym froncie ciężkie ataki niemieckie, wspiera-

ne przez posiłki z dywizji pancernych, zmusiły polskie siły do odwrotu w rejon Siedlce–Łuków–

Latowicz. W nocy z 13 na 14 września Kwatera Główna [NW] wycofała się z Włodzimierza do 

Młynowa koło Dubna.

22. 13 września ppłk Gubbins w towarzystwie płk. lotnictwa [Wing Commnader] Davidsona 

i kpt. Wilkinsona spotkał się o [godz.] 10:30 przed południem w Młynowie z drugim zastępcą 

Szefa Sztabu i szefem wywiadu wojskowego. Było jasne, że Kwatera Główna w Młynowie nie 

funkcjonuje jak należy; było tam tylko dwóch zastępców Szefa Sztabu, Szef Sztabu, dwóch kie-

rowników; nie było żadnej łączności, a pozostała część Kwatery Głównej znajdowała się w drodze 

na południe, mijając ppłk. Gubbinsa, który zmierzał na północ.

23. Personel w Młynowie był wycieńczony męką, trwającą dwa tygodnie; leżeli w ubraniach 

na łóżkach, próbując choć trochę odpocząć. Pułkownicy Jaklicz oraz Smoleński omawiali sytuację 

z ppłk. Gubbinsem i oznajmili, że w obliczu załamania Frontu Północnego, ciężkiej sytuacji na 

Froncie Centralnym oraz zagrożenia z  lewej strony [Frontu Południowego], Marszałek zadecy-

dował o odwrocie na wszystkich odcinkach frontu, a odpowiednie rozkazy zostały wydane. Nowy 
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front [miał] rozciągać się od granicy z Rumunią do Zaleszczyk, wzdłuż rzeki Dniestr i Lwowa, aż 

do granicy z Węgrami.71 Garnizony Warszawy, Brześcia, Lubina i Lwowa miały walczyć do końca, 

angażując jak największą część sił niemieckich. Nie ulegało jednak wątpliwości, że sytuacja była 

tragiczna i tylko wskutek desperackich środków mogła zostać w jakimkolwiek stopniu uratowana.

24. Rzut oka na mapę powodował, że rozkazy stawały się jasne. Naczelny Wódz i jego Kwatera 

Główna zdawali sobie sprawę z nadchodzącej klęski i tylko gwałtowny odwrót umożliwiłby czę-

ści wojsk oderwanie się od Niemców, zapobiegając ich całkowitemu zniszczeniu, a także dając 

nadzieję na ustanowienie nowej linii obrony. Ironią losu było to, że przyczółek i obszar, które za-

mierzali utrzymać [Małopolska Wschodnia], były najmniej polską częścią kraju. To zapowiadało 

dodatkowe komplikacje.72

25. Później tego samego dnia, tj. 14 września, mjr Curteis wrócił z okolic Lwowa i zdał raport 

o tym, że niemiecka dywizja pancerna jeszcze nie zdobyła Lwowa, jednak część wysuniętych jed-

nostek niemieckich zdobyła szturmem kolej (została ona odbita następnego dnia).73

Polska Kwatera Główna NW w drodze do Kołomyi w nocy z 14 na 15 września

26. W nocy z 14 na 15 września rzut przeniósł się z Młynowa i dołączył do reszty, która już 

umiejscowiła się w Kołomyi. Następnego ranka, 15 września, Brytyjska Misja Wojskowa prze-

niosła się do Kosowa74 w pobliżu Kołomyi. Podpułkownik Gubbins w asyście kpt. Wilkinsona 

widział w południe w Kołomyi Szefa Sztabu – gen. Stachiewicza, który potwierdził plan przed-

łożony przez swojego zastępcę poprzedniego dnia. Działając z mojego polecenia, ppłk Gubbins 

zwrócił uwagę Szefowi Sztabu na możliwie jak najdalsze wysunięcie przyczółków, szczególnie 

na prawym skrzydle, co dałoby więcej miejsca i zabezpieczeń dla linii kolejowej Stanisławów–

Cernauti (Rumunia), która była jedyną drogą łączącą Polskę ze światem.

27. Szef Sztabu potwierdził swoją końcową intencję, ale żołnierze pod jego bezpośrednim 

dowództwem (tylko lokalne garnizony [w południowo-wschodniej RP]) nie byli wystarczająco 

liczni, aby utrzymać pozycje wzdłuż linii Dniestr–Stryj i w rezultacie musiał czekać na powrót 

i reorganizację wycofujących się jednostek WP. Wyznał także, że w związku z chaosem panują-

cym na froncie Kwatera Główna [NW] nie znała szczegółowego rozmieszczenia [polskich jed-

nostek]; Naczelny Wódz mógł wydawać tylko ogólne rozkazy, na przykład aby wszystkie armie 

próbowały przedostać się za linię Dniestr–Stryj.75 Północna Armia76 miała przejść na południe 

od Brześcia przez Kowel i Dubno. Centralna Armia [Armia „Lublin”, gen. Tadeusza Piskora] 

miała przejść na północ i wschód od Lwowa, a Sosnkowski wraz ze swoimi pozostałymi trzema 

dywizjami na północ od tego miejsca. Generał Kutrzeba77 wraz ze swoimi ośmioma dywizjami, 

odcięty na zachód od Warszawy, odpoczywał przez dzień lub dwa, a następnie podążał za Armią 

Północną.78 
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28. Rozpaczliwy charakter tych rozkazów był oczywisty z uwagi na całkowity odwrót Armii 

Północnej [Frontu Północnego] przez około 200 mil, uciekającej przed nadciągającymi kolum-

nami niemieckimi; był to niewątpliwie przegrany wyścig z czasem.

29.  Tego samego wieczora ppłk Sword widział się z Szefem Sztabu, który w mocnych słowach 

zreferował terror, jaki siało w  miastach nieniepokojone lotnictwo niemieckie. Telegrafowałem 

w tej sprawie do War Office, przekazując swoją relację ze zbombardowanego Krzemieńca, który 

widziałem na własne oczy.

30. 16 września ppłk Sword spotkał się z [zastępcą] szefa ds. operacyjnych i szefem II Oddziału 

[SG WP]; uzyskał szczegółowe informacje na temat wojsk niemieckich, które niezwłocznie prze-

kazał do Londynu. [Zastępca] szefa ds. operacyjnych powiedział także, że siły mające bronić linii 

Dniestr–Stryj są już na swoich pozycjach. Tego samego dnia widziałem ponownie Szefa Sztabu. 

Jego nastawienie, które w oczywisty sposób było odbiciem nastawienia NW, było pewne siebie, 

ale zauważył także, że utrzymanie linii Dniestr–Styj [tzw. przedmościa rumuńskiego] to jest naj-

więcej, co można zrobić, dopóki nie przybędą dodatkowe oddziały. Kolejny raz poprosił o pomoc 

lotnictwo brytyjskie [RAF], aby wesprzeć jego jednostki, co także przekazałem do Londynu.

31. Kolejnego ranka, 17 września, widziałem atakującą polskie tyły Armię Czerwoną i to 

zakończyło wszelki zorganizowany opór w obliczu ataku z obu stron. Wcześniej tego ranka 

ppłk Gubbins, nie wiedząc o nowych wydarzeniach, wraz z mjr. Curteisem i kpt. Wilkinsonem 

wyruszył na nowy front na rzece Stryj, dowodzony przez gen. Dembińskiego.79 Major Curteis 

pozostał w  Kwaterze [Głównej NW] na froncie jako oficer łącznikowy, a  ppor. Rowton 

wraz z  przenośną bezprzewodową radiostacją dołączył do niego następnego dnia. Generał 

Dembiński poinformował ppłk. Gubbinsa, że na jego froncie było spokojnie, nie licząc kilku 

akcji zaczepnych z rana, które jego żołnierze odparli, odrzucając Niemców za Stebnik.80 Dodał 

także, że dotarły do niego wiadomości od gen. Sosnkowskiego, potwierdzające zakończone 

powodzeniem ataki na tyły niemieckie pod Lwowem, dzięki którym zdobyto 100 czołgów, 15 

dział i 1100 ludzi.81 Wyraził także nadzieję na pozostanie w kontakcie z gen. Sosnkowskim 

następnego dnia w czasie odwrotu. Wspomniał także, że właśnie dowiedział się, że rosyjskie 

[sic!] oddziały przekroczyły wschodnią granicę, ale ma nadzieję, że to tylko zaczepki. Wówczas 

ppłk Gubbins wraz z kpt. Wilkinsonem opuścili ich i wyruszyli do Kwatery Głównej [NW] 

w Kołomyi.

32. Ambasador Jego Królewskiej Mości w Polsce poinformował mnie o godz. 11:00 przed 

południem, że rosyjscy [sic!] żołnierze przekroczyli granicę wczesnym rankiem i kierują się na 

zachód. Niezwłocznie udałem się do Kwatery Głównej, aby dowiedzieć się, jak wygląda sytu-

acja. Szef Sztabu poinformował mnie, że Rosjanie [sic!] zostali ostrzelani przez słabo obsadzone 

posterunki [KOP] na granicy, ale dali znak, że nie chcą walczyć. Na spotkaniu Rosjanie [sic!] 

powiedzieli, że przyszli pomóc walczyć z Niemcami.

O  [godz.] 6:00 po południu poszedłem zobaczyć się z  Marszałkiem, który przyjechał do 

Kosowa, i zapytać go, co zamierza zrobić. Powiedziałem mu, że muszę to wiedzieć, bowiem muszę 

zdecydować, co dalej z Misją; nie zmienia to faktu, że sam zostanę przy Marszałku jako brytyjski 

przedstawiciel wojskowy, ale wielu moich oficerów chciałbym odesłać do domów. 

79  
  

80
81

Kradschützen-Kompanie
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[Marszałek] Powiedział mi, że ma do wyboru jeden z  dwóch planów. Pierwszy: pozostać 

i walczyć do końca na polskiej ziemi; drugi: wycofać się do Rumunii, a następnie udać się do 

Francji. Zapytałem go, czy jest pewien, że Rumuni pozwolą na przejście wojska, na co on zapew-

nił mnie, że tak. 

Powiedział także, że wybór planu zależy od nastawienia Rosjan [sic!], które wciąż nie jest 

jasne. Zaproponował mi pozostanie na noc w Kosowie. Wyszedłem od niego o godz. 6:30 po 

południu.

33. O godzinie 6:30 po południu ppłk Gubbins i kpt. Wilkinson dotarli do Kwatery Głównej 

[NW] w Kołomyi, która była częściowo opuszczona. Znajdował się tam tylko Szef Sztabu i je-

den bądź dwóch niższych rangą oficerów. Szef Sztabu poinformował [ich], że Rosjanie [sic!] 

wciąż postępują i dotarli już do Dniestru i [jest] mało prawdopodobne, aby się zatrzymali (dotarli 

do Kołomyi następnego ranka). [Naczelny Wódz] wydał rozkaz, aby WP nie stawiało oporu 

Rosjanom [sic!] i nadal się wycofywało. W istocie na niektórych drogach Polacy pokojowo ma-

szerowali tuż obok Rosjan [sic!]. (Amerykański attaché wojskowy, który spotkał żołnierzy ro-

syjskich [sic!], został poinformowany przez paru niższych rangą oficerów, że przyszli wesprzeć 

Polaków w walce z Niemcami.) 

34. Szef Sztabu rozmawiał z ppłk. Gubbinsem przez około pół godziny. Nastąpił koniec 

niesamowicie wycieńczających i obciążających dwóch tygodni. [Generał Stachiewicz] mówił 

cichym, lecz wyraźnym głosem o tym, jak niewyobrażalną zdradą jest takie wbicie noża w ple-

cy. Dodał także, z dużą dozą emocji, że nastąpiło to w chwili, gdy po wielu niewyobrażalnych 

porażkach i  nieszczęściach stworzył on plan, który właśnie z  powodzeniem realizowano, tj. 

utrzymanie przyczółków na linii Dniestr–Stryj i odbudowa na tyłach mniej licznych, ale pew-

nych oddziałów WP. 

35. Była część prawdy w  jego opiniach. W  pierwszym etapie wojny Niemcy bez przerwy 

nacierali i postępowali około 17 dni. Sukces akcji Sosnowskiego przeciwko dywizjom pancernym 

koło Lwowa miał duże znaczenie. Teraz jednak obszar, w którym operuje WP, jest tak mały, że 

w obliczu niemieckiej dominacji w powietrzu i tylko jednej linii kolejowej, która zapewnia zaopa-

trzenie, reorganizacja armii jest wręcz niemożliwa.

36. [O godz.] 8:30 po południu oficer łącznikowy, którego zostawiłem przy Marszałku, poja-

wił się z wiadomością, że Marszałek informuje, iż przekracza granicę i radzi mi czynić podobnie. 

Nie podał powodu, dla którego tak szybko podjął tę decyzję; myślę, że było to spowodowane po-

stępującymi Rosjanami [sic!], którzy w południe zatrzymali się na Dniestrze i rozpoczęli dalszy 

marsz po południu.

Misja przekroczyła granicę około godz. 1:00 w nocy 18 września i bardzo szybko napotkała 

na opór ze strony Rumunów, którzy byli bardzo zaniepokojeni, gdy zbliżaliśmy się do ich pozycji. 

Jednakże udało nam się uniknąć [internowania] i w rezultacie dotarliśmy do Bukaresztu, z wy-

jątkiem mjr. Curteisa, który wraz z polskimi jednostkami przy rzecze Stryj przekroczył granicę 

później. 

Z wyjątkiem walecznej obrony Warszawy, Modlina i Helu, które były kontynuowane przez 

parę dni, rozbiór Polski między Niemcy a Rosję został dokonany. 

Podsumowanie

37. W części II skoncentrowałem się na pewnych wnioskach, które możemy wyciągnąć z kam-

panii, a także na przyczynach polskiej porażki. Podstawową sprawą jest jednakże fakt, że z jednej 

strony mieliśmy kraj o niesamowitym potencjale gospodarczym i brutalnej sile, skierowanej na 

jeden cel – wojnę, a z drugiej – kraj o bardzo ograniczonych środkach, waleczny i bohaterski, ale 

ubogi, na co miała wpływ historia ostatnich 150 lat. W takich warunkach wynik mógł być tylko 
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jeden – kwestią dyskusyjną pozostaje jedynie to, ile czasu było potrzeba, aby stało się to, co się 

stało. Wspomagane bezprecedensowym okrucieństwem „un temps Hitlerien” oraz posiadaniem 

inicjatywy, która umożliwiła atak [i wykorzystała go] w momencie, w którym WP nie było jeszcze 

zmobilizowane. Niemieckie kolumny pancerne oraz miażdżąca siła lotnictwa doprowadziły do 

zwycięstwa w mniej niż 3 tygodnie.

38. W warunkach, w których funkcjonowałem, w oparciu o rozkazy War Office, nie było okazji, 

aby wkroczyć do akcji. Instrukcje były jasne i mówiły o upewnieniu się, że program współpracy 

z  WP jest realizowany i  zapewniona jest komunikacja. Wojsko Polskie walczyło do ostatniej 

chwili. Moim celem było stałe naciskanie na Kwaterę Główną [NW], aby przyjęła odpowiednią 

strategię. Pozostało mi jedynie informowanie War Office o pełnej sytuacji wojskowej w Polsce 

oraz studiowanie strategicznych i taktycznych aspektów walki. Było to możliwe dzięki wysiłkom 

mojego sztabu oraz personelu. 

39. Chciałbym także zwrócić uwagę na pracę, którą wykonali oficerowie i  personel Misji 

w czasie jej krótkiego trwania. Od pierwszego do ostatniego dnia warunki były bardzo ciężkie 

i każdy zrobił wszystko, co w jego mocy, aby przezwyciężyć trudności. 

W szczególności chciałbym zwrócić uwagę na następujące nazwiska:

 Podpułkownik Colin McV, Gubbins, M.C.82, R.A.83, G.S.O.1 Misji

 Podpułkownik E.R. Sword, 4th Hussars, M.A.84, Warszawa

  Porucznik (Acting Capitan) Peter A. Wilkinson, Royal Fusiliers85

  Podporucznik (Acting Capitan) H.B. Perkins, O.E.R.

  Mr. A.J.B. Methven, żołnierz rezerwy, Sekretarz M.A., Warszawa

  Sierżant A.C. Cox, Numer 2319654, Królewski Korpus Łączności 

  Kapral D. Sinclair, Numer 2322987, Królewski Korpus Łączności 

 Starszy szeregowy, F.A. Sims, Numer 4387807, Królewski Korpus Łączności 

 Starszy szeregowy, R.J.J. Barry, Numer 2326523, Królewski Korpus Łączności 

 Sygnalista L.J. Seal, Numer 2326619, Królewski Korpus Łączności 

 Kierowca W. A. Green, Numer T/61353, R.A.S.C.86

Także ppłk Shelly, oficer kontroli paszportowej w Warszawie, oraz jego trzej podkomendni: 

R.R. Marsh, N. Mapleston i E. Robinson, którzy byli przypisani do Misji, wypełniali swoje obo-

wiązki w ekstremalnie trudnych warunkach.

Muszę także wspomnieć kpt. E.L. Whartona z  Marynarki Wojennej, attaché morskiego, 

a także ppłk. A.P. Davidsona, R.A.F., attaché lotniczego, którzy byli przydzieleni do Misji. 

To dzięki kpt. Whartonowi z Marynarki Wojennej polska Kwatera Główna [NW] w końcu 

zgodziła się wysłać trzy swoje niszczyciele87, aby dołączyły do Royal Navy, zamiast ulec zniszcze-

niu na Wybrzeżu.

82 The 
Military Cross

83
84  Attaché

85  

86
87
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Na końcu chciałbym zwrócić uwagę na doskonałą pracę, wykonaną przez ppłk. G.A.C 

MacBab, A.&S.H.88, attaché wojskowego w Bukareszcie w czasie asystowania naszemu przejaz-

dowi i wyjazdowi z Rumunii, w warunkach, które wymagały niezwykłego wyczucia oraz deter-

minacji.

[podpisano] A. Carton de Wiart

generał major

Szef Misji

88  
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Brytyjska Misja Wojskowa w Polsce

Część II

Wnioski płynące z kampanii

A. Niemiecka strategia i taktyka

Potajemna mobilizacja i koncentracja

1. Kilka tygodni przed wybuchem wojny dały się zauważyć znaczne ruchy wojsk niemieckich 

przy granicy z Polską, ale niemieckie zabezpieczenie kontrwywiadowcze efektywnie uniemożli-

wiało stworzenie dokładnego Ordre de Bataille na tydzień przed wojną. 

Polacy szacowali niemiecką koncentrację na około 40–52 dywizje. 

Niemcy doskonale rozumieli znaczenie kontrwywiadu. Zastosowane tak skutecznie przeciw-

ko Polsce metody z pewnością będą stosowane także na innych frontach, aby ukryć koncentracje. 

Zastosowane metody wydają się być następujące:

a.  Powszechna mobilizacja została ukryta poprzez uniknięcie wszelkich publikacji na ten te-

mat. Mobilizacji dokonano bez jakichkolwiek publicznych ogłoszeń.

b.  Przecieki informacji przez poszczególne osoby zostały zredukowane do minimum. Jest to 

kwestia wyszkolenia, zarówno wojska, jak i sektora cywilnego.

c. Wszelkie znaki identyfikacyjne, numery itd. zostały usunięte lub ukryte.

d.  Widoczna była ciągła zmiana jednostek przy granicy polskiej, co utrudniało odczytanie 

rzeczywistych działań i ogólnej strategii przyjętej przez przeciwnika.

e. Ruchy wojsk były wykonywane raczej przez oddzielne jednostki niż całe związki. 

Lotnictwo

2 a.  Trudno jest przecenić efekt działań lotnictwa niemieckiego w czasie kampanii, zarówno 

działającego samodzielnie, jak i wspierającego jednostki naziemne.

Od początku pierwszych działań zaczepnych lotnictwo niemieckie koncentrowało 

się przede wszystkim na zniszczeniu lotnictwa polskiego. Udało się to osiągnąć dzię-

ki systematycznym bombardowaniom wszystkich lotnisk w celu zniszczenia samolotów 

w hangarach i na pasach startowych. Po trzech (lub mniej) dniach takiej lotniczej ofen-

sywy trudno było znaleźć pas startowy zdatny do użytku; wiele samolotów zniszczono, 

pozostałe ukrywano, gdzie się tylko dało.89 

b.  W  rezultacie efektywne dowodzenie polskimi siłami lotniczymi stało się niemożliwe. 

Dowództwo Lotnictwa [Wojskowego] po sześciu dniach wojny90 nie mogło udzielić żad-

nych informacji o aktywności jednostek i samo w sobie już nie funkcjonowało. Na przykład 

16 września dwie niemieckie dywizje pancerne były praktycznie unieruchomione w pobli-

żu Siedlec z powodu braku paliwa, a tym samym stały się idealnym celem bombardowania. 

Jednakże polska Kwatera Główna [NW] nie zdołała zgromadzić więcej niż kilka bombow-

ców, aby zaatakować je, i to dopiero po znacznym upływie czasu.

c.  Poza normalnymi działaniami rozpoznania lotnictwo niemieckie było stale używane 

w dwóch celach:

89

90
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Zapewnienia [wsparcia lotniczego podczas] ataku pancernego [jednostek/dywizji, latając 

na niskim pułapie, atakując] bombami i karabinami maszynowymi. To zapewnia znaczne 

podwyższenie morale, a także efekt psychologiczny.

Zniszczenia polskich kontrataków jeszcze przed ich wyruszeniem. Widocznie rozpozna-

nie raportowało o koncentracji polskich jednostek w celu kontrataku, które po wykryciu 

były niszczone przez bombowce, zanim zdołały uderzyć. Zasadniczo taktyka była tak 

efektywna, że polskie kontrataki zawsze były wyprzedzane. 

Użycie samolotów w ten sposób wymagało zatrudnienia wyszkolonych oficerów, którzy po-

trafią rozpoznać zamiary przeciwnika na podstawie jego aktywności.

d.  Od pierwszego dnia wojny polski przemysł ciężki, zapewniający broń i amunicję, a tak-

że fabryki silników, samolotów itd. były bardzo ciężko bombardowane, co skutkowało 

prawie całkowitym ich zniszczeniem 4 września. Fabryki te były usytuowane głównie 

w Centralnym Okręgu Przemysłowym, części Polski, która uprzednio nie miała żadnych 

znaczących miast przemysłowych z wyjątkiem Starachowic. Żadna z form kamuflażu nie 

mogła skutecznie ich zasłonić. Bez wątpienia fabryki zbrojeniowe należy lepiej ukrywać, 

budując je w dużych miastach przemysłowych, gdzie trudno rozróżnić je wśród wielu in-

nych budynków. Jeżeli nie zostaną ukryte, z pewnością zostaną niszczone, kiedy tylko dotrą 

do nich samoloty.

e.  Innym celem, poddanym wczesnym atakom, były ważne szlaki kolejowe i komunikacyjne. 

Dezorganizacja [systemu komunikacyjnego i łączności] zapobiegła nie tylko koncentracji, 

ale nawet mobilizacji pozostałych dywizji. 

3. Główne wnioski z powyższych rzeczy są następujące:

a.  Utrzymanie zdolności operacyjnych lotnisk jest kluczowe, a materiały i zasoby ludzkie wy-

magane do ich naprawy powinny zostać uprzednio przygotowane.

b.  Należy podjąć alternatywne działania dla utrzymania zdolności operacyjnych samolotów za 

pomocą improwizowanych lotnisk. 

c.  Odpowiednie działania pozwalające utrzymać kontrolę nad jednostkami lotniczymi mają 

zasadnicze znaczenie. 

d.  Plan alternatywnych działań i operacji naprawy linii komunikacyjnych musi być przygoto-

wany w takim stopniu, aby móc reagować nawet na najbardziej rozległe zniszczenia arterii 

komunikacyjnych.

e.  Fabryki zbrojeniowe produkujące te typy uzbrojenia powinny być rozmieszczone jak najda-

lej od siebie, aby zapobiec całkowitemu wyeliminowaniu jednego typu wyposażenia z po-

wodu zniszczenia fabryki. 

f.  To samoloty zapewniają najskuteczniejszą formę wsparcia dywizji pancernych i niszczenia 

kontrataków. W obu tych przypadkach współpraca i bezpośrednie kontakty przez oficerów 

łącznikowych są bardzo istotne.  

g.  Odpowiednia obrona przeciwlotnicza jest kluczowa w zwalczaniu nisko lecących samolo-

tów, które są tak skutecznym dodatkiem do nowej niemieckiej taktyki. Jest mało prawdo-

podobne, aby nasze lotnictwo było w stanie wykonywać podobne ataki.

Działanie jednostek pancernych 

4. Działanie niemieckich dywizji pancernych było niesamowite z powodu szybkości i dokład-

ności manewrów. Niezmiennie poprzedzało je dokładne rozpoznanie, mające na celu odkrycie 

pozycji przeciwnika, a także terenów, po których mogą poruszać się AFV.91 Ta powszechna prak-

91
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tyka wydawała się częścią działań dywizji pancernych i  lekkich na flankach armii. Te zmecha-

nizowane kolumny po atakach penetrujących polską obronę kontynuowały natarcie często bez 

wsparcia sąsiednich formacji. Dywizje pancerne rzadko się zatrzymywały. W większości przefor-

mowały się i nacierały na kolejny cel.

5. Niemieckie czołgi zawsze były używane w dużej liczbie, w postaci trzech lub więcej grup. 

Jedna lub dwie z nich miały za zadanie zniszczyć działa przeciwpancerne, jak tylko zbliżą się do 

ich pozycji. Aby walczyć z tą taktyką, należy mieć nie tylko obronę z tyłu, w tym „ciche działa”, 

ale także mobilne rezerwy. 

Doświadczenie Polaków wskazuje, że ich 75 mm [lekkie armaty polowe wz. 97] są tak samo 

efektywne przeciwko niemieckim czołgom, jak 37 mm armaty [przeciwpancerne wz. 36] Bofors.

6. Ataki czołgów na pozycje obronne zawsze wspierał ciężki ogień artylerii i nisko lecące 

samoloty, używające broni pokładowej i bomb. Polska obrona przeciwlotnicza (40 mm armaty 

przeciwlotnicze wz. 36 Bofors) była zbyt nieliczna, aby móc sobie z tym poradzić. 

7. Szczególnie zauważalna była prędkość, z jaką omijano lub otaczano przeszkody. W czasie 

ataku na punkt obrony, jak miasto czy mokradła [sic!], w tym samym czasie, w którym obrona 

otwierała ogień, czołgi wymykały się spod ognia nieprzyjacielskiego i szukały innej możliwości 

ominięcia przeszkody, po czym wracały na swoją pierwotną linię uderzenia.

B. Pozostałe przyczyny polskiej porażki

8. Niemcy posiadali inicjatywę. Inwazja rozpoczęła się, kiedy [część z] czterdziestu polskich 

dywizji nie została jeszcze ani zmobilizowana, ani skoncentrowana. Niemieckie działania zdezor-

ganizowały komunikację i skutecznie uniemożliwiły tym dywizjom włącznie się do walk. Wojsko 

Polskie nigdy nie miało rezerwy. 

9. Kwatera Główna [NW] działała zbyt wolno i możliwe, że zbyt uparcie, aby ocenić skutki 

głębokich i potężnych ataków penetracyjnych, którym zostały poddane ich pozycje. W rezul-

tacie osiem dywizji w Poznaniu92 zostało w końcu odciętych, kiedy mogłyby z łatwością uciec, 

gdyby odpowiednio wcześniej podjęto decyzję. Błędy te powielano także w późniejszym okre-

sie. Kwatera Główna [NW] zawsze wydawała rozkazy o odwrocie spowodowanym niemieckim 

przełamaniem i otoczeniem od 24 do 48 godzin za późno. Sztab nie wyznaczył tras, którymi 

Polacy mogliby wycofać się i okopać na pozycjach. Niemcy zawsze ich wyprzedzali.

10. W pewnym sensie mogło to być spowodowane załamaniem komunikacji i  łączności, 

które po pierwszych paru dniach znalazły się w beznadziejnym stanie. Cywilne linie telegra-

ficzne i telefoniczne, na bazie których zbudowana była komunikacja, znacznie ucierpiały wsku-

tek bombardowań. Za bardzo polegano na systemie Hughesa [przestarzała łączność telegra-

ficzna, tzw. juzowa], który często zawodził. System radiowy był słabej jakości bądź nie używano 

go z powodu przechwycenia przez Niemców szyfrów i  trudności z wydaniem nowych przez 

dłuższy czas. 

System oficerów łącznikowych był nieefektywny głównie z powodu pośpiechu, w którym był 

tworzony, i faktu, że Kwatera Główna [NW] stale zmieniała swoje miejsce pobytu (pięć lokali-

zacji w ciągu piętnastu dni) w tak dużej tajemnicy, że oficerowie łącznikowi nie byli w stanie jej 

znaleźć [sic!].

W warunkach, w których wówczas funkcjonowała Polska, organizacja systemu oficerów szta-

bowych, wyposażonych w  samochody lub motocykle, [a nawet samoloty łącznikowe RWD-8, 

RWD-14 i Lublin R-XIII, usiłujących] zastąpić system telegraficzny, była utrzymywana popraw-

nie i stanowiła jedyną formę komunikacji.

92
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Zniszczenia

11. Brak [tekstu].

Pogoda

12. Suche warunki atmosferyczne zapewniały możliwość poruszania się czołgów w miejscach, które 

zazwyczaj są niedostępne dla jednostek pancernych. Polski plan został opracowywany z założeniem 

normalnych warunków klimatycznych, a  linie oporu wyznaczono na liniach takich rzek, jak Narew 

i Bug, które okazały się mało wartościowe jako naturalne linie obronne.93 Psychiczny efekt związany ze 

stałym brakiem deszczu także musiał wpływać na morale. Rzeki nie stanowiły przeszkody dla czołgów.

Obrona powietrzna

13. Celność [ciężkich armat przeciwlotniczych] 75 mm była słaba, ale [średnią artylerię] 

40 mm Boforsa uznawano za skuteczniejszą. Ta nieskuteczność armat 75 mm mogła wynikać 

z braku wyszkolenia obsługi w zakresie używania tego nowego sprzętu, a także z szybkości nowo-

czesnych bombowców niemieckich. Duży niedobór wyposażenia przeciwlotniczego dodatkowo 

spotęgował kompletny brak [nowoczesnych] myśliwców, zdolnych do nawiązania walki z szybki-

mi bombowcami niemieckimi.

Efektem ciągłych nalotów lotnictwa niemieckiego na cele wojskowe, a także bombardowań 

lotniczych miast i  uciekającej ludności cywilnej był bardzo znaczący spadek morale cywilów. 

Wpływało to także na armię i dało się zauważyć ewidentne oznaki czegoś na znak apatii w po-

stawie niektórych jednostek na tyłach. Wydawało się to znacząco wpływać na Kwaterę Główną 

[NW], która zdradzała pewne oznaki wyczerpania psychicznego i fizycznego.

Obrona przeciwpancerna

14. Przed wybuchem wojny Sztab Główny [WP] wyraził intencję, aby pozwolić przyszłemu na-

tarciu [nieprzyjaciela] przebić się przez [polskie] linie, a potem odciąć je od linii zaopatrzenia i posił-

ków. W rzeczywistości [w realiach blitzkriegu] polskie jednostki zazwyczaj nie mogły przemieszczać 

się wystarczająco szybko, a ich kontrataki były zazwyczaj odpierane z powodu braku doświadczenia 

części żołnierzy.94 Przyczyniło się do tego zmęczenie psychiczne, związane z walką w ciągłym okrą-

żeniu przeciwko atakom jednostek pancernych, odpornych na ogień Polaków, który zadawał im nie-

wielkie straty.95 Dodatkowo było to potęgowane przez ciągłe i ciężkie bombardowania z powietrza.

Jak już wspomniałem, pokonywaniu przeszkód naturalnych sprzyjała słoneczna pogoda, 

a obecna obrona przeciwpancerna była kompletnie nieadekwatna do liczby czołgów niemieckich, 

dochodzącej do 450 na dywizję.96 Jednakże w okolicach Siedlec i Lwowa niemieckie jednostki 

pancerne, które okazały się wrażliwe na brak zaopatrzenia i atak z tyłu, poniosły ciężkie straty.

93
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Brytyjska Misja Wojskowa w Polsce

Wysłany przez gen. mjr. A. Cartona de Wiarta, V.C., C.B., C.M.G, D.S.O.

Dodatek A

Mobilizacja, formowanie i rozmieszczenie Brytyjskiej Misji Wojskowej w Polsce

1. Skład Misji

Generał major, G.S.97 Generał major A. Carton de Wiart, V.C., C.B., C.M.G., D.S.O.

G.S.O.I. ppłk C. McV. Gubbins, M.C., R.A.

G.S.O. II. ppłk E.R. Sword, 4th Hussars

[oraz] dwunastu oficerów łącznikowych dołączonych do Misji.

2. Cele Misji

a.  Pierwszym zadaniem Brytyjskiej Misji Wojskowej w Polsce jest upewnienie się, że pro-

gram współdziałania WP [ze Sprzymierzonymi, tj. Wielką Brytanią i Francją] jest reali-

zowany. Jest to odwzorowaniem instrukcji wydanej przez M.O.l.

b.  W obliczu problemów z udzieleniem bezpośredniego wsparcia wojskowego Polakom przez 

Armię Brytyjską sprawa podtrzymywania zapewnienia [o pomocy] jest bardzo ważna i każ-

da okazja wywierania osobistego wpływu przez członków Misji musi być wykorzystana.

c.  Obowiązkiem Misji jest ciągłe informowanie War Office o sytuacji wojskowej w Polsce 

i [na] obszarach, które zajmuje WP.

d.  Brytyjska Misja Wojskowa w  Polsce powinna utrzymywać możliwie bliski kontakt 

z Brytyjskimi Misjami Wojskowymi w Rumunii i Turcji, a także w Rosji.98

e.  Misja powinna funkcjonować także jako kanał łącznościowy z każdym oficerem brytyj-

skim, który mógłby zostać wysłany do Polski w celu omówienia aspektów technicznych.

3. Współpraca z Francuzami

Szczegóły współpracy z Francuską Misją [Wojskową] będą dostarczone później.

4. Kanały łączności

Jest do przewidzenia, że środki łączności Misji będą ograniczone. Nie jest możliwe wydanie 

szyfrów wysokiego stopnia z powodu niemożliwości przechowywania ich w odpowiednio bez-

pieczny sposób. Zazwyczaj Misja będzie używała szyfru i zasobów dostępnych dzięki ambasadzie 

brytyjskiej w celu wysyłania telegramów i raportów.

5. Informacje wydane przed odlotem

Podpułkownik Gubbins zostanie wezwany do War Office w czasie okresu przygotowawczego 

i otrzyma następujące informacje:

a.  [MI1]99, War Office: 
Szczegóły planów.

b.  Od MI2100, War Office:
Najnowsze informacje wywiadowcze.

Lista wszelkich punktów, które mogą wymagać dalszego przedyskutowania z Polakami.

97
98
99

100
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c. Od [MI1], War Office:
Mapy i opisy dotyczące terenów operacji.

Ostateczne instrukcje dotyczące rozmieszczenia za granicą.

Proponowane trasy zaopatrzeniowe uzbrojenia dla WP. Jest prawdopodobne, że więk-

szość zaopatrzenia będzie dostarczona przez Rosję.101 Włochy powinny pozostać neu-

tralne albo po stronie przeciwnej Niemcom; wtedy będzie możliwe wytyczenie drogi 

zaopatrzenia przez Morze Śródziemne.

6. Metody rozlokowania

Każdy członek Misji przebywający aktualnie na terenie Zjednoczonego Królestwa będzie prze-

mieszczał się według instrukcji War Office, wtedy gdy będzie to politycznie pożądane. Wszystkie 

przygotowania zostaną poczynione przez War Office, a członkowie zostaną o nich poinformowani.

7. Noszenie munduru

Członkowie Misji będą podróżowali w ubraniu cywilnym, zabierając ze sobą mundur.

8. Środki transportu

[Brytyjski] attaché wojskowy w  Warszawie zaaranżuje zapewnione przez Sztab Główny WP 

sześć pojazdów o odpowiedniej pojemności i mocy dla użytku Misji. Powinny być one dostępne 

w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie. Możliwe jest także, że będzie potrzebne dodatkowe sześć 

pojazdów.

9. Kierowcy

[Brytyjski] attaché wojskowy w Warszawie zorganizuje kierowców. Jeżeli to możliwe, powinni 

być to Brytyjczycy, którzy mogą zostać wpisani na listę jako kierowcy RASC.102 Jeżeli nie będą 

chcieli zostać wpisani na listę, attaché wynajmie ich jako cywilów i poinformuje o  tym odpo-

wiednio War Office. Jeżeli nie będzie możliwości zatrudnienia Brytyjczyków, zatrudni się dwóch 

Polaków mówiących po angielsku, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to konieczne [sic!].

Jeżeli będą wymagane dodatkowe pojazdy, zatrudni się podobną liczbę kierowców, najlepiej 

Brytyjczyków.

10. Sekretarze

[Brytyjski] attaché wojskowy wynajmie trzech dwujęzycznych Brytyjczyków, sekretarzy miesz-

kających w Polsce. Powinni być oni stenotypistami. Jeżeli będą sobie tego życzyć, mogą być na służ-

bie jako sierżanci RASC. Jeżeli nie będzie dostępnych Brytyjczyków, należy nająć Polaków; miejmy 

nadzieję, że nie będzie to konieczne [sic!].

11. Ordynans

Odpowiedni polscy służący mogą być najęci po przejściu procedury sprawdzającej polskich 

służb ochronnych.103 Płacić należy im tyle, ile za takie usługi płaci się w Polsce. 

12. Bezpieczeństwo

[Brytyjski] attaché wojskowy w Warszawie upewni się, że kierowcy i sekretarze przeszli od-

powiednią procedurę sprawdzającą przez polskie służby ochronne. Prześle on także ich imiona 

i  nazwiska oraz adresy do War Office, tak aby mogły być one sprawdzone przez MI5.104 Jest 

101
102
103

104  Security Service 
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konieczne, aby sprawdzić tych ludzi w czasie pokoju. Jeżeli będą Polakami, podobne procedury 

sprawdzające powinny przeprowadzić polskie służby bezpieczeństwa przed poborem.

13. Pobór

[Brytyjski] attaché wojskowy w Warszawie, jeżeli to możliwe, zwerbuje wyznaczonych ludzi. 

Po werbunku formularze zostaną wysłane do RASC, Deptford, SE8. Będą na liście poborowych 

tak długo, jak będzie trwała kampania. Niezbędne formularze zostaną wysłane do attaché w czasie 

pokoju. 

14. Maszyny do pisania i artykuły piśmienne

[Brytyjski] attaché wojskowy zapewni niezbędne maszyny do pisania i artykuły piśmienne.

15. Mapy

Zobacz Dodatek A.

16. Przepustki kolejowe

[Brytyjski] attaché wojskowy w Warszawie zapewni odpowiednie dokumenty umożliwiające 

członkom Misji podróżowanie kolejami polskimi.

17. Ubiór i wyposażenie

Jeżeli kierowcy i sekretarze zechcą być wpisani na listę RASC, [brytyjski] attaché wojskowy 

w Warszawie poda ich przybliżone wymiary i jeśli to będzie możliwe, niezbędny uniform zostanie 

dosłany z Wielkiej Brytanii. W międzyczasie będą oni nosić ubrania cywilne.

18. Finanse

Zobacz Dodatek B (jeszcze nieukończony).

[podpisano] X X

płk, G.S.

M.I.1. [MI1],

24 VIII [19]39 [r.]
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Brytyjska Misja Wojskowa w Polsce

Suplement operacyjny dla dowódcy Misji

Do rąk własnych ppłk. C. McV. Gubbinsa, M.C. R.A.

1. Powinieneś zapoznać się z następującymi dokumentami przygotowanymi w porozumieniu 

z Delegacją Zjednoczonego Królestwa do Polski 1939:

Instrukcje Delegacji (C.O.S. 909)

Raport Delegacji (C.O.S. 927, także jako D.C.O.S. 125)

Komentarz zastępcy Szefa Sztabu nt. Raportu (D.P.(P) 66, także jako D.C.O.S. 127)

A także z korespondencją sztabów brytyjskiego i francuskiego A.F.C. ( J) 56.

2. Następujące punkty są szczególnie ważne:

a. Koordynacja programu bombardowania

Foreign Office [Ministerstwo Spraw Zagranicznych] przygotowuje wiadomości dla Polaków, 

ale nie są one jeszcze gotowe. Zapoznaj się z ostatnią wersją roboczą (C.O.S. 961).

b. Pytania o operowanie lotnictwa brytyjskiego z Polski

Przedyskutuj tę kwestię z  [dowództwem] lotnictwa i  zapytaj, czy chcą się skontaktować 

z Polakami. 

c. Współpraca z Rumunią

Jeżeli nie będzie za późno, wykorzystaj każdą okazję, aby namawiać Polaków do koordynacji 

obrony przeciwko Niemcom z planami Rumunów.

d. Operacje Sprzymierzonych na Zachodzie, aby wesprzeć Polskę

Polacy zostali już poinformowani o naszych założeniach. Precyzyjny plan działań musi być 

rozwinięty dopiero po wybuchu wojny. Jeżeli wojna dojdzie do skutku, będziesz informowany 

o naszych planach w odpowiednim czasie. Oczywiście, w tych planach muszą zostać uwzględ-

nieni Francuzi.

3. Powinieneś na bieżąco informować War Office na temat planów Sztabu Głównego WP 

przed i po wybuchu wojny.

4. Ściśle współpracuj z Francuską Misją [Wojskową], która – jak rozumiemy – zostanie roz-

mieszczona niebawem, ale na tę chwilę nie znamy [jej] składu. Szczegóły zostaną zakomuniko-

wane najszybciej, jak będzie to możliwe.

Ministerstwo Wojny [War Office]
sierpień, 1939 [r.]
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Brytyjska Misja Wojskowa w Polsce

Dodatek A – instrukcje mobilizacyjne

Lista map Misji

1. Trzy zestawy w skali 1/1.000.000 map:

M33 Wiedeń

M34 Kraków

M35 Żytomierz

M33 Berlin

N34 Warszawa

N35 Mińsk

O35 Ryga

2. Jeden zestaw w skali 1/1.000.000 map:

J34 Ateny

K34 Sofia

K35 Istambuł

L33 Triest

L34 Budapeszt

L35 Bukareszt

3. Większość powyższych map jest udostępniana publicznie i może być zakupiona na miejscu.

Dystrybucja

Kopia nr 1: Przechowywana w M.I.1 w celu wydania ppłk. Gubbinsowi dla szefa Misji

Kopia nr 2: M.I.1.

Kopia nr 3:  M.O.1.

Kopia nr 4:  attaché wojskowy w Warszawie wraz z A.F.N.1510’s i dokumentami rekruta-

cyjnymi.

Kopia nr 5: To. F.9 (po wysłaniu Misji) (tylko rozdziały)105

Kopia nr 6. Dla [Kwatermistrza Głównego]106 ( „ „ ) (tylko rozdziały)

Kopia nr 7: Dla A.G.8 (  „ „ ) (tylko rozdziały)

Kopia nr 8: )

Kopia nr 9: ) Wolne – przechowywana przez M.I.1.

Kopia nr 10: )

105

106  Quartermaster-General to the Forces
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Brytyjska Misja Wojskowa w Polsce

Sprawozdanie gen. mjr. A. Cartona de Wiarta, V.C., C.B., C.M.G, D.S.O.

Dodatek B

Do ppłk. C. MeV. Gubbinsa

Instrukcje dotyczące transportu twojej Misji do Polski

1. Dwa samoloty RAF i jeden Imperial Airways, specjalnie wyczarterowany przez rząd, za-

pewnią transport twojej ekipy z Aleksandrii do Aten. Konwój będzie w pierwszej fazie [podróży] 

zmierzał do Aten. 

2. Po przybyciu do Aten skontaktuj się z  przedstawicielem H.B.M107, który został poin-

formowany o godzinie twojego przybycia, [godz.] 8:30 czasu londyńskiego. Przygotowania do 

wyruszenia z Aten zostaną uruchomione z następującymi uwarunkowaniami: 

a.  G.O.C.-in-C.108 Bliskiego Wschodu109 przekazał, że samoloty RAF nie będą używane 

poza Atenami bez wcześniejszego powiadomienia o tym, że Turcja zgodziła się na prze-

lot samolotów przez jej terytorium.

b.  Samoloty RAF nie będą opuszczały Istambułu do czasu otrzymania potwierdzenia, że 

Rumunia zgodziła się na lądowanie w Konstancy.

c.  Jeżeli nie dostaniesz pozwolenia od Turcji i Rumunii na przelot nad [ich] terytorium, kiedy 

dotrzesz do Aten, tylko samolot Imperial Airways poleci do Konstancy i z powrotem tyle 

razy, ile będzie trzeba, aby przewieźć „ładunek” samolotów RAF. Potem samolot wraca do 

Aleksandrii.

d.  Jeżeli otrzymasz pozwolenie od Turcji, ale bez pozwolenia Rumunii, wówczas trzy sa-

moloty dolecą do Istambułu i samolot Imperial Airways „przewiezie” was to Konstancy, 

a samoloty RAF wrócą do Aleksandrii. 

e.  Jeżeli oba kraje wyrażą zgodę, wówczas wszystkie trzy samoloty lecą do Konstancy.

3. Wszystkie powyższe instrukcje mogą być przedmiotem dyrektyw przedstawiciela H.B.M.

4. Instrukcje będą wysyłane przez następujące kanały i należy się do nich stosować:

a.  Radiokomunikacja Imperial Airways

b.  Radiokomunikacja RAF (dyżur komunikacyjny powinien być stały)

c.  Przez przedstawicieli H.B.M.

5. Dowódca RAF w każdym samolocie RAF będzie odpowiedzialny za wszystkie sprawy 

dotyczące bezpieczeństwa; wszyscy pasażerowie muszą wykonywać wszystkie rozkazy wydane 

w tym zakresie. Podobna zasada obowiązuje w samolocie Imperial Airways.

6. Przedstawiciel H.B.M. w [czasie] przesiadek oraz w Konstancy wyśle raport o przybyciu 

i odejściu konwoju do ambasady w Aleksandrii, Dowództwa RAF na Bliskim Wschodzie oraz 

Dowództwa Armii na Bliskim Wschodzie.

płk G.S.,

Dla brygadiera, G.S,

Dowództwo Bliski Wschód – Aleksandria

1 IX 1939 [r.]

Kopia do: kpt. lotnictwa Menzies, RAF 

107
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Brytyjska Misja Wojskowa w Polsce

Dziennik wydarzeń sierpień–wrzesień 1939 r.

Dodatek C

1. Wstęp

Kampania, która rozpoczęła się 1 września niespodziewanym i niesprowokowanym atakiem 

niemieckim, praktycznie skończyła się wraz z załamaniem się skoordynowanego oporu polskiego, 

kiedy to 17 września wkroczyli Sowieci. Kampania ta była prowadzona w tak szybkim tempie, 

w tak wielu zmiennych uwarunkowaniach i okolicznościach, że [zebranie] całościowej informacji 

było niezwykle trudne. 

Kwatera Główna [NW] zmieniała swoją lokalizację nie mniej niż pięć razy w  przeciągu 

dwóch tygodni, a Misja była zmuszona podążać za nią. Naczelny Wódz często nie miał kontaktu 

z siłami, które były stale zaangażowane w operacje, przez co nie mogły na bieżąco informować 

Kwatery [Głównej NW] o pozycji własnej, jak i przeciwnika. 

Zasadniczo sytuacja na froncie była zbyt płynna, aby brytyjscy oficerowie łącznikowi mo-

gli przekazywać informacje, przebywając z  jednostkami frontowymi. Takie oddelegowanie za-

twierdzone przed wybuchem wojny przez Kwaterę Główną [NW] nie zostało zrealizowane, gdy 

wybuchła wojna. Przyczyną pozostania przy Kwaterze Głównej NW było skoncentrowanie się 

sztabowców na własnej pracy; mieli oni wystarczająco dużo zajęć i nie potrzebowali dodatko-

wego obciążenia, wynikającego z  zabezpieczenia i  dostarczenia informacji oficerom łączniko-

wym [sprzymierzonej] armii. Oficerowie łącznikowi zostali później odesłani. Nieustanny odwrót 

[WP], wymuszony przez wojska nieprzyjaciela, i bombardowania spowodowały, że śledzenie bie-

gu wydarzeń stało się szczególnie trudne.

Szczegółowych informacji, na których opiera się ten dziennik, jest mało, gdyż było to nie-

zbędne, aby ograniczyć część opisową i skupić się na sprawozdaniu, wzbogacanym o wzmianki 

dotyczące zmiany miejsca stacjonowania Misji.

Ten zapis wydarzeń koncentruje się głównie na działaniach lądowych; operacje powietrzne są 

przedmiotem oddzielnego raportu.

2.   Sytuacja przed wojną 

Sierpień

Manewry wojsk niemieckich na kierunku granicy z Polską były ewidentne przez znaczny okres 

przed wojną. Generał Stachiewicz, Szef Sztabu Głównego WP, 24 sierpnia szacował, że do dnia 

26 sierpnia przy polskiej granicy zostanie już skoncentrowanych ponad 30 dywizji niemieckich. 

Polscy agenci mieli problemy z oszacowaniem ruchów wojsk. Incydenty stawały się w coraz więk-

szym stopniu prowokujące, nie tylko w Wolnym Mieście Gdańsku, ale także wzdłuż większości 

granicy. W związku z tym Rząd RP zdecydował się przedsięwziąć dodatkowe środki ostrożności 

i dwie trzecie z normalnie funkcjonujących jednostek w czasie pokoju zostało postawionych w stan 

alarmu w nocy z 23 na 24 sierpnia. Wliczając w to już zmobilizowanie około trzy czwarte jednostek 

wojskowych, które zostały postawione w stan gotowości, wliczając w to całą Marynarkę Wojenną, 

Lotnictwo Wojskowe oraz większość kawalerii, jednostek pancernych i specjalistycznych, 20 dywizji 

piechoty oraz inne jednostki. Koncentracja następowała po pełnej mobilizacji.

3. 26 sierpnia

Dnia 26 sierpnia Sztab Główny [WP] szacował liczebność żołnierzy niemieckich przy grani-

cy na około 32 dywizje różnego rodzaju i jedną brygadę kawalerii.
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4. 27 sierpnia

Dnia 27 sierpnia wydawało się prawdopodobnym, że dodatkowe siedem niemieckich dywizji 

piechoty pojawiło się w okolicach granicy. Definitywne informacje mówiące o powszechnej mo-

bilizacji także zostały pozyskane. Mowa w nich była o restrykcjach [wprowadzonych] w ruchu 

cywilów i znacznym zapotrzebowaniu na materiały. Polski Sztab Główny przewidywał sformo-

wanie dodatkowych 52 dywizji niemieckich, 30 dywizji rezerwy i 30 dywizji Landwehry110, co 

dawało w sumie 112 dywizji wszystkich rodzajów. Dodatkowo służby graniczne przeniesiono na 

zachodnią granicę Niemiec, zastępując je żołnierzami.

W sprawie aktywnych dywizji: pięć było wciąż w garnizonach w dniu 27 sierpnia, 37 opuściło 

garnizony, a nie było informacji o pozostałych dziesięciu.

5. 28 sierpnia

Dnia 28 sierpnia zastępca Szefa Sztabu Głównego poinformował, że zostały przedsięwzięte 

dodatkowe środki i kolejni żołnierze będą mobilizowani przed nocą z 28 na 29 sierpnia:

Jedenaście brygad kawalerii, równowartość 30 dywizji piechoty i  40 batalionów piechoty, 

wszystkie inne jednostki, włączając w to artylerię [dywizyjną] i artylerię ciężką, artylerię prze-

ciwlotniczą i jednostki pancerne. Wszystkie 30 dywizji [piechoty], istniejące w czasie pokoju, nie 

zostały w pełni zmobilizowane, ale pewne dywizje [piechoty] rezerwowe zostały sformowane, 

powodując, że całkowita ich liczba doszła do 30. Koncentracja pozostałych trwała i  powinna 

osiągnąć 75 procent przed 30 sierpnia.

6. 29 sierpnia

Dnia 29 sierpnia polski Sztab Główny [WP] szacował, że zakładając, iż powszechna mobili-

zacja rozpoczęła się 26 sierpnia, pełna mobilizacja niemiecka nad polską granicą powinna zakoń-

czyć się około 3 września, co jednakże nie wskazywało na to, że Niemcy nie rozpoczną wojny, nim 

nie zmobilizują większej liczby jednostek pierwszej linii.

Ogłoszenie powszechnej mobilizacji planowano na 29 sierpnia o północy, ponieważ wówczas 

było politycznie bardzo pożądane, aby powstrzymać się od wszelkich akcji, które [Niemcy] mogli 

zinterpretować jako prowokację. Z wojskowego punktu widzenia Polski powszechna mobilizacja 

była bez wątpienia w pełni uzasadniona; wszystko, co dotyczyło przyszłych operacji wojskowych, 

powinno zostać poczynione w najwyżej tajemnicy. Publiczne obwieszczenie [mobilizacji] za po-

mocą plakatów i tym podobnych środków [przekazu], przełożone o jeden dzień i ogłoszone 30 

sierpnia, informowało o [terminie] mobilizacji z 30 na 31 sierpnia. 

7. 31 sierpnia

Dnia 31 sierpnia obliczenia poczynione przez Sztab Główny WP, oparte na przypuszczanym 

stopniu niemieckiej koncentracji, pozwalały szacować, że przy granicy jest od 42 do 54 dywizji. 

Ostateczne informacje wskazywały na liczbę 40 dywizji wraz z rezerwami, które jeszcze nie były 

rozlokowane. (Szczegóły koncentracji wojsk niemieckich przypuszczalnie rozpoznanych przez 

Polaków są pokazane w Dodatku A.)

Zatem na dzień przed wybuchem wojny od 40 do maksymalnie 54 doskonale uzbrojo-

nych, w pełni zmobilizowanych i skoncentrowanych dywizji stanęło naprzeciwko WP, którego 

czwarta część nie była skoncentrowana111, a  także część odpowiadająca dziesięciu dywizjom 

rozpoczęła mobilizację dzień wcześniej. Wojsko Polskie, słabiej uzbrojone niż niemieckie, 

110
111
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cierpiało na brak zaopatrzenia112, a  co za tym idzie zaspokojenia potrzeb, które były zgła-

szane miesiące temu, a później intensywnie dyskutowane w maju podczas narady w SG WP. 

Najbardziej paląca ze wszystkich była potrzeba posiadania samolotów myśliwskich, a  te zo-

stały wysłane transportem morskim i  [przez] wiele tygodni znajdowały się na pełnym mo-

rzu, nawet wtedy, gdy Rząd RP ewakuował się do Rumunii. Ich dostawa z Wielkiej Brytanii 

została opóźniona z powodu restrykcji finansowych. Mała ilość artylerii, w szczególności ar-

tylerii przeciwlotniczej, kompletnie nieudane wykorzystanie lotnictwa, załamanie funkcjono-

wania administracji i niski poziom zmechanizowania kraju, na który wielokrotnie zwracano 

uwagę, rekompensowano determinacją i odwagą. Należy zwrócić uwagę na Warszawę, której 

broniono jeszcze długo po tym, jak załamały się armie na polach bitew. Wszystkie żywotne 

uwarunkowania strategiczne: rozległe i praktycznie nie do obronienia granice, przeciwstawie-

nie niemieckim zdolnościom ofensywnym, sparaliżowanie polskich jednostek [a  szczególnie 

ich dowództw] przez ataki z powietrza, w połączeniu z suchym terenem, który normalnie był 

podmokły, a wówczas stanowił trasy szybkiego przerzutu dla niemieckich dywizji pancernych 

– sprzyjały stronie niemieckiej. Potencjalnie wielkie rezerwy ludzkie po stronie polskiej nigdy 

nie zostały użyte, a w tym momencie, gdy chwila wytchnienia wydawała się być na wyciągnięcie 

ręki, a niemiecka inwazja osłabła pod wpływem kontrataków polskich, które wykorzystywały 

braki w zaopatrzeniu Niemiec, ostatni element dokonujący zniszczenia Polski został wprowa-

dzony wraz z inwazją wojsk bolszewickich.

8. 1 września

Żołnierze niemieccy przekroczyli granicę polską o godz. 5:00 nad ranem dnia 1 września 

i w tym samym czasie rozpoczęły się masowe bombardowania polskich lotnisk i obiektów woj-

skowych. W pierwszych chwilach niemieckie siły lądowe wydawały się być powolne, ale wkrótce 

stało się jasne, że Niemcy chcą najpierw uzyskać panowanie w powietrzu, aby sparaliżować pol-

skie wysiłki mobilizacyjne i infrastrukturę mobilizacyjną, a także prowadzić rozpoznanie lotnicze. 

Ataki lotnicze skupiały się na obiektach wojskowych, jednakże w kilku przypadkach zbombardo-

wano i ostrzelano z broni pokładowej także bezbronne miasta.

[Pierwsza] konfrontacja z WP miała miejsce wzdłuż północnej granicy, pierwsze potyczki 

zostały raportowane w Myszyńcu (na północ od Ostrołęki) i pomiędzy Deutsch Eylau113 a Wisłą. 

Niemcy natychmiast zajęli wzgórza na północ od Grudziądza. Doszedł do skutku słaby i prze-

prowadzony bez powodzenia atak bombowy na most w Tczewie.114 Całe terytorium Wolnego 

Miasta Gdańska, z  wyjątkiem polskiego garnizonu na Westerplatte115, zostało szybko zajęte. 

Jednakże ataki na Gdynię wciąż trwały. Szybko okazało się, że niemieckie uderzenia były skon-

centrowane na trzech głównych kierunkach: z Prus Wschodnich, Pomorza i Śląska.

Na froncie pomorskim główny atak był przeprowadzony pomiędzy Chojnicami a Notecią 

w kierunku Bydgoszczy. Tutaj linia Sępólno [Krajeńskie] – Więcbork była zajęta już w południe, 

ale atak na Chojnice nie powiódł się. Niemieckie oddziały były aktywne w tym rejonie, ale zostały 

kilkakrotnie zaatakowane przez Polaków. 

112
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Na froncie śląskim116 atak był przeprowadzony przez dwa uderzenia piechoty, wspomagane czoł-

gami i jednostkami zmotoryzowanymi. Jeden atak został przeprowadzony na Częstochowę, a drugi na 

Pszczynę i Jordanów. Żaden z nich nie poczynił znacznych postępów w początkowej fazie.

Na froncie słowackim117 atak jednostek pancernych118 został przeprowadzony na Nowy Targ 

i Nowy Sącz. Słaby polski opór miał miejsce na granicy w tym regionie.119

9. 2 września

Zmiany zachodzące na froncie pruskim były niewielkie. Niemcy atakowali Przasnysz, a Mława 

i Grudziądz wciąż znajdowały się w rękach polskich.  

Główna linia polskiego oporu biegła od Grudziądza przez północ Koronowa, Nakło i Budzyń. 

Polskie dywizje na północ od tej linii wycofywały się.  

Na Pomorzu linia frontu biegła od zachodu Ryczywół–Wronki–Kwicz–Nowy Tomyśl–

Rakoniewice–Leszno.

Front [Armii „Łódź”] wciąż utrzymywano. Grabów, Działoszyn i Częstochowa były utrzy-

mywane wciąż w rękach polskich, ale oddziały pancerne przebiły się w kierunku Bronowa.

[Niemiecka] 2. Dywizja Lekka przedostawała się w  okolice Żarki [zepchnęła Krakowską 

Brygadę Kawalerii do obrony pod Woźnikami]. Zawiercie było utrzymane.

Na południu Katowic 5. Dywizja Pancerna została zatrzymana na zachód od Oświęcimia 

[pod Brzeźcami]. Stamtąd linia frontu biegła przez południe Bielska, północ od Żywca, przez 

Jordanów, który był zajęty przez 2. Dywizję Pancerną.

Tego dnia zgłoszono zniszczenie 60 czołgów pod Częstochową120, a 30 czołgów w okolicy 

Ostrawy. 

Kontynuowano bombardowania lotnisk i miast. Czterech Niemców lądowało na spadochro-

nach w okolicy Radomia i 14 kolejnych na południowy zachód od Warszawy.121 

10. 3 września

Na froncie północnym silny niemiecki atak na Przasnysz, który został odebrany Mazowieckiej 

Brygadzie Kawalerii.122 Grudziądz także został zajęty wieczorem. W Gdyni [na Helu] niszczyciel 

[ORP] „Wicher” i stawiacz min ORP „Gryf ” zostały zatopione, ale garnizon odzyskał Orłowo.  

116
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121 Panzerpanik

122
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Na froncie pomorskim Niemcy przeprowadzili trzy ataki na Bydgoszcz w przeciągu jednego 

dnia i pomimo ataku na tyły niemieckie przeprowadzone przez 9. Dywizję Piechoty wycofującą 

się spod Świecia123 Bydgoszcz została zdobyta wieczorem.

W Poznaniu linia frontu pozostała nienaruszona, a Rawicz został odbity.

Na [północ od] Śląska Armia „Łódź” wycofywała się na linię Blaszki–Sieradz–Widawa–

Szczerców–Łękawa. Częstochowa została zdobyta przez 3. Dywizję Pancerną, która kontynu-

owała atak w kierunku Radomska. Katowice zostały także zdobyte, Polacy wycofali się w kie-

runku Oświęcimia.

Na froncie słowackim [Armii „Karpaty”] Niemcy zajęli Nowy Targ i dotarli w okolice linii 

Ochotnica – Mszana Dolna. Jednostki 2. Dywizji Pancernej i 4. Dywizji Lekkiej były zauważone 

na tym obszarze. Niemieckie oddziały SA124 okupują Słowację a [Gwardia Hlinkowa] Hlinka125 

współpracuje z nimi. 

Wciąż kontynuowane są ataki na lotniska, które w tym momencie prawie wszystkie zostały 

już niszczone. 

Dochodzą do nas informacje, że Niemcy palą wsie i miasteczka.

11. 4 września

Na froncie północnym Niemcy przeszli przez Ciechanów i  dalej poruszają się w  kierun-

ku Płońska. Na zachód od Płońska Polacy utrzymują linię Lidzbark–Brodnica–Wąbrzeźno–

Chełmno. Mazowiecka Brygada Kawalerii odzyskała Przasnysz i utrzymuje wzgórza na zachód 

od miasta. Brygada Kawalerii z  Suwałk raportuje powodzenie wypadu do Prus Wschodnich 

z Suwałk.

W Gdyni [kanonierka ORP] „Generał Haller” zatonęła, a doki są uszkodzone. Praktycznie 

wszystkie wodnosamoloty [Morskiego Dywizjonu Lotniczego] zostały zniszczone przez bom-

bardowania.

Wycofywanie się polskich żołnierzy z Poznania [Armii „Poznań”] zostało rozpoczęte.

Niemieckie ruchy były raportowane następująco: 24. Dywizja Piechoty kieruje się na Sieradz; 

10. Dywizja Piechoty na Zduńską Wolę; 29. Dywizja Piechoty (zmotoryzowana) na Widawę, 

a 19 dywizja na Bełchatów. 

Na froncie śląskim [Armii „Łódź”] nie ma żadnej aktywności w okolicach Łodzi. Przeciwnik 

przemieszcza żołnierzy na południe. W Radomsku oddziały zmechanizowane składają się z co 

najmniej trzech, a  może i  więcej dywizji zmechanizowanych, które osiągnęły i  zajmują linię 

Gorzkowice–Włoszczowa–Sędziszów. Wydaje się, że w  skład wchodzą 3. Dywizja Pancerna, 

3. Dywizja Lekka i z pewnością 2. Dywizja Lekka. Przed wieczorem niemieckie postępy jedno-

stek zmotoryzowanych pozwoliły zająć Kielce i Jędrzejów. Ponadto 7 dywizji niemieckich było 

widzianych pomiędzy Szczękocinami a Sieradzem.126

Rozpoczęto ewakuację cywilów [funkcjonariuszy państwowych, a nie ludności] z Katowic. 

Kraków został zbombardowany, a ludność cywilna ostrzelana z powietrza. 

123

124  Sturmabteilung

125 Hlinkova Garda

126
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Na froncie słowackim Niemcy127 kontynuują natarcie w kierunku Nowego Sącza.

Warszawa pod ciężkim bombardowaniem lotniczym. 

12. 5 września

Na froncie północnym walki toczą się na linii Nasielsk–Płońsk. Obie te miejscowości są 

utrzymywane przez Polaków. Na tę chwilę linia frontu to Ostrołęka–Pułtusk–Płońsk–Lidzbark–

Brodnica. Na zachód od Brodnicy nie ma zmian.128

Brak raportów na temat zmian na pomorskim lub poznańskim froncie. Garnizon Poznania 

[Armia „Poznań” i resztki Armii „Pomorze”] kontynuuje wycofywanie się.

Na froncie śląskim Polacy utrzymują linię Szczypiorno–Warta–Sieradz–Widawa–Kleszczów–

Rozprzal–Kielce–Jędrzejów–Sędziszów.129

Trwają działania powietrzne.

Polska Kwatera Główna NW przeniosła się w nocy z 5 na 6 września do Brześcia Litewskiego.

Niemieckie Ordre de Bataille z 5 września pokazany w dodatku C.

Brytyjska Misja Wojskowa została przeniesiona do Łukowa, 60 mil na południowy wschód 

od Warszawy.

13. 6 września

Na froncie północnym Polacy utrzymują linię rzek Narew–Wisła. Informacje wskazują na to, 

że oś ataku niemieckiego przeniosła się z południa Warszawy na południowy wschód, w kierunku 

Różan–Pułtusk, aby przekroczyć tam Narew i otoczyć Warszawę. Niemieckie oddziały osiągnęły 

dziś okolice Serocka.130 Presja na odcinku południowym w okolicy Modlina zmalała.

Na froncie poznańskim Armia „Poznań” wycofuje się tak szybko, jak jest to możliwe, w kie-

runku Warszawy. Operację tę utrudniają ciężkie bombardowania.

Na froncie śląskim Armia „Łódź” tymczasowo zatrzymała niemieckie natarcie na linii 

Sieradz–Piotrków. Kierunek ataku wojsk niemieckich przez Radomsko i Przedbórz wydaje się 

zmieniony na północ.131

Niemieckie siły atakują wzdłuż trzech osi:

Sieradz–Łódź

Piotrków – Rawa Mazowiecka

Kielce–Radom

Armia „Kraków” wycofuje się na linię Dunajca i zagrażają jej niemieckie jednostki zmotory-

zowane, nacierające ze Słowacji w kierunku Jasła.

Na froncie słowackim raportowane jest, że jednostki niemieckiej 2. Dywizji Pancernej osią-

gnęły Lipnicę, południowo-zachodnie granice Tarnowa i poruszają się w kierunku wschodnim. 

W Prešovie (Słowacja) zaobserwowano pociąg pancerny i dwa pułki artylerii średniej i jeden 

zmotoryzowany pułk w Bardejovie.
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14. 7 września

Na froncie północnym Polacy wycofują się na linii Bug i  na linię Ostrów Mazowiecki 

– Wyszków – Nowy Dwór. Niemcy zaatakowali Ostrołękę i Łomżę. 

Na froncie pomorskim [sic! raczej wielkopolskim] osiem dywizji Armii „Pomorze” i Armii 

„Poznań” wycofuje się w kierunku Warszawy, a za nimi w bliskiej odległości podąża niemiecka 

kolumna pancerna, którą krótko po południu widziano w Łęczycy. Trzy dywizje i dwie bry-

gady kawalerii Armii „Łódź” wycofują się w  kierunku Otwocka, na południowy zachód od 

Warszawy.

Dwie niemieckie dywizje pancerne nacierają na Warszawę od południowego zachodu. Jedna na 

linii Łódź–Skierniewice [4. DPanc], a druga na linii Rawa Mazowiecka – Mszczonów [1. DPanc]. 

Trzy polskie dywizje spod Tomaszowa Mazowieckiego przeformułowują się w armię 

w Piotrkowie i wycofują się do Maciejowic.132

Nowa grupa trzech dywizji [3., 12. i 36. DP] została uformowana na południu Radomia, aby 

ochraniać odwrót armii przy Jędrzejowie. Odwrót miał następować wzdłuż Wisły, w kierunku 

Opola. Jednakże część wojsk niemieckich została zauważona już na wschód od dwóch dywizji 

z tej grupy.133 

Bombardowania zniszczyły wszystkie przeprawy przez Wisłę, a linię rzeki utrzymywały tylko 

nieliczne oddziały.

Sytuacja na froncie śląskim stała się bardzo poważna. Dwie dywizje Armii „Kraków” poniosły 

bardzo poważne straty w czasie odwrotu przez Dąbrowę i [w wyniku] kolejnego poważnego ude-

rzenia przy Tuchowie.134 Niemniej jednak generalny odwrót kontynuowano wzdłuż linii Sanu.

Łuków został zbombardowany o godz. 17:00 i pani Shelley, żona płk. Shelley, zginęła w czasie 

bombardowania domu, w którym przebywała.

Szczegóły przegrupowań i sytuacji WP w tym dniu przedstawiono w Dodatku B.

Głównym elementem operacji wojskowych było wykorzystanie sił powietrznych, pancernych 

i zmotoryzowanych.

Bombardowania lotnisk, kolei i mostów kompletnie zdezorganizowały WP, uniemożliwiając 

[mu] zakończenie mobilizacji i koncentrację sił lądowych. Dwanaście dywizji piechoty przezna-

czonych jako rezerwy wciąż nie było skoncentrowanych ani w pełni zmobilizowanych. Lotnictwo 

polskie niemal całkowicie wstrzymało wszystkie operacje. Wszystkie normalne lotniska okazy-

wały się nie do użycia, a te samoloty, które pozostały, rozmieszczono w wybranych miejscach. 

Poprzednio, z wyjątkiem kilku odosobnionych incydentów, cele [niemieckich] ataków bom-

bowych były wojskowe. Gdzie nie było obrony przeciwlotniczej, żołnierze byli atakowani z 1,500 

stóp [pułap około 500 m] i mniej za pomocą bomb i broni pokładowej. Na tyłach w wielu wy-

padkach naloty przeprowadziły bombowce nurkujące.

Ukształtowanie terenu i dobra pogoda umożliwiły jednostkom zmotoryzowanym osiągnięcie 

znaczących sukcesów. Wszystkie rzeki miały wyjątkowo niski stany wód i nie stanowiły skutecznych 

przeszkód. Szybkość niemieckiego natarcia w wielu przypadkach uniemożliwiała jego odparcie.

15. 8 września

Na froncie północnym linię Goniądz – na południe od Białegostoku do Małkini utrzymywały 

dwie dywizje piechoty i dwie brygady kawalerii. Reszta frontu pozostała bez zmian.
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Armie „Pomorze”, „Poznań” i „Łódź” kontynuowały odwrót do Warszawy135, wciąż niepoko-

jone przez ataki z powietrza i niemieckie jednostki pancerne.

Niemieckie kolumny zmotoryzowane, nacierające w kierunku Warszawy z południowego za-

chodu przez Skierniewice i Mszczonów, wydają się zmieniać lekko kierunek natarcia w kierunku 

południowym. Niemieckie jednostki przekroczyły Wisłę przy Górze Kalwarii, ale nie były w sta-

nie stworzyć przyczółka z powodu braku wsparcia piechoty.

Na froncie śląskim kontynuowano generalny odwrót. Jednostki zmotoryzowane osiągnęły 

Radom. 

Polacy podzielili Wisłę na dwa odcinki: jeden od rzeki Pilica do Dęblina, drugi od Dęblina 

do Józefowa.  

Rzekę Wisłę utrzymywały tylko słabe oddziały rezerwowe, a  przedmoście osłaniała 

[Wileńska] Brygada Kawalerii.136

Na naradzie sztabowej, wieczorem dnia 8 września, Marszałek Rydz-Śmigły zdecydował o od-

wrocie na linię Małkowice–Brześć–Dęblin–Sandomierz–Jarosław–Przemyśl. Szef [Brytyjskiej] 

Misji Wojskowej dał Marszałkowi do zrozumienia, że najważniejsza jest konieczność umocnienia 

linii obronnych na Wiśle i Sanie, osłaniających Lwów i Lublin, tak aby utrzymać komunika-

cję z Rumunią, oraz to, aby wszelkie następne manewry także pozwalały na wycofanie się do 

Rumunii.

Brytyjska Misja Wojskowa przeniosła się do Włodawy.

16. 9 września

a. Rankiem, 9 września, Marszałek Rydz-Śmigły poinformował, że wydał rozkaz powszech-

nego wycofania się do linii Pińsk–Brześć–Dęblin–Rzeszów–Sanok, oraz że polskie prawe skrzy-

dło ma cofnąć się do Brześcia. Siłom pozostającym w Warszawie rozkazał dalszą walkę, a ośmiu 

dywizjom pozostającym na zachód od Warszawy – przedostanie się do stolicy poprzez wywalcze-

nie sobie dalszej drogi, jeżeli to możliwe. Marszałek miał wątpliwości, gdzie w końcu odpocznie 

prawe skrzydło; uważał, że być może uda się to pod Pińskiem.

Marszałek powiedział, że niezależnie od [przebiegu] wydarzeń jest zdeterminowany, aby 

walczyć na ziemi polskiej, jak długo to [będzie] możliwe, niezależnie od tego, jak mała by ona 

była. Szczególnie niepokoiło go zabezpieczenie lewego skrzydła przy granicy węgierskiej, tak aby 

utrzymać łączność z Rumunią.

b. Niemieckie ataki poprzedza dokładne rozpoznanie z powietrza i  lądu, a  silnie bronione 

pozycje są omijane bądź okrążane.

Ataki piechoty wspomagało potężne wsparcie artyleryjskie i pancerne, a także lotnicze bom-

bardowanie zaplecza. Zazwyczaj wykonywano ataki oskrzydlające. Czołgi wydawały się być przy-

dzielone do dywizji.137

Związki pancerne, sformowane w każdej armii, zasadniczo koncentrowały się na skrzydłach, 

składając się z  jednej [dwóch] dywizji pancernej i  jednej dywizji zmotoryzowanej lub lekkiej. 

Takie związki nacierały niezależnie. Po przełamaniu się kontynuowały natarcie, dezorganizując 

linie zaopatrzeniowe, komunikację i służby tyłowe. Utrzymywały tylko luźny kontakt z jednost-

kami piechoty pozostałymi w tyle.

c. Polskie rozkazy pozostawały nie zmienione 9 września na froncie północnym, ale 

w Ostrowie Mazowieckim zauważono niemieckie pojazdy pancerne.
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Na froncie pomorskim Armia „Pomorze” i  Armia „Poznań”, a  także Armia „Łódź” pod 

dowództwem gen. Kutrzeby miały rozkaz utorować sobie drogę do Warszawy lub przez linie 

przemarszu niemieckich kolumn pancernych, których czołówki znajdowały się już przy Wiśle, 

w Górze Kalwarii i w Czersku.138 

Część Armii [Grupy Operacyjnej] „Piotrków” zdołała przedostać się przez Wisłę i skoncen-

trować przy Maciejowicach.

Grupa trzech dywizji z Wierzbnik raportowała o dobrej sytuacji i wycofywaniu się do Opola, 

część dywizji niemieckich znajdowała się na wschód od nich, niedaleko Krępa [koło Łowicza]. 

Na froncie południowo-zachodnim niemieckie dywizje pancerne widziano przy miejscowo-

ści Tyczyn. 

Sformowano następujące armie:

Armia Północna pod gen. Rommelem139, obejmująca sektor od polskiej prawej flanki do 

rzeki Pilica.140

Armia Centralna [Armia „Lublin”] pod gen. Piskorem – od Pilicy do Józefowa.

Armia Południowa [Front Południowy] pod gen. Sosnkowskim, obejmująca północ-

ną grupę [resztki Armii „Kraków”] pod gen. Szyllingiem141, południową grupę [resztki Armii 

„Małopolska”] pod gen. Fabrycym142 z kwaterą we Lwowie.

Nie ma żadnych potwierdzonych doniesień o tym, żeby jednostki słowackie przekraczały gra-

nicę.143 

Polskie dyspozycje na godz. 14:00 w dniu 9 września są widoczne w Dodatku E.

17. 10 września

Na północy wojska niemieckie osiągnęły Małkinię i Wyszków nad Bugiem przed wieczorem 

10 września, ale nie przekroczyły rzeki.

Wszystkie dywizje niemieckie zostały już zidentyfikowane na froncie w  liczbie piętnastu, 

w tym ostatnio144 sformowana w Pradze 10. Dywizja Pancerna i Dywizja [Pancerna] „Kempf ”145 

z Prus Wschodnich.

Polski II Oddział uznał, że rozpoznał niemieckie dywizje lekkie, zbliżone do dywizji pancer-

nych. Każda z nich miała dysponować 400 do 500 czołgami.146

Brytyjska Misja Wojskowa przeniosła się do Tarnopola.
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18. 11 września

Polska Kwatera Główna [NW] przeniosła się do Włodzimierza Wołyńskiego. Linia frontu 

północnego biegła wzdłuż rzeki Narew do Ostrołęki i stamtąd do Małkini i Wyszkowa. 

Żołnierze niemieccy sforsowali już Wisłę i utworzyli przyczółek na prawym brzegu Wisły 

pod Dęblinem.

Oddziały niemieckie zostały zaobserwowane niedaleko Rzeszowa i także przekroczyły San 

w Sanoku.

19. 12 września

Na północy trwała bitwa między Łodzią a Skierniewicami, w której wycofujące się z Wielkopolski 

oddziały Armii „Poznań” przedzierały się do Radomia. To wymagało dywersji na tyłach jednostek 

niemieckich na południe od Warszawy, a II Oddział SG WP meldował zakończone powodzeniem 

akcje przeciwko Niemcom niedaleko Kutna, Torunia i Armii [„Poznań”] gen. Kutrzeby.

Marszałek wyraził nadzieję, że dywersja da mu dzień lub dwa na przeformowanie żołnierzy 

na linii Pińsk–Dęblin–Wisły i Sanu. Naczelny Wódz dostrzegał braki uzbrojenia u nowo zmobi-

lizowanych żołnierzy, a także pilną potrzebę tego, aby nasze lotnictwo [RAF] zaczęło działać na 

zachodzie przeciwko obiektom wojskowym [III Rzeszy], aby wesprzeć Polskę.

Około godz. 12:00 tego dnia niemieckie pancerne jednostki rozpoznawcze osiągnęły Rudki. 

W tym samym czasie niemiecka lekka dywizja dotarła do Jaworowa, odpierana tylko przez zmo-

toryzowaną 10. Brygadę [Kawalerii]. Generał Fabrycy miał nadzieję na powstrzymanie ataku na 

linii jezior Gródka Jagiellońskiego. Jest jasne, że Marszałek wciąż nie posiadał wiedzy na temat 

skali zagrożenia, które powstawało na jego lewym skrzydle, co pokazuje dokładnie, jak słaba była 

komunikacja pomiędzy Kwaterą Główną [NW] a dowódcami armii.

20. 13 września

Żołnierze polscy wycofali się z  linii Bugu do Mińska Mazowieckiego, oddziały kawalerii 

pozostały na linii rzeki.147

Ciężki atak przeprowadzony 13 września zmusił Armię Północną148 do odwrotu i wycofania 

się w okolice Siedlec–Łukowa–Latowicz.

Armie „Poznań” oraz „Toruń” [sic! „Pomorze”] pod dowództwem gen. Kutrzeby meldują jed-

nakże o sukcesach na kierunku południowo-wschodnim przeciwko tyłom niemieckich kolumn, 

zmierzających na Warszawę, które wycofują się.149 

Na południu niemieckie jednostki pancerne (wchodzące w  skład niemieckiej 2. Dywizji 

Pancernej) kontynuują natarcie na Rudki i napotykając opór na linii jezior Gródek Jagielloński, 

okrążają je do Mikołajowa i kierują się na północ Lwowa, gdzie znowu spotykają opór. Okrążają 

miasto od zachodu i około [godz.] 10:00 znajdują się koło Hołoska150, pod ostrzałem artyleryj-

skim z miasta.

Tyły dywizji meldowanej poprzedniego dnia w okolicach Jaworowa (może to być 4. Dywizja 

Lekka) wciąż wydają się pozostawać na Sanie. Niemiecka Dywizja Górska w Dydni podąża za 

2. Dywizją Pancerną. 44. Niemiecka Dywizja Rezerwy z [batalionem rozpoznawczym] w okoli-

cach Sędziszowa prawdopodobnie porusza się za niemiecką 4. Dywizją Lekką.

147
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W  obliczu skomplikowanej i  niesatysfakcjonującej sytuacji, rankiem 13 września, wydano 

rozkaz przegrupowania. Generał Sosnkowski wraz z Szefem Sztabu gen. Fabrycego poleciał do 

Przemyśla, aby objąć osobiste dowództwo nad 11., 24. i 38. Dywizją Piechoty z planem przerzu-

cenia ich do Lwowa i ataku tyłów 2. Dywizji Pancernej. Generał Fabrycy wkrótce został zwolnio-

ny z dowodzenia i wyruszył do Stanisławowa.

Obrona Lwowa i dowództwo 35. Dywizji Piechoty należały do gen. Langera. Wszystkie ulice 

Lwowa w pośpiechu zabarykadowano i do [godz.] 10:00 dwa bataliony znajdowały się na pozy-

cjach na zachodnich krańcach miasta wraz z dwiema bateriami artylerii polowej, skierowanej do 

zwalczania czołgów.

21. 14 września

Kwatera Główna [NW] przeniosła się do Młynowa. Ciężkie ataki niemieckie, przeprowa-

dzone poprzedniego dnia na Siedlce przez dwie niemieckie dywizje pancerne, okazały się mieć 

bardzo poważne reperkusje, oznaczające praktyczne załamanie się frontu północnego [gen. Dąb-

Biernackiego].

Presja wywierana na Armię Centralną [„Lublin”] gen. Piskora trwała; Niemcy przekraczają 

Wisłę w Puławach i Annopolu, a jego armia ma dokonywać odwrotu w kierunku południowo-

-wschodnim na Warszawę. Sytuację uważano za tak dramatyczną, że podjęto decyzję o zarzą-

dzeniu generalnego odwrotu, wykonywanego najszybciej, jak to możliwe w  kierunku granicy 

rumuńskiej, oraz stworzeniu linii obrony wzdłuż rzek Dniestr i Stryj. Garnizony pozostawiono 

do obrony Warszawy, Brześcia nad Bugiem, Lublina i Lwowa. 

Szef [Brytyjskiej] Misji Wojskowej wskazał na polskie oburzenie w związku z bardzo ograni-

czoną (zrzucanie materiałów propagandowych) aktywnością Brytyjczyków, kiedy polskie fabryki, 

lotniska i komunikacja zostały zniszczone przez bombardowania.

Wydaje się, że tego dnia NW stracił nadzieję na uratowanie sytuacji. Niemniej jednak zdecy-

dowano przekonywać go, aby chociaż zmienił plan odwrotu, tak aby rozmieścić przyczółki, jeżeli 

to możliwe, i stworzyć głębszą obronę i większą osłonę linii kolejowej Stanisławów–Cernaturi.

22. 15 września

Brytyjska Misja Wojskowa przeniosła się do Kosowa.

Kwatera Główna [NW] trzymała się swojego oryginalnego planu odwrotu przez Dniestr 

i Stryj, ale potwierdziła także chęć wysunięcia przyczółków, jeżeli to możliwe. Linia tych rzek 

była utrzymywana tylko przez chwilę przez lokalną jednostkę pancerną151, przekraczającą te 

miejsca, aż do czasu przybycia wycofujących się żołnierzy. 

Brak środków komunikacji, spowodowany ciągłym bombardowaniem i skomplikowaną sytu-

acją, spowodował teraz niezbędne dla Kwatery Głównej wydanie możliwie szerokich instrukcji.

Armia Północna [tzw. Front Północny gen. Dąb-Biernackiego] poruszała się z  południa 

Brześcia przez Kowel–Dubno. [Armia „Poznań”] Generał Kutrzeba miał odpocząć dzień lub 

dwa, a  następnie ruszyć za Armią Północną. Armia Centralna [„Lublin”] gen. Piskora miała 

przejść przez północ i zachód Lwowa. Sosnkowski wraz ze swoimi trzema dywizjami miał kie-

rować się do Lwowa.

Polski Szef Sztabu odniósł się w najostrzejszych słowach do terroru niemieckiego lotnictwa, 

które bombardowało bezbronne miasta. Zdecydował się, że nadszedł moment, aby zgłosić defi-

nitywną prośbę [o pomoc brytyjskiego RAF], gdyż takie bandyckie ataki powodowały bardzo 

trudną psychiczną i fizyczną sytuację ludności cywilnej. 

151
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23. 16 września

Oddziały niemieckie nadciągają w kierunku Suwałk, Augustowa i Osowca. Tylko słabe od-

działy polskie pozostały, aby odpierać ich ataki, a główne siły z tego rejonu wycofywały się na 

południe, zostawiając garnizon w Grodnie i Białymstoku.

Dwie niemieckie dywizje pancerne, które operowały w okolicach Siedlec, były tymczasowo nie-

zdolne do operacji z powodu braku paliwa [uzbrojenia i części zamiennych], ale nie można było 

wykorzystać tej sytuacji z powodu stanu, w jakim znajdowało się lotnictwo. Na południu postępy 

gen. Sosnkowskiego na południe Lwowa okazały się sukcesem; zniszczono 100 niemieckich czoł-

gów i wzięto do niewoli 1100 jeńców. Sytuacja w południe 16 września jest ukazana w Dodatku G. 

24. 17 września

Sytuacja na froncie z 15 września wydawała się uspokojona i polski Szef Sztabu miał nadzieję, 

że gdy Polacy wycofają się, będzie można przeprowadzić efektywną reorganizację i kontratak.

Jednakże wczesnym rankiem 17 września żołnierze sowieccy przekroczyli polską granicę 

w wielu miejscach i o [godz.] 10:50 kolumna złożona z setek czołgów zmierzała do Dniestru, 

mijając Uścieczko152 od wschodu.153 Żołnierze sowieccy mówili, że mają zamiar wspomóc Polskę 

w walce z Niemcami i próbowali bratać się z Polakami. Poza paroma strzałami oddanymi przez 

Korpus Ochrony Pogranicza Sowieci nie napotkali na żaden opór – takie rozkazy wydała Kwatera 

Główna.154

Koordynacja oporu przeciwko połączonej ofensywie niemiecko-sowieckiej była niemożliwa, 

a Kwatera Główna przeniosła się do Kut wieczorem 17 września, kiedy Rząd RP przekraczał 

granicę z Rumunią.

Szef [Brytyjskiej] Misji Wojskowej widział się z Marszałkiem wieczorem 17 września i po-

prosił o informację co do dalszych ruchów, gdyż te determinowały postępowanie Misji. Naczelny 

Wódz poinformował o  intencji poczekania na rozwój sytuacji, ale chciał, aby Misja przeniosła 

się do Kut. Prosił również, aby Misja ewakuowała się do Rumunii. Marszałek sam przekroczył 

granicę wczesnym rankiem 18 września, a po nim zrobiła to [Brytyjska] Misja Wojskowa. Rząd 

RP oraz żołnierze przekraczający granicę byli systematycznie internowani, a polskie samoloty, 

[pojazdy i uzbrojenie] konfiskowane. Szybko okazało się, że przegrupowanie polskich żołnierzy 

w Rumunii stało się w tym czasie niemożliwe. Można było mieć najwyżej nadzieję na nieoficjal-

ne zwolnienie z  internowania. Jednak punkty oporu w Polsce pozostały i dopiero 27 września 

Warszawa w końcu poddała się w rezultacie znacznych ofiar wśród cywilów, zniszczeń budynków 

i dużego zagrożenia epidemią.155

 

152
153

154

155
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8
 Brytyjska Misja Wojskowa w Polsce

Dziennik wydarzeń

Dodatek A

Szczegóły koncentracji niemieckich jednostek na granicy z Polską

Prusy Wschodnie

Cztery dywizje, trzy do sześciu dywizji rezerwy i dywizji Landwehry, ciężka artyleria, pancer-

ne jednostki SS156 oraz jedna brygada kawalerii. Wydaje się, że jednostki pancerne są włączone 

w formacje dywizji.157 Między Elbingiem a Marienburgiem zauważono pociąg pancerny.158

Gdańsk

Obecnie będące siły tam to około 20–25 tys. ludzi, co odpowiada około dwom dywi-

zjom.159 Prace fortyfikacyjne są kontynuowane. 

Pomorze

23. Dywizja Piechoty w okolicy Leuenburg-Butów

3. Dywizja Piechoty w okolicy Schlochau160

32. Dywizja Piechoty na południe od „trzeciej” 

1. Dywizja Lekka, położenie nieznane 

2. Dywizja Zmotoryzowana – prawdopodobnie w okolicach Schneidemühl161 

Pociąg pancerny w okolicach Jastrowa162

Brak żołnierzy w Gross Born163 dnia 30 sierpnia.

Prawdopodobnie w tym regionie znajduje się jedna dywizja rezerwy.

Frankfurt164 i okolice

Trzy pułki165 i 20. Dywizja Piechoty (zmotoryzowana) z Hamburga. Istniała także możli-

wość, że w tym regionie jest inna dywizja rezerwy.

Śląsk

Obecność 8., 28., 4., 14. i 10. Dywizji Piechoty potwierdzona.

156
157

Grenschutzu 

158
159
160
161
162
163
164
165
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1., 3. i 4. Dywizja Pancerna, 1., 2., 3. Dywizja Lekka i 29. Dywizja Piechoty (zmotoryzowanej) 

były rozpoznane w okolicy, a także jednostki 19. Dywizji Piechoty (zmotoryzowanej)166 i możli-

we, że 13. Dywizja Piechoty (zmotoryzowana).

18. Dywizja Piechoty jest w okolicy, ale nie ustalono dokładnego miejsca stacjonowania. 24. 

Dywizja Piechoty być może także jest niedaleko i w dodatku 8., 18. i 28. Dywizja Piechoty praw-

dopodobnie tworzyły rezerwy armijne. 

Generalnie znajdują się tu znaczne oddziały piechoty zmotoryzowanej od Wrocławia do 

Opola.167

Morawy i Słowacja

7., 27., 44., 45. Dywizja Piechoty, 2. i 5. Dywizja Pancerna i 4. Dywizja Lekka – ich obecność 

jest potwierdzona.

Jednostki 1. Dywizji [Strzelców] Górskich oraz jedna lub dwie dywizje rezerwy zostały zlo-

kalizowane w okolicy Prerov.

Dnia 27 sierpnia 44. Dywizja Piechoty i 5. Dywizja Pancerna zostały zaraportowane w oko-

licach Moravska-Ostrava, kiedy 7. Dywizja Piechoty i prawdopodobnie 45. Dywizja Piechoty 

były w okolicach Ziliny. Otrzymano także poszlaki, że 4. Dywizja Lekka i 2. Dywizja Pancerna 

są w okolicach Trštena–Ružomberok – Dolny Kubin.168

166
167
168
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Brytyjska Misja Wojskowa w Polsce

Dziennik wydarzeń

Dodatek B

Ugrupowanie i rozmieszczenie WP dnia 7 września 1939 r.

1. Grupa Armii Północ169 

część 33. Dywizji Piechoty: Osowiec, północy zachód od Białegostoku.

    Jednostki z zachodu Tykocina

18. Dywizji Piechoty:  Łomża

część 33. Dywizji Piechoty: Czerwony Bór

41. Dywizja Piechoty:  Na zachód od Ostrowa Mazowieckiego

Brygada Kawalerii [Mazowiecka BKaw]: Boguty.

Polacy utrzymywali rzekę Narew do Ostrołęki, na południe od znacznych niemieckich sił zmo-

toryzowanych, które przekroczyły Narew w Różanie. Polskie 63.170 i 41. Dywizje [Piechoty] wyko-

nały kontratak tego dnia [pod Pułtuskiem, kilkakrotnie]. Na południu od Różana polskie siły wciąż 

utrzymywał Pułtusk i Modlin; 1. Dywizja [Piechoty Legionów] prawdopodobnie jest w okolicy.

2. Odcinek zachodni 

a. Grupa Armii Bydgoszcz171:

 4. Dywizja )

    )  [Wycofują się] Na wschód od Włocławka, w kierunku Warszawy

 16. Dywizja )

b. Grupa Armii Toruń172

 15. Dywizja ) [początkowo Armia „Pomorze”]

    )  [Wycofuje] się na wschód w szyku (b) powyższej

 26. Dywizja ) [początkowo Armia „Poznań”]

c. Grupa Armii Poznań [Armia „Poznań”]

 14. Dywizja )

    )

 17. Dywizja  )  północny zachód od Łodzi, wycofuje się przez Wisłę w kierunku 

Góry Kalwarii 

 25. Dywizja  )

d. Grupa Armii Łódź [Armii „Łódź”]

  2. Dywizja [Piech.Leg.])

    )

  ) południe od Łodzi, wycofuje się przez Wisłę do Maciejowic 

   ) 

 28. Dywizja  )

169

170
171

172
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3. Odcinek południowo-zachodni 

a.  36., 3. i  12. Dywizje [Piechoty z  Armii „Prusy”], z  których tylko jedna jest w  cało-

ści zgrupowana, mają stworzyć nową grupę na południe od Radomia, w  Skarżysku, 

aby osłaniać odwrót [2.] Grupy Armii do Jędrzejowa, w tym 13., 29. i 19. Dywizji.173 

Zbombardowanie mostu w Sandomierzu opóźniło koncentrację. Część jednostek nie-

mieckich już jest na wschód od 3. i 12. Dywizji Piechoty.  

b. Grupa Armii Kraków [Armia „Kraków”]

 (i) Grupa północna:

22. Dywizja:  Działoszyce174

23. Dywizja:  Północ od Słominki [na Pacanów] 

55. Dywizja:  Południe od Słominki

Koncentracja 55. Dywizji [Piechoty] nie jest ukończona.

 (ii) Grupa południowa:

21. Dywizja:  )

    ) Na zachód od Tarnowa

6. Dywizja:  )

24. Dywizja [DP]:  

    ) Na północ od Nowego Sącza175

37. Dywizja [DP]: ) 

Wszystkie powyższe dywizje Armii „Kraków” wycofują się i przekraczają rzekę Dunajec.

 35. Dywizja [DP] stanowiła rezerwę w Przemyślu.

173
174

175
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Brytyjska Misja Wojskowa w Polsce 

Dziennik wydarzeń 

Dodatek C

Niemiecki Ordre de Bataille, 5 września

A. Prusy Wschodnie

 Jednostka Zlokalizowano Gdzie zlokalizowano

  1. Brygada Kawalerii 5 września Różan

  1. Dywizja Piechoty 2 września Janów

11. Dywizja Piechoty 2 września Mława

12. Dywizja Piechoty 3 września Przasnysz

Dywizja Pancerna „Kempf ” 4 września Ciechanów 

80. Dywizja Piechoty 1 września Puszcza Romincka 

21. Dywizja Piechoty 1 września Grudziądz 

217. Dywizja Piechoty 3 września Grudziądz

B. Pomorze

23. Dywizja Piechoty 4 września Pomorze

32. Dywizja Piechoty 4 września Pomorze

3. Dywizja Pancerna 2 września Nakło

50. Dywizja Piechoty - Bydgoszcz

Zlokalizowano także w czasie koncentracji: 2. i 3. Dywizję Piechoty oraz 1. Dywizję Lekką. 

C. Front zachodni do Częstochowy

8. Dywizja Piechoty 1 września Mikołów

28. Dywizja Piechoty 1 września Rybnik

44. Dywizja Piechoty 1 września Cieszyn

45. Dywizja Piechoty 5 września Morawska Ostrawa

2. Dywizja Lekka 5 września Jędrzejów

5. Dywizja Pancerna 5 września Skawina

2. Dywizja Strzelców Górskich 5 września Nowy Sącz

3. Dywizja Strzelców Górskich 3 września Nowy Sącz 

2. Dywizja Pancerna 5 września Myślenice

4. Dywizja Lekka 5 września Kasina Wielka

Zlokalizowano także w  czasie koncentracji: 4., 7. i  18. Dywizję Piechoty oraz 1. Dywizję 

Strzelców Górskich.

Powyżej znajduje się czterdzieści dywizji wszystkich rodzajów oraz jedna brygada kawalerii 

w pierwszej linii. Dodatkowo Kwatera Główna [NW] przewiduje, że łącznie z niezidentyfiko-

wanymi dywizjami i tymi znajdującymi się w drugiej linii całość koncentracji wojsk przy polskiej 

granicy może liczyć około sześćdziesiąt dywizji.

07 Dokumenty indd 332 2012-10-31 10:37:37



Dodatek D

Rozmieszczenie WP o godz. 20:00, 8 września

1. Grupa Armii Północnej176 

33. Dywizja [Piechoty] rozmieszczona została w Goniądzu na południe i  na południe od 

Białegostoku.

18. Dywizja Piechoty, Suwalska oraz Podlaska Brygady Kawalerii na południe od Zambrowa.

33. Dywizja Piechoty (mniejsza liczba żołnierzy), 41. [DP], 1. [DPLeg] i 5. Dywizja Piechoty, 

Mazowiecka Brygada Kawalerii, [wycofują się] od zachodu na wschód do Bugu, pomiędzy 

Malketia [Małkinią] a Radzyminem.

8. i 20. Dywizja Piechoty, Nowy Dwór.177 

2. Pomorze 

Gdynia utrzymywana przez brygadę marynarki.178

27., 15., 4., 26. i 16. Dywizje Piechoty, w okolicach Aleksandrowa–Włocławka–Duninowa 

Nowego – Boniewa.179

3. Armia „Poznań”180 

Jedna Brygada Kawalerii, Płock 

Dywizja Piechoty, Lubień 

Podolska Brygada Kawalerii, Przedecz [?]

17. Dywizja Piechoty, na zachód od Kutna 

Jedna Brygada Kawalerii, Dąbie181 

25. Dywizja Piechoty, Łęczyca

4. Armia „Łódź”

44. Dywizja Piechoty, na wschód od Grodziska, wycofuje się przez Warszawę.

2., 10. i 28. Dywizja Piechoty oraz dwie brygady kawalerii wycofują się na rzekę Wisłę na 

południe od Warszawy.

5. Grupa trzech dywizji z Tomaszowa Mazowieckiego – ostatnio raportowała się w połu-

dnie. 7 września, wycofując się wzdłuż brzegu Pilicy, aby zająć pozycje na Wiśle pomiędzy Pilicą 

a Dęblinem.

6. 3., 12. i 36. Dywizja Piechoty [GO gen. Skwarczyńskiego] z Wierzbnika wycofują się przez 

Wisłę w kierunku Opola [Lubelskiego]. 

176
177
178
179

180
181
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7. Linia Wisły została podzielona na dwa sektory:

a. Pilica–Dęblin

b. Dęblin–Józefów

i rozlokowano wszystkie sześć dywizji piechoty i dwie brygady kawalerii. Z tego 10. Dywizja 

Piechoty już w południe 7 września była na swojej pozycji przy Garwolinie. 

8. Południowo-zachodni odcinek – Kraków182 

22., 55 i 23. Dywizja Piechoty wykonują odwrót z Buska do rzeki San.

21. i 6. Dywizja Piechoty, Dąbrowa – wyłączona z operacji [odwrót za San, w rejon Leżajska].

Zmotoryzowana 10. Brygada [Kawalerii], na południu od Mielca [odwrót pod Rzeszów].

24. Dywizja Piechoty, Tuchów – poważne trudności, odwrót do Frysztak [odwrót pod 

Rzeszów].

11. [Karpacka] Dywizja Piechoty, Jasło – odwrót do Sanoka.

38. Dywizja Piechoty, w rezerwie na południu od Przemyśla.

Z wyjątkiem 38. Dywizji Piechoty wszystkie grupy z Armii „Kraków” są w odwrocie w kie-

runku Dunajca. Sytuacja na południowo-zachodnim odcinku jest bardzo poważna.

182
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Brytyjska Misja Wojskowa w Polsce
Dziennik wydarzeń 

Dodatek E

Sytuacja o godz. 14:00, dnia 9 września

Obecność niemieckiej kolumny pancernej została zauważona przy Ostrowie Mazowieckim. 

Słaba komunikacja została nawiązana pomiędzy siłami, które pozostały na zachodnim odcinku. 

Pięć dywizji Armii „Pomorze” i trzy dywizje Armii „Poznań” wraz z dwiema brygadami kawalerii 

powierzono pod komendę gen. Kutrzeby. Naczelny Wódz rozkazał im, aby wywalczyły sobie 

drogę do Warszawy lub przez linie marszu wojsk niemieckich na południowy wschód. Czoło tej 

niemieckiej kolumny w tym momencie było już na Wiśle przy Górze Kalwarii i Czersku.

30., 28. i 2. Dywizja Piechoty Armii „Łódź” są teraz w Zgierzu, z wyjątkiem małych oddzia-

łów, które skierowały się na Warszawę. Ten związek teraz skontaktował się z Armią „Poznań” 

i z nią współpracuje. 

44. Dywizja Piechoty przeszła przez Warszawę; 10. Dywizja Piechoty była przy Garwolinie.

19. [na Babice], 29. [na Dęblin] i 13. Dywizja Piechoty osiągnęły Maciejowice.

3. [na Puławy], 12. [Opole Lubelskie] i 26. Dywizja Piechoty były w dobrym stanie i konty-

nuują swój marsz. Część niemieckiej formacji pancernej jest niedaleko Krepy.

Zmotoryzowana 10. Brygada [Kawalerii] jest w Rzeszowie.

Niemiecka formacja pancerna okupuje Tyczyn.

Część 34. Dywizji Piechoty osiągnęła Błażową.

11. [Karpacka] Dywizja Piechoty w Strzyżowie.

39. Dywizja Piechoty rozproszyła się wzdłuż Wisły, przekraczając ją. Ma kwaterę gdzieś na 

zachód od Radzynia.

Powszechna reorganizacja WP na trzy armie przebiega następująco:

Armia Północna [Armia „Warszawa”]:

Generał Rommel [Rómmel]

Kwatera: [Warszawa]183

Od prawego skrzydła do Pilicy włącznie

Armia Środkowa [Armia „Lublin”]:

Generał Piskor

Kwatera:

Od rzeki Pilica do Józefowa

Armia Południowa [Armia „Małopolska”]:

Generał Fabrycy

Kwatera: Przemyśl

Od Józefowa do granicy karpackiej.

Każda z tych armii obejmowała jednostki aktualnie [znajdujące się] na pozycjach.

 

183
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Brytyjska Misja Wojskowa w Polsce

Dziennik wydarzeń 

Dodatek F

Lokalizacja dywizji [Frontu Południowego] gen. Sosnkowskiego dnia 12 września 1939 

Armia gen. Szyllinga [Armia „Kraków”]

22. Dywizja Piechoty )

55. Dywizja Piechoty )

23. Dywizja Piechoty ) Okolice Niska [pod Osiekiem]

21. Dywizja Piechoty )

6. Dywizja Piechoty )

Armia gen. Fabrycego [Armia „Małopolska”, wcześniej „Karpaty”]

11. Dywizja Piechoty  Okolice Pruchnika [Bircza – Niżankowice]

24. Dywizja Piechoty  Okolica Bricza [Bircza – Niżankowice]

38. Dywizja Piechoty  Przemyśl [pod Medyką]

35. Dywizja Piechoty  Rozładowuje się w Lwowie.
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Brytyjska Misja Wojskowa w Polsce 
Dziennik wydarzeń

Dodatek G

Sytuacja w południe, dnia 16 września 1939 r.

1. Niemieckie jednostki kontynuują natarcie na Suwałki, Augustów i Osowiec. Tylko nieliczne 

oddziały WP walczą z natarciem. Poza garnizonami, które zostały w Grodnie i w Białymstoku, 

żołnierze polscy wycofują się za Dniestr. 

2. Wydaje się, że 3. i 10. Dywizja Pancerna, skoncentrowane na obszarze Nurzec–Siemiatycze, 

zostały skierowane na Brześć [nad Bugiem], którego broni 33. Dywizja Piechoty.

3. Niemieckie 21. i 11. Dywizja Piechoty i [1.] Brygada Kawalerii zostały skierowane w oko-

lice Kałuszyna–Mińska Mazowieckiego, a  Dywizja Pancerna „Kempf ” na Łuków. Okolice 

Parczewa–Radzynia [Podlaskiego] są utrzymywane przez polską 41. Dywizję Piechoty i dwie 

brygady kawalerii, a  Łuków przez 1. Dywizję Piechoty [Legionów] i  [Mazowiecką] Brygadę 

Kawalerii. (1. Dywizja Piechoty [Legionów] ostatnio pokonała 44. brygadę [właściwie pułk] pie-

choty z niemieckiej 11. Dywizji Piechoty i pododdziały Dywizji Pancernej „Kempf ” pomiędzy 

Kałuszynem a Łukowem).

4. [Niemiecka] 11. Dywizja Piechoty prawdopodobnie kieruje się na Serock, a inna nieziden-

tyfikowana Landwehr dywizja na Modlin.

Warszawa jest obsadzona ze wszystkich stron, a jednostki niemieckiej 4. Dywizji Pancernej, 

13. Dywizji [Piechoty] (zmotoryzowanej) oraz 1. Dywizji Pancernej kierują się na Warszawę od 

południa i zachodu. 

Armia [„Poznań”] gen. Kutrzeby utrzymuje Sochaczew, ale planuje zdobyć Skierniewice, 

w asyście południowo-zachodniego natarcia z Modlina gen. [Wiktora] Thommée, Armii „Łódź”, 

mającej w składzie 3., 28. i 30. Dywizję [Piechoty], z czego 30. Dywizja [Piechoty] jest w dosko-

nałej kondycji. 

5. Oprócz do wspomnianych powyżej oddziałów niemieckich w  pobliżu Warszawy są 

następujące jednostki o nieznanej lokalizacji (przetransportowane z Pomorza): 3., 32. i  50. 

[Dywizja Piechoty] Rezerwa; działające na wschodzie od Warszawy: 1., 12., [2] 23. DP, 2. 

[Dywizja] Zmotoryzowana i jedna dywizja Landwehr [Dywizja Piechoty] i 1. Dywizja Lekka. 

4., 14. Dywizja Lekka i 2. Dywizja Lekka albo walczą z dywizjami Kutrzeby, albo kierują się 

na Wisłę

6. Zróżnicowana grupa przekroczyła Wisłę w Czersku i kieruje się na Osieck.

7. Utrzymana została okolica Łysobyki–Dęblina–Puław.

Lublin został obsadzony, wykonano atak na Wilkołaz w  celu kontrnatarcia względem ru-

chów niemieckich 2. i 3. Dywizji Lekkich oraz grupie piechoty z Sandomierza zmierzającej do 

Modliborzyce-Kraśnik. Niemiecka 29. Dywizja Lekka [2. DLek] jest w okolicy Solca.

Linia podobna do Zaklików–Nisko–Leżajsk jest utrzymywana przez armię Szyllinga [Armię 

„Kraków”].

Wydaje się, że 2. Dywizja Pancerna przemieszcza się z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa, 
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kiedy 1. Dywizja [Strzelców] Górskich naciskała z południa, 5. Dywizja Pancerna od południo-

wego zachodu, a 4. Dywizja Lekka od północy na Lwów, który jest z powodzeniem broniony. Nie 

ma jednostek niemieckich w mieście ani na wschód od niego.

8. Trzy dywizje [Frontu] Południowego [gen.] Sosnkowskiego [11., 24. i 38 DP] wycofują 

się na wschód i  osiągnęły w kolejności: Gródek Jagielloński, Rodatycze i Podbuż. Drohobycz 

i Przemyśl zostały utrzymane. 

Stryj, przeprawa przez Dniestr i rzeka Stryj zostały obsadzone. Jest tam dziewięć polskich 

batalionów [rozmieszczonych] pomiędzy Żydaczowem184 a granicą [z Rumunią].

9. Poza jednostkami wymienionymi powyżej następujące jednostki niemieckie są w okoli-

cy Sanu lub zmierzają do rzeki od zachodu: 8., 28., 44. i 45. Dywizja Piechoty, 2. i 3. Dywizja 

[Strzelców] Górskich i  prawdopodobnie 7. i  18. Dywizja Piechoty. Niepotwierdzone raporty 

wskazują na obecność w  okolicy Bardejowa–Humenne–Prešov jednej lub dwóch dywizji nie-

mieckich.

Tłumaczenie: Bolesław Piasecki

 

*
The Report of the British Military Mission to Poland (1939)

In the summer of 1939 the British War Office sent a military liaison mission to Poland, under the le-

adership of Adrian Carton de Wiart and Colin McV. Gubbins.  Their report, published here in full for the 

first time, describes the German invasion of Poland as these British soldiers understood it.  This assessment 

both praises and criticizes the Polish forces, and also criticizes policies of the British government, which 

inadequately supported its ally.

It should be remembered that the mission’s report is a historical artifact, a representation of how the 

mission perceived the conflict and how it reported that perception to the War Office.  In addition to occa-

sional typographical or factual errors, readers are likely to find omissions in the report.  Certain judgments 

may lack adequate context.  In spite of such shortcomings, the report is well-written and provides a valuable 

window into the British understanding of the earliest fighting of the Second World War.

The high tempo of German operations is a recurring theme; the British reported that from the outset of 

the conflict, Polish formations were in a near-constant state of retreat and reorganization, reacting to German 

movements and rarely holding the initiative. Moreover, the fluid nature of the conflict meant that pre-planned 

demolitions were not carried out. The speed of the German advance was helped by the drought conditions that 

summer, which meant that rivers ran quite low and did not provide the obstacles that Polish plans expected. 

Only three quarters of the Polish forces were mobilized at the outbreak of hostilities, and many of these were 

not concentrated. The report freely admits, however, that “the Polish General Staff cannot be blamed for this 

state of affairs,” which was “the policy of the Polish Government, influenced by the Allied Governments.” 

Likewise, while the report criticizes Polish forces for their weak administration, limited mechanization, and 

poor armament, it also acknowledges that Britain did little to address Poland’s material requirements; much-

-needed “fighter aircraft,… lying ready in their packing cases for several weeks before the outbreak of war, were 

still on the high seas even when the Polish Government retired to Roumania.”

The successes of Germany’s Luftwaffe are another recurring theme, with the British reporting that 

the German air force succeeded in destroying much of its Polish opposite as well as war industries and 
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communication hubs.  In addition, the Luftwaffe was used with great success in a ground attack role, par-

ticularly to prevent concentration and break up Polish counterattacks, and as an instrument of terror by 

bombing open towns. The report also observes that when Polish air assets were dispersed to protect them 

from German airstrikes, they lost contact with Air Headquarters, which could no longer effectively task the-

ir remaining assets. As a consequence, most of the lessons drawn by the British from the air war concerned 

not tactics or strategy, but logistics, command, and control.

The report also provides insight into the state of Polish forces at the time of the Soviet invasion.  The 

German campaign “was conducted at so high a tempo and was accompanied by so many and varied chan-

ges of scene and circumstance that connected and coherent information was most difficult to obtain.” The 

Polish General Headquarters moved five times in less than three weeks and were frequently out of touch 

with field units, which were too hard pressed to keep Headquarters well-informed anyway. While the re-

port acknowledges that “the first momentum of the German advance was somewhat spent after 17 days of 

constant assault and onrush,” and that Gen. Kazimierz Sosnkowski’s defeat of a German armored division 

near Lviv was significant, it nevertheless concluded that the “area into which the Polish Army was to retire 

was so small that existence in it, let alone the re-creation of an army, would have been almost impossible in 

[the] face of German air superiority and the single line of railway which provided its sole line of supply. The 

report concludes that the outcome of a conflict between Germany’s “enormous industrial capacity and ruth-

less energy directed towards… war,” and Poland’s “gallant” people but “very limited resources” was inevitable.

Much of the military mission’s report makes for tragic reading. It records the Polish leadership’s fre-

quent calls for strikes by Britain’s RAF against Germany, and also suggests the favorable disposition of 

the mission toward these requests, though no such air strikes ever came.  Likewise, although the report 

provides an early description of the tactics and potency of German mobile warfare, known to the Allies as 

“blitzkrieg,” its warnings went unheeded and those mentioned in the despatch were ungazetted until the 

British Expeditionary Force was encircled by the Germans at Dunkirk in the following year. If there is 

any silver lining, it is found in Colin Gubbins’s subsequent career: in 1940 he joined Britain’s new Special 

Operations Executive (SOE), an organization tasked with supporting resistance and subversive activities in 

Nazi-occupied Europe.  Gubbins was given charge of both operations and training; he subsequently became 

deputy director and in 1943 director of SOE, assisting resistance forces in Poland and elsewhere until the 

end of the war in 1945.
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Żeromski
pod okupacją ZNP

Kij w mrowisku Wielkiej Zmowy

[
Wprowadzenie

Artykuł Stanisława Piołun-Noyszewskiego, opubli-

kowany na łamach dwutygodnika Myśl Narodowa (nr 4, 

5, 6/1938 r.), właściwie powinien nosić tytuł „Żeromski 

a  socjaliści”. Odnosi się bowiem do problemu „zagar-

nięcia” tego wybitnego pisarza przez jedną opcję poli-

tyczną i prezentowania jego poglądów jako zbieżnych 

wyłącznie z nurtem lewicowym. O tym, że tak dzieje się 

i dziś świadczy choćby hasło „Stefan Żeromski” autor-

stwa Artura Hutnikiewicza w  dziele Literatura polska 
XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny (Wydawnictwo 

Naukowe PWN 2000). Ukazywany tam Żeromski 

utożsamiany jest tylko z  „postępowym środowiskiem 

pisarskim”, prezentowany wyłącznie jako sympatyk PPS i radykał społeczny. Z ta-

kim obrazem polemizował Stanisław Noyszewski, autor prac o Żeromskim, które 

doczekały się następującej opinii we wzmiankowanym już dziele Literatura polska 
XX wieku…: „Poglądy społeczno-polityczne pisarza przedstawiał tendencyjnie, 

wyolbrzymiając jego sympatie do narodowej demokracji i  sugerując niechęć do 

socjalizmu”. Wydaje się, że powyższa opinia jest najlepszą rekomendacją dla czy-

telników Glaukopisu, aby zapoznać się ze spojrzeniem Stanisława Noyszewskiego 

na postać Żeromskiego.

Stanisław Noyszewski urodził się w  Kielcach w  1891 r.; jego matka, 

Kazimiera z  Saskich, była cioteczną siostrą Stefana Żeromskiego. Politycznie 

związany z  ruchem narodowym, publikował poezję i  prozę, artykuły publicy-

styczne, recenzje i nowele, choć najbardziej znany jest z dwóch książek poświę-

conych naszemu wybitnemu pisarzowi. Pierwsza z nich: Stefan Żeromski. Dom, 
dzieciństwo i młodość, ukazała się w 1928 r., druga pt. Zarys myśli polityczno-spo-
łecznej Stefana Żeromskiego w 1937 r., i to ona właśnie dała początek namiętnej 

polemice Noyszewskiego z  rozmaitymi adwersarzami, którą niniejszym pre-

zentuję. Utrzymana w poetyce i  stylu lat 30., w  tytule odnosi się do Związku
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Nauczycielstwa Polskiego, którego kierownictwo, jednoznacznie lewicowe, 

było zdaniem Noyszewskiego jednym z  głównych ośrodków mistyfikujących 

Żeromskiego.

Podczas okupacji niemieckiej Stanisław Noyszewski pracował w  Radzie 

Głównej Opiekuńczej, gdzie kierował sekcją pomocy dla literatów, a także czyn-

nie działał w strukturach konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego. Aresztowany 

przez gestapo, zmarł w grudniu 1941 r. w KL Auschwitz. 

Paweł Juzwa

*
Postać Żeromskiego nie przestaje być wielką i tragiczną. Ów Syzyf i sfinks wciąż niepokoi, 

podnieca, pociąga i roznamiętnia.

Dusza, wykuta z  jednolitej bryły najszlachetniejszego patriotyzmu, drażliwa ponad miarę 

na wszelką obcość, wroga wszelkiemu kosmopolityzmowi, zachłannie głodna samoswojej pol-

skiej wielkości, przejęta od dziecka własnym pozapartyjnym bólem społecznym – dusza Stefana 

Żeromskiego, nie dająca się niczyim zabiegom sklasyfikować, w żadną szufladkę wtłoczyć, cu-

dzemu łakomstwu przyswoić – niepokoi i do karkołomnych łamańców pobudza zwłaszcza naszą 

polską quasi-lewicę.

Źródłem owego niepokoju, tych apetytów i niesmaków, ofensywnych i defensywnych skradań 

się i podchodów jest fakt, że Żeromski od lat młodości był bezsprzecznie społecznym radykałem.

We wczesnym dzieciństwie, w patriotycznym domu średnioszlacheckim, gdzie zasady chrze-

ścijańskie nie były czczym słowem, przedeptał z  matką setki ścieżek do biedoty chłopskiej 

i po bratersku na całe życie biedotę tę pokochał, troskę o los jej zamykając na zawsze w piersi. 

Owa wymowna chłopska, świętokrzyska, kamienista dola, jakżeż często o jego własną ciekocką 

dolę zahaczająca, dola „bandosów” – wyciśnie już wówczas zdecydowane piętno na jego duszy. 

Radykalizm to był najszlachetniejszy, przemądry, do głębi polski i – podkreślamy – absolutnie 

pozapartyjny. Nie było w tej epoce jeszcze socjalizmu, nie istniała też wtedy kwestia robotnicza.

Z gorącą ideą niepodległości i miłości do ludu wkroczył Żeromski w lata studenckie. Tu, śród 

fermentów tworzących się podówczas dwu zasadniczych obozów politycznych, zetknął się z so-

cjalizmem. Zetknął się dość blisko, gdyż przyjaciel jego z ławy szkolnej, Jan Stróżecki, od roku już 

student, w ruchu tym pogrążył się bezapelacyjnie.

Socjalizm nie przemówił wówczas do Żeromskiego. Był ruchem obcym. Sprawa niepodległo-

ści była w nim kwestią jeszcze sporną. Sama doktryna była jej wszak przeciwna.

To zdecydowało o stanowisku młodego studenta. Odgrodził się od tego ruchu całkowicie, typ 

„postępowca” budził w nim głęboką awersję. Całym sercem natomiast (od r. 1889) przylgnął do 

grupy „Głosu”, która mu odpowiadała swym kierunkiem ludowym i ideologią szczerze narodową.

Okres ów trwał mniej więcej do r. 1896, gdy Żeromski, po powrocie z Rapperswilu, począł 

nawiązywać zerwane nici z życiem duchowym kraju.

Był wówczas jeśli nie sławnym, to w każdym razie znanym już pisarzem, któremu wróżono 

dużą przyszłość.

Stosunki osobiste w Warszawie i lokalne w Nałęczowie złożyły się dlań w ten sposób, że i tu, 

i tam w otoczeniu Żeromskiego znalazło się wielu tzw. sympatyków socjalizmu, tudzież oficjal-

nych firmantów Polskiej Partii Socjalistycznej, ludzi wartościowych i ideowych.

[
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Właściwością sfer lewicowych jest umiejętne posługiwanie się skomplikowanym aparatem 

zjednywania ludzi wybitnych, których nazwiska fascynowałyby opinię. Dokoła Żeromskiego roz-

toczono tedy, rzecz oczywista, sieć adoracyjnych zabiegów, które się w znacznej mierze powiodły.

Wchłonąć go przecież nie zdołano. Żeromski zbliżył się do Polskiej Partii Socjalistycznej nie 

bezkrytycznie i haczyka pochlebstw nie połknął. Nie porwał go program społeczny, którego nigdy 

w całej rozciągłości nie podzielał, lecz program polityczny, który od jego lat studenckich znacznym 

uległ w socjalizmie fluktuacjom. W programie tym ugruntowano sporne dawniej hasło niepod-

ległości, a w Komitecie Centralnym zasiedli zdecydowani niepodległościowcy: Wojciechowski 

i  Piłsudski, ludzie, których udział w  ruchu socjalistycznym poza realizację niepodległości, jak 

wiadomo, nie przetrwał.

Nadto socjalizm polski przyobiecywał w niedalekiej przyszłości ruch zbrojny. Ta obietnica 

Czynu ważyła dla Żeromskiego bardzo wiele. 

Aczkolwiek tedy, zachowując swą duchową niezależność, do PPS nigdy Żeromski nie wstą-

pił, to przecież w okresie od 1897 do 1909 r. mniej lub więcej ściśle z ruchem socjalistycznym 

współżył i współdziałał. Współudział, oczywiście, we wszystkim, co miało cechy pracy polskiej, 

niepodległościowej. Marksistowskiej „walki klas” nie uznawał, atmosfera wszelako, jaką wówczas 

oddychał, pozostawiła ślady w jego twórczości, która w okresie tym była „najczerwieńsza”, znaj-

dując swoje apogeum zwłaszcza w „Słowie o bandosie”.

Rok 1909, odkąd Żeromski na szereg lat przenosi się do Francji, jest w jego polityczno-spo-

łecznym światopoglądzie datą zwrotną.

Więzy łączące go z polskim socjalizmem stają się wiotkie i kruche. „Czyn” 1905 r. spalił na 

panewce. Wielka Obietnica przeniesiona została w przyszłość daleką i niewiadomą, natomiast 

partia uległa znacznej degeneracji. Najbardziej atoli zasadniczy i głęboki przedział zaznaczył się 

w dziedzinie taktyki politycznej.

Jeszcze od czasu współpracy w „Głosie” nosił w sobie Żeromski przeświadczenie o powadze nie-

bezpieczeństwa niemieckiego. Miał najistotniejsze przekonanie, że stróżem grobu Polski są Prusy i bez 

podważenia ich potęgi mowy o Polsce niepodległej być nie może. Tę myśl polityczną krzepi i umacnia 

w nim lektura wydanego wówczas dzieła Romana Dmowskiego „Niemcy, Rosja i kwestia polska”.

Nastawienie polityczne Żeromskiego staje się odtąd wyraźne, zdecydowane i konsekwentne. 

Daje temu wyraz w finale „Róży” (1909 r.) i jeszcze silniej w finale „Urody życia” (1911 r.).

Gdy tak Stefan Żeromski mocną stopą staje w polskim obozie antyniemieckim, Polska Partia 

Socjalistyczna przechodzi ewolucję wręcz odwrotną. W odróżnieniu od Socjalnej Demokracji 

Polski i Litwy, która uzależnia się i roztapia niemal zupełnie w solidarności z rewolucją rosyjską, 

PPS w poczuciu własnej bezradności szuka oparcia w socjalizmie niemieckim. Zna tylko jedne-

go wroga: carską Rosję. Eksterminacyjna i  germanizacyjna polityka cesarskich Niemiec, którą 

tak samo konsekwentnie kontynuowały socjalistyczne rządy Stresemannów, była dla socjalistów 

polskich czymś w rodzaju nietykalnego „tabu”, kwestią, o której mówić nie należy. W Austrii dla 

odmiany, według popularnego zwrotu Ignacego Daszyńskiego, socjalizm polski najlojalniej obwi-

jał się jak bluszcz dokoła tronu Habsburgów.

W ten sposób platformy polityczne Żeromskiego i PPS stały się diametralnie odmienne.

Różnice te uwypukliły się w ostrej formie z chwilą wybuchu wojny światowej. Porwany wiel-

kością chwili dziejowej, jaką było wskrzeszenie wojska polskiego, równocześnie z  Legionem 

Wschodnim wycofuje się z szeregów i osiada w Zakopanem. Tu rozwija cichą działalność pro-en-

tentową i jest przyczyną bardzo złej krwi NKN-u, w którym socjaliści mieli wybitną reprezentację.

Lewicę polską ogarnęła istna pasja. W  jej przekonaniu Żeromski haniebnie ją zdradził. 

W zwykłej oświatowej pracy społecznej ciskano mu kamienie pod nogi, obrzucając inwektywami, 

posuniętymi poza granice zakreślone elementarną etyką.
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Żeromski odpłacił im pięknym za nadobne w „Charitas” i w swych powojennych manifestach 

społecznych: „Początek świata pracy” i „Organizacja inteligencji zawodowej”, tudzież w później-

szych listach z Warmii i Mazurów. 

Socjaliści aż do śmierci nie mogli Żeromskiemu tego „odstępstwa” przebaczyć. Jeszcze w r. 

1920 (23 czerwca) pisze o Żeromskim „Robotnik” w sposób wysoce ubliżający.

Punktem mglistym i do dziś niewyjaśnionym jest zagadnienie, jaki procent owej „złej krwi” 

należy zapisać na karb stosunku Żeromskiego do masonerii.

Że masoneria polska, owa poczciwa, przedwojenna, zamaszyście szlachecka, wąziutko wtajem-

niczona – masoneria Rafałów Radziwiłłowiczów – mogła zabiegać o pozyskanie Żeromskiego, 

przeczyć trudno. Mamy dowody w „Popiołach”, że Żeromski rytuał wolnomularski studiował; 

osobiście wiadomo mi, że oboje Żeromscy za pierwszej swej bytności w Paryżu zwiedzali nawet 

masońskie kluby i „świątynie”, co dla pisarza było bez wątpienia obiektem bardzo ciekawym. Czy 

jednak zdołano go wciągnąć do grona „braci fartuszkowych” – nie wiadomo. Niesłychana awersja 

Żeromskiego do podlegania komukolwiek i w czymkolwiek przemawia za tym, że i w tym wzglę-

dzie zachował swą niezależność. Znacznie łatwiej było mu przecież wstąpić do PPS, a jednak tego 

nie uczynił.

Jeśli wszelako zabiegi masonerii uwieńczone zostały „wtajemniczeniem” pisarza, musiał to 

być okres w życiu jego niedługotrwały. Tak bowiem czy inaczej, Żeromski w okresie powojennym 

traktowany był w sferach tzw. wolnomyślicielskich z wyniosłą obojętnością, jeśli nie z wyraźną 

niechęcią. 

Tak mniej więcej w  krótkim zarysie przedstawia się sylwetka duchowa wielkiego pisarza, 

człowieka, który w środkowej epoce swego życia w wielu dziedzinach ideowych współżył z Polską 

Partią Socjalistyczną, ale którego niezależna idea narodowa dość rychło nie mogła znaleźć wspól-

nego z nią języka.

Z chwilą śmierci Żeromskiego złośliwości, zawiści i impertynencje socjalistyczne umilkły jak 

na komendę.

Ale to nie była cisza nad trumną.

Gdzieś na tajnym fartuszkowo-partyjnym konwentyklu zapadły jakieś tajne uchwały, nastą-

piła perfidna Wielka Zmowa.

W myśl Zmowy tej – Żeromski samoswój, Żeromski niezależny, Żeromski z własnym obli-

czem, ma być na zawsze pogrzebany; okres antysocjalistycznej młodości i lata męskie, lata roz-

bratu z socjalizmem – wymazane z ludzkiej pamięci. A z lat średnich, z lat flirtu i pobratymstwa 

z muzą czerwoną ma być uszyty wielki purpurowy płaszcz, którym się całego Żeromskiego okryje.

Po makabrycznym handlu zwłokami przyszła kolej na handel duchem i nazwiskiem pisarza.

Obrazę schowano skrzętnie, cały ostatni 16-letni okres ideowy Żeromskiego poczęto na 

gwałt retuszować, podczerwieniać, podmalowywać, a tu i ówdzie pokrywać kurzem niecierpliwe-

go zapomnienia. Przez kraj od klanu aż do klanu i od jaczejki do jaczejki poszło namiętne hasło: 

To był człowiek nasz!

Socjalistycznym świetlicom, salom Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego – dawano na-

gminnie wezwanie imienia Żeromskiego. Portrety jego na okolicznościowych socjalistycznych 

akademiach strojono w jednobarwne czerwone wstęgi. Był to atoli tylko wstęp.

Z kolei w oparach fałszu i zakłamania z uciechą wielką nałożono nań całą warstwę marksi-

stowskiego błota w opanowanym przez się aparacie oświatowym.

Poloniści spod jędrzejowiczowskiego znaku, z  komunizującego Związku Nauczycielstwa 

Polskiego (a  ci do dziś stanowią większość) w  wykładach gimnazjalnych okazywali młodzie-

ży nie Żeromskiego, lecz jakąś bezmyślną czerwoną kukłę, pouczając, że był to firmowy so-

cjalista z  zabarwieniem bodaj komunistycznym. Laikom, bezkrytycznej i  bezmyślnej naszej 

08 Antykwariat indd 345 2012-10-31 10:37:38



3
4

6
inteligencji podawano na ucho wieść, że Żeromski był nie tylko zawsze członkiem PPS, ale nawet 

jej Centralnego Komitetu Wykonawczego.

Mniejsza o absurd, mniejsza o dziecinną krótkodystansowość tej bzdury; chodzi wszak o to, 

że zawsze coś z tego między ludźmi zostanie.

Elita tej kohorty gdzieś w naukowym czasopiśmie, czy to przyparta do muru, czy w polemicznej 

szermierce, zawsze, rzecz oczywista, ma w pogotowiu argument: Nigdy nie uważaliśmy Żeromskiego 

za swego człowieka. Niepotrzebnie nas chcecie demaskować. Nie wyważajcie otwartych drzwi.

Ale krecia robota trwa. Zwłaszcza na tak zwanym „odcinku młodzieżowym”. Maturzysta pol-

ski wynosi dziś ze szkoły pojęcie o Żeromskim tak opaczne, że nie wiadomo, co w tej robocie 

podziwiać: szelmostwo czy głupotę.

Różne, czy ułamkowe, czy też rzekomo pełne, biografie Żeromskiego (notabene w dwu trze-

cich z mojej pracy „Stefan Żeromski, dom, dzieciństwo i młodość” bez zapytania „odrzynane” 

i przesyłane mi później z uprzejmymi dedykacjami) też według tej metody przemilczeń i wyol-

brzymień się smaży.

W to mrowisko, w tę Wielką jadowitą Zmowę, w to sprzysiężenie krótkowzrocznych błaznów 

przed rokiem przypadł mi zaszczyt włożenia przysłowiowego kija.

Znając Żeromskiego pochodzenie, wychowanie, mentalność, koleje życia, znając jego nieza-

leżność i jego wielkość, zadałem sobie trud opracowania dziełka, pisanego ze specjalną intencją 

położenia kresu świadomie i metodycznie krzewionemu kłamstwu. Kłamstwu zorganizowanemu, 

zaprzysiężonemu i cieszącemu się wciąż jeszcze protekcją i poparciem.

Za punkt wyjścia obrałem sobie ubożuchne prasowe wspomnienie o Żeromskim niejakiego p. 

Z. (nie przez niego zresztą pisane), w którym znalazł się arcynaiwny passus o rzekomym „mark-

sizmie” Żeromskiego.

Pracy swej dałem tytuł „Żeromski a marksiści”. Dowiodłem w niej, posługując się li tylko 

wynurzeniami i oświadczeniami samego pisarza, że Żeromski programu samego Marksa nie wy-

znawał, a owszem, najistotniejszą jego treść ideową – walkę klas i rewolucję społeczną – zdecy-

dowanie odrzucał.

Rzuciłem nadto światło na trzy okresy twórczości Żeromskiego, obrazując na ich tle jego 

stosunek do marksizmu w ogóle i do Polskiej Partii Socjalistycznej w szczególności.

Nie zataiłem ani nie pomniejszyłem jego zbliżenia z socjalizmem, zaznaczając stanowczo, że 

okres lat 1897–1909 należy „wyodrębnić w życiu Żeromskiego jako okres bliskiego współżycia 

z polskim obozem socjalistycznym i wyraźnego zżycia się z jego ideologią”.

Z uwagi na polemiczny charakter swej broszury rozdział o tej epoce życia Żeromskiego, za-

tytułowany „Pod urokiem Obietnicy Czynu”, potraktowałem w postaci zasadniczych stwierdzeń 

i ustaleń, nie rozwodząc się zbyt szeroko nad tym, w czym mnie urbi et orbi aż nadto wyręczono 

i czemu nikt nie zamierza zaprzeczać. 

Z tychże względów w rozdziale „Nacjonalizm niezależny” zebrałem i przypomniałem obszer-

niej to wszystko, co wszechmocna Zmowa okryła swoim fartuszkiem, stoczyła w błoto niepamię-

ci i od dwunastu lat zaciera w opinii polskiej.

A mówiłem tylko słowami Żeromskiego w niepodważalnych, niezbitych cudzysłowach, aby 

było wyraźnie i dobitnie, aby się usta zakłamane niczego czepić nie mogły. I przytoczyłem słówka 

okrągłe a kąśliwe „Robotnika” do Żeromskiego co do literki.

Choć to był wielki z mej strony nietakt, bo takich rzeczy wspominać nie należy.

Intencją i do pewnego stopnia hasłem przewodnim mej pracy był mocny okrzyk: Dość kłam-

stwa, dość obłudy, dość koślawienia duszy Żeromskiego!

Opracowane przeze mnie uwagi i  stwierdzenia po druku w  odcinkach prasowych uka-

zały się niebawem w  odbitce broszurowej pod niezupełnie ścisłym tytułem „Zarys myśli 
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polityczno-społecznej Stefana Żeromskiego”, który w  przekonaniu moich wydawców brzmiał 

lepiej niż poprzedni „Żeromski a marksiści”.

Prasa polska, a  na jej łamach znawcy twórczości Żeromskiego, jak Zygmunt Wasilewski, 

Władysław Jabłonowski, Adam Grzymała-Siedlecki i inni – potraktowali moją pracę pozytyw-

nie, jako pozycję pożądaną i dodatnią.

Po stronie lewej, w obozie, który Żeromskiego już tak dokładnie do ostatniej kosteczki skon-

sumował, panowało dość długo milczenie wymowne a kłopotliwe. Przeszukiwano zapewne w po-

cie czoła, czy z przytoczonych wyraźnych opinii Żeromskiego nie da się choćby jakiegoś źle po-

stawionego przecinka zakwestionować, ale… daremnie. Wszystkie te rzeczy, tak bardzo niemiłe, 

takie niepożądane, Żeromski mówił przecież naprawdę.

Wreszcie… ozwał się pierwszy głos. Przemówiły „Wiadomości Literackie”. 25 kwietnia 1937 

r. zaryzykowano tam wypowiedzenie tezy arcyciekawej, że to, co Żeromski mówi o całym szeregu 

zagadnień sam od siebie, jest po prostu nieważne. Jego opinie osobiste są dla jego sylwetki ducho-

wej… niemiarodajne. Cytaty, zdaniem „Wiadomości Literackich”, są w ogóle bronią obosieczną, 

bo można z dzieł Żeromskiego posłużyć się dziesiątkiem cytatów innych, wprost przeciwnych. 

Na dowód przytaczają urywki zadań z  „Róży” i  „Przedwiośnia”, wypowiedzianych ustami nie 

Żeromskiego, lecz jego dramatycznych i powieściowych postaci.

Argumentacja tania. O tej to właśnie logicznej lichocie wnioskowania, z lekkim sercem lub 

dla utylitarnej tendencji przypisującej autorowi opinie jego bohaterów, mówił tenże Żeromski: 

„Gdyby autorów pism literackich w sposób tak prosty i niewybredny a bezapelacyjny utożsamiać 

z ich bohaterami, to literatura piękna musiałaby szybko ustać, gdyż autorowie pomaszerowaliby 

do kryminału za złodziejstwo, rozboje, włamania, oszustwa, kazirodztwa, rozwiązłość itd. Takie 

utożsamiania wciąż się jednak praktykują”. (Elegie, s. 122). 

Opierając się na rewolucyjności niektórych bohaterów pisarza, w myśl tej właśnie recepty rade 

by „Wiadomości Literackie” utrzymać na Żeromskim etykietę rewolucjonisty. Z tych względów za 

istotne uważają tamte wypowiedzi, a za zupełnie nieistotne oświadczenie samego Żeromskiego: 

„Oświadczam krótko, iż nigdy nie byłem zwolennikiem rewolucji, czyli mordowania ludzi przez 

ludzi z racji rzeczy, dóbr i pieniędzy”. (Elegie, s. 119). 
Żeromski zatem, konkretyzując to wyznanie, albo nas umyślnie wprowadza w błąd, albo ma 

krótką pamięć, albo nie świadom jest samego siebie. Celniejszą świadomością rozporządzają 

w  tym względzie „Wiadomości Literackie”. Dla zaokrąglenia wyretuszowanej marksistowskiej 

ideologii Żeromskiego jest to niezbędne.

Przypominają dalej te same „Wiadomości Literackie”, że wszakże to Żeromski, a nie kto inny, 

mówił o „deklaracji praw świętego Proletariusza”.

O  tym „świętym Proletariuszu”, zrodzonym notabene w dobie najściślejszych towarzyskich 

aliansów pisarza z socjalistami, mówi się w tamtych sferach i często, i dużo.

Przytoczmy i my coś na ów temat.

Do ludzi różnorakich typów psychicznych przystęp winien być różnoraki i rozmowa w naj-

bardziej zrozumiałym dla każdego języku. Nie powołam się tutaj przeto na Wasilewskich, ale na 

kogoś innego.

Przed niedawnymi laty pisał dużo w „Skamandrze” i żywo się poruszał w sferach literackich 

niejaki p. Brun, narodowości wiadomej i bardzo czerwonych przekonań. Tak czerwonych, że na-

wet jeszcze przed p. Jasieńskim (Zysmanem) przeniósł się do Moskwy i tam w kulturze sowiec-

kiej dygnitarzuje. Jak dotąd – nierozstrzelany.

Onże p. Brun, używający lechickiego imienia Juliana Bronowicza, miał tę zaletę, że napraw-

dę, i to bardzo wnikliwie, znał twórczość Żeromskiego. A pisywał jeszcze za jego życia, kiedy to 

rzeczy dokuczliwych nie krępowano się Żeromskiemu mówić paternoster i kiedy Wielka Zmowa 
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nie zastanawiała się jeszcze, co z tym Żeromskim-fantem ma uczynić – więc pisał szczerze. I otóż 

ten to niepodejrzany, bo i czerwony, i rasowy, p. Brun tak o tym „świętym Proletariuszu” pogaduje: 

„Napisał (Żeromski) kilka pięknych stronic o «świętym Proletariuszu». Dziś jednak można uwa-

żać za pewnik, że socjalistą nigdy nie był. Obdarzony cudownym darem intuicyjnej wiedzy życia, 

najmniej może zrozumienia miał dla myśli przewodniej ruchu robotniczego. Wszelka klasowość, 

a tym bardziej klasowość świadoma, propagowana, podniesiona do godności zasady, ukazywała 

mu się jako nowy rozbiór Polski, tym razem w kierunku poziomym”. ( J. Bronowicz, „Stefana 

Żeromskiego tragedia pomyłek”).

Jednym z najbardziej typowych „chwytów” w nielojalnej szermierce jest imputowanie prze-

ciwnikowi twierdzeń, których ten bynajmniej nie wypowiedział. W lewicowej nagonce, jaką wy-

danie broszury mej rozpętało, ten rys jest bodaj najbardziej charakterystyczny. Raz po raz operuje 

się naciąganiem faktów, nieścisłością lub wyraźnym kłamstwem, polegając na lenistwie i ubóstwie 

intelektualnym czytelnika, który po omawiany dokument nie sięgnie i nie sprawdzi.

Ten łańcuszek rozpoczęły też same „Wiadomości Literackie”, przypisując mi chęć wmówie-

nia w czytelnika, że Żeromski był antysemitą.

W pracy mej ani takiego twierdzenia, ani takiej sugestii, oczywiście, nie ma. Lecz… co to 

szkodzi?

Badacz twórczości Żeromskiego, szanujący własne nazwisko, którym swe prace sygnuje, po-

dobną supozycją ostatecznie by się zdyskredytował.

O twórczości Żeromskiego można powiedzieć nieomylnie jedynie to, że zagadnienie żydow-

skie w niej nie występuje. Nadto stwierdzić można konkretnie, że nie jest ona filosemicka.

Nie stworzył nam Żeromski żadnej odmiany Jankla Cymbalisty, a nieliczni Żydzi, występują-

cy w jego dziełach, traktowani są w ujęciu obojętnej groteski. Twórczość ta zachowuje w stosunku 

do Żydów wyraźny dystans, równoległy z dystansem zachowywanym przez pisarza względem 

nich w stosunkach towarzyskich nawet w średniej epoce życia, mimo przesycenia tym elementem 

środowisk socjalistycznych, z którymi wówczas współżył.

Polak o tak wszechstronnej skali zainteresowań sprawami swej ojczyzny, jakim był Żeromski, 

z pewnością i tego zagadnienia w duchu swym nie pominął. W latach ostatnich i ta kwestia mu-

siała być przedmiotem głębokiej jego rozwagi, ale jej nie dał wyrazu. Może nie zdążył. Pewien 

ślad zastanowień tych znajdujemy w ostatnim jego dziele – „Przedwiośniu” – w uwagach o nie-

produkcyjności getta i wyraźnie sformułowanym twierdzeniu, iż w razie opanowania Polski przez 

komunizm Żydzi zagarnęliby w ręce całą władzę „ponad zburzyszczem wszystkiego”.

Zdanie to, dla pełnego obrazu myśli politycznej Żeromskiego niepozbawione wagi, przytoczyłem 

z lakoniczną uwagą, że jest ono dowodem „rozumienia przez Żeromskiego także i kwestii żydowskiej”.

Mam przekonanie, że jasne „rozumienie kwestii żydowskiej” jest przede wszystkim udziałem 

samych Żydów. Nie jest to jednak dostateczną przyczyną, byśmy ich przez to pomawiali o… 

antysemityzm.

Jeśli wszelako „Wiadomości Literackie” chciały przez to wyrazić, że antysemityzm musi być 

logicznym następstwem „rozumienia kwestii żydowskiej” u każdego Polaka – nie pozostaje nam 

nic innego, jak złożyć broń i potraktować to jako… cenne, choć mimowolne, wyznanie.

W ostatnim pchnięciu szpadą stwierdzają „Wiadomości Literackie”, że „myśl polityczno-spo-

łeczna Żeromskiego jest zbyt wielostronna i skomplikowana, aby ją można było wyłożyć i wytłu-

maczyć w jednej… broszurze”.

Pozorny ten zarzut sprawia mi wielką satysfakcję i uważać go muszę za rzetelny i namacalny 

sukces tejże broszury.

A więc nareszcie! Nareszcie – po dwunastu latach skrupulatnego przykrawania Żeromskiego 

do ram zjawiska jednostronnego, szablonowego, formułkowego – wyznanie, że jest on jednak 
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wielostronny i skomplikowany, a więc nie taki, jakim go Wielka Zmowa w tanim gipsie odlewa.

Równocześnie z „Wiadomościami Literackimi” ozwały się najbardziej zainteresowane i naj-

większe nożyce – komunizujący „Dziennik Poranny”, główny organ Wielkiej Zmowy, okupującej 

Żeromskiego na terenie szkoły. Zawtórował mu w czerwcu socjalistyczny „Dziennik Ludowy”.

Oba artykuły, podobne w treści, ociekają po prostu żółcią i konwulsją oburzenia.

O  co chodzi najbardziej – wiadomo: o  przytoczenie obelżywego dla pisarza artykułu 

„Robotnika”. Ale o tym się nie wspomina. Natomiast i  tytuły, i  treść krzyczą: „Endecy kradną 

Żeromskiego!”

Ratujmy zatem Żeromskiego. Proletariusze wszystkich krajów, mobilizujcie się! Na odsiecz! 

Na odsiecz! Trzeba odbić ukradzionego Żeromskiego.

Oczywiście – fałsz od początku do końca.

Nigdzie w pracy swej ani słowem, humorystycznie nawet, nie twierdzę, by Żeromski był na-

rodowym demokratą lub by się demokracja narodowa do niego przyznawała. Dając świadec-

two prawdzie, że w czasie wojny Żeromski zajmował wspólną ze stronnictwem tym platformę 

polityczną (wyraźnie: polityczną) i przytaczając własne Żeromskiego opinie, w których tę poli-

tyczną zasługę tego stronnictwa podnosi – podkreśliłem niewątpliwą przedwojenną i powojenną 

rozbieżność obu stanowisk społecznych. Rozwijając nad miarę bodaj obszernie syndykalistycz-

ny program społeczny Żeromskiego, wyłożony w dwu jego powojennych „manifestach”, nawet 

w najbardziej ubogich duchem czytelników nie mógłbym wpoić przekonania, że jest to program 

społeczny „endecki”. Z całą skrupulatnością zanotowałem nawet zaatakowanie przez pisarza jego 

„endeckich” wojennych sprzymierzeńców politycznych za stanowisko zajęte w sprawie reformy 

rolnej.

Cały ten obłudny jazgot liczy, rzecz naturalna, na naiwność swej trzódki czytelniczej, która to 

wszystko przyjmie na kredyt, bo omawianej rzeczy nie zna i nie pozna.

Krzyczmy zatem: „Kradną nam Żeromskiego!”

„Dziennik Ludowy” przypomina tu nieuczciwego kmiotka, pozwanego przez sąd za woranie 

się w grunty gromadzkie. Gdy sąd zwraca gromadzie jej własność, złodziej krzyczy, że go sąd 

okradł.

A  to zaoranie i  otoczenie socjalistyczną miedzą dziedzin duchowych „gromadzkiego” 

Żeromskiego zdawało się już tak pewne i przedawnione.

Na podobny analfabetyzm czytelnika obliczone jest również zdanie „Dziennika Porannego”, 

iż za prosty przypadek uważam fakt, że najbliższymi przyjaciółmi Żeromskiego byli Stróżecki 

i Machajski, „których działalność i fizjonomia polityczno-społeczna była chyba dość wyraźna”. 

Tu już wypowiada się wyraźnie tendencja polityczna komunizującego organu i  rasa pióra, 

która te uwagi kreśli.

Tendencja tego zdania jest przewrotna, podsuwa bowiem wymowną sugestię, że najlepiej nas 

pouczy, kim był Żeromski, fakt, jakich sobie dobrał przyjaciół, a więc: Stróżeckiego, wybitnego 

socjalistę o poważnych wahaniach w zakresie programu niepodległościowego, i Machajskiego, 

skrajnego komunistę, autora hasła: „Dołoj gramotnyje!”

Sugestii tej nie zawaham się nazwać zwykłym szelmostwem, bo tylko na takie miano zasługuje.

Jaka jest prawda? Kiedy Stróżecki i Machajski byli przyjaciółmi Żeromskiego?

Wówczas, gdy Stróżecki nie był socjalistą, a Machajski pracował wspólnie z Żeromskim nie-

podległościowo i przed swym zasadniczym zwrotem ideowym miał w sobie iście chłopski upór 

konserwatywny.

Przyjaciół tych poznał Żeromski w Kielcach, w szkole. Ze Stróżeckim stracił kontakt du-

chowy już w zaraniu czasów studenckich, zrażony jego socjalizmem (r. 1887), a z Machajskim 

bezpośrednio po jego przekonaniowym przełomie pod wpływem rosyjskich eserów (r. 1892). 
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Wówczas to, spotkawszy go w Zurychu, daje wyraz swej goryczy, że skończyła się ich przyjaźń, bo 

„on inaczej myśli, a ja inaczej”, bo Machajski „zarzuca mi wstecznictwo, konserwatyzm, filisterię”.

Gdzie indziej pisze: „Łudziłem się, że to umysł i serce, a to jeden z wielu postępowców, wy-

śmiewających dziś to, za co wczoraj gardło dawał”. I konkluduje: „Ja z nim obecnie nic prawie nie 

mam wspólnego”.

„Nic wspólnego” właśnie przez to i  o  to, czym się chce chytrze tłumaczyć główny motyw 

przyjaźni Żeromskiego z wywrotowcem Machajskim.

Oto jest talmudyczna moralność argumentacji Wielkiej Zmowy ZNP. Proweniencję tej mo-

ralności wywodzi najdosadniej tytuł artykułu.

Człowiek obcy zawsze się zdradzi językiem, choćby nim władał jak najprecyzyjniej. Inteligent 

kultury polskiej, a obcego pochodzenia, zdradza się tym, że mówi albo nazbyt poprawnie, albo ope-

ruje pewnymi formami językowymi za śmiało. Ta superliteracka krasomówcza maniera, stosowana 

w mowie potocznej, jest nam aż nadto znana. Równie zdradliwe jest zbytnie „zadufanie” w opero-

waniu swoistą rodzimością pewnych zwrotów, które mają zawiłą genealogię i niebezpieczne tajem-

nice. Szczególną łatwość potknięcia się nastręcza tu grupa ludowych przysłów, tzw. locutions suivants, 
powiedzeń zwykłych, kształtowanych tradycją lokalną, doświadczeniem zaścianka – zwrotów czysto 

narodowych, własnych, przez rodzimy intelekt tylko bez klucza rozumianych. Z nieumiejętnego po-

sługiwania się tymi hieroglificznymi zwrotami, których sensu i pochodzenia się nie dociekło, urastają 

tzw. szmoncesy w postaci: „Pies szczeka, a Pan Bóg kule nosi” lub „Chłop strzela jak wół do karety”. 

Taki cenny „szmoncesowy” tytulik nosi artykuł „Dziennika Porannego”. Brzmi on: „Od rze-

myczka do kamyczka”. 

Co ma oznaczać – pozostanie to tajemnicą rasowego pióra, które ów dziwoląg bez treści 

i sensu utworzyło.

Istnieje chłopskie przysłowie: „Od rzemyczka do koniczka”, ilustrujące doskonalenie się 

w rzemiośle złodziejskim, kiedy nieuczciwy parobek, począwszy od kradzieży rzemienia z uprzę-

ży, gdy mu to długo uchodzi bezkarnie, kradnie nareszcie i samego konia. Trudno przecież dopa-

trzeć się ewolucji złodziejskiego kunsztu w przejściu z rzemienia na kamyki.

Coś się nam tutaj nie udało, choć to niby jesteśmy związkiem nauczycieli i  o Żeromskim 

polonistycznie radzibyśmy mędrkować.

Artykuły w obu dziennikach – „Porannym” i „Ludowym” – podpisują pp.: Świecki i Słucki. 

Od owych false-Świeckich i false-Słuckich roi się dzisiaj w Polsce. Znamy tych panów Lidzkich 

i Radzkich na wylot.

Artykuł o rzemyczku i kamyczku na przykład płodziło zręczne kobiece pióro autentycznej 

córki b. posła Icchaka Grünbauma, syjonistycznego działacza, który nam niegdyś w sejmie Wilno, 

Lwów i Gdańsk mściwie odbierał.

Pani ta jest żoną pewnego oświatowego działacza z czasów jędrzejowiczowskich, który agita-

cyjne wypady (zdolniejszej od siebie) małżonki okrywa ze swej strony przejrzyście antykościel-

nym pseudonimem „Świeckiego”.

Jak silną jest penetracja Wielkiej Zmowy, jaką zapobiegliwość i spryt w kreciej walce umie 

ona roztaczać, dowodzi fakt, że „Życie Literackie”, organ Towarzystwa Polonistów RP, stojąc 

przed zagadnieniem, czyim rękom przekazać zreferowanie mej broszury, powierzyło ocenę jej 

właśnie firmie „Świecki”, której napaść na pracę mą była z łamów komunizującego „Dziennika 

Porannego” od miesięcy już znana.

Tu zauważyć należy, że broszurę mą wydała swym nakładem „Biblioteka Polska” i że taż sama 

„Biblioteka Polska” wydaje swym nakładem „Życie Literackie”.

W danym wypadku dziwnie ta firma nakładowa przypomina owego ogrodnika, który ukoń-

czywszy w rzetelnym trudzie pracę sadzenia drzewek, szuka siekiery, aby je gracko pościnać.
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Kulisy i sprężyny tego incydentu muszą być szczerze zabawne.

Najwięcej mozołu poświęca się tam zohydzeniu poglądu, że Żeromskiego zbliżyła do so-

cjalizmu nie marksistowska doktryna społeczna, lecz program niepodległościowy, że, zdaniem 

mym, jak się firma „Świecki” wyraża: „w polskim ruchu socjalistycznym był Żeromski chwilowym 

gościem, który sądził, że wyrąbie Polsce okno na jasne światło dnia niezawisłego bytu”, że w ten 

sposób pomawiam niejako Żeromskiego o używanie socjalizmu jako narzędzia do niepodległo-

ściowej koncepcji politycznej. Ano – trudno i darmo, uderzam się w piersi i przyznaję: pomawiam 

o to Żeromskiego. Pomawiam, bo tak było, choćby się to czcigodnemu małżeństwu false-Świec-

kim najokrutniej nie podobało. 

I  znów przytoczę tu zdanie bliskiego im krwią, kolorem i  duchem, czerwonego Juliana 

Bronowicza z domu Bruna, który na ten temat tak rzecze: „Wszelka klasowość, a tym bardziej 

klasowość świadoma, propagowana, podniesiona do godności zasady, ukazywała mu się jako nowy 

rozbiór Polski, tym razem w  kierunku poziomym. Ideą, w  której jak w  soczewce zbiegają się 

wszystkie uczuciowe i intelektualne zainteresowania Żeromskiego, była niezmiennie najszerzej 

pojęta wszechpolskość. Cała jego praca literacka i publicystyczna jest niezmordowanym zbiera-

niem Polski, skrzętnym poszukiwaniem w przestrzeni i w czasie wszystkich jej elementów skła-

dowych. Proletariat mógł w  pewnych chwilach przykuwać uwagę Żeromskiego, podobnie jak 

wszelki inny klasowy lub terytorialny odłam narodu, jak szlachta, chłopi, jak ostatnio inteligencja 

lub Kaszubi – zawsze tylko od tej strony: co dasz ojczyźnie, co wniesiesz do wspólnego skarbca”. 

( J. Bronowicz, „Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek”).

A może by tak dla odmiany posłać do Moskwy rękawicę i pozwać na udeptaną ziemię tego 

„Bronowicza”, że tak psuje robotę. Toż to istny Wallenrod komunistyczny.

Cały ów elaborat, niepoważny, popędliwy, dziedzicznie namiętny i nieprzyzwoicie zgorączko-

wany, dziwnie nie harmonizuje z poważnym tytułem periodyku, w którym mu dano taką łatwą 

gościnę.

Dowód karnej reakcji na rzucone hasło mamy też w  grudniowym zeszycie miesięcznika 

„Nowa Książka”, który aż w dwu swych głosach daje wyraz swemu wielostronnemu niezadowo-

leniu z mej pracy: w ocenie literackiej p. K. Wyki i w przeglądzie dorobku naukowo-literackiego 

za rok 1937 pióra p. J. Krzyżanowskiego.

P[an] Wyka zżyma się na nią, na wszelki sposób wskazując różne jej skazy.

Spróbujemy wyeliminować te zarzuty i przejrzeć pod światło dnia.

W pierwszym rzędzie niemile razi p. Wykę dysproporcja w potraktowaniu etapów rozwoju 

ideologii Żeromskiego, tzn. że „te etapy… które go wiążą z socjalizmem, w ogóle z tzw. lewico-

wymi formacjami uczuciowości społecznej, ujęte są bardzo szkicowo, natomiast bardzo szeroko... 

co z nieliterackiej działalności Żeromskiego prawica polityczna zapisać może na swoje dobro”. 

Zarzut to słuszny formalnie, ale nie subiektywnie. P[an] Wyka zdobywa się na tyle bezstron-

ności, że nie zarzuca mi, bym coś ukrywał, przemilczał czy przeinaczył, lecz że relacja o pewnej 

epoce rozwoju ideologii Żeromskiego ma ujęcie szkicowe. Istotnie – przyznaję, że tysiąckrotnie 

wentylowanego okresu zbliżenia z socjalizmem nie rozwodniłem krasomówczą frazeologią i wię-

cej światła rzuciłem na to, „o czym się nie mówi”. Wrażliwość na tę dysproporcję, uzasadnioną, jak 

zaznaczyliśmy, formalnie jest przecież symptomatyczna, jeśli ją zestawimy z zupełnym brakiem 

wrażliwości w zetknięciu ze studiami nad Żeromskim, które tak pożądanej proporcji w ogóle nie 

ujawniają z tej prostej przyczyny, że materiał, z którego by mogła wypływać, jest w nich całkowi-

cie pominięty.

Zupełnie niezrozumiałym natomiast wydaje nam się zwrot o  momentach działalności 

Żeromskiego, które „prawica polityczna zapisać może na swoje dobro”. Mieliśmy dotąd przeko-

nanie, że wszelkie dodatnie czy ujemne pozycje działalności indywidualności prawdziwych – a do 
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takich wolno chyba Żeromskiego zaliczyć – zapisywać należy na ich własny dodatni czy ujemny 

rachunek.

Zaznacza dalej p. Wyka: „Nawet z tak zmieniającym proporcje ujęciem można by się ostatecz-

nie pogodzić, gdyby autor dostarczył jakichś nowych faktów, dokumentów, które przywykliśmy 

otrzymywać zazwyczaj od tak doskonałego znawcy Żeromskiego, jakim jest Piołun-Noyszewski. 

Niestety i tu zawód: odświeżanie sporów orientacyjnych z czasów wojny i cytatowe wariacje na 

temat wspomnień M. Kozłowskiego o rzeczpospolitej zakopiańskiej”.

Zastanówmy się: o co właściwie chodzi? O Żeromskiego duchowy konterfekt, czy o lęk przed 

wznowieniem wojennych orientacyjnych sporów. Mamy wrażenie, że o pierwsze, a nie o drugie.

Jeśli chodzi o ów lęk, przekonani jesteśmy, że wchodzi tu w grę zbyt daleko posunięte prze-

czulenie. Obawa to nieaktualna i  spóźniona. Rzeczy te należą już do historii i można mówić 

o nich bez roznamiętnienia. I właśnie dlatego, że jest to już historia, wolno z  jej tła dobywać 

plastyczny portret duchowy Żeromskiego. Inaczej nie moglibyśmy mówić ani o przeciwstawności 

ideowej romantyków w epoce towianizmu, ani o ideologii pozytywistów, boć byłoby to w gruncie 

rzeczy… odświeżaniem starych swarów o podkładzie ideowo-politycznym.

W tłumaczeniu na język potoczny ten wariant niezadowolenia mówi mniej więcej: „Autor 

broszury, rzucając światło na drogi rozejścia się Żeromskiego z  socjalizmem, zadał sobie trud 

niepotrzebny, przytoczył bowiem fakty powszechnie znane i nic nam nowego nie powiedział”.

Czyż znane? Niewątpliwie. Ale komu? Znane są p. Wyce i jeszcze 40-tu ludziom w Polsce, 

którzy się Żeromskim zajmują niepowierzchownie, z  których jednak trzy czwarte należy do 

Wielkiej Zmowy, dbającej pilnie, aby te rzeczy „znane” nie były poznawane, aby Żeromski sfał-

szowany był wciąż i literacką, i wychowawczą monetą obiegową.

Jak dalece wydobycie z dna dusznej skrzyni owych rzeczy nie nowych i tak rzekomo znanych 

było potrzebne, dowodzą choćby listy od młodzieży gimnazjalnej klas wyższych, listy ze wzrusza-

jącą podzięką, wyrażaną mi za ujawnienie tego, co szkoła przed młodzieżą ukrywa.

W  zarzutach dalszych sugeruje p. Wyka, że autorowi broszury najwidoczniej brak dosta-

tecznej znajomości syndykalizmu francuskiego, skoro sądzi, że utopijne hasła Żeromskiego były 

przetworzeniem zasad tegoż syndykalizmu „na polską potrzebę”, gdy tymczasem były one tylko 

odtworzeniem haseł tamtych. 

Odrzućmy złośliwostkę i przejdźmy do obu poruszanych pojęć: odtworzenia i przetworzenia. 

Otóż Żeromski świadomie i stanowczo chciał syndykalizm francuski nie tylko odtworzyć, ale też 

i przetworzyć, chciał uzupełnić i wzbogacić jego podstawy ideowe.

Ruch syndykalistyczny we Francji z ducha swego jest prądem społecznym par excellence ko-

smopolitycznym, wyjałowionym doszczętnie z wszelkiego patriotyzmu. Na tę niebezpieczną dla 

interesów narodowych jego cechę zwrócił Żeromski pilną uwagę i dlatego ową polską „wersję” 

ruchu syndykalistycznego rad by mieć jak najbardziej polską, z polskiego ducha poczętą, przesy-

coną do głębi ofiarnym, ekstatycznym nieledwie wyczuciem interesu narodowego, bo tylko na tej 

zasadzie zmontowany syndykalizm jest odpowiedni „na polską potrzebę”.

Jeśli p. Wyka różnicy żadnej w tym nie dostrzega, to… szkoda.

Inną skazą mej pracy ma być rzekome rozpatrywanie ideologii Żeromskiego w oderwaniu od 

tła, jakie dla niej stwarza jego twórczość.

Zarzut to bardzo elastyczny i rozciągliwy. Można go aplikować wszędzie, zawsze i każdemu, 

choćby nawet było inaczej. Zawsze się znajdzie jakaś furtka interpretacyjna, która go uzasadni.

To oderwanie od tła wygląda w pracy mej w  ten sposób, że od r. 1909 zwłaszcza poglądy 

Żeromskiego, zarówno społeczne, jak polityczne, rozpatrywane są z drobiazgową równoległością 

z  jego pracami literackimi. Poczynając od „Nawracania Judasza”, twórczość pisarza brana jest 

z tego punktu widzenia książka po książce, dzieło po dziele, publikacja po publikacji i ilustrowana 
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z największą oszczędnością słowem autora broszury, a z nieproporcjonalną do jej rozmiarów roz-

rzutnością w zakresie cytat z tych dzieł. W cytatach tych zawarte jest wszystko, co w dorobku 

Żeromskiego było w danej materii jego wypowiedzią istotną, osobistą i własną. Trudno tu mówić 

o jakimś „oderwaniu” od twórczości pisarza.

Ten sam zeszyt „Nowej Książki” w przeglądzie za rok 1937, pisanym przez J. Krzyżanowskiego, 

taką dosadną o pracy mej przytacza uwagę: „Z pisarzy oryginalnych… doczekał się… Żeromski 

wreszcie biografii popularnej, ładnie przedstawiającej, zwłaszcza młodość pisarza, oraz nadmier-

nie uproszczonego i wskutek tego nieprawdziwego zarysu ideologii polityczno-społecznej. Prace 

te to: S. Adamczewskiego «Stefan Żeromski, zarys biograficzny» i  S. Piołun-Noyszewskiego 

«Zarys myśli polityczno-społecznej Stefana Żeromskiego»”.

Na wstępie uprzejmy w  stronę p. Krzyżanowskiego ukłon za mimowolnie poprzez pracę 

Adamczewskiego zrobiony mi komplement. Jak bowiem sam autor biografii popularnej lojal-

nie stwierdza, ta „ładnie przedstawiona” młodość pisarza jest streszczeniem opisu tejże młodości 

w pracy mej o „Domu, dzieciństwie i młodości” Żeromskiego.

Wróćmy jednak do zarzutu, jaki tu pada. P[an] Wyka widzi w opracowaniu mym tylko dys-

proporcję, p. Krzyżanowski natomiast aż… „nieprawdziwość”. I tu będziemy musieli znów przejść 

do analizy różnych poziomów wrażliwości.

Zestawienie dwu prac o temacie bardzo pokrewnym i zaopatrzenie jednej z nich komplemen-

tem, a drugiej naganą, ma tutaj wszelkie cechy przeciwstawienia. Wypływające z przeciwstawień 

opinie są wówczas tylko realne, gdy i tu i tam tą samą posługujemy się miarą. Przy miarach róż-

nych, przy różnej skali wrażliwości – oceny mylą. A taką nierówną skalą posługuje się właśnie p. 

Krzyżanowski.

Gdy bowiem nieprawdziwym nazywa się obraz, sprowadzający do ram właściwych szczegó-

ły, nadmiernie dotąd wyolbrzymiane, a odsłaniający cały kompleks szczegółów, systematycznie 

ukrywanych – daje tym dowód wrażliwości zbyt przeczulonej. Gdy jednocześnie nie dostrzega 

żadnych „uproszczeń” w pracy komplementowanej – jest to już pewna atonia tej wrażliwości. 

A do takich „uproszczeń” musimy zaliczyć fakt, że wspomniana biografia popularna, rzucając 

dostateczne i prawdziwe światło na drogi zbliżenia się Żeromskiego z socjalizmem w środkowej 

epoce jego życia, nie znajduje ni miejsca, ni czasu, by je rzucić na drogi rozejścia się z tym ruchem, 

unikając wyraźnych stwierdzeń i woalując konkretne ewolucje.

Tego p. Krzyżanowski nie dostrzega. Jest to dlań obraz prawdziwy.

Rozumie niewątpliwie, że biografia ta, pomyślana jako pomoc szkolna, nie przeszłaby w in-

nym ujęciu przez „ucho igielne” oficjalnej polityki oświatowej, w której Wielka Zmowa ZNP tyle 

ma jeszcze przekopów i podkopów. I decyduje wciąż, jak wiedza o Żeromskim ma być młodzieży 

dawkowana.

W tym to zamyka się tajemnica owych klinicznych znieczuleń i przeczuleń.

Bo… okupacja nad Żeromskim trwa. I musi być utrzymana!

Stanisław Piołun-Noyszewski
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Zmarł w wieku 97 lat, całym życiem służąc idei nie-

podległej Polski i Kresom Wschodnim. Był pisarzem, hi-

storykiem, żołnierzem podziemia niepodległościowego, 

więźniem sowieckich łagrów i wykładowcą akademickim. 

Jego postać uwiecznił Aleksander Sołżenicyn na kartach 

Archipelagu Gułag. 

Jerzy Węgierski urodził się 13 lutego 1915 r. 

W 1938 r. ukończył Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej 

Politechniki Lwowskiej. Od 1942 r. był żołnierzem AK 

pseudonim „Antek”, „Mak”, „Radosław”. Organizował 

i  dowodził rejonem wiejskim IV (Winniki) Dzielnicy 

Wschodniej Inspektoratu Lwów-miasto. W 1944 r. orga-

nizował 2. pluton 14. Pułku Ułanów AK na terenie pod-

lwowskiego przysiółka Druga Wólka. W  czasie akcji „Burza” w  dniach 22–27 lipca 

1944 r. walczył na przedpolach „Wiernego Miasta”. 

Podczas drugiej okupacji sowieckiej był oficerem informacyjnym organizacji NIE. 

Aresztowany przez NKWD 14 lutego 1945 r., przeszedł ciężkie śledztwo i  tortury 

w lwowskim więzieniu przy ul. Łąckiego, a następnie został skazany na 10 lat gułagu. 

W czasie pobytu w sowieckich łagrach Węgierski poznał Aleksandra Sołżenicyna, z któ-

rym mieszkał w jednym baraku. Pracowali razem w tej samej brygadzie. Uczestniczył 

w buncie więźniów w obozie w Jekybastuzie. Ostatecznie pod koniec 1955 r. uzyskał 

zezwolenie na wyjazd do PRL. Rodzinny Lwów, anektowany przez Związek Sowiecki, 

był już dla niego niedostępny. 

Węgierski osiedlił się na Śląsku. Doktoryzował się na Wydziale Górniczym 

Politechniki Śląskiej, habilitował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki 

Krakowskiej. Działał w  „Solidarności”. Na początku stanu wojennego przeszedł na 

emeryturę. W latach 1982–1989 angażował się w prace Biskupiego Komitetu Pomocy 

Uwięzionym i Internowanym w Katowicach.

Został odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim oraz Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi 

z Mieczami, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Krzyżem Drugiej Obrony Lwowa. Był au-

torem dziewięciu książek i  wielu artykułów naukowych oraz wspomnień o  dziejach 

Lwowa w  czasie II wojny światowej i  tamtejszej konspiracji niepodległościowej:  

ZWZ-AK, NIE i NOW-NSZ. 

Zmarł 4 czerwca 2012 r.

śp. 

prof. Jerzy Julian Węgierski
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Aleksander Sołżenicyn następująco opisał jego sylwetkę i pełną narodowej dumy 

postawę w łagrze podczas protestu głodowego więźniów. Strajkujący stopniowo wykru-

szali się i ostatecznie jedynym człowiekiem zdecydowanym na kontynuację głodówki 

pozostał sam Węgierski: 

-

-

-

-

-

Redakcja
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Zakazana książka. Uczestnicy 
drugiego obiegu 1977–1989 

Parafrazując tytuł, można napisać, że to zadziwiająca książka 

jak na pracę, która aspiruje do miana naukowej. Chwilami jawi 

się ona raczej jako efekt bezradności i niewiedzy autora. „Tylko 

jak to dzisiaj systematyczne badać?” – zastanawiał się (s. 262). 

„To wszystko jest trochę niesprawdzalne, ale nie musi być od 

rzeczy” (s. 286, przyp. 124); „Na bardziej wnikliwe porównania 

nie starcza w tej chwili sił” (s. 19); „I ja na pewno przepuściłem 

coś ważnego” (s. 305); „Nie udało się tak dobrze jak planowałem” 

(s. 308); „Przecież nie zbilansowałem w sposób optymalny narracji, nie rozłożyłem sprawiedli-

wie przykładów […], nie wymieniłem nawet wszystkich ważnych osób w to zaangażowanych” 

(s. 18)… Takie postawienie sprawy zabezpiecza przed ewentualnymi zarzutami dotyczącymi se-

lektywności i niepełności opracowania. Nie przystoi jednak poważnemu badaczowi. W zamian 

udało się ustalić, że „papier nie jest lekki” (s. 236), „rachunki wpisywano do zeszytów lub na luźne 

karteczki” (s. 249), a kolporterzy „z mozołem wnosili swoje kwadratowe pakunki na piętra kamie-

nic i bloków mieszkalnych” (s. 236).

Takie odkrycia i wnioski na tym poziomie okazują się specjalnością całej publikacji. I  tak: 

„w polskich zrywach niepodległościowych konspiracja odgrywała ważną rolę, poprzedzała po-

wstania, była formą działania w czasach podległości” (s. 23); „W PRL nie można było o wielu 

rzeczach pisać wprost” (s. 22); „Treści oficjalne miały, jak wiadomo, służyć umacnianiu władzy, 

w taki sposób je serwowano” (s. 23). Rzeczywiście, „jak wiadomo”, i dlatego dr Paweł Sowiński 

wnosi w dzieje „bibuły” w sumie niewiele ponad to, co jest oczywiste, nawet dla laików, i od dawna 

powszechnie znane. „Maszynopis – używano wówczas maszyny do pisania – czasem trzeba było 

głęboko ukrywać przed policją w obawie przed rewizją i konfiskatą materiałów” (s. 149); „Na 

sprzęcie państwowym, między innymi właśnie w Olsztynie, powielano setki druków Solidarności” 

(s. 178); „W wielkich miastach grunt pod taką działalność był solidniejszy” (s. 56). Brak pogłę-

bionych perspektyw badawczych spowodował, że treść pracy wypełniły skądinąd sympatyczne 

opowieści, jak np. ta o czynnym udziale w „drugim obiegu” anonimowego pana Wacka, „kierowcy 

żuka, zaopatrzeniowca, który trzy razy w tygodniu objeżdżał służbowo podwrocławskie osady. 

W  mieście brał od znajomego kolportera znaczki, kalendarze, trochę gazetek i  kilka książek” 

(s. 232).

Autor przyjął punkt widzenia socjologa i dlatego – w przeciwieństwie do „miłośników histo-

rycznej dokładności” (s. 30) – nie przywiązywał większej wagi do danych, dat i faktów. „Po 1980 

roku niezależna aktywność wydawnicza zyskała zasięg masowy. Później jednak szeregi ruchu dra-

matycznie stopniały – możemy mówić o niepewnych kilkudziesięciu, a może tylko kilkunastu ty-

siącach w latach po wprowadzeniu stanu wojennego” (s. 31). Kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, 

właściwie co to za różnica… W przypisie na tej stronie pojawiła się informacja, że owa wielkość 

– kilkadziesiąt tysięcy – i tak pozostaje „bardzo orientacyjna”, bo „właściwie nie jest oparta na 

wyliczeniach, ale na intuicji wynikającej z kilkuletniego doświadczenia badawczego oraz opinii 
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innych autorów”. Oby intuicja nie stała się – mimo wszystko – głównym narzędziem uprawia-

nia nauki… W innym miejscu dr Paweł Sowiński, wypowiadając się o  liczebności środowiska, 

stwierdził: „Nie ma ścisłych wyliczeń” (s. 30), a zaraz potem – nie wiadomo, na jakiej podstawie 

– napisał o tysiącosobowej grupie przed narodzinami „Solidarności”.

Lekceważący stosunek do szczegółów sprawił, że miejsce – niechby nawet fragmentarycz-

nych, lecz przynajmniej konkretnych – wyliczeń i ustaleń zajęły puste ogólniki. „Otwarte spo-

tkania czytelników z  autorami drugiego obiegu nie odbywały się często” (s. 158); „Sieć mili-

cyjnych kontroli drogowych z pewnością odgrywała pewną rolę w walce z  siecią kolporterów”  

(s. 234–235); „Władze przechwyciły wówczas [po 13 XII 1981 r. – J.B.] dużo książek i  inter-

nowały wielu ich producentów” (s. 44). Historyk nie podjął się uściślenia faktów, liczb i  dat, 

przekonany o daremności wszelkich wysiłków. „Ile było takich ciężarówek? Nie sposób już dziś 

dociec” (s. 109); „W ukryciu musiały działać setki punktów drukarskich. Nie da się dziś dokładnie 

policzyć maszyn, jakimi dysponowało podziemie wydawnicze” (s. 188).

Autor zaproponował także nowe standardy jeśli chodzi o  „naukowy” język publikacji. 

Zarzutem nie jest wartki styl i tempo akcji, owe – zapowiedziane na wstępie – „efekty drama-

turgiczne” (s. 8), a  takie nagromadzenie kolokwializmów, że chwilami nieomal deprecjonują 

one pracę i samego doktora jako badacza. „Morze Bałtyckie oprócz dorszy i śledzi dostarczało 

okazji do niezwykłych kontaktów między ludźmi” (s. 92); „Za każdym razem były duże nerwy, 

jak podczas ważnej gry hazardowej” (s. 111); „Dzięki dużym i małym rybom kolportażu książki 

rozpływały się szybciej po całym akwarium” (s. 219); „Piotr Stelmasiński, też sadownik, jeździł 

regularnie sprzedawać owoce do miasta, na wieś przywoził natomiast owoce zakazane” (s. 234); 

„Marynarze – niesłusznie kojarzeni jedynie z przemytem kurtek ortalionowych i podobnych pro-

hibitów” (s. 84) – to jedynie przykłady. Tekst uzupełniły prawdy filozoficzne: „Cenne przedmioty 

raczej zmieniają właścicieli niż przepadają na zawsze” (s. 247). Zdanie: „Inteligencja stymulowała 

więc ważne procesy społeczne, była w  ich awangardzie” (s. 20) brzmi natomiast niczym kla-

syczny przykład komunistycznej nowomowy. O łatwym uleganiu panującym modom świadczy 

posługiwanie się angielskimi słowami i zwrotami, takimi jak: „underground” i „undergroundowy”  

(s. 242 i  288), „pocket-book” (s. 86), „face to face” (s. 67), „my home is my castle” (s. 238). 

Nieuzasadnione wydaje się używanie określenia „policja” (s. 47, 151, 191 i 236), a nie – w zależ-

ności od kontekstu – milicja, Służba Bezpieczeństwa czy policja polityczna.

Na dobór postaci i sposób ich przedstawienia wpływała niewątpliwie przynależność do okre-

ślonego nurtu tzw. opozycji politycznej w PRL. Zdaniem dr. Pawła Sowińskiego „jedni szukali 

korzeni w  historii Polski, inni, jak Jacek Kuroń, w  literaturze psychologicznej, pedagogicznej, 

socjologicznej, w etyce chrześcijańskiej” (s. 21). Może po prostu nie zdołał zapoznać się z treścią 

programu, znanego obecnie jako „List otwarty do partii”, czy choćby z podstawowymi elementa-

mi biografii współautora dokumentu… 

Do wypowiedzi i przeżyć niektórych osób lubił się odwoływać i robił to stosunkowo często, 

podczas gdy o „niewygodnych” postaciach nie wspominał ani słowem. Przykładem przemilczenia, 

charakterystycznego dla historyków o takich jak jego powiązaniach środowiskowych, jest brak 

najmniejszej wzmianki o Antonim Macierewiczu. Za to miano „jednego z głównych architektów 

drugiego obiegu” otrzymał Adam Michnik, „bohater tego ruchu, więzień sumienia i  sumienie 

opozycji” (s. 130 i 42). A Henryk Wujec należał do liderów „Solidarności” (s. 132)… Zapis na 

nazwisko najwyraźniej dotyczył też Jerzego Łojka z  publikowanymi na łamach Głosu i  przez 

wydawnictwo „Głos” fundamentalnymi rozprawami na temat 17 września i Katynia. Po przyto-

czeniu opinii Michnika, według którego z oficynami niezależnymi współpracowało „naprawdę 

niewielu” historyków, dr Paweł Sowiński swoim zwyczajem nie spróbował ich wymienić; stwier-

dził, że tych zawodowych i z tytułami naukowymi, przebywających w kraju, było „zapewne nie 
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więcej” niż kilkunastu („w 1987 roku SB szacowała to grono na piętnaście osób”, s. 130, przyp. 32) 

i podał nazwiska Jerzego Holzera i Krystyny Kersten (s. 130). 

Skalę dokonań Łojka, Holzera i Kersten dobrze przedstawiają tabele zamieszczone w aneksie. 

Wśród autorów najczęściej drukowanych poza cenzurą pierwszy z wymienionych uplasował się na 

dwudziestej czwartej pozycji, razem z Władysławem Bartoszewskim, Władysławem Brulińskim, 

Ryszardem Kuklińskim, Janem Józefem Lipskim i Józefem Piłsudskim – po dwadzieścia sześć 

przedruków. W klasyfikacji liczby wydań poszczególnych tytułów – na siedemnastej z  trzyna-

stoma edycjami Dziejów sprawy Katynia. Holzer nie zajął punktowanej lokaty w żadnej z dwu 

konkurencji; Kersten w drugiej z nich osiągnęła miejsce trzydzieste czwarte.

Doktor Paweł Sowiński – generalnie – starał się zaprezentować obraz środowisk sprzeciwu 

wolnych od różnic ideologicznych i światopoglądowych, sporów politycznych i zatargów perso-

nalnych. Powtórzył za Ludvíkiem Vaculíkiem, że „ludzie opozycji najpierw byli odważni, dopiero 

potem stali się polityczni. Akces do tego ruchu wynikał z  cech charakteru, a nie z poglądów”  

(s. 40). W odniesieniu do Polski stwierdzenie takie wydaje się mocno dyskusyjne i świadczy raczej 

o braku rozeznania w dziejach KOR-u i KSS „KOR”, ROPCiO, RMP, KPN-u i dalszych grup 

i organizacji opozycyjnych oraz w relacjach między nimi. Niewiele wspólnego z rzeczywistością 

miała też przywołana deklaracja, że „Niezależna Oficyna Wydawnicza nie reprezentuje żadnego 

kierunku politycznego” (s. 40). 

Historyk w dość specyficzny sposób podszedł do kwestii związanych z finansowaniem nieza-

leżnej poligrafii – sprawy drażliwej, bo obciążonej problemem rozliczeń z pieniędzy, które pocho-

dziły z dotacji zagranicznych. Astronomiczną jak na tamte czasy, a i dziś robiącą spore wrażenie 

kwotę ponad 300 tys. dolarów, zgromadzoną przez Fundusz Pomocy Niezależnej Literaturze 

i Nauce Polskiej w ciągu pierwszych lat jego istnienia, nazwał niebagatelną (s. 104), choć – jak 

przyznał nieco wcześniej – miesięczna pensja wynosiła kilkadziesiąt dolarów (s. 101). W innym 

miejscu przytoczył szacunki prasy amerykańskiej – 5 mln dolarów dla „Solidarności” w  latach 

1985–1988 (s. 106). Nie próbował jednak zagłębić się w problem rozdziału i sposobów wydatko-

wania tych pieniędzy. Jednocześnie jak gdyby tłumaczył ewentualne nadużycia: „Podziemie sta-

nowiło konglomerat rozproszonych inicjatyw, niemożliwych do policzenia i powiązania ze sobą. 

Tym bardziej do finansowania w przejrzysty i zrównoważony sposób” (s. 116). I dalej: „W tym 

mgławicowym świecie finanse były z konieczności trochę zagmatwane” (s. 117). Przypadki sprze-

dawania powielaczy i materiałów poligraficznych, otrzymanych ze „zrzutów” za darmo, potrak-

tował jako przejaw zwykłego pragmatyzmu: „Osoby bardziej wrażliwe owe kombinacje uważały 

za naganne moralnie, bardziej pragmatyczne – za skuteczny sposób na płynne wprowadzanie 

książek do obiegu, a maszyn do produkcji” (s. 118). Rozważania zakończył stwierdzeniem: „Nie 

bądźmy więc małostkowi” (s. 118). 

Nie dostrzegł także żadnych nieprawidłowości w  funkcjonowaniu Funduszu Wydawnictw 

Niezależnych, stanowiącego „wyraz chęci podporządkowania, ustalenia procedur działania, prze-

glądu osiągnięć itp.” (s. 70). Szkoda, że nie zatrzymał się przy tym aspekcie, szczególnie gdy mowa 

o „podporządkowaniu”. O samej instytucji dowiadujemy się tyle: „Stała się swoistym centrum 

tego ruchu, bankiem informacji i  zachodnich pieniędzy” (s. 114); była „swoistym zrzeszeniem 

wydawców podziemnych” (s. 45).

Długoletnie studia nad tematem bez wątpienia pozwoliły autorowi zdobyć wiedzę o ciem-

niejszych stronach niezależnego ruchu wydawniczego, a  mimo to wyraźnie nie chciał się nią 

podzielić z czytelnikami swojej pracy. Zamieścił co prawda wzmiankę o „marnotrawstwie środ-

ków i pozorowaniu produkcji” (s. 114), ale na czym to „pozorowanie” polegało – można się tylko 

domyślać. Podobnie jak – z uwagi na niechęć do nazywania rzeczy po imieniu – prawdziwego 

sensu zdania: „Wydawcy […] drukowali znacznie mniejsze nakłady niż obiecywali” (s. 114). …niż 
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obiecywali w chwili przyjmowania dotacji na książkę, która miała ukazać się w określonej liczbie 

egzemplarzy? Wytknięcie zjawiska „coraz liczniejszych słabości” odbyło się za pomocą odwołania 

się do opinii „części publicystów” (s. 285), a nie przemyśleń i wniosków samego naukowca. Nie 

zawsze potrafił się on ustrzec wewnętrznych sprzeczności. „W Polsce rynek zaczął nasycać się 

bibułą dopiero pod koniec istnienia drugiego obiegu. Wcześniej popyt przeważał nad podażą, 

niekiedy bardzo znacznie” (s. 53), aby gdzie indziej napisać, że już w drugiej połowie lat 80. „coraz 

mniej ludzi sięgało po lekturę podziemną, rosły zwroty, straty, zatory i ceny, a wraz z tym obniżały 

się nakłady” (s. 244). Autor nie zaproponował zresztą żadnej cezury kończącej historię „bibuły”.

W pełni – moim zdaniem – uzasadniony lęk historyka wywoływały kwestie związane z dzia-

łaniami podejmowanymi przez aparat bezpieczeństwa PRL. Jednym z narzędzi wykorzystanych 

do umniejszania wagi tego zagadnienia stał się kolokwialny język. „Jakby tych trudności było 

mało, drukarze mieli jeszcze na karku Służbę Bezpieczeństwa” (s. 186); „Właśnie. Trzeba było 

jeszcze brać pod uwagę, że ktoś z naszych może być na usługach policji” (s. 191). Środowisko wy-

dawców jakoby uniknęło uwikłania w donosicielsko-prowokacyjną grę „bezpieki”. „Zdecydowana 

większość konfidentów nie odgrywała w ruchu wydawniczym poważniejszej roli i – jak się zdaje 

– policja dysponowała tylko kilkoma [w skali całego kraju? – J.B.] nazwiskami zdolnymi do reali-

zacji planów bardziej ambitnych niż najazdy na drukarnie” (s. 193). 

Doktor Paweł Sowiński całkowicie zignorował ustalenia i  wnioski takich historyków, jak 

Sławomir Cenckiewicz, Henryk Głębocki, Ewa Zając, Cecylia Kuta czy niżej podpisana. „W su-

mie nawet sukcesy policyjne – okupione drobiazgowym dochodzeniem lub będące jedynie dziełem 

przypadku – nie były trwałe i częste” – podsumował (s. 119). Decydujące znaczenie miała dla niego 

analiza sporządzona w Departamencie III, na podstawie której stwierdził: „MSW nie było w stanie 

przeniknąć do wewnątrz, cały czas brakowało dobrej agentury” (s. 290). I to mimo znanych przy-

padków działalności wydawnictw co najmniej kontrolowanych przez SB… Ponadto, według autora, 

„policji nie udało się kontaktów między krajem i emigracją ani sparaliżować, ani w sposób skryty 

monitorować” (s. 119), ale nic nie wskazuje na to, aby wziął pod uwagę podstawowy fakt, że leżało 

to w gestii wywiadu (słynny Wydział XI na czele z późniejszym płk. Aleksandrem Makowskim) 

i kontrwywiadu. Tak jak nie wiedział, albo nie chciał wiedzieć, o rozpracowywaniu podziemia wy-

dawniczego przez służby wojskowe. Wewnętrzne przeświadczenie wciąż podpowiadało mu, że 

materiałów wytworzonych w resorcie SW po prostu nie warto szczegółowo badać. „Czy jednak 

dodanie kolejnej porcji akt IPN byłoby korzystne w ogólnym bilansie źródłowym? […] Tymczasem 

wiedza SB o tych na ogół skrytych przedsięwzięciach była mocno ograniczona. Może więc dobrze 

się stało, że nie znalazłem nic więcej…” (s. 307–308). Koło się zamknęło…

Sprawa Tadeusza Kotarskiego vel Mariana Pękalskiego, kadrowego oficera „bezpieki”, który 

kierował oficyną wydawniczą „Rytm”, została upubliczniona dopiero kilka miesięcy temu. Pytanie, 

czy nawet jeśli ujrzałaby światło dzienne przed złożeniem omawianej monografii do druku, autor 

całkowicie by jej nie przemilczał, dokładnie tak jak to uczynił z agenturalnością Pawła Mikłasza, 

szefa drugoobiegowych oficyn i – podobnie jak Tadeusz Kotarski – członka Konsorcjum FWN. 

Co więcej, działalności tego wieloletniego i niezwykle groźnego tajnego współpracownika nadał 

pozytywny wymiar, cytując – bez jakiegokolwiek własnego komentarza – wypowiedź Wiktora 

Mikusińskiego o  idealnych warunkach do konspirowania, jakie panowały w Polskim Związku 

Wędkarskim, gdzie pracował Mikłasz. „Zatrudniłem Pawła Mikłasza jako zaopatrzeniowca. 

Rozkręcił tam nasz punkt kolporterski. W PZW zwerbował też drukarza, pracownika fizycz-

nego i maszynistkę, która przepisywała nam teksty” (s. 71). Nazwisko innego TW – Henryka 

Karkoszy, stojącego na czele krakowskiej Oficyny Literackiej, też uczestnika zebrań Konsorcjum, 

nie pojawiło się ani razu. Doktor Paweł Sowiński pochwalił natomiast wysoki poziom edytorski 

publikacji firmowanych przez to wydawnictwo.
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Książka ugruntowuje jedyną słuszną „prawdę” o „drugim obiegu”, a – przy okazji – tzw. opo-

zycji politycznej i podziemiu lat 80. Jego działacze „mieli więc czasami do siebie pretensje, ale 

rozumieli, że zadania, jakie przed nimi stanęły, wymagają zjednoczenia ich talentów” (s. 47). 

W rozdziale poświęconym zaangażowaniu emigracji w pomoc dla kraju zabrakło najdrobniejszej 

choćby wzmianki świadczącej o rozdźwiękach i konfliktach, występujących między różnymi śro-

dowiskami emigracyjnymi i poszczególnymi osobami. Uczestnicy wydarzeń, których wypowiedzi 

nie pasowałyby do kreowanego w książce obrazu, po prostu nie zostali dopuszczeni do głosu. 

Historyk chętnie sięgał do reportaży publikowanych w prasie zachodniej, przy czym nie zadał 

sobie chyba pytania, na ile stanowią one źródło wartościowe. Autorzy tych tekstów raczej nie po-

siadali szczegółowej wiedzy o sytuacji w niezależnej poligrafii, zwracali się do niezorientowanego 

odbiorcy, do tego – zapewne – także z myślą o przekonaniu do poparcia idei wolnego słowa po-

tencjalnych ofiarodawców. Jeśli weźmie się to pod uwagę, szybko stanie się jasne, że obecnie mogą 

one co najwyżej służyć jako świadectwo zainteresowania Zachodu sprawami polskimi lub… po-

móc w utrzymaniu świetlanego obrazu dziejów „bibuły”.

W  przekonaniu dr. Pawła Sowińskiego zjawiskiem „drugiego obiegu” zajmowano się już 

wielokrotnie i  dlatego naprawdę niełatwo napisać na ten temat coś odkrywczego. A  przecież  

– dzięki wsparciu rozmaitych instytucji – miał możliwość archiwalnego rekonesansu i dotarcia 

do unikalnych materiałów, zgromadzonych np. w placówkach Paryża, Londynu, Bremy, Wiednia, 

Budapesztu… Ostatecznie zdecydował się przedstawić „uczestników drugiego obiegu”. Dzięki 

lekturze dowiadujemy się, że „raz wykazywali zapał, raz go tracili” (s. 150), „jedni się hartowali, 

a inni rozhartowywali” (s. 285), „jedni funkcjonowali lepiej, inni gorzej” (s. 245), „jedni wybierali 

pseudonim, inni własne nazwisko, była to sprawa intymna” (s. 148)… 

 

Listy 1964–1972
Listy 1973–2000 

Legenda Miłosza
Ubiegły rok, ogłoszony Rokiem Miłosza, 

poświęcono nie tylko na przypomnienie twór-

czości poety, wydawanie jego dzieł i  publikacji 

o nim, na rozliczne sesje, konferencje naukowe 

i imprezy wspomnieniowe, ale także na tworze-

nie i propagowanie legendy, na budowę pomni-

ka wybitnego poety i wielkiego człowieka. Nie 

zawsze to idzie w parze; nie każdy znany czy nawet wybitny w swej dziedzinie człowiek nadaje 

się na pomnik, czyli wzór, autorytet moralny, przykład człowieczeństwa. W przypadku Miłosza 

wypadło to dość dwuznacznie, bowiem nie był on wzorem do naśladowania, ani nawet nie chciał 

nim być. Chodziło raczej o stworzenie monumentu na użytek jego twórców, o zbudowanie po-

mnika wieszcza poetyckiego (co kojarzyło się dość przewrotnie z tradycją romantyczną), do roli 
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którego sam Miłosz raczej nie pretendował. Jednym słowem, miał to być monument jednolity, 

bez skaz, załamań i pęknięć. 

W mitotwórczym zapale, który ogarnął wówczas środowiska tak nobilitujące Miłosza, nie 

wystarczało hasło „Wielkim poetą był!”; licytowano wyżej: „Największym poetą był!” Nie zważa-

no przy tym, że popada się w sytuację szkolarsko-gombrowiczowską, rodem z autora Ferdydurke, 
gdzie pada to zasadnicze pytanie: „A dlaczego mamy go czcić?” i odpowiedź: „Bo wielkim poetą 

był”. Lekcja Gombrowicza, który był drugim patronem i  idolem tego środowiska, nie została 

dostatecznie przemyślana i  odrobiona. Budowniczowie takich pomników często wykorzystują 

elementy, które są im przydatne, stawiając je raczej samym sobie niż swojemu bohaterowi. W no-

woczesnym, zlaicyzowanym świecie trzeba bowiem na gwałt idoli, ikon, legend, „świeckich świę-

tych”, przeważnie ze świata polityki, mediów i show-biznesu. 

Twórcy tego pomnika popadali jednak często w sprzeczność; z jednej strony byli zwolennika-

mi obalania schematów, zwalczania wszelkich tabu, porzucania utartego sposobu myślenia, dekon-

strukcji innych pomników, z drugiej jednak chcieli narzucić własny wzór i schemat. Konstruktorzy 

legendy Miłosza nie chcieli być wiernymi strażnikami pamięci poety; głośno protestowali, by zagłu-

szyć innych, którzy dostrzegali jakieś rysy i pęknięcia na wizerunku nowego wieszcza.  

Legenda Miłosza miała ukryć meandry jego biografii, wątpliwe (przynajmniej na początku) 

wybory, często sprzeczne i mętne wyznania i wypowiedzi. Gdyby Miłosz pozostał wyłącznie po-

etą, poprzestał na twórczości literackiej, nie byłoby kłopotu. Zachowałby swą pozycję wybitnego 

poety i zasłużone miejsce w literaturze polskiej, choć może nie najwyższe, jak chce legenda, obok 

– powiedzmy – Mickiewicza. Ale Miłosz miał większe ambicje, stał się osobą publiczną, doko-

nywał wyborów politycznych, wypowiadał się w kwestiach społecznych, narodowych i religijnych, 

ważnych dla Polaków zarówno w kraju, jak i na emigracji. Zmieniał swoje stanowiska i poglądy, 

do czego – jak to się dzisiaj mówi – miał prawo, ale co nie upoważnia do jednoznacznej i jedynie 

chwalebnej legendy.

Umysł zniewolony
By przypomnieć w skrócie: przed wojną Miłosz miał wyraźnie lewicowe sympatie, zbliżone 

nawet do komunizmu, w  czasie wojny i  okupacji krytycznie odnosił się do konspiracji, walki 

zbrojnej, AK, Powstania Warszawskiego. Pamiętne są jego polemiki z młodymi poetami „poko-

lenia wojennego”. W swych utworach poetyckich zachowywał zimny dystans do tych z nich (jak 

Baczyński i Gajcy), którzy zginęli w czasie powstania, a nawet do tych, którzy ponieśli śmierć 

wcześniej i nie z własnego, szaleńczego (zdaniem Miłosza) wyboru, a przypadkiem aresztowani 

w łapankach ulicznych (np. Andrzej Trzebiński). 

Po wojnie Miłosz akceptuje zwycięski ustrój sowiecko-komunistyczny i idzie na jego służbę; 

prawda, że nie manifestacyjnie, a dość koniunkturalnie – do dyplomacji we Francji i w USA. Czy 

nie wiedział, co działo się w latach 40.? W listach opisuje, jak z przyjacielem Jerzym Andrzejewskim 

obserwowali w Krakowie aresztowania żołnierzy AK. W tym czasie Andrzejewski pisał epos dla 

nowej władzy pt. Popiół i diament o upadku starego porządku i zwycięstwie Nowej Wiary, jak to 

Miłosz będzie później eufemistycznie nazywał. Tym łatwiej było mu w nią uwierzyć, że w komu-

nizmie widział szansę na modernizację Polski, tzn. usunięcie z niej szowinizmu, zbyt silnej orien-

tacji i tożsamości narodowej, połączonej z katolicyzmem i swoistym prowincjonalizmem. Przed 

wojną komunizm był dla poety jeszcze tylko mglistą nadzieją, przywianą zza wschodniej granicy; 

po wojnie stał się twardym i płodnym w siłę i możliwości faktem, który można było wykorzystać. 

Mistrz Miłosza, do którego chętnie przyznawał się od czasów wojny, filozof Tadeusz Kroński, 

nauczał, że polską rzeczywistość można zmienić tylko sowieckimi kolbami (w Rodzinnej Europie 
Miłosz poświęcił Krońskiemu cały rozdział pt. „Tygrys”). 
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Gdy w końcu lat 40. zbudowano ustrój przy pomocy tych kolb i umocniono go Nową Wiarą, 

jego polscy wykonawcy sięgnęli i po pisarzy, wymagając od nich rzetelnej służby, a konkretnie 

gorliwości w  głoszeniu propagandy, oddania jej całej duszy. Miłosz zorientował się, że skoń-

czyła się „łagodna rewolucja” i ma zostać „socrealistą”. Wybrał Zachód, a w odwrocie (po nie-

przyjaznych głosach z emigracji) pomagał mu w Paryżu Jerzy Giedroyc i  środowisko Kultury. 

Dzięki temu mógł napisać Zniewolony umysł, który stał się analizą postaw, wyborów i poglądów 

jego kolegów-pisarzy, wchodzących w tryby systemu komunistycznego. Napisał o kilku najbliż-

szych kolegach, którzy ulegli „heglowskiemu ukąszeniu” – jak nazywał (znów eufemistycznie za 

Krońskim) zarażenie marksizmem teoretycznym i  praktycznym, czyli permanentną rewolucją 

w Polsce, zaczynającą się od inteligencji i katedr uniwersyteckich. Nie napisał jednak o  sobie; 

w Zniewolonym umyśle nie znajdziemy autoportretu poety. Jerzy Giedroyc powie później, dość 

uszczypliwie, w liście do Miłosza, że jego Zniewolony umysł pozwolił literatom w PRL odzyskać 

dziewictwo utracone w stalinizmie. 

W ogłoszonej niedawno korespondencji Miłosza z Jerzym Giedroyciem (jej pierwszy tom, 

obejmujący lata 1952–1963, ukazał się w 2008 r.) znajdujemy wiele ciekawych informacji na ten 

temat. W 1950 r. kilku studentów Wydziału Filozofii UW, którego profesorem był Kroński (m.in. 

Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko, Henryk Holland), napisało list do prof. Tatarkiewicza, 

w którym atakowano go za głoszone na wykładach poglądy sprzeczne z ustrojem PRL. Był to 

donos polityczny, działanie „sowieckich kolb”, po którym zwolniono kilku wybitnych profesorów 

tego wydziału, oczyszczając go z „wrogich elementów”. 

Po wydaniu Zniewolonego umysłu i jego swoistego uzupełnienia w postaci szkicu o Krońskim 

pt. „Tygrys” (drukowanym w 1960 r. w Kulturze) Giedroyc otrzymał list od młodego polonisty 

z Warszawy, który następnie przesłał Miłoszowi: „Z największą odrazą przeczytałem w stycz-

niowej «Kulturze» Miłoszowego Tygrysa. To właśnie Kroński wygryzł Tatarkiewicza, a  teraz 

ktoś (nie on jeden) zafascynowany mefistofeliczną inteligencją tamtego próbuje udowodnić, że 

to nie był cynizm, a tylko ocalanie jakichś tam «wartości», żeby ocalały mimo wszystko”. Miłosz 

miał tylko tyle do powiedzenia: „B. ciekawe i pewnie słuszne w jakimś stopniu”. Kilkanaście lat 

później, w 1968 r., sytuacja się odwróciła; donosiciele zostali zwolnieni, tyle że przez następne 

ekipy władzy „ludowej”, co odbiło się szerokim echem po wydarzeniach marcowych. Miłosz 

komentował je już z USA, gdzie został profesorem slawistyki, opowiadając Giedroyciowi o lo-

sach uczonych, którzy wcześniej i  później zostali „wypędzeni” z  kraju, m.in. o  małżeństwie 

Tatarkiewiczów, przebywającym wówczas w USA: „Tatarkiewiczowie pojechali do Warszawy. 

Najzabawniejsze, że wyrzucony Baczko wespół z Hollandem zajmowali się zaraz po wojnie 

wygryzaniem Tatarkiewicza z katedry i przychodzili na seminaria w mundurach pułkowników 

UB. «Sic transit [gloria mundi]»”.

Po odwrocie z obozu komunistycznego w 1951 r., po wygaśnięciu (w sercu poety) Nowej Wiary, 

Miłosz tłumaczył zawile i mętnie drogi swej ewolucji (apostazję jednak dość praktyczną) na ła-

mach udostępnionej mu przez Giedroycia Kultury. Emigracja nie bardzo wierzyła w to nawrócenie; 

zwłaszcza w prasie londyńskiej pojawiło się wiele ataków na Miłosza. Nie zamierzał on jednak  

asymilować się; przeciwnie – był do emigracji niechętnie, często wrogo nastawiony, starał się wy-

robić własną pozycję i stanowisko, co najpełniej udało się po prawie dziesięciu latach, gdy został 

profesorem w USA. 

Umysł wyzwolony
Po częściowym rozrachunku z komunizmem w Zniewolonym umyśle, która to książka zapewniła 

mu szersze uznanie, a także w powieści Zdobycie władzy, Miłosz przechodzi dość chaotyczną ewo-

lucję w różnych kierunkach. Zarazem „ustawia się” w nowej sytuacji – najpierw między Paryżem 
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Kultury, później (od 1960 r.) sceną amerykańską a emigracją, zwłaszcza tą niepodległościową, któ-

rej nie tylko nie lubi i nie popiera, ale zwalcza (poza nielicznymi wyjątkami). W wypowiedziach 

Miłosza niezmienny pozostaje jeden motyw – niechęć do pewnego typu polskości, rzekomo sta-

le zapóźnionej, nienadążającej za Zachodem, zacofanej pod wieloma względami, prowincjonalnej, 

oraz niechęć do katolicyzmu. Był to typowy schemat myślowy, wynikający z kompleksów wobec 

Zachodu, łączący ludzi tzw. lewicy z rozmaitymi postawami liberalnymi w niezgodzie na ten typ 

tożsamości zbiorowej. Zwalczano ją w  imię nieokreślonej modernizacji, ideologii postępu, haseł 

demokracji, ale utopijnej albo populistycznej. 

Miłosz miał typowe uprzedzenia wobec polskiej tożsamości narodowej i religijnej. Narodowość 

kojarzyła mu się stale z nacjonalizmem i szowinizmem, z ksenofobią i antysemityzmem, katoli-

cyzm zaś z klerykalizmem i państwem wyznaniowym. Typowa reakcja alergiczna, obowiązująca 

do dziś, tyle że wyniesiona z przedwojennej przeszłości, z zupełnie innych warunków zmienio-

nych przez wojnę i PRL. Z powodu swych uprzedzeń Miłosz nie miał żadnej niechęci wobec 

komunizmu, upatrując w nim narzędzie modernizacji Polski – do czasu, aż nie zaznał jego terroru 

na własnej skórze. W późniejszym okresie akceptował wszystko, co zwalczało endecję, z którą ko-

jarzyło mu się przywiązanie do tożsamości narodowej, do tego stopnia, że widział endecję nawet 

w czasach Gomułki i Moczara, a więc w głębokim komunizmie. Ta dezorientacja doprowadzi 

poetę do tego idiotycznego porównania w jednym z wierszy: „Jest ONR-u spadkobiercą Partia” 

i podobnych kompromitujących wypowiedzi, rozsianych zwłaszcza po jego utworach wspomnie-

niowych i eseistycznych.

W korespondencji Miłosza i Giedroycia nawiązuje się często osobliwy dialog ludzi, którzy za-

biegają nie tylko o zmianę polityczną w PRL, ale o modernizację Polski, naprawę stanu umysłowego 

społeczeństwa, wykazując przy tym szczególną troskę o naród i Kościół. „Katolicy polscy – pisze 

Miłosz z Kalifornii w 1961 r. – jadą sentymentami albo wypiekają zakalce scholastyczne. Poważnej 

dyskusji teologicznej, która jedynie mogłaby wydobyć religię z endeckości – u nich nie ma, przez 

dyskusję taką rozumiem też teologiczne problemy marksizmu”. Wcześniej pozwalał sobie na zgryź-

liwe uwagi w rodzaju: „Politycy carscy mieli rację, uważając katolicyzm za głównego wroga”. 

O sytuacji po 1968 r., po wydarzeniach marcowych i kampanii antysemickiej, po inwazji na 

Czechosłowację, Giedroyc ma tyle do powiedzenia Miłoszowi: „O społeczeństwie nie mówię, 

nie tylko dlatego, że jest zdziczałe politycznie, ale dlatego, że jedyna organizacja mająca wpływ 

na społeczeństwo – Kościół – jest wyraźnie pod wpływem moczaryzmu. Kościół jest taki sam 

jak w  1938 czy 49 roku, z  tym że stał się Kościołem całkowicie chłopskim”. A  więc Kościół 

nie tylko endecki, ale i narodowo-komunistyczny – dobrze, że nie stalinowski. Miłosz odpowia-

da Giedroyciowi: „Masz rację, że polski katolicyzm coraz bardziej się moczaryzuje i przymierze 

emigracji z krajem jest logiczne, bo akurat ta zatęchła, śmierdząca, polsko-katolicka atrapa, to 

jest to, co emigracji potrzebne”. Ale zmiany w Kościele wcale nie zadowalają poety. Po Soborze 

Watykańskim II Miłosz nie ukrywa złośliwej satysfakcji: „Tym razem p o s t ę p nieźle Ecclesię 

zagiął, lepiej niż kiedyś cesarze i królowie. Obrzydliwe widowisko, chrześcijaństwo zakładające 

sobie pętlę na szyję”.

Faszyzm wiecznie żywy 
W  tym samym czasie, w  końcu lat 60., Miłosz, przedwojenny katastrofista, przepowia-

da taką przyszłość: „Dzikie nacjonalizmy i  faszyzmy – oczywiście to jest to, co wyłoniłoby się 

z Europy Wschodniej jako jedyna siła krystalizacyjna wobec całkowitego upadku marksizmu. 

Całkowicie z Tobą się zgadzam, że walka z pogrążaniem się (tak stopniowym, że ludzie nie zdają 

sobie nawet sprawy) w jakieś neoendeckie mrakobiesje jest głównym chyba zadaniem «Kultury»”. 

Rzeczywiście, wielu dziś uważa, że ta przepowiednia sprawdza się na naszych oczach, że idzie 
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nazizm, że faszyzm nie przejdzie. W  bulwersującej korespondentów kwestii antysemityzmu, 

w  istocie komunistycznego w 1968 r., Giedroyc jest jeszcze bardziej proroczy i bardzo trafnie 

przepowiada obecną sytuację: 

W tej chwili jest problem najbardziej palący, jest to zagadnienie kampa-

nii antysemickiej czy antysyjonistycznej prowadzonej przez Gomułkę. Nie 

potrzebuję Ci tłumaczyć, jak katastrofalne są skutki tej historii zarówno 

w kraju, jak i w opinii światowej. […] Co do antysemityzmu, to ma się ro-

zumieć, że Rosja wie, co robi. […] Ciekawe, że prasa wschodnioniemiecka, 

która niesłychanie rozrabia wydarzenia w Polsce, kompletnym milczeniem 

pomija wszystkie wystąpienia antyżydowskie. Ulbricht z Gomułką dopro-

wadzą do tego, że nie tylko świat, ale i poczciwi Niemcy będą przekonani, 

że to myśmy wyniszczali Żydów w czasie ostatniej wojny. 

To rzeczywiście prorocze słowa. Ale spełniły się one w dużej mierze dzięki uczniom Miłosza 

i Giedroycia, a także kontynuatorom Gomułki i Jaruzelskiego, którzy po 1989 r. wszędzie widzieli 

faszyzm, fundamentalizm religijny i antysemityzm, rozgłaszając po świecie sensacje o polskim 

antysemityzmie bez Żydów i  faszyzmie bez faszystów, nie dostrzegając przy tym tragicznych 

i długotrwałych skutków komunizmu. Zabawne, że jeszcze w końcu lat 60. Miłosz namawiał 

Giedroycia, żeby wydał w Kulturze dzieła Marksa, a Giedroyc wymawiał się, tłumacząc, że wolał-

by wydać pisma Róży Luksemburg.

W listach z lat 70., zamieszczonych w ostatnim tomie korespondencji Miłosza z Giedroyciem, 

zdradza on to samo stałe zaniepokojenie odradzającym się rzekomo polskim nacjonalizmem.  

Świadczy to o przedwojennej jeszcze fiksacji poety na tle zagrażającej wciąż „endecji”, a zarazem 

zdradza jego nieuleczony kompleks komunistyczny, słabość do marksizmu i komunizmu – nawet 

sowieckiego. W 1973 r. pisze do Giedroycia: 

Największym paradoksem jest, że inteligentny człowiek nie może trak-

tować podręcznika marksizmu-leninizmu poważnie, a  jednak powinien, 

przewracając jego kartki, dowie się, jak postępować wobec kapitalistycz-

nego świata i bezbłędne będą to nauki – ale też wszystkie Sartre´y i cały 

świat intelektualny zachodni będą osądzeni za brak elementarnego zmysłu 

rzeczywistości. 

Pomyśleć, że były marksista Kołakowski odwoływał w tym czasie marksizm w swym głów-

nym dziele Główne nurty marksizmu.

Stała postawa lewicowa skłaniała Miłosza do tolerancji i  usprawiedliwiania komunizmu 

w Polsce jako jedynej wtedy przeciwwagi dla możliwości odrodzenia się polskiego nacjonalizmu. 

Jest nieufny nawet wobec krajowej opozycji, której zalążki powstają w połowie lat 70. W 1976 r. 

pisze ironicznie o programie politycznym Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, prekur-

sorskiego w czasach głębokiego komunizmu w PRL i sprawdzającego się po 1989 r. (co musiało 

Miłosza szczególnie wtedy niepokoić):

Bardzo zmartwiła mnie deklaracja tego nowego rządu w Polsce, której 

kopię z „Dziennika Żołnierza” tu otrzymałem. Jest to program dziecinny, 

świadczący o stałym niedowarzeniu Polaków i o zupełnej niewiedzy, jeśli 

chodzi o sytuację światową. Co innego Słonimski czy list Lipińskiego. Ale 
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w  tej deklaracji, z  jej hasłem powrotu do sejmowładztwa, i  do reprywa-

tyzacji, jest jakby parodia wszelkiej słusznej krytyki, jakiej można poddać 

system. Obawiam się, że to znak fermentów nacjonalistycznych, mogących 

doprowadzić do nowego powstania dokładnie na zasadzie 1863, tj. ślepoty 

z  obu stron. I  do nowej pustyni w  Polsce po kolejnym zdławieniu tego 

powstania. To chyba b. groźne objawy. 

Nie nastąpiło wtedy powstanie 1863 r.; wkrótce były strajki czerwca 1976 r., trzy lata później 

powstała „Solidarność” i mimo stanu wojennego powolny schyłek systemu, co jakoś Miłosza chy-

ba zanadto nie ucieszyło (przynajmniej nie widać tego w listach do Giedroycia). Opozycja końca 

lat 70. nie była wcale prawicowa, jak się Miłosz obawiał, lecz raczej lewicowa. Mimo to dalej 

niepokoił się, pisząc w 1979 r.: 

Powstała jakaś aureola świętości wokół opozycji w Polsce i dzięki tej au-

reoli wszystko uchodzi, byle było opozycyjne. Jakaś święta zgoda stanowisk 

absolutnie nie do pogodzenia – i tradycji nie do pogodzenia. Oczywiście 

gaudium w załączonym liście jest usprawiedliwione: Naród, wartości naro-

dowe, „wybicie się na niepodległość”, przedmurze chrześcijaństwa etc. je-

den wiodą kontredans. […] Ja osobiście chciałbym pisać, ostrzegając przed 

tym nowym samoupupieniem, w  jakie wchodzi polska inteligencja, idąc 

w ślady tamtej z okolic 1861–1863 roku. […] Jeżeli „Kultura” nie sprzeciwi 

się nonsensom przybierającym w Polsce – i w ocenie własnej przeszłości, 

roli „Narodu”, i w wyobrażeniach o świecie zachodnim – to któż się sprze-

ciwi? Ja całe życie nie mogę się podźwignąć, bo uczciwy człowiek powinien 

był pójść do warszawskiego getta i tam zginąć – a oni jakąś mitologię z wła-

snego nacjonalizmu robią, który był rzekomo sama szlachetność i czystość. 

Miłosz ma wyrzuty sumienia, że nie zginął w getcie, że nie porwał się na taki czyn straceńczy, 

który wyrzucał innym w czasie wojny; czy nie widzi innych ofiar dwóch totalitaryzmów, w tym 

sowieckiego komunizmu?

Narodowo-katolicki komunizm w PRL?
Przeciwnie, obawiał się wówczas niepokojów w PRL, reakcji władz i represji, może osłabienia 

komunizmu w Polsce i władzy ZSRS. Po otrzymaniu nagrody Nobla zastanawiał się, czy nie 

wzbudzi to czasem nowych nastojów nacjonalistycznych w kraju, powrotu przysłowiowej „ende-

cji”, już nowej – jak sobie wyobrażał – komunistycznego typu:

Naprawdę nie nadaję się do roli promotora polskiego nacjonalizmu, 

a na to się kroi; tym, co piszą do mnie listy i zbierają moje autografy do gło-

wy nie przychodzi, że ktoś może być czymś innym niż Polak-katolik. Ten 

nieszczęsny naród, doszczętnie i podwójnie upupiony przez nacjonalistycz-

no-komunistyczną szkołę w stylu Moczara i przez opór wobec tej szkoły 

w  domu i  w  kościele, ale też nacjonalistyczny. […] Zastanawiam się, co 

mam zrobić. Niewątpliwie musimy być w kontakcie i wymieniać zdania na 

ten temat, jeżeli to, co Ty reprezentujesz i co przez wiele lat reprezentowała 

„Kultura”, tę inną Polskę, nie ma być zaprzepaszczone. Bo przecie Naród 

z wielkiej litery pochłonie i przyswoi wszystko, ceniąc „Kulturę” za obronę 
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wartości narodowych, ale nie wspominając ani słowem o jej prawdziwym 

stanowisku, kochając Miłosza jako wieszcza i przybierając go, co ciągle się 

odbywa, w biało-czerwone szarfy etc. 

Również tu katastrofizm Miłosza nie sprawdził się. Przeciwnie – siły liberalno-lewicowe uży-

wają go raczej jako tarana do rozbijania polskości, owej mitycznej endecji, a więc raczej według 

własnego życzenia. Przy tej samej okazji nie może sobie oczywiście darować kąśliwych uwag 

o polskim katolicyzmie, nie zdradzając się przy tym ze swym stosunkiem do wyboru Papieża-

Polaka, co chyba raczej nie wzbudziło w tej sytuacji jego entuzjazmu: „Obawiam się, że jeżeli 

chodzi o katolicyzm polski, byłem zbyt optymistyczny, dlatego że obcowałem z Sadzikiem, który 

pod każdym względem był wyjątkiem. Moje zainteresowania religijne nie są płytkie, nie były i nie 

są wynikiem jakiejś koniunktury, ale też idą na razriez z całą polską egzaltacją”.

W prosty sposób odpowiedział na te wszystkie obiekcje i niepokoje Miłosza Stefan Kisielewski 

w jednym ze swych późniejszych felietonów: „Biedny Czesio, od lat tu nie był i myśli, że są tu jeszcze 

dawnego typu endecy, nie zaś nowi chłopcy, marzyciele poszukujący i tradycji, i nowej koncepcji”. 

Miłosza i Giedroycia, jako przedwojennych, a liberalnych „ludzi kresowych”, łączy niechęć do 

Polski jednonarodowej, etnicznej – jak powiadają – „endeckiej”, która miała powstać po wojnie, od-

rodzić się niejako z przedwojennej sanacji. Czy trzeba powtarzać, że ta Polska powojenna powstała 

bez udziału większości Polaków, a przy pewnym udziale, prawda, że skromnym, ale jednak znaczą-

cym, ludzi takich jak Miłosz? Patrząc z jego perspektywy, należałoby mieć pretensje do Stalina i jego 

zachodnich (a później krajowych) aliantów, że paradoksalnie przyczynili się do odrodzenia sanacyj-

nej, „endeckiej” Polski w PRL, czym niepokoił się Milosz już w latach 70., a zwłaszcza po 1989 r. 

( Jak się okazało zupełnie niesłusznie, bo w tzw. III RP władzę sprawowali głównie postkomuniści 

i liberałowie, a inni, których nawet trudno było sprowadzić do „endeckości”, rządzili dwa i pół roku.) 

Należy podkreślić, że Giedroyc nie miał żadnych złudzeń co do komunizmu sowieckiego i jego 

polskich przedstawicieli (czy raczej przedstawicieli na Polskę), zwłaszcza po rozczarowaniu Gomułką 

po 1956 r., w którym początkowo pokładał pewne nadzieje. Swój stosunek do Miłosza Giedroyc  

jasno wyłożył w swej autobiografii już w 1951 r., gdy Miłosz zdecydował się pozostać na Zachodzie: 

Dla Miłosza byliśmy dobrymi faszystami, jak bym to w skrócie powie-

dział. Awantury między Miłoszem a nami, zwłaszcza Zygmuntem i Zosią 

[Hertzami], były stałe. On negował istnienie łagrów, trochę z  przekory, 

a trochę dlatego, że nie bardzo w to wierzył. Ale faktem jest, że występo-

wały między nami różnice w ocenie Związku Radzieckiego i stalinizmu, do 

którego on podchodził w sposób bardzo łagodny. Widać to zresztą w jego 

wystąpieniu sprzed kilku lat w piśmie „Nagłos” w Krakowie, gdzie stwier-

dził, że marksizm wyprowadził Polskę z zaścianka. Takich konfliktów było 

sporo. Moje stosunki z  Wolną Europą były nienajlepsze, ale on uważał 

Wolną Europę za instytucję niesłychanie szkodliwą.

O  najważniejszych wydarzeniach przełomu lat 70. i  80., o  wyborze Papieża i  powstaniu 

„Solidarności” w korespondencji Miłosza i Giedroycia nie ma prawie mowy. Najwięcej jest o na-

grodzie Nobla dla Miłosza w  1980 r. i  zabiegach, które ją poprzedzały (również z  udziałem 

Giedroycia), trwających już od 1977 r. Jest wiele krytycznych uwag z okresu po 1989 r. dotyczą-

cych polityki wewnętrznej i zagranicznej III RP. Giedroyc pisze w 1990 r.: „Polska zachowuje się 

w sposób kretyński. Michnik apeluje, by garnizony sowieckie zostały w Polsce jako zabezpiecze-

nie naszej granicy zachodniej. Nawet Jaruzelski formułuje to w sposób bardziej ostrożny. A więc 
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powracamy do XVIII wieku i «najjaśniejszej gwarantki»”. Nie jest to w pełni ścisłe, ale wyraża 

stanowisko Gazety Wyborczej. Rok później pisze: „Twój przyjaciel Michnik zupełnie zwariował, 

zakochany w Jaruzelskim, którego lansuje nawet w Związku Radzieckim. To wszystko jest prze-

rażające. Już nawet nie chce mi się na temat tych katastrofalnych idiotyzmów pisać”. 

Giedroyc wiedział, że w tym czasie trwały pewne zabiegi wokół Kultury, którą chcieli przejąć 

wpływowi ludzie mediów w Polsce; nie dopuścił do tego sam redaktor, zastrzegając, że pismo 

będzie wychodzić tylko do końca jego życia. Co do Miłosza, najbardziej przewidująco opisał jego 

sylwetkę i postawę Juliusz Mieroszewski, jeden z najwybitniejszych publicystów emigracyjnych, 

który początkowo bronił poety. W 1953 r. pisał: 

Jest to pierwszy inteligent „stamtąd”, z  którym rozmawiałem. On 

w gruncie rzeczy jest całkowicie pod wpływem marksizmu i różni go od 

emigracji fakt, że my w większości rozpatrując sprawę polską, wychodzimy 

z sytuacji, jaką zostawiliśmy za sobą w 1939 roku, a on wychodzi z sytuacji 

obecnej i  dlatego jego głównym zainteresowaniem jest sprawa, dlaczego 

komunizm „nie działa” i co należy zrobić i w jakim sensie go „odstalinić”, by 

„działał”. Myślę, że gdyby dziś czy za dziesięć lat można by wrócić do Kraju, 

to większość inteligentów tak właśnie będzie rozumowała jak Miłosz. […] 

Kiedyś, po uwolnieniu, większość inteligentów, nie tylko w Polsce, ale i ca-

łej Europie Środkowowschodniej, będzie plus minus wyglądała jak Miłosz. 

Mieroszewski nie mylił się. Po 1989 r. Miłosz zyskał nie tylko wielu uczniów i wielbicieli, ale 

i wyznawców, którzy z racji peerelowskiego rodowodu gotowi byli wyrzec się własnego rozumu, 

traktując Miłosza już nie tylko jak pisarza, ale jak idola, któremu należy oddawać cześć, której 

on – być może – wcale nie żądał.

Pakt Ribbentrop–Beck,  
czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy 
pokonać Związek Sowiecki 

Od dawna nie było w Polsce tak głośno komentowanej książki, 

jak Pakt Ribbentrop–Beck autorstwa Piotra Zychowicza. Publikacja, 

która na półkach księgarni pojawiła się 23 sierpnia br., a  więc 

dokładnie w  73. rocznicę katastrofalnego dla Polaków paktu 

Ribbentrop–Mołotow, już po kilku dniach wywołała lawinę ko-

mentarzy i niezwykle emocjonalnych, a często wręcz groteskowo-

-histerycznych wypowiedzi. Specjalnie używam słowa „komentarz”, a nie „recenzja”, gdyż śledząc 

dyskusję nad książką, trwającą przez wiele tygodni i toczącą się niemal codziennie w mediach, 

odniosłem wrażenie, iż większość osób zabierających głos po prostu książki nie przeczytała. Ja to 

uczyniłem. 
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Piotr Zychowicz, historyk z wykształcenia, świetny dziennikarz i choć jeszcze młody, ale już 

doświadczony i wytrawny publicysta, napisał pracę – moim zdaniem – ważną, a przede wszystkim 

odważną, na co wskazuje choćby przywołana wyżej reakcja rzeszy krytyków. I to krytyków nie 

byle jakich – uznanych bądź uznających się za czołowych publicystów lub historyków, związanych 

najczęściej z nurtem konserwatywnej prawicy w Polsce. 

Błyskotliwie napisany Pakt Ribbentrop-Beck jest pracą, która próbuje odpowiedzieć na naj-

ważniejsze pytanie, jakie każdy odpowiedzialny i wykształcony Polak powinien sobie zadać: czy 

można było uniknąć katastrofy dziejowej, jaką dla naszego państwa i narodu była II wojna świa-

towa? Stawiając to pytanie, autor dokonał naprawdę ciekawej analizy polskiej polityki zagranicz-

nej, prowadzonej przez ministra Józefa Becka i obóz władzy po śmierci Józefa Piłsudskiego. Ba, 

zestawił ją z  interesami i dążeniami głównych rozgrywających owego czasu, a więc Niemcami 

Hitlera, Sowietami Stalina, wreszcie Anglii i Francji. 

Wnioski, które płyną z tej analizy, są druzgocące nie tylko dla samego Becka, ale dla całe-

go rządzącego w  sposób niepodzielny i  autorytarny obozu piłsudczykowskiego. Dali się ograć 

Anglosasom i Francuzom. Wprowadzili, zupełnie nonszalancko, biorąc pod uwagę różnicę po-

tencjału militarnego Niemiec i Polski w 1939 r., nasz kraj do wojny jako pierwszy. I to mimo, iż 

przynajmniej marszałek Edward Śmigły-Rydz miał tego pełną świadomość. Kompletnie zbaga-

telizowali możliwość sojuszu niemiecko-sowieckiego i w konsekwencji doprowadzili do katastro-

fy o rozmiarach, które naszego narodu wcześniej nie spotkały. 

Piotr Zychowicz wychodzi ze słusznego założenia, że Polska międzywojenna miała od zara-

nia niepodległości dwóch wrogów – Niemcy i ZSRS. W związku z tym należało pokonać ich po 

kolei. Na pewno zaś nie dopuścić do walki na dwa fronty, co – jak wiemy – miało miejsce w 1939 

r. W konsekwencji należało, a było to możliwe przynajmniej do wiosny 1939 r., zawrzeć sojusz 

z  Niemcami. Nawet przejściowy i  nawet za cenę braku suwerenności, acz nie niepodległości. 

W każdym razie nie wchodzić do wojny jako pierwsi. 

Główna teza książki jest następująca: aby Polska wyszła z  wojny światowej jako państwo 

niepodległe, należało spełnić jeden warunek – przed pokonaniem Niemców paść musiał ZSRS. 

Zresztą autor, uprawiając tzw. historię alternatywną, kreśli wariant wspólnej (niemiecko-polskiej) 

wyprawy na Moskwę i wykorzystując przy tym istotne, w mojej opinii, przesłanki natury militar-

nej, sugeruje, że bolszewia zostałaby pokonana w 1941 r. Nie jest w tym wszakże ani pionierski, 

ani też odosobniony. Przypomnieć należy, że mówił o tym przed laty przedwcześnie zmarły, chyba 

najwybitniejszy z polskich historyków XX w., znawca Rosji i ZSRS, prof. Paweł Wieczorkiewicz. 

Praca Piotra Zychowicza, czego żałuję, nie jest książką stricte naukową. Jest to raczej publicysty-

ka historyczna na wysokim poziomie. Jakkolwiek czytelnik znajdzie tam setki cytatów z materiałów 

źródłowych, to jednak brakuje przypisów. Być może takie były wymagania wydawcy. Polacy w ogóle 

mało czytają, a jeśli już, to zapewne książki, które tzw. aparatu są pozbawione. Szkoda. Przybliża nas 

to niestety do standardów szkoły czy raczej pseudo-szkoły amerykańskiej ostatnich lat.

Powtórzę: jest to książka ważna, gdyż podejmująca kwestie przyczyn katastrofy dziejowej. 

Niemniej jest to praca, w której rażą błędy warsztatowe i częsty brak konsekwencji. Nieznośne jest 

np. używanie określenia Galicja, względnie Galicja Wschodnia, dla określenia ziem Małopolski 

Wschodniej w latach 30. (przypomnę, że jest to ziemia piastowska). Formalnie od 1919 r. prowin-

cja o nazwie Galicja nie istniała i zapewne istnieć już nigdy nie będzie.

Autor stara się, jak sam podkreśla, unikać prezentyzmu w  konstruowaniu swej narracji. 

Opisując jednak politykę ministra Józefa Becka, posługuje się obficie cytatami z powojennych 

publikacji Stanisława Cata-Mackiewicza. 

Piotr Zychowicz jest, czego nie ukrywa, miłośnikiem myśli Józefa Piłsudskiego. Uważa go za 

wielkiego wizjonera i męża stanu. Tymczasem osobistościom, które przejęły schedę polityczną po 
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Piłsudskim „obrywa się” od autora niemiłosiernie. Zychowicz obnaża słabość polityczną Becka 

i naiwność Edwarda Śmigłego-Rydza, obarczając ich częścią winy za doprowadzenie do katastro-

fy dziejowej. Autor uważa, że sprzeniewierzyli się oni zasadom, które wpajał im Piłsudski. W tym 

najważniejszej, aby nie prowadzić wojny na dwa fronty. Nawet jeśli Beck i  spółka zapomnieli 

o lekcjach swojego „ukochanego dziadka”, to i tak całkowitą odpowiedzialność polityczną za po-

zostawanie ich u władzy ponosi Piłsudski, który wykreował ich i namaścił na następców. Niestety, 

tego u Zychowicza nie przeczytamy. 

Mottem książki jest cytat z Winstona Churchilla: „Polacy mają wszelkie przymioty oprócz 

zmysłu politycznego”. Gorzki to dla nas cytat, ale po lekturze pracy coraz częściej zastanawiam 

się, czy – niestety – nie jest on prawdziwy. Główne pytanie, które postawił autor książki i na które 

próbuje znaleźć odpowiedź brzmi: czy Polacy mogli uniknąć klęski, której konsekwencje odczu-

wamy do dziś? Czytając tę fascynującą książkę, ze zgrozą odkrywałem, że ówcześnie rządzący 

Polską uczynili bardzo wiele, aby do tej klęski doprowadzić. Jest to konstatacja druzgocąca, ale 

właśnie dlatego należy przeczytać publikację Piotra Zychowicza.

Czarni myśliwi. Brygada Dirlewangera 

Znów, pisząc o książce, mam problem. Tym razem nie jest 

to jednak kwestia edytorska. Książce Christiana Ingrao Czarni 
myśliwi. Brygada Dirlewangera od strony redakcyjnej nie można 

wiele zarzucić. Redakcja historyczna jest rzetelna, tłumacze-

nie poprawne, błędów edytorskich i  literówek prawie nie ma. 

Owszem, zdarzają się językowe nieścisłości i lapsusy: „część for-

macji piechotnych” (sic!), „broń polowa”, „haubica na kółkach” 

(???!!), ale w niektórych wydawnictwach nawet renomowanych 

wydawców publikacji historycznych naliczyć ich można dużo 

więcej. Dla wydawnictwa Czarne to pierwszy tom w nowej serii. 

Jako debiut od strony wydawniczej muszę przyznać udany. 

Autor, francuski historyk młodego pokolenia, Christian 

Ingrao swoją uwagę skupił na jednostce stworzonej przez Oskara Dirlewangera, która w Polsce 

zyskała rozgłos, biorąc udział w  tłumieniu Powstania Warszawskiego, a  zwłaszcza, dokonując 

zbrodni i masakr na ludności cywilnej na Ochocie i Woli. Ingrao opowiada dzieje jednostki od jej 

początków – jako specjalnej kompanii, do końca – jako 36. Dywizji Ochotniczej SS. Omówiony 

jest też życiorys samego twórcy i dowódcy jednostki – Oskara Dirlewangera. Poznajemy jego 

historię od zasłużonego weterana I  wojny światowej, żołnierza Freikorpsów uczestniczącego 

m.in. w tłumieniu powstań śląskich, członka SA, po dowódcę zbrodniczej formacji SS. Po dro-

dze jest i epizod uczelniany (Dirlewanger był doktorem ekonomii i zwolennikiem planowania 

w gospodarce), praca na stanowisku głównego księgowego (w „żydowskiej przędzalni”), konflikty 

z prawem (wypadki drogowe i malwersacje), wreszcie sprawa o gwałt na nieletniej (członkini 

nazistowskiej organizacji kobiecej BDM), pobyt w więzieniu, obozie koncentracyjnym, służba 

w hiszpańskiej Legii Cudzoziemskiej (Tercio de Extranjeros), wreszcie powrót w  szeregi armii 

10 Recenzje indd 373 2012-10-31 10:37:49



3
74

niemieckiej (Legion Condor) w czasie hiszpańskiej wojny domowej. W 1941 r. jego wyrok sądowy 

ulega zatarciu, a Dirlewanger, już jako dowódca jednostki SS, jest uważany za zdolnego taktyka 

i mimo utrzymywania w swojej jednostce żelaznej dyscypliny jest lubiany przez podwładnych. 

Sama jednostka (wbrew tytułowi książki – co wyjaśnia autor – jej żołnierze nosili standardowe 

mundury Waffen SS i Wehrmachtu, a nie czarne uniformy spopularyzowane przez show-biznes) 
ma równie ciekawe dzieje. Powołana pierwotnie ze skazanych za kłusownictwo miała służyć do 

zwalczania partyzantki (Niemcy stosowali niewielkie jednostki złożone z wyborowych strzelców 

oraz tropicieli do zwalczania partyzantki w toku całej wojny). Uzupełniona następnie przez lokal-

nych ochotników z Białorusi zaczęła rozrastać się, przyjmując postać batalionu, następnie pułku, 

brygady, wreszcie dywizji. Utraciła przy tym swój elitarny charakter (iluż może być skazanych 

za kłusownictwo), wcielając w  swe szeregi coraz większą liczbę początkowo skazanych dyscy-

plinarnie żołnierzy. Jednostka stała się wkrótce odpowiednikiem kompanii karnej czy karnego 

batalionu, a potem różnych przestępców – byłych więźniów obozów koncentracyjnych, w tym 

komunistów i  homoseksualistów. Odbiło się to na morale jednostki i  jej sprawności bojowej. 

Jednocześnie okazało się, że Direlwanger coraz gorzej radzi sobie z kierowaniem jednostką. Już 

w trakcie Powstania Warszawskiego oraz walk ze Słowackim Powstaniem Narodowym pojawiały 

się problemy, a jednostka ponosiła duże straty. Potem było jeszcze gorzej, zaś Dirlewanger został 

de facto usunięty ze stanowiska dowódcy. 

Mimo frapującego tematu mam poważne wątpliwości, czy jest to książka dla każdego. Autor 

zakłada, że czytelnik zna historię Dirlewangera i  jego jednostki. Sam korzystał z bogatej lite-

ratury, odnośników źródłowych, licznych archiwów (w  tym IPN), ale zakłada, że zna je rów-

nież czytelnik. Skoncentrował się na podejściu antropologicznym. Biorąc za punkt wyjścia etos 

myśliwego-dzikusa, przekonuje odbiorców, że niemieckie władze, świadomie odwołując się do 

pierwotnych instynktów, wywołały pandemonium okrucieństw, których dopuściła się jednostka. 

Samo jej powstanie przedstawiano jako „spisek myśliwych”.

Teoria ta, mimo że bardzo interesująca i ciekawie uargumentowana, ma jednak – moim zda-

niem – szereg mankamentów. Po pierwsze, ludobójstwo niemieckie nie zaczęło się w 1940 r. na 

Lubelszczyźnie, gdzie Dirlewanger stawiał pierwsze kroki pod okiem Odilo Globocnika (z któ-

rym zresztą szybko popadł w konflikt). Specjaliści od narodowosocjalistycznych Niemiec wyraź-

nie wskazują, że zbrodnie miały miejsce już wcześniej, w zasadzie od dojścia Hitlera do władzy 

(a o eksterminacji może być mowa od momentu rozpoczęcia programu mordowania pacjentów 

szpitali psychiatrycznych w 1939 r.). Pojawienie się jednostki Dirlewangera nie może więc być 

tu cezurą. Ponadto nie była to jedyna formacja popełniająca zbrodnie wojenne czy uczestnicząca 

w ludobójstwie. Były i inne, złożone nie tylko z SS-manów, ale i ze „zwykłych Niemców”, także 

tych w mundurach policji, Wehrmachtu, Luftwaffe czy Kriegsmarine. Nie odwoływały się one do 

„ideologii myśliwskiej” czy „etosu myśliwego”.

Nie jestem myśliwym, nie poluję i chyba nie przepadałbym za polowaniem. Jednakże zwykła 

uczciwość nie pozwala mi jednoznacznie wskazywać myśliwych jako potencjalnych zbrodniarzy… 

Myśliwym byli Goering i Stalin, i Mołotow, i Chruszczow, i wielu innych dyktatorów, morderców 

i zbrodniarzy. Myśliwym jest też jednak król Hiszpanii Juan Carlos, polować lubili Kazimierz Wielki 

i Hemingway. Czy stali się zbrodniarzami? Zabójcami? Dla odmiany Hitler i Pol Pot myśliwymi 

nie byli (Hitler był nawet wegetarianinem). Czy to zwalnia ich działania z odium zbrodniczości? 

A może jest po prostu tak, że wielu prominentów i dygnitarzy traktuje polowania jako rozrywkę eli-

tarną. Ich poglądy polityczne nie mają tu znaczenia. Na dodatek autor wygłasza teorie o myśliwych, 

niejako zapominając, że jednostka składała się (czy też składać miała) z kłusowników. Laik powie-

działby: co za różnica? Otóż różnica jest spora. Każdy myśliwy uważa kłusowników za konkurencję, 

i to nieuczciwą, stosującą na dodatek „niesportowe” metody. Kłusownik działa z zupełnie innych 
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pobudek niż myśliwy. Myśliwy zajmuje się polowaniem dla sportu (choć uzyskane i własnoręcz-

nie często przetworzone mięso ma walor; istotne są też trofea). Postawa kłusownika ma podłoże 

merkantylne – kłusuje dla mięsa oraz konkretnych produktów, które chce sprzedać z zyskiem (np. 

jako środki medyczne lub paramedyczne, w tym afrodyzjaki). Często w dawnych czasach była to 

po prostu chęć wyżywienia rodziny (stanowi to również ważny czynnik dzisiejszego kłusownictwa 

w Polsce). Abstrahując od legalnego aspektu kłusownictwa, dawniej i teraz, także kłusowników na-

leży bronić przed wiązaniem ze zbrodniczymi jednostkami. W końcu kłusownikiem był też niejaki 

Robert Locksley alias Robin Hood. Czy więc bycie myśliwym/kłusownikiem czyni z kogoś poten-

cjalnego mordercę? Uczestnika masowych mordów i eksterminacji? Nie sądzę.

Jednostki formowane z „ludzi lasu”, jednostki strzelców wyborowych czy strzeleckie nie są 

czymś nadzwyczajnym w dziejach wojskowości. Autor dokonuje tu sporego uproszczenia, powo-

łując się na przykłady z przeszłości i stosując je jako analogię do formacji Dirlewangera. Nie moż-

na przecież zarzucić zbrodniczego charakteru tak zasłużonym formacjom jak Rifle Brigade czy 

Sherwood Foresters armii brytyjskiej albo pułkowi 1st United States Volunteer Sharpshooter Regiment 
Hirama Brendana z czasów wojny secesyjnej. No chyba, żeby uznać, iż w ogóle bycie wojskowym 

(ale także policjantem czy innym funkcjonariuszem państwa lub władz lokalnych, noszącym broń 

i uprawnionym do stosowania przemocy) jest zbrodnicze samo w sobie i zasługuje na potępienie. 

Taki obraz może rysować się na podstawie stwierdzenia Ingrao dotyczącego Dirlewangera. Autor 

komentuje fakt wstąpienia przez tego ostatniego do wojska w 1914 r.: „Co niepokojące wstąpił 

do wojska na ochotnika”. No cóż, nie każdy wstępujący do wojska na ochotnika jest od razu po-

tencjalnym mordercą, ani w 1914 r., ani w 1939 r., ani w 2012 r. 

Nawet formułując swoje tezy, Ingrao nie udziela odpowiedzi na wiele nasuwających się py-

tań. Jak to się stało, że myśliwi-kłusownicy stali się ludobójcami? Dlaczego, mimo żelaznej ręki 

Dirlewangera, podwładni, zarówno w czasie wojny, jak i długo po jej zakończeniu, odnosili się 

do swojego dowódcy z  szacunkiem graniczącym z uwielbieniem? Jaki kontekst miały sukcesy 

jednostki (i czy były sukcesami, czy humbugiem, który zręczna propaganda jej dowódcy prze-

kształciła na użytek zwierzchnictwa w sukces), a jakie było tło porażek? Co sprawiło, że anty-

semita Dirlewanger miał żydowską kochankę i  dlaczego uniknął kary za „pohańbienie rasy”? 

Czy rzeczywiście formacja Dirlewangera była tak nietypowa i  okrutna na tle innych formacji 

niemieckich w II wojnie światowej? Czy korzystając z opinii, jaką miała formacja, nie zrzucano 

na nią winy za czyny popełnione przez inne jednostki funkcjonujące na tym samym terenie? Na 

ile na opinię o jednostce wpływała pozycja Dirlewangera w nazistowskim systemie władzy? Kto 

był jego sojusznikiem i protektorem (np. Erich von dem Bach–Zelewski), a kto wrogiem (np. 

Odilo Globocnik)? Kim byli „partyzanci”, z którymi walczył na kresach Rzeczypospolitej? Czy 

zetknął się z oddziałami AK (walczył m.in. w okolicy Lidy i Stołpiec), jednostkami sowieckimi, 

żydowskimi (co tłumaczyłoby obecność w obozach partyzantów kobiet i dzieci – miało to miejsce 

w jednostkach żydowskich, noszących charakter samoobrony)? Wreszcie, na ile raportowane wal-

ki były rzeczywiście walkami z partyzantami, a na ile eksterminacją ludności cywilnej (argument 

autora o zdobytym jedzeniu uważam w tym kontekście za nietrafiony; partyzanci też muszą coś 

jeść i gromadzą w swoich obozowiskach żywność, o obecności kobiet i dzieci już wspominałem)? 

Dlaczego po wojnie za zbrodnicze czyny skazano tylko czterech byłych żołnierzy jednostki? Co 

spowodowało, że wielu jej członków znalazło drogę do SED, a nawet do Stasi (i przyjęto ich 

z otwartymi ramionami)? Te kwestie są tylko zarysowane, jeżeli nie pominięte. 

Jak i  gdzie złapano Dirlewangera? Stosunkowo mało dowiadujemy się też o  jego śmierci 

z rąk francusko-polskich żołnierzy jednostek 19. i 29. Zgrupowania Piechoty. Czy była to ze-

msta za Powstanie Warszawskie, zemsta za zbrodnie w ZSRS, czy bijący w ogóle wiedzieli, kogo 

biją? Czy pobicie zostało zlecone, czy było działaniem pod wpływem emocji? Czy bito w celu 
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wymuszenia zeznań, czy z zamiarem zabójstwa? 19. i 29. Zgrupowanie Piechoty Polskiej skła-

dały się w dużej części z komunistów, w tym weteranów hiszpańskiej wojny domowej, a wśród 

jej dowódców znajdowali się późniejszy oficer Informacji Wojskowej i wieloletni ambasador na 

Kubie mjr Bolesław Jeleń i Jan Gerhardt (vel Wiktor Lech Bardach, ten od Łun w Bieszczadach), 

który po latach sam padł ofiarą niewyjaśnionego mordu. Wielu żołnierzy tych formacji (wróciły 

one w całości do kraju) zasiliło potem szeregi SB i KBW. Czy wreszcie to rzeczywiście żołnierze 

polscy byli sprawcami? Czy Dirlewanger został z całą pewnością zidentyfikowany? Autor wpraw-

dzie dezawuuje tezy o „życiu po życiu” w szeregach francuskiej Legii Cudzoziemskiej i w armiach 

Egiptu i/lub Syrii, ale nie przedstawia wielu argumentów. Ekshumacja w latach 60. nie do końca 

musi być dowodem. Wiekowy Dirlewanger, dożywający swych dni jako instruktor nacjonalistów 

arabskich walczących z Izraelem w  latach 40. i 50. nie jest zupełnie nieprawdopodobny (choć 

Dirlewangerowi, który nie wylewał za kołnierz i lubił towarzystwo kobiet, w krajach arabskich 

z pewnością nie byłoby łatwo). 

Autor nie zachował tu konsekwencji, bo prezentując teorię „myśliwską” (w tym bardzo cie-

kawą legendę o  srebrnej kozicy Habsburgów), zwrócił jednak uwagę na np. odyseję członków 

jednostki po 1945 r. (ostatniego schwytano z bronią w 1947 r.), losy w sowieckich łagrach oraz 

powojenną solidarność i zbiorową amnezję zidentyfikowanych żołnierzy jednostki. 

W tym kontekście fakt, że autor jest na bakier z geografią Europy Wschodniej (Lida w 1939 r. 

była częścią Polski, Lublin nie był częścią Galicji, a Kostrzyń nie leży nad Nysą Łużycką) oraz że 

z uporem godnym lepszej sprawy utożsamia oddziały Armii Czerwonej z Rosją (pisząc Rosjanie 

i rosyjskie – patrz choćby s. 224), ignorując udział w walkach (po obu stronach frontu) „obywateli 

sowieckich” różnych narodowości, jest stosunkowo niewielkim mankamentem.

Reasumując, Ingrao tworzy ciekawy obraz, interesująco go argumentuje, ale niestety antropo-

logiczne paralele zupełnie do mnie nie trafiają. Wojna jako polowanie? Być może, ale mnie autor 

nie przekonał.

 
 

Dzienniki 1964–1980

Ostatni Iwaszkiewicz
„To ja powinienem był zostać papieżem” – zapisał Iwaszkiewicz 

w swym dzienniku kilka dni po wyborze Jana Pawła II na Stolicę 

Piotrową. Nie był to tylko okolicznościowy i autoironiczny żart 

pisarza, jak można by się spodziewać. Z innych zapisków wynika, 

że miał on swój dwuznaczny podtekst, że kryły się za nim jakieś 

ambicje, egocentryczne pretensje, jakaś zawiść o światową „sławę 

i chwałę”. Iwaszkiewicz czuł się, jak sam podkreślał, rzymianinem (z racji niezliczonych pobytów 

we Włoszech), człowiekiem światowym, ale również Polakiem – z tych wielkich Polaków, należą-

cych już właściwie do przeszłości, Polakiem z Kresów, zasiedziałym na wschodnich krańcach RP 
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i skoligaconym z licznymi rodzinami i majątkami. Pisarz miał już ponad 80 lat, gdy tak dwuznacz-

nie witał wybór polskiego papieża. Jego słowa zdradzały „mieszane uczucia” wobec tak zaskakujące-

go wydarzenia: „obejrzałem «Urbi et orbi» Wojtyły i potem wszystko mi się kłębiło przez całą noc”. 

Kilka dni później wydarzenie to wywołuje dalsze, dość niespodziewane refleksje: 

Wczorajsza uroczystość na „moim placu”, na naszym placu. Jakoś mio-

tali się po tym placu nasi ludzie w rzeczywistości i w imaginacji. I co za 

szamotanina. Niedawno Mickiewicz tak pociągnął Piusa IX za pantofel, aż 

ten musiał oprzeć się o stolik. To była zawsze walka o ten plac, o rząd dusz 

nie Polaków, ale o  całe Uniwersum. Czy Karolek potrafi walczyć o  całe 

Uniwersum? 

Widok kardynałów składających hołd nowemu papieżowi wywołał w pisarzu zachwyt, wzru-

szenie i dalsze refleksje, na które dotąd sobie nie pozwalał: 

Takiego widowiska nie widziałem nigdy, tak do głębi wzruszającego 

i tak pełnego wzruszenia. Z tego poniżenia, w jakim trzymali nas Ruscy, 

Niemcy, z  tych szyderstw, w  jakich nas trzymali Żydzi amerykańscy, na-

gle ten splendor – i oczywiście to ubóstwo i ta prowincjonalność, jaka się 

rzucała w oczy – żałosne wszystko i takich o g r o m n y c h rozmiarów. 

Kościół jeszcze taki wielki – taki śmiesznie mały. O tyle większy od Jimmy 

Cartera i od pałacu Buckingham, i od Dworca Sjezdow. […] Ale z jakimi 

uczuciami patrzyłem na ten plac, na te schody, na te fontanny. 

I tu następuje pointa o sobie jako papieżu.

Czym jest dziennik Iwaszkiewicza (o dwóch wcześniejszych tomach pisaliśmy w Glaukopisie 
[nr 23–24]), po co autor go prowadził i dla kogo? Szczerość, a także intymność, bo autor pisze 

głównie o sprawach prywatnych, osobistych, rodzinnych, a także nieraz niecenzuralnie o spra-

wach publicznych, wskazują, że nie był przeznaczony do publikacji. Ale czy pisarz mógł pisać 

tylko dla siebie lub swych najbliższych, których często traktował nienajlepiej, zdradzając rodzin-

ne i  prywatne tajemnice? Pisarstwo, nawet tak prywatne, zakłada jednak pewnego czytelnika, 

odbiorcę, słuchacza czy rozmówcę; w przeciwnym razie traci sens, staje się działalnością czysto 

subiektywną. Z drugiej strony, jaki sens ma „podglądanie” przez dzisiejszego czytelnika tajemnic 

znanego pisarza? Ma to znaczenie dla literaturoznawców, którzy badają i interpretują twórczość 

Iwaszkiewicza. Dla zwykłego czytelnika dziennik ten jest raczej zbiorem ciekawostek, sensa-

cji, plotek o  znanych ludziach i  ich życiu towarzyskich. Więc o  czym w  istocie jest dziennik 

Iwaszkiewicza? On sam zastanawiał się nad tym w 1973 r.: 

Jeszcze raz wydaje mi się oznaką potwornej pychy przywiązywanie tak 

wielkiej wagi do swoich myśli, uczuć i słów, aby je ocalać dla potomności 

w formie dziennika. Po co ja robię to samo? Chyba dla siebie, a to że dałem 

do druku jakieś fragmenty, to chyba nie ma znaczenia. Zresztą moje dzien-

niki to zdawanie sprawy z kolejnych nastrojów, które czasami bawi swymi 

kontrastami i świadczy o wielkim braku równowagi. 

Ta zmienność nastrojów właśnie i przede wszystkim nastawienie na siebie to główna cecha 

charakterystyczna tego dziennika; na jego kartach odnajdujemy zmienne oceny innych pisarzy 
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i znajomych, ogólną dezorientację w sytuacji politycznej i społecznej PRL, w ocenie jej władz, 

mimo zajmowanych stanowisk publicznych. Pisarz skupiony na swej twórczości literackiej, ży-

jący głównie sprawami literatury i sztuki, starający się zachować przede wszystkim status artysty 

w warunkach PRL, a zarazem wyróżnioną pozycję społeczną, zachować pozycję przedwojennego 

ziemianina, wykazywał w swym dzienniku wielką naiwność polityczną, a  jako osoba publiczna 

– duże uwikłanie w system komunistyczny.

Zagubienie w czasach komunizmu
Iwaszkiewicz jest przypadkiem wybitnego pisarza i niezbyt wielkiego człowieka, artysty i es-

tety, który utracił duchową i moralną orientację; uwikłał się w system totalitarny, zawarł z nim 

pakt dla rozmaitych (głównie własnych) korzyści. Nie dostrzegał także dalekosiężnych skutków 

swego zaangażowania. Jest więc niejako dwóch Iwaszkiewiczów: autor wybitnych opowiadań, 

przejmujących wierszy i wspomnień, i jest człowiek, który po burzliwej, beztroskiej raczej mło-

dości w latach międzywojennych wszedł głęboko i uwikłał się w system komunistyczny, któremu 

służył lojalnie aż do śmierci w 1980 r. 

Dla dzisiejszego czytelnika najważniejsze w  tym dzienniku jest świadectwo, które można 

(nie bez trudu) z niego wydobyć: o owym uwikłaniu, o postawach inteligencji i intelektualistów 

w okresie PRL. Iwaszkiewicz był nawet bardziej koniunkturalny niż pisarze i intelektualiści, któ-

rzy przeszli przez najcięższy okres komunizmu, jakim była propaganda socrealizmu na przełomie 

lat 40. i 50., a później wycofywali się z udziału w nim i dokonywali rozrachunków. Podpisywali 

protesty do władz w  latach 60., przechodzili do opozycji w  latach 70., popierali KOR, choć 

wszystko to działo się w ramach systemu. 

Iwaszkiewicz stale pozostawał lojalny wobec władz PRL. Po Liście 34 w 1964 r. denerwował 

się (we Włoszech) na kolegów-pisarzy, którzy go podpisali: „No a potem ten memoriał złożony 

Cyrankiewiczowi, w zasadniczych problemach zresztą słuszny, i to wszystko, co z niego wyni-

kło. Nie wyjechałem z Warszawy – uciekłem. Muszę uznać moją politykę za przegraną, chociaż 

robiłem ją z głęboką wiarą, że tak będzie lepiej. 34 poważnych ludzi wymierzyło mi głęboki 

cios, taki, z którego się nie podniosę, może nawet w historii”. Krytykę polityki władz bierze 

do siebie, widzi nawet zmowę, wymierzoną przeciw sobie: „Na trzy strony walczyć nie mogę. 

Masoni (Gieysztor, Dąbrowska) z jednej,  KC z drugiej, Słonimski i «Europa» z trzeciej. Tym 

bardziej, że nigdzie nie mam solidnego oparcia”. Sprawa dosięgła pisarza nawet we Włoszech, 

dokąd dotarły echa protestu 34 i oczekiwano od Iwaszkiewicza wyjaśnień. „Najprzykrzejsze 

jest to – żalił się w dzienniku – że nikt nie stanął po mojej stronie, nikt nie powiedział mi: 

trzymaj się, Jarosław, ty masz rację. […] Ten ohydny Stryjkowski – największe rozczarowanie 

mojego życia. […] Parandowski – idiota, Andrzejewski – sam fałsz, Paweł Hertz – głupi, Jurek 

Lisowski – bezradny i właściwie skłaniający ucha w tamtą stronę. Może jedna Szymańska jest 

mi życzliwa, «da i to swinja»”.

Podobnie w 1968 r. po zdjęciu „Dziadów” w Teatrze Narodowym asekuruje się: 

Teraz przyszła ta historia z  „Dziadami” i  znowu przyjeżdżał dziś 

Zygmunt Mycielski (jak wtedy z listem 34) z jakimś protestem do Ochaba, 

żebym to podpisywał. Jako żywo nie podpiszę, jeszcze raz będą na mnie 

szczekać, niech szczekają. […] Cóż to za błazny w gruncie rzeczy, a myślą, 

że są znawcami ojczyzny. W tym liście jest zdanie, że zakaz przedstawienia 

„Dziadów” podkopuje sam byt narodowy. To już przesada, byt nasz narodo-

wy jest zbyt solidną rzeczą, żeby go mogło podkopać jedno głupstwo tych 

panów, już nie wiem jakich. 
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Wkrótce wyjeżdża do Paryża, a potem do Włoch, gdzie dowiaduje się o wydarzeniach marcowych. 

Dopiero po wielu dniach zapisuje w dzienniku: „Z całego tego pobytu w Rzymie, tak okropnego ze 

względu na niedobrą pogodę i bardzo złe rzeczy, które się dzieją w kraju, pozostaje mi w oczach i w ser-

cu dzisiejsze spotkanie z psem…”. I dalej następuje szczegółowy opis wydarzenia z rzymskiej ulicy.

W czerwcu 1976 r. Iwaszkiewicz podróżuje między Wenecją, Stawiskiem a Moskwą. Po po-

wrocie z Moskwy zapisuje w czasie choroby: „Straszna mieszanina przeżyć moskiewskich, tutej-

szych, przerażających zdarzeń, koszmarnych parteitagów, wszystko na tle straszliwego smutku 

i  tęsknoty z powodu… śmierci psa. Mieszanina. Taka okropna jak starcza istota życia. Żadnej 

pociechy”. „Przerażające zdarzenia” to strajki w Radomiu i Ursusie, brutalnie stłumione przez siły 

MO i ZOMO; „parteitagi” to wiece poparcia dla Gierka i Jaroszewicza, organizowane odgórnie 

w odpowiedzi na strajki. 

W listopadzie 1976 r. Iwaszkiewicz był w Moskwie z delegacją partyjną, której przewodzili 

Gierek i Jaroszewicz. Porozmawiał sobie nawet z Breżniewem, wspomina w dzienniku, posuwa-

jąc się do pewnej poufałości: „Trochę się bawiłem peszeniem naszych najserdeczniejszych, bo na 

żartach – to trzeba przyznać – oni się nie znają. Gdy powiedziałem Breżniewowi: «U was dwa 

złotych medalja, a u mienia ich tri» – to zbaraniał i nie wiedział, co ja mówię”. Ale w kraju spotyka 

go nowa przykrość: 

Po powrocie – pisze w końcu 1976 r. – zaczęły się te bzdury z KOR-em, 

czyli Komitetem Obrony Robotników. Tak jakby polski robotnik (wspaniały 

i rozumiejący) nie umiał dać sobie rady i potrzebował opieki starego durnia 

i pijanicy Andrzejewskiego i jeszcze podobnych facetów. I znowu Zachód bę-

dzie twierdził, że to jedyna Polska ten zapijaczony pederasta [Andrzejewski], 

Karol Modzelewski, Żyd rosyjski nie mający w sobie ani kropli krwi polskiej 

w  żyłach, i  tym podobne chaziajstwo. A Polska – i  to Polska robotników 

i chłopów jest naprawdę wolna – ale nie tam, gdzie się tym idiotom wydaje. 

W dalszym ciągu nikt nic nie rozumie. Mnie się już też w głowie mąci.

Łzy Breżniewa
Iwaszkiewicz miał słabość do Rosji, również tej sowieckiej, choć jego stosunek do niej był czę-

sto podwójny, a uczucia mieszane, ambiwalentne. W 1969 r. tak opisywał swoje wrażenia z czę-

stych podróży do ZSRS: 

Wczoraj wróciłem z Moskwy potężnie zmęczony. Nigdy jeszcze może 

nie odczułem koszmaru tego miasta i tego nastroju, co tym razem. Resztki 

wdzięków, jeśli jeszcze kiedyś były, to znikły i jest tylko ten moloch, który 

miele wszystkich ludzi, gniecie na miazgę i  na nic ludzkiego nie ma tu 

miejsca. Wszystko zjedzone przez formułkę. A jednocześnie poczucie nie-

zmierzonej rozmaitości i wielkości (materialnej) tego kolosa, to, co zresztą 

zawsze tam czuję, tej rozległości problemów, na których to wszystko się 

odbywa. Ale jednocześnie i odczłowieczenie wszystkiego, nonsens nieludz-

kiej architektury i nieludzkiego życia tego mrowiska gigantycznego i nie-

zmierzonego. I tego także, że wartość moralna i artystyczna tych ludzi zu-

pełnie nie odpowiada tym rozmiarom, uczucie niewystarczającego napięcia 

wewnętrznego, przy potężnym napięciu wewnętrznym. Bardzo to męczące. 

No, i to że czasu, porządku planu dnia – nie ma, wszystko jak Bóg da, jak 

się złoży, szału można dostać. 
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Mimo to Iwaszkiewicz był należycie doceniany w Moskwie. W 1970 r. razem z Gomułką 

dostał Nagrodę Leninowską „za utrwalanie pokoju między narodami”, którą odebrał na Kremlu 

podczas uroczystości stulecia urodzin Lenina. W dzienniku zapisał skromnie: „Po Rzymie prawie 

bezpośrednio Moskwa. Potwornie mnie zmęczyła swoją wielkością, ilością ludzi, mnóstwem słów 

i zaklinaniem wszystkiego w formuły. Nagroda Leninowska spadła na mnie jak śnieg w lecie. Nie 

oczekiwałem tego zupełnie tym bardziej, że moja aktywność «pokojowa» bardzo opadła”. 

Iwaszkiewicz często brał udział w państwowych delegacjach i w oficjalnych uroczystościach. 

W 1974 r. obchodzono hucznie 30-lecie Polski „ludowej”. Na uroczystości przybył z Moskwy sam 

Breżniew, który wygłosił na specjalnym posiedzeniu Sejmu przemówienie razem z Edwardem 

Gierkiem. Pod datą 22 lipca Iwaszkiewicz zapisał: „Wczoraj uroczystość w Sejmie. Obaj panowie, 

i Gierek, i Breżniew, popłakali się na trybunie. . Powiadam, że ani Bismarck, ani Cavour 

nie płakali na mównicy. Może lord Disraeli, ale chyba też nie”. 

W całym dzienniku wątki polityczne nie są oczywiście dominujące, przeważają zapiski o życiu 

osobistym, rodzinnym, a także o najbardziej interesującym pisarza środowisku literackim, o ko-

legach po piórze, o których wyrażał się często bez ogródek. Ciekawe są uwagi o Gombrowiczu, 

który jako zakazany pisarz emigracyjny doczekał się pokątnej już w PRL legendy. Na początku 

lat 70. Iwaszkiewicz zauważał inną stronę postaci Gombrowicza: 

Dzienniki Gombrowicza niecierpliwiąca lektura. Obok znakomitych 

portretów (Miłosz, Simone Weil) banały nie z tej ziemi, szczególnie do-

tyczące kwestii płci. […] Mam nadzieję dla Witolda, że rzeczywistość nie 

wyglądała tak sztucznie. I z całości wyłaniająca się prawda – horrendum dla 

różnych Jeleńskich i Sandauerów – że Witold nie był tak bardzo inteligent-

ny. Wszystkie te pozy, miny, […] wszystko to są maski nakładane na b r a k  

t w a r z y, z czego sobie Witold po części tylko zdawał sprawę. Głęboka 

pogarda, jaką ma dla „innych”, wynika z  tego, że sam musi być sobą, to 

znaczy pieskiem na uwięzi, poruszającym się na łańcuchu na bardzo małej 

przestrzeni, przed małą budką filozoficzną. Piesek wydaje czasami okrzyki 

genialne (bo cierpi), a czasami po prostu szczeka. W każdym razie ani po-

łowy jego indywidualności nie ma w jego utworach. 

Krytycyzm tych uwag można złożyć po części na karb jakiejś literackiej rywalizacji, osobistych ani-

mozji lub innych czynników zewnętrznych, ale jest w nich wiele trafnych i wnikliwych obserwacji. I tak 

wcześniej, w 1969 r., po śmierci Gombrowicza, Iwaszkiewicz, komentując numer paryskiej Kultury 

poświęcony emigracyjnemu pisarzowi, zanotował, przebywając akurat na kongresie w Genewie: 

Pisanie o  Gombrowiczu w  kategoriach najwyższego entuzjazmu, 

jakby o  kimś największym, bardzo irytujące. Z  miejsca hagiografia, jak 

o Dąbrowskiej w Warszawie, tymczasem i ta twórczość, i ta postać wywo-

łuje wiele zastrzeżeń, wątpliwości, irytacji. Oczywiście wielki pisarz, ale czy 

aż tak wielki. Cześ [Miłosz] przytacza jego słowa z dziennika, w których 

zarzuca pisarzom krajowym brak wykształcenia filozoficznego. Mnie się 

wydaje, że oni tam na Zachodzie (nie tylko Polacy) cierpią na „przefilozo-

fowanie”, na szały filozoficzne, oddanie zupełnie kiepskiej filozofii. 

Przy okazji pisarz zaobserwował trzeźwo i  przewidująco zjawisko „rewolucji kulturalnej 

i obyczajowej” końca lat 60. na Zachodzie, wspominając o jednym z jej „duchowych” przywódców: 

10 Recenzje indd 380 2012-10-31 10:37:50



Miałem tego dowód w  dwudniowym obcowaniu z  [Herbertem] 

Marcusem, miałem wrażenie raczej nieuctwa (głupie dowcipy, niemoż-

ność powtórzenia nazwiska kardynała Daniélou) i szalonej pustki w tym, 

co mówił. No, i  zdrady ideowej, bo pochlebiając uczonkom tutejszym, 

zdradził swoich hippisów, biedaków, jak nie można bardziej. A co znaczy 

„po śmierci Boga, śmierć człowieka”?, co Kocik [ Jeleński] bezmyślnie po-

wtarza, przypisując to powiedzenie Gombrowiczowi. To są właśnie takie 

zdania efektowne, które nic nie znaczą. To jest ta fałszywa filozofia, prawie 

taka, jaką spotykamy w programach Jesieni Warszawskiej. Nikt nie chce się 

przyznać do tego, że nie ma wolności, nie ma etyki bez sankcji religijnej, 

nie ma żadnej „pełnowartościowej” ideologii, noc tylko „bez dna i czarna” 

i  trzeba budować te hocki-klocki strukturalizmu (egzystencjalizm został 

przezwyciężony) i że wojna, mordy, ucisk jest czymś nieuniknionym. 

Te trafne i przewidujące, jak się później okazało, uwagi wypowiada jednak człowiek, który 

broni „stanu posiadania” PRL i z tej racji ma wiele uprzedzeń wobec Zachodu, w szczególności 

wobec polskiej emigracji powojennej. To jedno ze świadectw wielostronnego uwikłania w rzeczy-

wistość, która powstała w komunistycznej Polsce „ludowej”.     

Wśród wielu innych wątków Dziennika pojawia się, podobnie jak w poprzednich tomach, 

wątek homoseksualizmu, czy raczej biseksualizmu, pisarza. Iwaszkiewicz nie ukrywa tego, ale 

też nie afiszuje się z tym. Raczej odczuwa to jako kłopot, z którym nie należy się obnosić, a nie 

powód do dumy. Nie nadaje się więc raczej na idola dzisiejszej propagandy homoseksualnej. Jest 

i w tym mało nowoczesny czy postępowy, a w jego twórczości literackiej nie pojawia się ten wątek 

w sposób jawny i demonstracyjny.

Zmagania z historią. Życie i twórczość 
Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej. 
Materiały z konferencji w Muzeum 
Polskim w Rapperswilu 2006

Jeszcze o Mackiewiczu…
Oczywiście o  Józefie Mackiewiczu, choć można by i  o  jego 

bracie – Stanisławie, którego warto również przypomnieć jako au-

tora wielu ważnych książek historycznych i  publicystycznych. (Obecnie robi to wydawnictwo 

„Universitas” z Krakowa, rozpoczynając wydawanie pism publicystycznych Cata-Mackiewicza.) 

Razem redagowali przedwojenne wileńskie Słowo, razem znaleźli się na powojennej emigracji. 

Tam jednak dość szybko ich drogi rozeszły się. Nie tylko dlatego, że Józef (razem z żoną Barbarą 

Toporską) przeniósł się z Londynu do Monachium, ale też dlatego, że poróżnili się politycznie 
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i ideowo. Pamięta się, że nastąpiło to z powodu decyzji Stanisława o powrocie do kraju w 1956 r., 

czego Józef nie mógł mu wybaczyć, ale – jak się dziś okazuje – było jeszcze inne źródło konfliktu 

między braćmi. 

W  wydanej niedawno przez IPN pracy zbiorowej na temat pisarstwa małżeństwa 

Mackiewiczów (Barbara Toporska była również autorką kilku książek prozatorskich) pisarz 

Kazimierz Orłoś, spokrewniony z Mackiewiczami, wyjaśnił bliżej tę kwestię dzięki korespon-

dencji rodzinnej, w  której jest posiadaniu. Okazuje się, że konflikt ten był dużo wcześniejszy 

i dotyczył pierwszej książki Józefa Mackiewicza o Katyniu, którą napisał zaraz po wojnie. Jak 

wiadomo, powstała ona jako raport władz wojskowych na Zachodzie i ukazała się anonimowo, 

jednak później w przekładzie na francuski figurowała już jako książka gen. Andersa.

Mackiewicz bezskutecznie upominał się o  swe autorstwo i  prosił o  interwencję właśnie 

Stanisława, który obracał się w sferach władz emigracyjnych i był nawet krótko premierem Rządu 

na Uchodźstwie. Ten jednak odmówił. Nie chciał zapewne narażać swego dobrego imienia, po-

magając bratu, którego posądzano o  kolaborację z  Niemcami w  czasie wojny; sprawa ta była 

znana na emigracji i prześladowała Józefa do końca życia. Opisał to bez sentymentów rodzinnych 

w liście do siostry w kraju: 

Ja zerwałem z nim nie dziś, a równo dziesięć lat temu. Była taka afera: 

Tutejszy wódz emigracji w sposób niesłychanie bezczelny ukradł mi napi-

saną na zamówienie książkę i – wydał pod swoim nazwiskiem po francu-

sku. W dodatku nie zapłacił pieniędzy. Naturalnie miał wszystkich ludzi 

w kieszeni, a ja byłem zupełnie bezsilny, żeby się procesować, albo chociaż 

znaleźć sojuszników dostatecznie wpływowych. W normalnych warunkach 

byłby to skandal na miarę państwową, a krzywda mnie wyrządzona wręcz 

niesłychana. W tym czasie Staś kręcił się właśnie tam „na górze”. Pierwszy 

raz zwróciłem się doń z konkretną prośbą, aby zechciał mnie poprzeć w ca-

łej sprawie. Otóż, nie tylko nie poparł, ale kręcąc się jak zawsze u  tronu 

wodza, „sprzedał” mnie, jak słusznie mówi Barbara. 

Dziś wiadomo, że Cat-Mackiewicz podjął na emigracji współpracę ze służbami PRL.

Wspomniana książka jest zbiorem prac badaczy twórczości Mackiewiczów z konferencji 

w Rapperswilu w 2006 r. (tam trafiło ich archiwum i zostało otwarte w 2005 r.). Paradoksalna 

jest sytuacja pisarstwa Józefa Mackiewicza w III RP, kiedy w czasach „wolności słowa” stał się 

mniej znany niż pod koniec PRL, gdy oficyny podziemne wydawały go niemal masowo. Do 

tej sprawy wraca Włodzimierz Bolecki w  artykule „Nowoczesność i  recepcja książek Józefa 

Mackiewicza”. Czy brak dobrej koniunktury dla jednego z  najwybitniejszych powojennych 

prozaików polskich da się wyjaśnić „grubą kreską” także w dziedzinie kultury, myślenia i ide-

owości, niechęcią do rozrachunku z komunistyczną przeszłością, unikaniem moralnej rekon-

strukcji? Być może w III RP jego pisarstwo okazało się zbyt bezkompromisowe, zasadnicze, 

radykalne, zwłaszcza wtedy, gdy zaczęła rządzić poprawność polityczna (w naszym przypadku 

w duchu postkomunizmu). 

Bolecki opisuje liczne, nieudane próby wydawania przekładów książek Mackiewicza na 

Zachodzie. Nie trafiała do przekonania ich problematyka, zbyt skomplikowana dla Zachodu, 

egzotyczna czy obca. Czyżbyśmy po 1989 r. tak szybko przestawili się na mentalność zachod-

nią, że straciliśmy zainteresowanie dla własnych spraw i tych ludzi, którzy je niestrudzenie po-

ruszali i drążyli, poświęcając im nieraz całe życie? Wyjaśnienie może być jednak prostsze. Zła 

atmosfera wokół twórczości Józefa Mackiewicza powstała na początku lat 90. (o czym Bolecki 
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już nie przypomina), zwłaszcza po tym, jak Adam Michnik rzucił hasło o jego „zoologicznym 

antykomunizmie”. Po 1989 r. Józef Mackiewicz nie tylko nie znalazł się w programach szkol-

nych, ale i (do niedawna) uniwersyteckich. Mimo monopolu wydawnictwa Kontra czytelnictwo 

jego książek wyraźnie spadło. Bolecki odpowiada na zarzuty krytyków, podnoszących zwłasz-

cza kwestię wyłączności praw autorskich, które Nina Karsov uzyskała kosztem rodziny pisarza 

w kraju, że wydawnictwo Kontra spełnia wszelkie warunki wydawania i promocji dzieł pisarza 

(dotąd 20 tomów, w tym zbiory publicystyki przedwojennej i część korespondencji powojennej). 

Odpowiadając na zarzut o niedostępności jego utworów, podaje, że w  hurtowniach zalega 30 

tys. egzemplarzy książek. Tu trzeba dodać, że są to książki drogie, mają ceny niemal zaporowe. 

Ponadto wydawca, który chce dotrzeć do czytelników i samemu nie stracić, przecenia książki na 

wyprzedażach przed następnym nakładem.

Włodzimierz Bolecki, najbardziej zasłużony badacz życia i twórczości Józefa Mackiewicza, 

stawia w swym artykule tezę, że autor Zwycięstwa prowokacji jest pierwszym polskim pisarzem, 

który tak gruntownie obnażył niebezpieczeństwo nacjonalizmu. „Pokazał nacjonalizm zarów-

no jako instrument destrukcji historycznych wspólnot narodowych, jak i instrument, za pomocą 

którego bolszewicy uniemożliwili powstanie solidarności państw i narodów”. Bolecki twierdzi 

zarazem, że Mackiewicz jest pisarzem nowoczesnym, aktualnym także w sensie unijnym: „był 

też prekursorem dzisiejszych idei «małych ojczyzn», «wielokulturowości» (pojmowanej jako po-

szanowanie dla kultur mniejszości narodowych), a  równocześnie zwolennikiem nowoczesnego 

rozumienia tożsamości kulturowej przeciwstawionej biologicznemu rozumieniu etniczności”.

Wiadomo, że Mackiewicz był „krajowcem”, zwolennikiem idei jagiellońskiej, wyznawcą 

Wielkiego Księstwa Litewskiego, krytycznie nastawionym wobec polityki polonocentrycznej, ale 

też dominacji litewskiej, która ujawniała się w czasie wojny podczas litewskiej okupacji Wilna. 

To wszystko prawda, pod warunkiem jednak, że za nowe niebezpieczeństwo uzna się groźbę na-

cjonalizmu niemieckiego czy rosyjskiego, a nie np. postkomunizm, to że komunizm już całkiem 

upadł, a odradza się faszyzm i nazizm. Nie wiem, czy Mackiewicz zgodziłby się na taką diagnozę 

współczesności, bowiem największe zagrożenie upatrywał w porażającym działaniu komunizmu. 

Nie wiem też, czy byłby zwolennikiem dzisiejszej UE, jej biurokratycznej polityki, programów 

i w istocie nieokreślonej wizji przyszłości. Czy „wielokulturowość” Mackiewicza odpowiada mgli-

stemu, dość abstrakcyjnemu regionalizmowi o charakterze raczej folklorystycznym? Czy wzorce 

propagowane przez Unię przypominają współżycie lokalnych społeczności, czy raczej przygoto-

wują nowy typ społeczeństw, mieszaninę ras, kultur, religii i obyczajowości, w procesie tworzenia 

jakiegoś nowego, globalnego, migracyjnego proletariatu? Nie sądzę też, żeby Mackiewicz mógł 

zgodzić się na dzisiejsze standardy poprawności politycznej, centralistyczne i biurokratyczne ste-

rowanie całkiem różnymi i jednak nadal narodowymi społeczeństwami. On, który obserwował 

tradycję owego współżycia, jej wzrastanie przez wieki, życie samodzielne różnych grup narodo-

wych i mniejszości, bez odgórnych wzorców i standardów. Na pewno nie zgodziłby się na ujed-

nolicanie sposobów życia, mentalności i obyczajów, pomieszania historii i pamięci. 

Józef Mackiewicz był przede wszystkim jednym z nielicznych tak doświadczonych anality-

ków i diagnostów komunizmu i jego wszelkich konsekwencji historycznych. Od wojny 1920 r. 

widział pochód bolszewizmu z Rosji sowieckiej do Europy, rozpoznawał jego zagrożenie w mię-

dzywojniu i  spełniające się katastrofalne przewidywania po 1939 r. Pod koniec wojny uważał 

komunizm za większe zagrożenie niż podupadający nazizm, zaś po 1944 r. obserwował ekspansję 

komunizmu w Europie Wschodniej. 

Przedmiotem jego pisarstwa jest historia tego zagrożenia i tego najazdu, a później jego pano-

wanie w Rosji i w Europie Wschodniej. Proza Mackiewicza opisuje losy ludzi poddanych napo-

rowi tej destrukcyjnej siły, łamania ich i unicestwiania, rozbicia całych społeczności. Komunizm 
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jest dla Mackiewicza nie tylko zjawiskiem politycznym i  ideologicznym, ale też psychologicz-

nym i  duchowym, niszczącym wewnętrznie człowieka, obalającym całe jego człowieczeństwo. 

Podlegają mu wszyscy, zarówno ofiary, jak i kaci, którzy w łańcuchu zbrodni komunistycznych 

staną się następnymi ofiarami. 

We wspomnianej książce potwierdzeniem tego wizerunku Mackiewicza jako pisarza są szki-

ce Jacka Trznadla „Powieści Mackiewicza o historii i wojnie”, Andrzeja Nowaka „«Lewa wol-

na» albo o spiskach Piłsudskiego z Leninem” czy Marii Zadenckiej „Historia i prawo. Dyskusja 

o współczesności w pisarstwie Józefa Mackiewicza”. Trznadel opisuje oryginalność i wnikliwość 

w  przedstawianiu najbardziej dramatycznych wydarzeń historycznych, co stawia Mackiewicza 

w rzędzie najwybitniejszych, najważniejszych pisarzy XX w. Andrzej Nowak szczegółowo anali-

zuje jeden z wątków „Lewej wolnej”, dotyczący sytuacji po traktacie ryskim z 1921 r. Mackiewicz 

zarzucał Piłsudskiemu, że nie wykorzystał w pełni zwycięstwa 1920 r. i pozwolił bolszewikom 

na pokonanie przeciwników, czyli armii „białych”, co zaważyło na dalszej sytuacji Polski i połowy 

Europy. To jeden z tych nierozstrzygalnych sporów, które można dobrze wykorzystać w prozie 

powieściowej. Andrzej Nowak zauważa, że wariant przeciwny, tzn. pomoc „białym” w pokonaniu 

bolszewików i odtworzenie jakiejś nowej Rosji, nie zapewniał wcale bezpieczeństwa i niepodle-

głości Polski, bo oni wcale nie zamierzali jej popierać. No, ale może komunizm by wtedy upadł…

W  książce IPN, oprócz prac o  szczegółowych zagadnieniach twórczości Mackiewicza, 

o  „Rosjanach i  Sowietach” Tadeusza Sucharskiego, o  „Krajobrazach litewskich” Niny Taylor-

Terleckiej, czy o litewskich śladach niektórych postaci Mackiewicza pióra Alwidy A. Bajor, zna-

lazła się też część poświęcona postaci i twórczości Barbary Toporskiej, autorki powieści Siostry, 

Poczwarka i motyle, Martwe zwierciadło, Spójrz wstecz, Ajonie!, Na mlecznej drodze, pisarki orygi-

nalnej i niedocenionej, żyjącej nieco w cieniu męża.

 

Lista ofiar. Grudzień 1970 r. 
w Szczecinie, 
wyd. II uzupełnione i poprawione 

W  2009 r. szczeciński oddział IPN wydał uzupełnioną i  po-

prawioną reedycję pracy Aleksandra Strokowskiego Lista ofiar. 
Grudzień 1970 r. w Szczecinie. W książce – powstałej wbrew naj-

ważniejszym zasadom edytorskim – nie poprawiono większości 

błędów, które zawierał oryginał, co gorsza redakcja dodała szereg nowych dyskwalifikujących 

pomyłek. 

Pierwsza edycja książki (wydana przez szczecińskie Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”) 

ukazała się 17 grudnia 1993 r.; o  tym fakcie Wydawcy reedycji nie wspomnieli. W publikacji, 

składającej się głównie z nazwisk, Redakcja błędnie zapisała cały szereg personaliów prawidłowo 
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przedstawionych w oryginale. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku Henryka Bzymka, 

któremu zmieniono nazwisko na Henryk Bzynek (s. 129), Wojciech Songiń zamienił się 

w  Wojciecha Soginia (s. 131). Nazwisko Jerzego Roggenbischa zapisano jako Rogenbisch  

(s. 131), Stanisława Hanka błędnie zapisano jako Staniław Hanka (s. 130), a Ireneusza Mazura 

jako Irenerusza Mazura (s. 130). Strokowski błędnie zapisał nazwisko Olova Bengota – nielegal-

nie zatrzymanego obywatela szwedzkiego. Redakcja zamienia go – również błędnie – na Olova 

Begonta (s. 61). Prawidłowy zapis tego nazwiska brzmi: Olov Bengt. Podobnie błędnie powtó-

rzono zapis nazwiska Wojciecha Rodzikiewicza, który w książkach figuruje jako Rodziekiewicz 

(s.52).

Zamiast zakończenia Strokowski zamieścił w  swojej książce „fragment Listu Wandy 

Woźnickiej-Karczewskiej”, której jeden z synów – Wojciech Woźnicki – został zabity; drugiego, 

17-letniego Włodzimierza Woźnickiego, aresztowano i pobito. Redakcja, ingerując bez zazna-

czeń w źródłowy tekst, usuwa m.in. informację o wieku „Włodka”, którego jednocześnie zamienia 

na „Władka” (s. 134).1

W zapisie personaliów kilku nazwisk znajdujących się w części opisowej książki Strokowski 

popełnił błędy, których ipeenowska „korekta” nie eliminuje; co ciekawe, dodaje kolejne uchybienia. 

Prokuratora Garnizonowej Prokuratury Wojskowej w Szczecinie kpt. Kazimierza Prawuckiego 

Strokowski błędnie identyfikuje jako kpt. Jerzego Prawuckiego; w reedycji czytamy o kpt. Jerzym 

Prabuckim z  Garnizonowej Prokuratury Wojskowej (s. 22). Według Strokowskiego Mikołaj 

Mucha kierował Wydziałem Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie; 

Redaktorzy nie ustalili, iż w rzeczywistości pracował on w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 

w Szczecinie, dodatkowo w nowej książce stał się on Mikołajem Much (s.19). Z niewiadomych 

powodów Redakcja odeszła od alfabetycznej kolejności zapisu nazwisk w  rozdziale „rozmowy 

profilaktyczne”, przenosząc Michała Nawinowskiego na końcówkę jednej z  kolumn (s. 130). 

W drugim wydaniu usunięto błędny zapis personaliów Michała Skipora, który w oryginale ist-

nieje jako Michał Skipow (s. 27). Poprawiono biogram Edwarda Prysaka, który nie mieszkał 

w pow. chojnieńskim tylko w Gryfińskim (s. 52), usunięto również błędny adres zameldowania 

zastrzelonego Wojciecha Woźnickiego, mieszkającego w Pilchowie (s. 57) a nie w Pilichowie. Ale 

już Będargowo – zapisane przez Strokowskiego jako Będargów – Redakcja błędnie zapisuje jako: 

Bęgardowo (s. 74).

Redaktorzy arbitralnie wycięli z tekstu reedycji cudzysłowy oraz pogrubienia. W pierwszym 

zdaniu Wstępu, będącego samoistną (kursywa), osobistą wypowiedzią Autora o przyczynach na-

pisania książki, Strokowski napisał o „wydarzeniach grudniowych” w cudzysłowie (s. 7). Redakcja 

1

Biuletyn IPN
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opuściła cudzysłów, tym samym zatracając pierwotny sens wypowiedzi, wskazujący, iż to sfor-

mułowanie miało charakter propagandowej, semantycznej manipulacji, której celem było ukrycie 

odpowiedzialnych za Grudzień 
‚
70 oraz minimalizowanie znaczenia społecznej rewolty. Mimo iż 

Redakcja za Strokowskim pisze: „W prawodawstwie polskim pojęcie «tymczasowe zatrzymanie» 

nie istnieje” (s. 29), jednocześnie zdejmuje cudzysłów z tytułu rozdziału Tymczasowo zatrzymani. 
Tym samym kłamstwo wymyślone przez SB celem legalizacji bezprawia po 40 latach autoryzo-

wane jest przez szczeciński IPN.2 Fragmenty Wstępu oraz Opisu listy ofiar wydarzeń grudniowych 
1970 r. – celem ich wyeksponowania – Strokowski zapisał pogrubioną czcionką. Redakcja znio-

sła wzmiankowane pogrubienie w całości (s. 12, 25, 28) lub częściowo (s. 21, 26, 27, 31). Autor 

podkreśla i pogrubia daty przeprowadzenia sekcji zwłok, chcąc zwrócić nań szczególną uwagę 

Czytelników – zaznaczenia te usunięto. Wyraźny brak spójności korekty widać w nowym zapisie 

Wykazu źródeł, który posiada zarówno cechy oryginału, jak i nowego „porządku”.

O tym że Redaktorzy nie zweryfikowali informacji zebranych przez Strokowskiego poprzez 

ich konfrontacje z  innymi dokumentami (choćby tymi, które znajdują się w  archiwach IPN) 

świadczy biogram Marii Olewnik. W oryginale Strokowski pisze o niej, iż miała zostać zatrzy-

mana 6–8 lutego 1971 r. (s. 108). Z reedycji, w której czytamy: „zatrzymana 6–8 1971” (s. 99), 

nie dowiemy się, że naprawdę Olewnik wyszła z aresztu 29 lipca 1971 r. O Sofoklisie Pawlidisie 

Strokowski napisał, iż został pobity 18 grudnia 1971 r., następnie zatrzymany 21–24 grudnia 

1970 r. Według dokumentów sądowych, Pawlidis został zatrzymany 17 grudnia 1971 r., następnie 

tymczasowo aresztowany 31 grudnia 1971 r., zwolniony – decyzją Izby Karnej Sądu Najwyższego 

– 17 lipca 1971 r. (s. 51). Stoczniowiec „Warskiego”, Zbigniew Niedostatkiewicz, miał być za-

trzymany 17 i wypuszczony 22 grudnia1970 r. (s. 98). Inny stoczniowiec, Bogdan Zieja, miał być 

zatrzymany 18 i wypuszczony 23 grudnia 1970 r. (s. 126). Tymczasem – jak wynika z archiwów 

Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie – obaj przebywali w areszcie jeszcze w lutym 1971 r. 

i  groziło im do 10 lat więzienia. Stoczniowiec „Warskiego” Bogusław Stecko, miał zostać za-

trzymany 17 i wypuszczony 22 grudnia 1970 r. Z dokumentów znajdujących się w IPN wynika 

jednak, że został on zwolniony z aresztu 29 marca 1971 r., przy czym przez jakiś czas oskarżo-

ny był z paragrafu, z którego groziła mu nawet kara śmierci (s. 113). W biogramie 16-letniego 

Władysława Edelmillera czytamy: „zatrzymany 20–22 XII 1970 r.” – spędził co najmniej dwie 

doby w areszcie KW MO (s. 70). Tymczasem według relacji Edelmillera, został zatrzymany 20 

grudnia około godz. 23:00, noc spędził z pełnoletnimi mężczyznami w milicyjnym areszcie, na-

stępnego dnia rano po kolejnym przesłuchaniu został przewieziony do Milicyjnej Izby Dziecka. 

Trudno uwierzyć, iż 15-letnia Danuta Henryka Albrecht, która miała być „zatrzymana” od 18 

do 23 grudnia 1970 r., spędziła pięć dób w więzieniu w Goleniowie, gdzie uwięziono kobiety 

i dziewczęta oskarżane o uczestnictwo w grudniowej rewolcie (s. 59). Podobnie mało prawdopo-

dobne wydaje się „zatrzymanie” na trzy doby 13-letniego Wiesława Matuszczaka (s. 95). Autorzy 

nie wyjaśnili milicyjno-prokuratorskiego żargonu użytego przez Strokowskiego, dotyczącego 

osób „niepełnoletnich”, podobnie jest z decyzją aresztową, która istnieje w książce jako „sankcja 

prokuratorska” (s. 29).

Porównanie nowej Listy Ofiar z  ustaleniami Garnizonowej Prokuratury Wojskowej 

w  Szczecinie (doszło do nich w  wyniku „grudniowego” śledztwa Prokuratury Marynarki 

Wojennej w Gdyni z 1992 r.) wskazuje, iż nie zostały one użyte przy naukowej reedycji książki. 

W publikacji brak bowiem personaliów Stanisława Cudniewicza, Tadeusza Hofbauera, Haliny 

Kiany, Jerzego Lipy czy Emili Prześlakiewicz. Po szczecińskiej rewolcie osoby te uzyskały renty 

2
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i odszkodowania. Na niekonfrontowanie tego źródła wskazywać może również fakt, że trzynaście 

osób, które otrzymały renty i odszkodowania, w książce zakwalifikowano jako osoby tymczasowo 

zatrzymane, bądź te, z którymi przeprowadzono wyłącznie „rozmowy profilaktyczne”.

Za mankament reedycji należy uznać brak informacji o tym, iż już 18 grudnia 1970 r. wyroki 

– będące formą dotkliwej represji – zaczęły wydawać kolegia karno-administracyjne, które ukara-

ły przynajmniej 234 osoby. Bardzo często niewinnych ludzi karano wyrokami do trzech miesięcy 

pozbawienia wolności lub karami finansowymi dochodzącymi do równowartości dwóch średnich 

miesięcznych pensji. W przypisie nr 25 autorzy reedycji przytoczyli dane mówiące o 23 osobach, 

które zostały skazane przez szczeciński i stargardzki Sąd Powiatowy. Z książki nie dowiemy się 

jednak, iż najwyższe wyroki dochodziły do dwóch lat pozbawienia wolności i uzupełniane były 

grzywnami oraz milicyjnym i kuratorskim nadzorem. 

Czy przynajmniej część ze 110 osób, wobec których toczyło się śledztwo, a  z  których 64 

zostały tymczasowo aresztowane na czas od kilku tygodni do kilku miesięcy nie zasługuje we-

dług Autorów na dołączenie do listy grudniowych ofiar? Czy na zapomnienie mamy skazać 

śmierć 36-letniego dowódcę sekcji strażackiej – Wiesława Z., który w  związku z  tym, co się 

wówczas stało, popełnił samobójstwo 26 grudnia 1970 r.? Autorzy jednego zdania nie poświęcili 

52 młodocianym, zamkniętych w Milicyjnej Izbie Dziecka; dziesięcioro z nich skazano na za-

mknięcie w „poprawczakach” – chłopców w Szczecinie, dziewczęta w podwarszawskiej Falenicy. 

Trzeciego rozdziału Listy również nie uzupełniono, zabrakło np. nazwiska dziennikarki Agnieszki 

Dudzińskiej-Weczer – „zatrzymanej”, a następnie wypuszczonej na wolność po „rozmowie pro-

filaktycznej”.3 

Listę zabitych i rannych w zajściach ulicznych zamyka następująca informacja: „Kobieta, lat 

23 «w siódmym miesiącu ciąży» na skutek urazów urodziła martwe dziecko 18 XII 1970 r. w go-

dzinach popołudniowych poturbowana w zajściach na Al. Niepodległości” (s. 58). Wyjątkowo 

interesująca dla szczecińskich uczniów (dla nich m.in. przeznaczona jest reedycja) byłaby infor-

macja, że personalia nienarodzonego dziecka nie znalazły się na szczecińskim Aniele Wolności 

(gdzie znajdują się nazwiska szesnastu grudniowych ofiar) wyłącznie w wyniku sprzeciwu Matki. 

Autorzy reedycji najwyraźniej nie uznali również za grudniowe ofiary aktywistów strajkowych, 

którzy byli represjonowani wkrótce po szczecińskim Grudniu ‘70. Wówczas to różne instytucje 

państwowe, koordynowane przez SB, wyrzucały ich z pracy, przymuszały do przejścia na wcze-

śniejszą emeryturę, uniemożliwiały prowadzenie prywatnej działalności gospodarczej, ogranicza-

ły awanse, zmuszały do zmiany miejsca pracy, odmawiały zameldowania, zmuszały do współpracy 

z komunistycznym aparatem represji, zastraszały, szantażowały, korumpowały, kompromitowały 

poprzez fikcyjne sądowe oskarżenia.4 

W preambule do ustawy o IPN czytamy, iż jego misją jest m.in. przypominanie o ofiarach 

komunistycznego państwa. Już choćby z  uwagi na liczbę błędów właśnie w  nazwiskach ofiar 

3

4
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i świadków historii recenzowana książka tego postulatu nie spełnia. Zarzut ten można postawić 

również dwóm innym publikacjom tego samego Wydawcy na temat szczecińskiej rewolty z lat 

1970/1971.5 Za jakość wzmiankowanych książek odpowiadają nie tylko ich Autorzy, ale również 

Recenzenci – w  tym wypadku najwyższej klasy eksperci.6 W  przypadku nierzetelnej reedycji 

Listy ofiar szczeciński IPN winien zdecydować się na trzecie wydanie książki, traktując recenzo-

waną książkę jako nakład sygnalny.

5  
 

6

 oraz  

Nieczysta gra.  
Tajne służ by a piłka nożna

Mistrzostwa Europy w  piłce nożnej rozgrywane na polskich 

i  ukraińskich stadionach cieszyły się wśród Polaków ogromnym 

zainteresowaniem; osoby na co dzień nie interesujące się futbolem 

z zapartym tchem śledziły zmagania krajowych reprezentacji na-

rodowych. Zakończone rozgrywki sportowe pozostawiły po sobie 

wiele śladów; jednym z nich są półki w księgarniach uginające się 

pod ciężarem książek, nawiązujących do tego wydarzenia. Wielu autorów postanowiło wykorzy-

stać ten czas do wydania prac poświęconych piłce nożnej. W zasadzie większość z nich to bogato 

ilustrowane biografie piłkarskich gwiazd lub ich wspomnienia, które najczęściej swym wyglądem, 

a nie treścią, zachęcają czytelników do lektury.

Na tle tych publikacji pojawiła się ostatnio w księgarniach ciekawa praca pod redakcją dwóch 

historyków z Instytutu Pamięci Narodowej: Sebastiana Ligarskiego i Grzegorza Majchrzaka pt. 

Nieczysta gra. Tajne służby a piłka nożna, wydana nakładem wydawnictwa „Videograf ”. Książkę 

stanowi zbiór artykułów (w części już istniejących w obiegu naukowym) kilku autorów, wśród 

których możemy dostrzec różnice zarówno warsztatowe, jaki i merytoryczne.

Należy docenić ten zbiór tekstów, biorąc pod uwagę nieduże zainteresowanie badaczy dzie-

jów najnowszych kontaktami sportowców, działaczy sportowych czy dziennikarzy oraz ingerencją  

peerelowskiego państwa w  życie i  działalność szeroko rozumianego środowiska sportowego. 

Ta popularnonaukowa książka wypełnia pewną lukę w historiografii tej dziedziny; ukazuje, jak 

istotną rolę odgrywał wówczas sport, zarówno dla społeczeństwa, jak i dla władz komunistycz-

nych, które za pomocą aparatu represji starały się podporządkować struktury sportowe, a przede 

wszystkim kontrolować to środowisko w kraju i zagranicą.
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W pierwszym rozdziale pt. „Futbol pod specjalnym nadzorem” Grzegorz Majchrzak wpro-

wadza czytelnika do lektury i  zarysowuje kolejne części książki. Historyk ten zalicza się do 

nielicznego grona pracowników naukowych IPN, którzy w  swych badaniach podejmują pro-

blematykę sportu w PRL. W pierwszych zdaniach artykułu przywołuje on wydarzenie z listo-

pada 1980 r., które miało miejsce na warszawskim lotnisku Okęcie, z  główną rolą bramkarza 

reprezentacji Polski w piłce nożnej, Józefa Młynarczyka, zaś w tle z alkoholem i nocnymi za-

bawami. Niewątpliwie odbiło się to negatywnie na wizerunku kadrowiczów Ryszarda Kuleszy. 

Wprowadzenie to nawiązuje do artykułu Pawła Szulca pt. „«Banda czworga», czyli alkohol i piłka 

nożna w czasach Solidarności”. Autor w przystępny sposób ukazuje kulisy tych wydarzeń, w któ-

rych (oprócz wspomnianego Młynarczyka) brali również udział Zbigniew Boniek, Władysław 

Żmuda, Włodzimierz Smolarek i Stanisław Terlecki. Ten ostatni sugeruje, że „«afera na Okęciu» 

zorganizowana była przez Służbę Bezpieczeństwa”, ponieważ władza nie tolerowała działalności 

rady drużyny, w której skład wchodził właśnie Terlecki. W dokumentach Archiwum IPN teza ta 

nie znajduje potwierdzenia.

Innym ciekawym wątkiem poruszonym na łamach tego artykułu jest fragment, w którym 

autor wspomina audiencję piłkarzy u papieża Jana Pawła II. Był to częsty zwyczaj wśród sportow-

ców, aby przy okazji tego typu wydarzeń rozgrywanych we Włoszech wymusić na władzy możli-

wość spotkania z Ojcem Świętym. Tymczasem, jak słusznie zauważa Majchrzak, w czasie stanu 

wojennego „żaden z naszych brązowych medalistów z Hiszpanii nie odmówił przyjęcia odzna-

czeń państwowych z rąk wicepremiera Mieczysława Rakowskiego”; w ten sposób komunistyczny 

aparat państwowy starał się poprzez sportowców legitymizować swoją władzę, a piłkarze – mimo 

wyrażania sprzeciwu wobec sytuacji politycznej w kraju (m.in. poprzez zorganizowanie spotkania 

z papieżem) – dobrowolnie godzili się na gesty, które niewątpliwie miały na celu poprawienie 

wizerunku komunistów w czasie stanu wojennego.

Za niezmiernie interesujące należy uznać artykuły Jerzego Eislera i Karola Nawrockiego, któ-

re traktują o działalności bezpieki w  celu „zabezpieczenia” meczów piłkarskich, rozgrywanych 

w europejskich pucharach, np. Górnik Zabrze – Manchester United w marcu 1968 r. czy Lechia 

Gdańsk – Juventus Turyn we wrześniu 1983 r. Jerzy Eisler w artykule pt. „Marcowe napięcie. 

Górnik Zabrze – Manchester United, 13 marca 1968 r.” w niezwykle interesujący sposób przy-

bliża czytelnikowi wydarzenia związane z przygotowaniami do tego meczu, który miał być pił-

karskim świętem w Zabrzu. Autor wynotował szereg zabiegów SB, która za wszelką cenę starała 

się kontrolować pobyt drużyny z Manchesteru, a także (lub przede wszystkim) towarzyszących 

jej dziennikarzy angielskich, mogących zainteresować się odbywającymi się wówczas studenckimi 

manifestacjami.

Z kolei wspomniany już artykuł Karola Nawrockiego pt. „Więcej niż mecz. Lechia Gdańsk 

– Juventus Turyn” ukazuje nam kibiców z Wybrzeża zaangażowanych w działalność opozycyjną, 

którzy wykorzystując swego rodzaju autonomię stadionową, mogli wyrażać swój sprzeciw wobec 

władz komunistycznych, np. poprzez skandowanie haseł niepodległościowych. W trakcie meczu 

z  zespołem Juventusu na trybunach stadionu obecny był m.in. Lech Wałęsa. Od pierwszych 

minut kibice podejmowali próby wzniesienia solidarnościowych okrzyków, co przyniosło rezultat 

podczas przerwy w meczu oraz na początku drugiej połowy. Jak podaje autor, kibice skandowali 

wówczas: „Solidarność, Solidarność” oraz „Lechu, Lechu”, zaś trwające ponad 15 minut okrzyki 

doprowadziły do opóźnienia w transmisji telewizyjnej meczu.

Kontaktami SB ze środowiskiem dziennikarzy sportowych zajął się Tomasz Szymborski, który 

postanowił zmierzyć się z ikoną sportowego, lecz przede wszystkim piłkarskiego sprawozdawstwa 

– Janem Ciszewskim. Jego uwikłania z SB przedstawia w artykule pt. „«Sprawozdawca». Historia 

tajnej kariery Jana Ciszewskiego”. Autor posługuje się obszernymi cytatami z dokumentów SB, 
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które mogą wywoływać w czytelniku poczucie utraty istoty rzeczy. W publikacjach nie będących 

stricte naukowymi powinny znaleźć się uzupełnienia w postaci wyjaśnień dotyczących osób po-

jawiających się w tekście, które często mogą nie być powszechnie znane czytelnikom. Inną kwe-

stią jest korygowanie błędnie zapisanych przez SB (np. redaktor Radia Wolna Europa Edward 

Skop, poprawnie – Sokopp) nazwisk, które należy czynić w każdej publikacji, nie tylko nauko-

wej. Oprócz Edwarda Sokoppa autor przytacza nazwiska Wojciecha Trojanowskiego, Konrada 

Grudy, Tomasza Lemparta vel Davida Fiszera oraz Stefana Rzeszota, lecz tylko przy tym ostat-

nim wspomina o jego kontaktach z UB/SB; można było pokusić się o krótką wzmiankę dotyczącą 

kontaktów ze służbami pozostałych osób, które były wpływowe w  środowisku emigracyjnym 

– nie tylko sportowym – gdzie bezpieka za wszelką cenę starała się ulokować swoich agentów.

Podsumowując, chciałbym przytoczyć słowa Grzegorza Majchrzaka, że „na temat współpracy 

piłkarzy ze Służbą Bezpieczeństwa wciąż wiemy jednak niewiele”. Rzeczywiście, tematyka ta nie 

cieszy się dużym zainteresowaniem wśród badaczy. W prezentowanej książce zabrakło choćby 

wzmianki na temat współpracy piłkarzy z peerelowskim aparatem represji. W Archiwum IPN 

znajduje się wiele śladów dotyczących kontaktów czołowych piłkarzy z bezpieką; m.in. legenda 

Ruchu Chorzów i reprezentacji Polski, strzelec dwóch bramek w pamiętnym meczu na chorzow-

skim stadionie z ZSRS Gerard Cieślik, jak wynika z akt, został pozyskany do współpracy jako 

TW. W zobowiązaniu podpisanym 3 marca 1947 r. czytamy m.in., że „doniesienia moje będę 

podpisywał pseudonimem «Wolny»”.

W  książce zamieszczono jeszcze kilka innych niezwykle ciekawych teksów: Marty 

Marcinkiewicz „Mundial zza krat, czyli jak sport przenikał się z polityką”, Sebastiana Ligarskiego 

„Mundial Espana 
‚
82 oczami komisarza wojskowego”, Krzysztofa Łoniewskiego „Mundial 

Meksyk 
‚
86. Polscy piłkarze w  otoczeniu esbeków”, Jarosława Wąsowicza „Futbol i  polityka. 

Przypadek kibiców Lechii Gdańsk” oraz Grzegorza Wołka „Trafiła «Kosa» na generałów”. Mimo 

że autorzy ograniczyli się przede wszystkim do wydarzeń z  lat 80., to prezentowana książka 

jest ciekawą lekturą; może także stanowić inspirację dla innych badaczy i zachęcić Polaków do 

pogłębiania wiedzy na temat szeroko rozumianego sportu w PRL, który z pewnością kryje wiele 

ciekawych, nieodkrytych dotąd kart.

A Conspiracy of Decency: The Rescue 
of the Danish Jews During World War II 

Emma Werner opisuje ratowanie Żydów w  stylu baśni 

Andersena. I  to nie zawsze w  pozytywnym sensie. Przedstawia 

naród duński jako miłośników wolności; Duńczyków okre-

śla przymiotnikiem „hyggelig”, co oznacza „weseli, zadowoleni, 

sympatyczni” (s. 7). Niemieckie wysiłki podejmowane w celu po-

wstrzymania słynnych ucieczek Żydów do Szwecji przybierały po-

stać groteskową. „Ani jedna łódź przewożąca Żydów z Danii do bezpiecznej Szwecji nie została 

przechwycona czy zatopiona przez niemiecką marynarkę wojenną” (s. 171). Niemcy dokonujący 
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na łodziach inspekcji przyjmowali wyjaśnienia, jakoby znajdowały się na nich transporty ryb, 

jeśli nawet dostrzegli Żydów, dokonywali jedynie odprawy celnej ryb (s. 82). Łodzie ratownicze 

pływały też za dnia. Zakotwiczone nieopodal okręty niemieckie stały bez ruchu (s. 74), a wiele 

innych niemieckich łodzi patrolowych „było w naprawie” (s. 37–38). Niemcy również nigdy nie 

sprawdzali szpitali, w których ukrywali się Żydzi. Na dworcowych peronach nie zwracali uwagi 

na stojące tam tłumy Żydów (s. 53). To samo dotyczyło hoteli (s. 59).

Nieznane pozostają szczegóły decyzji wydawanych na wysokim szczeblu w niemieckim szta-

bie, gdyż większość rozkazów dotyczących kwestii „ostatecznego rozwiązania” przekazywano ustnie  

(s. 39). Wiadomo jednak, że Felix Kersten przyczynił się do uwolnienia duńskich Żydów schwyta-

nych w Theresienstadt (s. 116). Werner Best, nazista, któremu powierzono sprawę Danii, był wcze-

śniej odpowiedzialny za zamordowanie 8,723 Polaków i Żydów jesienią 1939 r. Niemcy Zachodnie 

skazały go ostatecznie w 1989 r. – przeszło tydzień po jego śmierci w wieku 86 lat (s. 157).

Pod okupacją niemiecką Polacy przymierali głodem. Dlatego zrozumiałe jest, że oczekiwali 

zapłaty w zamian za ukrywanie zbiegłych Żydów, choćby po to, żeby móc wykarmić i utrzymać 

swoją rodzinę. W żadnym wypadku nie byli natomiast „chciwymi wyzyskiwaczami Żydów”, jak 

twierdzi Jan T. Gross w swoich Złotych żniwach. Duńczycy nie żyli w takim niedostatku. W rze-

czywistości, jak dodaje Werner, „dla przeciętnego Duńczyka życie toczyło się w miarę normalnie 

[…]. Nie brakowało pracy. Dochody duńskich rolników wzrosły dzięki znacznemu wzrostowi 

eksportu żywności do Niemiec” (s. 13). A mimo to pobierali znaczne opłaty za przewóz Żydów 

do Szwecji (s. 61–64, 77). Jedna duńska Żydówka zapłaciła 6 tys. koron, czyli „tyle, ile posiadała”, 

aby uratować siebie i dwoje swoich dzieci (s. 56). Zaś luterański pastor pożyczył 30 tys. koron, aby 

zapłacić rybakom, mającym przewieźć sześciu Żydów (s. 44). Jak na ironię, jednym z warunków 

uhonorowania przez Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jest niesienie 

pomocy „bez domagania się pieniężnej rekompensaty” (s. 167), choć właśnie dokładnie to miało 

miejsce w Danii. Mimo to, w odróżnieniu od Polaków pobierających pieniądze od ratowanych 

Żydów, Instytut Yad Vashem zdecydował się uhonorować nie tylko konkretnych Duńczyków, 

którzy ratowali Żydów, ale cały naród duński (s. 168).

Oprócz kwestii pobierania opłat od Żydów należy zwrócić uwagę na to, że nie każdy Duńczyk 

angażował się w ich ratowanie, a z pewnością byli tacy, którzy stanęli po stronie nazistów. Ogółem 

7,220 duńskich Żydów zostało wysłanych do Szwecji z ponad 50 punktów zbiorczych w co naj-

mniej 300 łodziach rybackich, które kursowały na tym odcinku po 1000 razy (s. 61). Oczywistym 

jest to, że duńskich rybaków było dużo mniej niż ratowanych Żydów. Natomiast na podstawie 

przytaczanych danych liczbowych czytelnik może odnieść wrażenie, że liczba Duńczyków prze-

wożących Żydów do Szwecji wahała się od kilkuset do prawie tysiąca.

Ponadto, z  uwagi na fakt, że Niemcy w  znikomym stopniu kontrolowali przemieszczanie 

się Żydów na terenie Danii, a  także słabo kontrolowali działania Duńczyków, nie trzeba było 

wielu osób, aby załadować ponad 7 tys. Żydów do łodzi. Przypuśćmy hipotetycznie, że średnio 

dwudziestu Duńczyków angażowało się w ratowanie jednego Żyda, udzielając mu choćby tyl-

ko wsparcia finansowego. Oznacza to, że spośród całej populacji, liczącej 4 mln obywateli, 3,6 

proc. niosło pomoc ludności żydowskiej (odsetek ten jest porównywalny z liczbą pomagających 

Polaków, którzy jednak pracowali w warunkach nieporównanie trudniejszych). Nawet jeśli sto-

sunek liczby Duńczyków przypadających na jednego Żyda, który podałem, opiera się na znacz-

nie zaniżonych danych, jest oczywiste, że zbiorowa nagroda Yad Vashem dla narodu duńskiego, 

wynikająca z założenia, że „prawie każdy, od króla po rybaka, brał aktywny udział w ratowaniu 

Żydów”, jest dużą przesadą (s. 168).

I wreszcie fakt, że 99 proc. duńskich Żydów uratowało się dzięki niemieckiej pobłażliwości  

– rzecz w okupowanej Polsce zupełnie niewyobrażalna. Co więcej, duńscy ratownicy morscy mieli 
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możliwość przeprowadzania swojej operacji w przeciągu dwóch tygodni. Zakładając nawet, że 

działalność konspiracyjna w celu ratowania Żydów była aż tak powszechna, wyobraźmy sobie, 

że Niemcy reagowaliby od razu w sposób zdecydowany, redukując tym samym liczbę udanych 

rejsów na przykład z 1000 do 50, to odsetek uratowanych Żydów duńskich spadłby do 5 proc. 

i byłby porównywalny z odsetkiem ocalonych Żydów polskich.

 Niezależnie od motywów, którymi kierowali się Duńczycy, nie darzyli oni Żydów specjalną 

sympatią. Nie licząc kilku wyjątków, rząd Danii odmówił przyjęcia zbiegłych Żydów, zwłaszcza 

tych, którzy opuścili Niemcy po dojściu do władzy nazistów w 1933 r. Nie przyjął on też wielu 

niemieckich Żydów, szukających schronienia w 1938 r. po tzw. nocy kryształowej (s. 15). Plotki, 

które pojawiły się w okresie wojny w Wielkiej Brytanii, mówiące o tym, że duński król Krystian 

X zagroził, że będzie nosił żydowską gwiazdę, były jedynie pięknie brzmiącą legendą. Albowiem, 

jak stwierdza Werner, „Niemcy nigdy nie nakazali w Danii noszenia gwiazdy Dawida” (s. 15, 169). 

Inny, mało znany fakt: ogólne straty wśród duńskich cywilów w wyniku działania Niemców były 

niewielkie. Spośród 6 tys. duńskich więźniów przetrzymywanych z różnych przyczyn w niemiec-

kich obozach koncentracyjnych życie straciło jedynie 10 proc. (s. 4).

Jak na ironię, więcej Duńczyków zginęło, walcząc na rzecz III Rzeszy – 3,900, niż przeciwko 

niej – 3,172 (s. 16). Po stronie niemieckiej walczyło około 8 tys. Duńczyków w szeregach Frikorps 

Denmark (Korpus Ochotniczy Dania), duńskiej formacji Waffen SS. Oddziały złożone z duń-

skich ochotników Waffen SS pomagały Niemcom w tłumieniu duńskich protestów i niszczeniu 

w odwecie dorobku duńskiej kultury (s. 127). W sumie po wojnie za kolaborację aresztowano 20 

tys. Duńczyków (s. 149). Jeśli te dane są precyzyjne, wynika z nich, że jeden Duńczyk na 200 był 

czynnym nazistowskim kolaborantem.

Obecnie szeroko nagłaśniane są przypadki wrogiego odnoszenia się Polaków do części 

Żydów powracających po zakończeniu wojny w rodzinne strony; podobne wypadki miały miejsce 

również w Danii wobec Żydów, którzy przyjeżdżali ze Szwecji. „Powracający uchodźcy, których 

domy zostały wynajęte rządowym urzędnikom, nie byli mile widziani. Inni utracili prawo wy-

najmu swoich dawnych mieszkań lub zastali w  nich nowych lokatorów, którzy nie chcieli się 

wyprowadzić. Jeszcze inni utracili swój dobytek. Niektórzy dowiedzieli się, że ich meble oraz 

kosztowności zostały sprzedane w  celu sfinansowania akcji ratowania Żydów w  październiku 

1943 r. We wrześniu 1945 r. (cztery miesiące po zakończeniu II wojny światowej w Europie) 

1,300 żydowskich uchodźców nadal mieszkało w tymczasowych kwaterach rządowych” (s. 152). 

Skoro ocalało 7,220 duńskich Żydów, to liczba 1,300 wydaje się znacząca. Po II wojnie świa-

towej w Danii pojawiła się krótka fala antysemityzmu, przejawiająca się choćby w dyskrymino-

waniu Żydów przy wynajmie mieszkań (s. 153). 

Tłumaczenie: Monika Dubaniowska
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1     PROFESOR JAN ŻARYN o aktualności ekskomuniki komunistów: 

-
-

-

-

„PROF. JAN ŻARYN PRZYPOMINA: EKSKOMUNIKA NA KOMUNISTÓW NADAL OBOWIĄZUJE”, BIBUŁA – PISMO 
NIEZALEŻNE, 14 LIPCA 2012 R. HTTP://WWW.BIBULA.COM/?P=58804

2     PROFESOR JACEK BARTYZEL:

-

-

JACEK BARTYZEL, „TOKSYCZNE «SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE»”, BIBUŁA – PISMO NIEZALEŻNE, 25 LIP-
CA 2012 R. HTTP://WWW.BIBULA.COM/?P=59154

3     PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA o dwudziestowiecznych totalitaryzmach:

-
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„KOMUNIZM I NAZIZM JAK „SYJAMSCY BRACIA”, OPRAC. I TŁUMACZENIE ARKADIUSZ STELMACH, POLONIA 
CHRISTIANA, WWW.PCH24.PL (23 SIERPNIA 2012). 

4     PROFESOR PAWEŁ MACHCEWICZ, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej:

„OBRAZ DWÓCH AGRESORÓW. Z PROF. PAWŁEM MACHCEWICZEM ROZMAWIA MACIEJ WALASZCZYK”, 
NASZ DZIENNIK, NR 205, 3 WRZEŚNIA 2012 R. 

5     PROFESOR ANTONI DUDEK o PKWN:
-

-

-

ANTONI DUDEK, „SOWIECKI KOMITET ZNIEWOLENIA”, DZIEJE.PL – PORTAL HISTORYCZNY, 16 LIPCA 2012 R. 

6     PROFESOR JERZY EISLER o PRL:
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JERZY EISLER, „POLSKA «LUDOWA», ALE POLSKA”, PAMIĘĆ.PL, NR 4/5 (2012): S. 30.

7      PROFESOR FRANCISZEK MAREK o rzekomych „polskich obozach koncentracyj-
nych” po II wojnie światowej: 

-

„POLSKA ŚLĄSK PODNIOSŁA”, RZECZPOSPOLITA, 21 LIPCA 2012 R.

8     ZBIGNIEW HOŁDYS: 
-

-

ZBIGNIEW HOŁDYS, „RADIO TIRANA”, WPROST, NR 5/1511 (2012).

9     TADEUSZ PŁUŻAŃSKI, historyk:

WYPOWIEDŹ T. PŁUŻAŃSKIEGO W CZASIE PANELU DYSKUSYJNEGO „CZYM DLA MŁODYCH POLAKÓW JEST 
PATRIOTYZM?”, GAZETA POLSKA CODZIENNIE, 28 SIERPNIA 2012 R. HTTP://WPOLITYCE.PL/ARTYKULY/35035-
CZYM-DLA-MLODYCH-POLAKOW-JEST-PATRIOTYZM
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10     RAFAŁ A. ZIEMKIEWICZ o książce wspomnieniowej Danuty Wałęsowej: 

-

RAFAŁ A. ZIEMKIEWICZ, „KOMU PAN BÓG DAJE”, RZECZPOSPOLITA, 24 WRZEŚNIA 2012 R.

11     PROFESOR ANDRZEJ ZYBERTOWICZ o grzechu pierworodnym tzw. III RP: 
-
-
-

-

-

PROF. ANDRZEJ ZYBERTOWICZ W ROZMOWIE ZE STANISŁAWEM ŻARYNEM, STEFCZYK.INFO, 2 LIPCA 2012 R.  

12     PROFESOR PIOTR GLIŃSKI o współczesnych postpeerelowskich elitach III RP: 

WYPOWIEDŹ PROF. PIOTRA GLIŃSKIEGO PODCZAS PANELU „SKĄD ELITY III RP?”, KLUB HYBRYDY, MARZEC 2012 
R. HTTP://KRZYSZTOFBOSAK.SALON24.PL/451923,PROF-PIOTR-GLINSKI-O-ELITACH-III-RP-MARZEC-2012

13      PREZYDENT RP BRONISŁAW KOMOROWSKI na pogrzebie Wiesława Chrzanowskiego 
7 maja 2012 r.:
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-

-

OPOKA W KRAJU, NR 79(100), KÓRNIK, LIPIEC 2012 R.

14     Represje wobec Polaków w ZSRS po II wojnie światowej: 

-

-

ADAM BIAŁOUS, „PORAŻAJĄCA SKALA DEPORTACJI”, NASZ DZIENNIK, 25 KWIETNIA 2012 R.

15      ROB HUGHES, dziennikarz New York Times i International Herald Tribune, o naj-
nowszej historii Polski: 

-

„TA FLAGA BYŁA CZYSTĄ PROWOKACJĄ”, PORTAL WIRTUALNA POLSKA, 30 CZERWCA 2012 R. 

16      Rzecznik stołecznego ratusza, BARTOSZ MILCZARCZYK, o pomniku chwały Armii 
Sowieckiej – tzw. czterech śpiących, na Pradze Północ: 

„POMNIK CZTERECH ŚPIĄCYCH TO ZARZEWIE KONFLIKTÓW”, TVN24.PL, 17 LIPCA 2012 R.

17      Protest mieszkańców warszawskiej Pragi Północ przeciwko rekonstrukcji  
pomnika tzw. czterech śpiących:

-

„DWA MILIONY NA CZTERECH ŚPIĄCYCH TO HAŃBA”, TVN24.PL, 16 STYCZNIA 2012 R.
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18      „Litewskie służby ochrony pogranicza nie wpuściły do kraju Białorusina, który 
na masce swojego czerwonego porsche miał namalowane symbole Związku 
Sowieckiego – sierp i młot oraz komunistyczną gwiazdę – które, obok symboli 
nazistowskich, są na Litwie zakazane. 

-

„NIE WPUŚCILI SIERPA I MŁOTA”, NASZ DZIENNIK, 2 SIERPNIA 2012 R. 

19     WOJCIECH CEJROWSKI o współczesnych mediach w post-PRL:

„BÓG SŁUCHA I SIĘ CIESZY. ROZMOWA Z WOJCIECHEM CEJROWSKIM”, DZIENNIK BAŁTYCKI, 26 SIERPNIA 2012 R. 

20     DOKTOR HANNA WĘGRZYNEK, historyk z Żydowskiego Instytutu Historycznego:

„ŻYDZI W POLSCE – RAJ UTRACONY”, RZECZPOSPOLITA, 18 SIERPNIA 2012 R.

21     PIOTR ZYCHOWICZ, publicysta: 
-

PIOTR ZYCHOWICZ, „DWA ANTYSEMITYZMY”, RZECZPOSPOLITA, 9–10 CZERWCA 2012 R.

22      PROFESOR ISRAEL GUTMAN, historyk, więzień KL Auschwitz i Majdanka o wypo-
wiedzi prezydenta Baracka Obamy o „polskich obozach koncentracyjnych”: 

-
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„TO NIE POLACY ZAŁOŻYLI OBOZY, TYLKO NIEMCY”, PROF. IZRAEL GUTMAN W ROZMOWIE Z PIOTREM 
ZYCHOWICZEM, RZECZPOSPOLITA, 30 MAJA 2012 R.

23     WOJCIECH RESZCZYŃSKI:

-

WOJCIECH RESZCZYŃSKI: „CZARNY ORZEŁ, SIERP I MŁOT”, NASZA POLSKA, 5 CZERWCA 2012 R.

24     MAREK EDELMAN:

-

-
-
-

MAREK EDELMAN, STRAŻNIK. MAREK EDELMAN OPOWIADA (KRAKÓW: WYDAWNICTWO ZNAK, 2006): 
s. 76.
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25     ANTONI ZAMBROWSKI o antysemityzmie w PRL: 

ANTONI ZAMBROWSKI, „CZY JACEK KUROŃ BYŁ ANTYSEMITĄ?”, NOWE PAŃSTWO, NR 8 (2006). 

26      „W Berlinie odbył się pierwszy kongres Ruchu Odrodzenia Żydowskiego 
w Polsce, organizacji, która postuluje powrót do Polski trzech milionów Żydów 
i ustanowienie hebrajskiego drugim językiem urzędowym.

-

WIKTOR FERFECKI, „HEBRAJSKI DRUGIM JĘZYKIEM URZĘDOWYM W POLSCE?”, TVP INFO, 4 LIPCA 2012 R. 
HTTP://TVP.INFO/INFORMACJE/LUDZIE/HEBRAJSKI-DRUGIM-JEZYKIEM-URZEDOWYM-W-POLSCE/7905690

27     BRONISŁAW WILDSTEIN: 

-

-

BRONISŁAW WILDSTEIN, „ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWA”, RZECZPOSPOLITA, 21 LIPCA 2012 R.
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28      Fragment wytycznych dotyczących wysokich standardów, jakie według Społecznej 

Rady Wydawnictw Niezależnych powinny spełniać publikacje „drugiego obiegu”: 

„NIEZALEŻNY RUCH WYDAWNICZY (OPRACOWANIE SPOŁECZNEJ RADY WYDAWNICTW NIEZALEŻNYCH)”, 
KULTURA NIEZALEŻNA, NR 28 (1987): S. 32.

29       ELAD NEHORAI, izraelski dziennikarz, o wpływach żydowskich na świecie me-
diów: 

ELAD NEHORAI, „JEWS DO CONTROL THE MEDIA”, BLOG THE TIMES OF ISRAEL, 1 LIPCA 2012 R.

30      „W Internecie pojawiło się wideo przedstawiające desant pluszowych misiów 
nad Iwieńcem [obecnie Białoruś] z hasłem domagającym się wolności słowa 
na Białorusi! 

-

, „NASZA NIWA”, 4 LIPCA 2012 R. HTTP://
NN.BY/?C=AR&I=76322

31      WIESŁAW TRZECIAKOWSKI, historyk, o niemieckiej dywersji w Bydgoszczy 
w 1939 r. i micie „krwawej niedzieli”: 

-

–
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„JAKA BYŁA BYDGOSZCZ WE WRZEŚNIU 1939 ROKU”, GAZETA WYBORCZA, 4 WRZEŚNIA 2012 R.

32     Nowy „historyczny” symbol współczesnego państwa litewskiego (Lietuvy): 
-

-

„SWASTYKA DZIEDZICTWEM HISTORYCZNYM LITWY”, GAZETA PRAWNA, 28 STYCZNIA 2012 R.

33      ROBERT GAWKOWSKI, historyk, kustosz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, 
o pierwszym na ziemiach polskich meczu polskiej piłki nożnej, zawłaszczonym 
obecnie przez ukraińskich nacjonalistów:

-

-

„KRESY: HISTORIA POLSKIEJ PIŁKI NOŻNEJ”, RADIO WNET, 16 CZERWCA 2012 R. HTTP://WWW.RADIOWNET.
PL/PUBLIKACJE/KRESY-HISTORIA-POLSKIEJ-PILKI-NOZNEJ

34      „Niemiecki dom mody Hugo Boss przeprosił za wykorzystywanie pracowników 
przymusowych z Polski i Francji do szycia mundurów dla nazistów w czasie II 
wojny światowej.

–

–
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-

–

„HUGO BOSS PRZEPRASZA ZA NAZISTOWSKĄ PRZESZŁOŚĆ”, GAZETA PRAWNA, 21 WRZEŚNIA 2011 R. 

35     „ […] Niedawno do opinii publicznej trafiły precyzyjne informacje o «drugim 
życiu» danym członkom NSDAP w NRD. 

-
-

-

WANDA GRUDZIEŃ, „AŻ 27 PROC. KOMUNISTÓW BYŁO NAZISTAMI!”, PRAWY.PL, 4 PAŹDZIERNIKA 2012 R. 

36      „Według biografii Chanel, która ukaże się we wtorek, pierwsza dama francuskiej 
mody była szpiegiem pracującym dla Abwehry

-
-

-
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-

„COCO CHANEL BYŁA NIEMIECKIM SZPIEGIEM PRACUJĄCYM DLA ABWEHRY?”, GAZETA PRAWNA, 16 SIERPNIA 2011 R.

37      WADIM ZOŁOTARIOW, historyk z ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, 
o składzie etnicznym kierownictwa NKWD Ukraińskiej Republice Sowieckiej 
w okresie Wielkiego Głodu lat 1933–1934: 

-

-

WADIM ZOŁOTARIOW, „NACZALNYĆKYJ SKŁAD NKWS USRR U SEREDYNI 30-CH RR.” [„KADRA KIEROWNICZA 
NKWD USRS W LATACH 30.”], , NR 2(17) (2011): S. 6–7.
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38     KATAW ZAR o krytyce literackiej à la PRL: 

KATAW ZAR, „SZTEJTL NAKRYTY MYCKĄ”, NAJWYŻSZY CZAS!, 27 PAŹDZIERNIKA – 3 LISTOPADA 2012 R.

39     ADAM LESZCZYŃSKI, DZIENNIKARZ GAZETY WYBORCZEJ: 

ADAM LESZCZYŃSKI, „CIEMNE SPRAWY I SPRAWKI II RP”, GAZETA WYBORCZA, 26 PAŹDZIERNIKA 2012 R.
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Prezentujemy poniżej kilka głosów polemicznych odnośnie do artykułu prof. Petera 

D. Stachury „Jałta i Polska: Ostatnia «biała plama»?”, który został opublikowany w Glaukopisie 
nr 25/26 (2012). Publikowane głosy pochodzą od historyków polskiego pochodzenia, mieszka-

jących na stałe na Zachodzie i stanowią swoiste uzupełnienie ankiety redakcyjnej naszego pisma 

„Jałta w polskiej perspektywie roku 2012”, w której zabrali głos badacze z Polski. 

prof. Ewa Thompson 
(Rice University, Houston, USA)

Tekst prof. Stachury wydaje się opierać na przesłance, że historia i polityka zawsze w końcu 

dostosują się do reguł fair play, wypływających z zachodniego chrześcijaństwa i obecnych, przy-

najmniej teoretycznie, w oficjalnych deklaracjach post-chrześcijańskich instytucji naszych czasów. 

Profesor Stachura życzyłby sobie więc, aby „ktoś” (historycy? profesorowie uniwersytetów? opinia 

publiczna?) zadecydował raz na zawsze, że Polska była unikatową ofiarą II wojny światowej, że 

taką ofiarą pozostała po wojnie; w związku z tym porozumienia jałtańskie powinny zostać uro-

czyście anulowane. 

Nawet gdyby ktoś coś takiego zrobił – a nie widzę żadnej instytucji o międzynarodowym 

prestiżu, która chciałaby to uczynić – tego rodzaju deklaracja nie odegrałaby żadnej roli w stosun-

kach międzynarodowych. Historyczne niesprawiedliwości prawie nigdy nie są korygowane czy 

nawet poważnie rozpatrywane. Ofiary historii mogą tylko próbować same i bez niczyjej pomocy 

wznieść się na poziom, z którego zostały strącone przez niesprawiedliwości historii. 

Co do Kresów Wschodnich – Polacy muszą zdać sobie sprawę z tej bolesnej prawdy, że pol-

skie Kresy były również formą rozbiorów Ukrainy i Białorusi. Sąsiedzi Polski (nie mam tu na 

myśli jej historycznych wrogów, takich jak Rosja czy Niemcy, lecz narody neutralne czy nawet 

przyjazne, takie jak Węgrzy czy Słowacy) wiedzieli i pisali o tym, że polska mniejszość na Kresach 

była skazana na zagładę. Zdawali oni sobie sprawę, że im szybciej ta świadomość do Kresowian 

dotrze, tym lepiej dla nich. W epoce nacjonalizmu, która zaczęła się w XIX i trwała przez cały 

XX w. (XXI w. pozostaje pod znakiem zapytania), nie mogła utrzymać się sytuacja, w której kilka 

milionów względnie wykształconych urzędników i ziemian kontrolowało terytoria, na których 

większość ludności przyznawała się do narodowości innej niż polska. To, że Polacy nie zdawali 

sobie z tego sprawy przed II wojną światową obróciło się na ich niekorzyść (mówiąc łagodnie). 

Należy więc oddzielić sprawę Jałty od sprawy Kresów. 

Stachura oczywiście ma rację, wskazując, że rosyjscy propagandyści, tacy jak Plochij, oraz 

inni sowieccy historycy uporczywie i niezmordowanie fałszują przyczyny i  rezultaty Jałty. Ale 

właściwy argument przeciwko ich kłamstwom musi posługiwać się cytatami i przypisami, a nie 

ogólnikami, twierdzącymi, że teksty Plochija zawierają fałszywe tezy i błędne oceny. Tekst prof. 

Stachury należy raczej do publicystyki niż do tekstów akademickich. Pisze on de omnibus rebus 
et quidquid aliis, wędrując od II wojny światowej do Polski obecnej i z powrotem. Tego rodzaju 

metodologia stawia jego pracę poza nawiasem tekstów naukowych. 

Profesor Stachura wydaje się sugerować, że rewizja Jałty powinna obejmować rewizję obec-

nych granic w Europie Środkowo-Wschodniej. Tego rodzaju sugestia jest nie tylko nierealna, ale 

i szkodliwa z punktu widzenia polskiej racji stanu. Wrogowie Polaków mogą teraz cytować prof. 

Stachurę i mówić, że polska prawica chce odebrać Wilno i Lwów Litwinom i Ukraińcom! 

Niewątpliwie rewizja opinii historyków pierwszego świata na temat Jałty byłaby dla Polaków 

korzystna i z pewnością dobrze jest do tego nawoływać. Jałta bowiem była klasycznym przykła-

dem zanegowania zasady „nic o nas bez nas”. Niestety, takie zanegowania są w historii regułą 
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raczej niż wyjątkiem. Nawoływanie do rewizji nie może być utrzymane w formie biadolenia nad 

rozlanym mlekiem. Wydaje mi się, że prof. Stachura nie rozumie różnicy między argumentacją 

naukową a pamfletem politycznym. Jego tekst zbliża się do tej drugiej kategorii i dlatego w śro-

dowiskach akademickich nie zostanie potraktowany poważnie. 

prof. Marek Jan Chodakiewicz 
(Institute of World Politics, Washington D.C.)

Jałta była porozumieniem potęg ponad głowami karzełków. W sensie praktyki politycznej 

i dyplomatycznej jest to norma światowa. Wielcy zawsze wolą dogadać się między sobą, bo tak 

łatwiej i  wygodniej. W  tym układzie doktryna suwerenności narodowej – do niedawna jeden 

z głównych wyznaczników prawa międzynarodowego (przynajmniej w teorii) – zostaje podpo-

rządkowana prawu siły. Natomiast w sensie uczciwości i  sprawiedliwości Jałta to jawny gwałt. 

Co z tego wynika? Nie są wiążące umowy dotyczące nas, a zawarte bez naszego udziału i wbrew 

naszej woli. Ponadto nie ma takiego zwyczaju, że gdy ktoś potężny coś nam odbierze przemocą 

i odda komuś innemu, to my mamy automatycznie się z tym zgodzić i zaaprobować. W koń-

cu pamiętajmy, że Jałta była po prostu przedłużeniem paktu Ribbentrop–Mołotow. Stalin tylko 

zmienił partnerów: pozbył się Hitlera, z którym mu nie wyszedł podział Europy, a dobrał sobie 

Roosevelta i dla ozdoby mało znaczącego Churchilla. Tyle krótko o Jałcie.

A teraz o eseju Petera Stachury. Jest to głos odzwierciedlający myślenie i sentymenty większości 

wojennej emigracji niepodległościowej. W PRL i post-PRL był to głos niedosłyszany. Zagłuszany 

był on bowiem przez propagandę komunistyczną, lewicową, liberalną, a po 1989 r. szczególnie przez 

monopol Kultury paryskiej, czyli Jerzego Giedroycia i jego współpracowników, na interpretację pol-

skiej polityki wschodniej. Aby wgryźć się w emigracyjne opinie, nie wystarczy przeglądać roczniki 

Kultury i monotematyczny dyktat Juliusza Mieroszewskiego czy Leopolda Ungera. Trzeba badać 

dokumenty organizacji emigracyjnych, ich gazety, debaty, rezolucje. A te były jednocześnie anty-

-jałtańskie, pro-kresowe. Szczególnie dotyczy to organizacji wojskowych, takich jak Stowarzyszenie 

Weteranów Armii Polskiej (SWAP) w Ameryce czy Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK), 

z którego najtwardszym, szkockim jądrem od urodzenia związany jest właśnie prof. Peter Stachura.

Zilustruję: śp. płk Jan Jurewicz, który zmarł stosunkowo niedawno w wieku bodaj 103 lat 

w Chicago, powiedział mi tak: „Ja przysięgę wojskową składałem na Rzeczpospolitą z Wilnem 

i Lwowem. I  o  taką będę się bił do śmierci. Tak nakazują honor i  tradycja. Taka jest właśnie 

moja Polska, a nie taka jak teraz”. Sentyment ten podzielali nie tylko wojskowi. Wybitny so-

wietolog amerykański, który jako nastolatek w sierpniu 1939 r. przyjechał ze Lwowa na studia 

w USA, prof. Adam Ulam zawsze powiadał: „Lwów – polskie miasto tymczasowo okupowane 

przez Sowietów”. A po 1991 r. mówił to samo w zmodyfikowanej wersji: „Lwów – polskie miasto 

tymczasowo okupowane przez Ukraińców”. Dla niego to nie był żart, nauczył nawet tego swoją 

żonę, rodowitą Amerykankę, Molly z rodu Burgwyn (Burgwin), z którą do dziś się przyjaźnię. 

Prowadzi ona zresztą nomen omen Leopolis Press, wydawnictwo, które założyła wraz z mężem, 

a które chętnie publikuje polonika.

Profesor Stachura przypomniał jeszcze inne ważne rzeczy w kontekście Jałty. Otóż układy 

międzynarodowe nie są wieczne. To nie ulega wątpliwości. Za jakiś czas zmieni się układ sił, doj-

dzie do przetasowania na scenie dyplomatycznej i nastąpi rewizja Jałty – na lepsze bądź na gorsze 

– albo wręcz całkowite jej odrzucenie ze wszelkimi implikacjami. Może to być bardzo groźne dla 

Polski, która jest mała, słaba, biedna i pozbawiona elit narodowych oraz wizji strategicznej, a więc 

zupełnie nieprzygotowana do zbierającej się być może burzy.
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Następnie prof. Stachura zrobił zaledwie małą aluzję do tego, kto zyskał na Jałcie. Rozwińmy 

tę myśl. Po pierwsze, z historycznego punktu widzenia to jasne, że zyskali Sowieci, których pod-

bój połowy Europy pobłogosławiły Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Sowieci wprowadzi-

li tym samym sytuację patową w Europie Środkowej i Wschodniej, a  szczególnie jeśli chodzi 

o Polskę. Z jednej strony Zachód błogosławił permanentność zniewolenia (szczególnie od chwili 

uzyskania przez Kreml broni atomowej), a z drugiej Moskwa stała się gwarantem spójności PRL, 

którego zachodnia część to ziemie zdobyte na III Rzeszy.

Po drugie, z perspektywy dnia dzisiejszego, na Jałcie zyskały te same kraje, które – mimo że 

również padły ofiarą komunizmu – skorzystały na pakcie Ribbentrop–Mołotow. Chodzi naturalnie 

o Litwę, Białoruś i Ukrainę, gdzie miejscowi historycy – najpierw półgębkiem, a teraz coraz bardziej 

otwarcie – przyznają, że ich państwa zawdzięczają Hitlerowi i Stalinowi fakt zjednoczenia wszyst-

kich (czy większości) ziem, uznanych przez nich (z punktu widzenia etno-nacjonalistycznego) za 

litewskie, białoruskie czy ukraińskie. Rozwijając tę myśl, narody te zawdzięczają swój niemal homo-

geniczny charakter (albo przynajmniej bezdyskusyjną dominację etnosu większościowego) również 

Hitlerowi i Stalinowi, czyli przeprowadzonych przez narodowych i międzynarodowych socjalistów 

rzezi (głównie Żydów) i deportacji oraz wypędzeń (głównie Polaków). Rzezie wołyńskie i  inne, 

przeprowadzone przez radykalnych nacjonalistów ukraińskich, masowe mordy nie przesądzały 

o utracie Kresów przez Polskę. W wypadku zwycięstwa RP w II wojnie światowej straty biologicz-

ne można było odwrócić i odbudować oraz powiększyć polski stan posiadania na tych ziemiach. 

Naturalnie dotyczy to również Wileńszczyzny, Nowogródczyzny i Polesia.

Czy to wszystko znaczy, że Polska ma w tej chwili aktywnie działać w sprawie obalenia Jałty? 

Powtórzmy: Polska dzisiejsza jest słaba, biedna, mała i bez elit narodowych. Polska powinna zająć się 

najpierw porządkowaniem własnego podwórka w obecnych granicach; musi bogacić się, potężnieć 

i kształcić młodych. A jedną z lekcji dla młodych jest to, że nic nie oddaje się za darmo: nawet Kresów. 

Jeśli dzisiejsi Polacy zgadzają się, aby zostawić Wilno i Lwów za granicą, Polska powinna mieć z tego 

wymierne korzyści. A  co Litwini, Ukraińcy czy Białorusini takiego korzystnego robią dla Polski? 

Zabraniają pisać nazwisk po polsku? Podporządkowują sobie polskie organizacje? Odmawiają zwrotu 

kościołów? A może bronią nas przed Rosją i zrzeszają się z nami przeciw Niemcom? Inną lekcją jest 

to, że ruszenie Jałty może oznaczać lawinę roszczeń, głównie ze strony Berlina. Ale to inna historia.

dr Ryszard Tyndorf 
(Kanada)

Nie mam pojęcia dla kogo przeznaczony jest ten esej. Dla Polaków? Dla cudzoziemców, szcze-

gólnie Amerykanów, Kanadyjczyków czy Brytyjczyków? A co dokładnie ma wynikać z otwarcia 

sprawy Jałty? Zmiany granic? Wymiany ludności? 

Nie jestem pewien, czy ktokolwiek – poza Polakami – poparłby takie przedsięwzięcie. 

Naturalnie, że nie zrobiliby tego ci, którzy obecnie na Jałcie zyskali: Litwa, Białoruś i Ukraina. 

Przy okazji pamiętajmy, że Polska ma przecież umowy graniczne z nimi. Ponadto próby otwarcia 

takiej dyskusji tylko zachęciłyby niemiecki rewanżyzm. 

Jedyne kraje, które być może są zainteresowane w rewizji Jałty, to Finlandia, która straciła 

Karelię, oraz Rumunia, która utraciła Mołdawię, no, ale Mołdawia to właściwie państwo rumuń-

skie. Czy oni poparliby Polskę?

No dobrze, powiedzmy, że otworzymy ponownie sprawę Jałty i  ją potępimy. Co zrobimy 

następnie? Czy Litwa, Białoruś i Ukraina oddadzą przedwojenne tereny polskie? Czy dojdzie do 

wymiany ludności? I w końcu, jaki jest cel tego wszystkiego?
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dr Łucja Świątkowska Cannon 
(Stany Zjednoczone A.P.)

Po II wojnie światowej Jałta stała się symbolem podziału Europy na strefy wpływów za-

chodnich i sowieckich. Propaganda komunistyczna utrzymywała, że Jałta oznaczała akceptację 

Zachodu wobec tego stanu rzeczy, co czyniło bezzasadnym jakikolwiek sprzeciw wobec tego 

stanu rzeczy. Profesor Peter Stachura, wraz z  innymi intelektualistami i  obywatelami państw 

Europy Wschodniej, nie podzielał tej opinii. Chcąc opisać, czym Jałta była naprawdę, autor wnika 

w historię II wojny światowej, lecz na tym poprzestaje. Powinien jednak zakotwiczyć swą narrację 

w latach 30. XX w. i politycznym klimacie podziwu wobec komunizmu wśród wielu zachodnich 

kręgów intelektualnych oraz powstania sowieckich siatek szpiegowskich w samym sercu najważ-

niejszych ówczesnych ośrodków władzy w Wielkiej Brytanii i USA. Ów fakt świadczył o kalec-

twie moralnym wielu zachodnich intelektualistów oraz o  zlekceważeniu zachodnich wartości 

przez tamtejszych polityków. Można stwierdzić, iż dopiero w latach 70. kwestie etyczne i posza-

nowanie dla praw człowieka awansowały do roli oficjalnego elementu amerykańskiej polityki za-

granicznej. W życie wprowadził tę zmianę Zbigniew Brzeziński, były doradca ds. bezpieczeństwa 

narodowego, który osobiście doświadczył traumy postjałtańskiego podziału Europy.

Inną niemniej ważną kwestią w latach 30. była polityka tzw. appeasementu, czyli „łagodzenia” sto-

sunków z Niemcami. Zachód bardziej obawiał się Hitlera i był skłonny do współpracy ze Stalinem 

przeciwko niemu. Mocarstwa zachodnie chciały pozyskać Polskę dla takiej linii, lecz Rzeczpospolita 

prowadziła niezależną politykę dwóch wrogów: Niemiec i Związku Sowieckiego. Z kolei po 1941 r. 

appeasement definiował politykę Zachodu wobec ZSRS. Losy wojny i groźba podpisania oddzielne-

go pokoju z Hitlerem przez Stalina stanowiły ważny element tejże polityki, aczkolwiek ów aliancki 

appeasement nie ograniczał się do tych czynników. Kontynuowano ją bowiem również po zakoń-

czeniu wojny, czego efektem stało się m.in. wykluczenie stacjonującego w Wielkiej Brytanii Wojska 

Polskiego z alianckiej Parady Zwycięstwa oraz przekazanie Stalinowi sowieckich jeńców wojen-

nych, znajdujących się na Zachodzie, co było równoznaczne w wyrokiem śmierci.

Nie zgodzę się z  twierdzeniem autora, iż Zachód nie interesował się Polską i  Europą 

Wschodnią. Analiza zbiorów dokumentów dotyczących dyplomacji alianckiej podczas II woj-

ny światowej demonstruje, iż kwestia Polski zajmuje sporo miejsca w  ówczesnych dyskusjach 

(obok spraw ściśle związanych z samym prowadzeniem wojny). Do pewnego stopnia Zachód in-

teresował się całą Europą Wschodnią. Nieformalne porozumienie zawarte między Churchillem 

a Stalinem podczas ich spotkania w październiku 1944 r. ustalało stopień wpływów Zachodu 

i ZSRS w każdym kraju Europy Wschodniej w podziale na procenty. Sowieci otrzymali więc 90 

proc. wpływów w Rumunii, 75 proc. w Bułgarii i po 50 proc. na Węgrzech i w Jugosławii. Co do 

Polski nie zapadły jednak żadne konkretne ustalenia, albowiem była ona krajem zbyt kluczowym, 

a walka o wpływy w niej toczyła się nadal.

Można powiedzieć, że konferencja jałtańska – zawarta w najgorszym pod względem poli-

tycznym i  militarnym momencie dla Zachodu – była zachodnią próbą zachowania wpływów 

w Polsce. Alianci zachodni uważali, iż rezygnacja z przedwojennej granicy wschodniej RP oraz 

zagwarantowanie przyszłej „przyjaznej” wobec ZSRS polityki polskiej pozwoli na uratowanie 

niepodległości Polski poprzez domaganie się „wolnych i nieskrępowanych wyborów” oraz repre-

zentacji Polaków z Zachodu w rządzie warszawskim. Prawo do samostanowienia dla Polski było 

istotne dla Zachodu z powodów politycznych, wojskowych, gospodarczych i PR-owskich.

Polska i  Europa Wschodnia liczyły się, lecz nie w  takim stopniu, jak prowadzenie wojny 

i zwycięstwo nad III Rzeszą, a następnie pozycja mocarstw alianckich w powojennym porządku 

światowym. Na początku II wojny światowej sojusz niemiecko-sowiecki nie tylko podbił Polskę, 
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ale również przyczynił się do zdruzgotania Francji i  innych krajów europejskich. Latem 1940 

r. Hitler rozpoczął przygotowania do inwazji na Wielką Brytanię (Operacja „Lew Morski”). 

Brytania była odizolowana, albowiem USA nie walczyły jeszcze po jej stronie w wojnie, a pomoc 

finansową utrudniało silne lobby izolacjonistyczne pod przywództwem Josepha Kennedy’ego, 

ojca późniejszego prezydenta Johna F. Kennedy’ego. Nad imperium wisiało widmo klęski. Z nie-

wyjaśnionych dotąd powodów Hitler porzucił plany inwazji i zaatakował ZSRS. Jednak przez 

następne lata Zachód obawiał się ewentualności kolejnego paktu Hitler–Stalin, który zakwe-

stionowałby lub nawet uniemożliwił zachodnie zwycięstwo. Jak zauważył Norman Davies, pod 

względem wysiłku militarnego ZSRS dźwigał najcięższe brzemię ze wszystkich państw koalicji 

podczas wojny.

Wojna pomiędzy Niemcami a ZSRS doprowadziła do oficjalnego pojednania między rządem 

w  Londynie a  Sowietami w  lipcu 1941 r. Jednakże nawet w  obliczu błyskawicznego natarcia 

niemieckiego Stalin nie potrafił uznać przedwojennej granicy polsko-sowieckiej. Chociaż so-

wiecki dyktator zgodził się na utworzenie w ZSRS armii polskiej pod auspicjami rządu RP na 

uchodźstwie, na pewnym etapie zapadła nie do końca wyjaśniona decyzja o  przerzuceniu jej 

na Bliski Wschód. W ten sposób rząd RP w Londynie został pozbawiony najważniejszego in-

strumentu wpływania na sytuację w Polsce. Następnie wykrycie masowych grobów w Katyniu 

dało Stalinowi okazję do zerwania stosunków z prawowitym polskim rządem. Tajemnicza śmierć 

gen. Władysława Sikorskiego w lipcu 1943 r. jeszcze bardziej osłabiła silne stosunki tego rządu 

z aliantami zachodnimi. Była to również demonstracja głębokiej determinacji Stalina, pragnące-

go podporządkować Polskę Sowietom. Zachodni alianci nie zgodzili się jednak na to, albowiem 

Polska była zbyt ważnym krajem, aby go oddać.

Jednak uznali oni, iż jedynym sposobem na ponowne nawiązanie stosunków pomiędzy rządem 

RP w Londynie a Moskwą oraz zapewnienie temu rządowi wpływu na sytuację w powojennej 

Polsce będzie zaspokojenie sowieckich żądań dotyczących granicy z Polską. Usiłowali wywalczyć 

dla Polski Lwów (nawet komuniści twierdzili, że walczyli o ten sam cel), lecz Stalin nie godził 

się na kompromis. Punkt kulminacyjny stanowiło wstrzymanie sowieckiej ofensywy po wybuchu 

Powstania Warszawskiego. Sowieci uniemożliwili wówczas alianckim samolotom lądowanie po 

swojej stronie frontu, co świadczyło, że polityka Kremla była celowa. Stalinowi udało się równo-

cześnie zlikwidować powstanie i wywrzeć presję na sposób prowadzenia wojny przez Zachód. 

Wszak, gdy Niemcy zorientowali się, że Sowieci nie zamierzają uderzyć, przerzucili więcej jedno-

stek na front zachodni i zaatakowali siły amerykańsko-brytyjskie w Ardenach w grudniu 1944 r.

Równocześnie, pod wpływem wydarzeń w  Warszawie, Churchill przekonywał rząd RP 

w Londynie, aby pogodził się ze Stalinem za cenę granicy wschodniej. W przeciwnym razie wie-

dział, że rząd ten zostanie całkowicie pozbawiony możliwości odegrania jakiejkolwiek roli w po-

wojennej Polsce. Po klęsce Powstania Warszawskiego rząd RP nie zgodził się na żadne koncesje 

graniczne i upadł, będąc skazanym na niebyt z punktu widzenia polityki zachodniej wobec Polski.

Układ jałtański powstał więc w momencie największej słabości Zachodu w ostatnich miesią-

cach wojny. Stalin demonstrował, iż bez sowieckiej ofensywy na Berlin alianci zachodni nie są 

w stanie samodzielnie pokonać Hitlera. A rząd RP był nieobecny nawet na poziomie lobbowania 

o polskie interesy. Nie rozumiał bowiem stawek ani słabych stron dyplomacji alianckiej. Jałta była 

zachodnią próbą uratowania Polski przed sowieckim uściskiem, którego demonstracją były prze-

śladowania akowców podczas i w następstwie Powstania Warszawskiego. Alianci przyjęli żądania 

sowieckie w sprawie granic, bowiem Stalin odmawiał poruszania innych tematów bez zaakcepto-

wania tego punktu wstępnego. W kwestii polityki zagranicznej Polski uzgodniono, iż nowy rząd 

w Warszawie powinien prowadzić politykę „przyjazną” wobec ZSRS, a więc nie traktować go jak 

wroga. Wewnątrz swych granic z kolei Polska miała otrzymać autonomię, a wolne wybory miały 
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wyłonić nowy rząd – jak zakładano – demokratyczny. Uzgodniono też, iż demokratyczni przy-

wódcy polscy z Zachodu otrzymają możliwość odgrywania roli w polityce krajowej i wyborach. 

Porozumienie to można więc interpretować jako zgodę Zachodu na tzw. finlandyzację Polski.

Przedstawicielem tejże polityki miał być były premier rządu na uchodźstwie, Stanisław 

Mikołajczyk. Podzielał on cele Zachodu, czyli: uratowanie AK i sił demokratycznych w Polsce 

przed ludobójczą polityką Stalina, dopilnowanie chociażby minimalnego poszanowania praw 

człowieka oraz utrzymanie pozostałości niepodległości kraju. Jak wiemy, NKWD prześladował 

i mordował ludzi związanych z legalnym rządem, a komuniści sfałszowali wybory. Stalin zła-

mał postanowienia jałtańskie, co – jak zgodzi się większość historyków – stanowiło przyczynę 

zimnej wojny.

Niektórzy argumentowali, iż klęsce dyplomatycznej można było zaradzić środkami militar-

nymi. W niektórych kołach konserwatywnych uznawano, iż wybuch wojny pomiędzy Zachodem 

a Sowietami będzie wyłącznie kwestią czasu. Jednakże działania wojenne w Europie wykazały, 

iż Armia Czerwona stanowiła najpotężniejszą siłę na kontynencie i alianci nie byliby w stanie 

jej pokonać. Nawet w latach 70. i 80., gdy RFN stanowiła część NATO, a Zachód dysponował 

bronią nuklearną wyzwalanie Europy Wschodniej wydawało się planem zbyt ambitnym i kon-

centrowano się głównie na możliwościach obrony Europy Zachodniej przed agresywnymi za-

kusami ZSRS. Jak udowodnił płk Ryszard Kukliński, wojna w Europie byłaby wojną nuklearną, 

co oznaczałoby zmiecenie Polski z  powierzchni ziemi. Ujawniając agresywne sowieckie plany 

wojenne, płk. Kukliński pozwolił Zachodowi sformułować odpowiednią strategię, co otworzyło 

drogę dyplomacji i zakończyło zimną wojnę.

Jedynie dyplomacja oferowała więc możliwość zmienienia status quo w ówczesnej Europie. 

Dlatego też Zachód tak ochoczo przyjął reformy Gorbaczowa i obiecywaną przez niego trans-

formację stosunków Wschód-Zachód. W dodatku do przyrzeczeń złagodzenia sowieckiego za-

grożenia wobec Europy Zachodniej, kwestię statusu politycznego Europy Wschodniej również 

uważano za istotną. Na Zachodzie zdecydowanie pokutowało poczucie winy za Jałtę i po 1989 r. 

zaprezentowano różne koncepcje zaradzenia jej następstwom.

Pierwszym był plan Henry’ego Kissingera, byłego amerykańskiego Sekretarza Stanu, zakła-

dający porozumienie z ZSRS w sprawie położenia Europy Wschodniej. Także i tym razem miało 

to nastąpić ponad głowami tych, których ustalenia te miały dotyczyć. Prasa rychło ochrzciła ten 

skrajnie cyniczny pomysł mianem „Jałty II”, co sprawiło, iż zeń zrezygnowano.

Dla Francji Jałta była symbolem podziału kontynentu przez supermocarstwa, a Paryż dą-

żył do Europy bez supermocarstw. W tym celu Francja pragnęła silnej, zintegrowanej Europy, 

a  w  związku z  tym nie była zainteresowana nagłymi i  radykalnymi zmianami we wschodniej 

jej części, gdyż mogły one podważyć proces integracji europejskiej przed silnym związaniem 

Niemiec ze sfederowaną Europą – co stanowiło dla Francji priorytet.

Z punktu widzenia Niemiec do zmian miało dojść w wyniku rapprochement z Moskwą, co 

pozwoliłoby Sowietom osłabić ich uścisk i otworzyło pole manewru dla miejscowych reformato-

rów w celu wprowadzania stopniowych zmian. Odgórne reformy przeprowadzane przez komu-

nistów postrzegano jako najbardziej stabilne, a więc zachęcające ich do liberalizacji. Wiązało się 

to z nadzieją, iż takie podejście pozwoli wreszcie na rapprochement pomiędzy dwoma państwami 

niemieckimi.

Z perspektywy prezydenta Busha (starszego) i amerykańskiej dyplomacji zimna wojna była 

produktem sowieckiej polityki w  Europie Wschodniej. Zakończenie zimnej wojny oznaczało 

więc konieczność starań o samostanowienie dla tej części Starego Kontynentu oraz rezygnację 

Sowietów z tzw. doktryny Breżniewa, uzasadniającej inwazję na kraje satelickie w imieniu mark-

sistowsko-leninowskiej ortodoksji. Stany Zjednoczone pragnęły wycofania się wojsk sowieckich 
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z Europy Wschodniej, co miało zmniejszyć zagrożenie militarne i napięcia polityczne, ułatwia-

jąc wewnętrzną liberalizację, przede wszystkim w  Polsce i  na Węgrzech. Równocześnie Bush 

nie chciał podważać liberalizacji pod egidą Gorbaczowa, przez co traktował jego podwładnego 

w Polsce, gen. Wojciecha Jaruzelskiego, jako partnera. Prezydent USA uznał go za przedstawi-

ciela narodu polskiego, gdy ten ogłosił koniec stanu wojennego, aby za pomocą kompromisu 

z „Solidarnością” zneutralizować negatywne nastroje społeczne i zahamować upadek gospodarki. 

Uznając Niemcy za najpotężniejsze państwo w Europie, Bush akceptował ich politykę odgórnych 

zmian w państwach bloku sowieckiego. Stąd też jego polityka nazywała się status quo plus.
Z punktu widzenia Zachodu rok 1989 oznacza naprawienie szkód Jałty oraz niepodległość 

dla państw Europy Wschodniej.

REKLAMA
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CZESŁAW BLICHARSKI – studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, dzia-

łacz Młodzieży Wszechpolskiej. W 1940 r. aresztowany przez NKWD, więzień sowieckich 

łagrów. W  latach 1942–1947 służył w  lotnictwie polskim w  Wielkiej Brytanii. Do kraju 

wrócił w 1956 r. Jest autorem dziesięciu książek dotyczących historii Tarnopola, w tym m.in. 

wspomnień z  okresu 1918–1956, albumu fotografii i  historii miasta w  latach 1809–1945,  

historii tamtejszych nekropolii, szkół, harcerstwa oraz opisu zbrodni ukraińskich nacjonali-

stów na Polakach. Na wydanie oczekuje Słownik biograf iczny tarnopolan, zawierający około 

12 tys. nazwisk.

JUSTYNA BŁAŻEJOWSKA – historyk, absolwentka Instytutu Historycznego UW. Autorka książ-

ki Papierowa rewolucja. Z  dziejów drugiego obiegu wydawniczego w  Polsce 1976–1989/1990 

(Warszawa: IPN, 2010) i Przez Polskę Ludową na przełaj i na przekór (Poznań: Wydawnictwo 

Zysk i S-ka, 2011) (wspólnie z Pawłem Wieczorkiewiczem).

KAZIMIERZ BRAUN – profesor dr hab. nauk humanistycznych, reżyser teatralny. Kierownik ar-

tystyczny i  dyrektor teatru im. Osterwy w  Lublinie (1967–1974), do 1986 r. dyrektor Teatru 

Współczesnego we Wrocławiu. Obecnie wykładowca na Uniwersytecie w  Buffalo (USA)  

i profesor PWST w Krakowie.  

ARTUR CEGIEŁKA – absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie.

MAREK JAN CHODAKIEWICZ – historyk, profesor The Kościuszko Chair of Polish Studies w  The 

Institute of World Politics w  Waszyngtonie. W  2005 r. mianowany przez Prezydenta 

J.W. Busha członkiem amerykańskiej Światowej Rady ds. Upamiętnienia Holokaustu. Publicysta 

Najwyższego Czasu i Tygodnika Solidarność. Autor m.in.: Żydzi i Polacy. Współistnienie, zagłada, 
komunizm 1918–1955 (Warszawa: Fronda, 2000); Po Zagładzie (Warszawa: IPN, 2008). 

Współredaktor: Złote serca czy złote żniwa. Studia nad wojennymi losami Polaków i  Żydów 

(Warszawa: The Facto, 2011) (wspólnie z  W.J. Muszyńskim) oraz „Żeby Polska była polska”. 
Antologia publicystyki konspiracyjnej podziemia narodowego w  latach 1939–1950 (Warszawa: 

IPN, 2010) (wspólnie z W.J. Muszyńskim). 

ARTUR JAGNIEŻA – historyk, politolog, absolwent Wydziału Historycznego i  Wydziału 

Dziennikarstwa i  Nauk Politycznych UW oraz podyplomowych studiów obronności państwa 

na Wydziale Strategiczno-Obronnym AON. W 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk wojskowych 

w Akademii Obrony Narodowej. W latach 1997–1998 pracował w Departamencie Społeczno-

Wychowawczym MON. Nauczyciel akademicki Instytutu Nauk Politycznych UW, pracow-

nik Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W latach 1998–2002 radny dzielnicy Wola Gminy 

Warszawa-Centrum oraz Przewodniczący Klubu Radnych Prawicy. 

PAWEŁ JUZWA – antykwariusz, wydawca, działacz drugiego obiegu wydawniczego i  opozycji 

1978–1990. Zajmuje się historią najnowszą.

MAREK KLECEL – krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych. Wykładowca literatury polskiej 

XX w. na UKSW, publicysta, wydawca.

HUBERT KUBERSKI – historyk, dziennikarz, filmowiec. Autor książki Sojusznicy Hitlera 1941–1945 

(Warszawa: Militaria, 1993).  
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CECYLIA KUTA – historyk, doktor nauk humanistycznych. Pracownik naukowy Oddziałowego Biura 

Edukacji Publicznej IPN w Krakowie. Autorka m.in.: Działacze i pismaki. Aparat bezpieczeństwa 
wobec organizacji katolików świeckich w Krakowie w latach 1957–1989 (Kraków: IPN, 2009).

AARON R.B. LIDNERMAN – doktor historii, ukończył historię na Uniwersytecie w Dallas (Univesity of 

Dallas) oraz Dyplomację i Bezpieczeństwo Narodowe w Instytucie Polityki Międzynarodowej 

(Institute of World Politics). Pracuje w Armii Amerykańskiej. 

SEBASTIAN LIGARSKI –  historyk, doktor nauk humanistycznych, pracownik Referatu Badań 

Naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie. Autor m.in.: W zwier-
ciadle ogłoszeń drobnych. Życie codzienne na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949 (Wrocław: IPN, 

2007); Dziennikarze władzy – władza dziennikarzom. Studia (Warszawa: IPN, 2010) (wspólnie 

z T. Wolszą); redaktor Operacja „Podmuch”. Służba Bezpieczeństwa wobec „bombiarzy” na terenie 
Zagłębia Miedziowego w okresie stanu wojennego (Wrocław–Lublin: Wydawnictwo Gajt, 2007) 

oraz albumu Papierem w system. Prasa drugoobiegowa w PRL (Szczecin: IPN, 2010) (wspólnie 

z M. Marcinkiewicz). Koordynator projektu badawczego IPN „Aparat bezpieczeństwa wobec 

środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”.

GRZEGORZ MAJCHRZAK – historyk, pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN, członek 

Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności” i  Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Zajmuje się ba-

daniem dziejów aparatu represji, opozycji demokratycznej w  PRL, funkcjonowaniem mediów 

przed 1989 r., sportem w PRL oraz stanem wojennym. Autor m.in. „My głodujemy – my chcemy 
chleba”. Poznański Czerwiec 1956 w listach opublikowanych w biuletynach Polskiego Radia (Poznań: 

IPN, 2011); Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Strategia, taktyka, metody. Grudzień 1954 – listopad 
1956 (Warszawa: IPN, 2011) (wspólnie z A. Paczkowskim); Komitet do spraw Radia i Telewizji 
„Polskie Radio i Telewizja” w stanie wojennym (Warszaw: IPN, 2011) (wspólnie z S. Ligarskim); 

Kryptonim 333. Internowanie Lecha Wałęsy w  raportach funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu 

(Katowice: Wydawnictwo Videograf, 2012) (wspólnie z T. Kozłowskim).

WOJCIECH MUSZYŃSKI – historyk, doktor nauk humanistycznych. Pracownik naukowy IPN w Warszawie. 

W  latach 2006–2010 członek Zespołu ds. Opiniowania Wniosków o  Nadanie Odznaczeń za 

Działalność Opozycyjną w  PRL przy Kancelarii Prezydenta RP. Autor: Duch Młodych: Od re-
wolty studenckiej do konspiracji niepodległościowej. Organizacja Polska i  Obóz Narodowo-Radykalny  
(1934–1945) (Warszawa: IPN, 2011). Współredaktor Złote serca czy złote żniwa. Studia nad wojennymi 
losami Polaków i Żydów (Warszawa: The Facto, 2011); „Żeby Polska była polska”. Antologia publicystyki 
konspiracyjnej podziemia narodowego w latach 1939–1950 (Warszawa: IPN, 2010). 

JOLANTA MYSIAKOWSKA-MUSZYŃSKA – historyk, doktor nauk humanistycznych. Pracownik nauko-

wy IPN w Warszawie. Autorka: Zabiegi o  legalizację Stronnictwa Narodowego w kraju w latach 
1945–1947 (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2011); współredaktorka Lista strat działaczy ru-
chu narodowego (1939–1955). Słownik biograficzny, t. 1 (Warszawa: IPN, 2010) (wspólnie z W.J. 

Muszyńskim); redaktor merytoryczny Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982–1984, 

t. 1 (Warszawa: IPN, 2009).

MAREK NOWAKOWSKI – polski pisarz, przedstawiciel małego realizmu, publicysta, scenarzysta i aktor. 

Autor kilkudziesięciu powieści. W 2006 r. odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 

Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta.
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MARK PAUL – niezależny historyk, mieszka w Kanadzie. 

JAN PECZKIS – niezależny amerykański historyk i publicysta polskiego pochodzenia.

KRZYSZTOF TARKA – historyk, prof. dr hab. Specjalizuje się w historii najnowszej Polski. Członek 

Komitetu Nauk Historycznych PAN. Pełni funkcję kierownika Katedry Historii Najnowszej 

Uniwersytetu Opolskiego. Autor m.in.: Jeden z  wyklętych – generał Aleksander Krzyżanowski 
„Wilk”: komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK (Warszawa: Rytm, 2009); Emigracyjna dyploma-
cja: polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945–1990 (Warszawa: Rytm, 2003); Polonia 
w Wielkiej Brytanii 1918–1939 (Toruń: Wydawnictwo Mado, 2005). 

TOMASZ WĘGIELNIK – politolog, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i  Nauk Politycznych UW. 

Autor artykułów na temat szczecińskich aspektów Grudnia ’70 i Stycznia ’71. Publicysta Gazety 
Polskiej, Tygodnika Solidarność, szczecińskiej Gazety Wyborczej, Kuriera Szczecińskiego, dwumie-

sięcznika szczecińskich środowisk prawniczych INGremio.

MICHAŁ WOŁŁEJKO – historyk, publicysta. Absolwent Instytutu Historycznego UW. Przygotowuje 

rozprawę doktorską dotyczącą ruchu narodowego w Wilnie przed II wojną światową. 
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„[…] Kiedy rozglądam się, widzę 
coraz więcej ludzi  egzystujących 

wedle zasady amputacji 
pamięci. Społeczeństwo, które 

przez pięćdziesiąt lat utraciło 
swoich najlepszych członków, 
najwyraźniej nie jest w stanie 
wybrać ludzi, którzy każą mu 

spojrzeć w lustro. Odgórna 
amnezja spłynęła w dół i czasem 

mam wrażenie, że rozmawiam 
z ludźmi poddanymi lobotomii”.      

Piotr Skórzyński 

Do nabycia tylko w dobrych księgarniach lub w redakcji Glaukopisu za pośrednictwem witryny 
www.glaukopis.pl

„Fascynujący, porażający i obrazoburczy autoportret przedstawiciela tradycyjnych elit 
ziemiańskich, które zrównał z ziemią walec komunizmu. Wspomnienia Skórzyńskiego ukazują 
proces dostosowywania się ludzi wielkiego formatu i zacnego pochodzenia do siermiężnej 
rzeczywistości PRL”.
prof. Marek Jan Chodakiewicz

CZŁOWIEK NIEUWIKŁANY
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