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 Od redakcji 
Chcieliśmy Państwu bardzo podziękować bowiem Glaukopis spotyka 

się z coraz większym zainteresowaniem. Coraz więcej czytelników wybiera nasz 
kwartalnik i otrzymujemy coraz więcej dowodów sympatii, ofert współpracy oraz 
szczodrego wsparcia. Mamy nadzieję, że najnowszy numer również nie sprawi 
Państwu zawodu. 

Wychodziliśmy i dalej wychodzimy z założenia, że służba poszukiwania 
Prawdy, którą pełnimy dotyczny nie tylko teorii, ale również ma zastosowanie 
w praktyce. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się wydawać nasze pismo. Chcemy 
pokazywać prawdę o historii i przypominać fakty zagubione w czarnej dziurze 
komunizmu i nazizmu. Podkreślamy, że nie ulegamy żadnej modzie ani politycznej 
poprawności. Nie chcemy publikować materiałów obliczonych na sensację i poklask 
tych czy innych środowisk. Nie liczyliśmy też na to, że nasze ideowe założenia 
zmaterializują się w życiu doczesnym. 

Jednak tok dzisiejszych wydarzeń pokazuje nawet uwiedzionym 
ofi arom cyników i postmodernistycznych wrogów absolutu, jak ważna jest 
prawda historyczna i jak bardzo jej brak może wpłynąć na sprawy bieżące. 
Mimo satysfakcjonującego nas rozwoju sytuacji dalej nie kusi nas brylowanie 
w teraźniejszości. Dlatego nie będziemy zajmować się problemem lustracji 
duchownych. Glaukopis jest pismem naukowym, nie zamierzamy podejmować 
licytacji z telewizyjnymi publicystami czy tuzami wielkonakładowej prasy. Jako 
katolicy cieszymy się, że proces samooczyszczenia Kościoła katolickiego postępuje, 
jako naukowcy życzymy powodzenia wszystkim tym, którzy dążąc do prawdy 
uczestniczą w tym ważnym dziele.

Mamy nadzieję, że podobne katharsis przeżyją wszystkie środowiska 
w naszym kraju i nie tylko pozostałe wyznania, stowarzyszenia, oraz związki 
wyznaniowe, ale również tak potężne grupy zawodowe, jak dziennikarze, 
nauczyciele, prawnicy, lekarze czy przedsiębiorcy. Wierzymy także, iż już niebawem 
zasłużona kara dosięgnie nie tylko tajnych współpracowników UB/SB, ale samych 
funkcjonariuszy tych służb, odpowiedzialnych za nieszczęścia, łamanie charakterów, 
niszczenie karier i życia tysięcy ludzi. 

           Notatki ze stanu wojennego
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W bieżącym numerze specjalny dział poświęciliśmy wiwisekcji bezpieki 
w PRL, aby unaocznić jak działała, jacy ludzie nią rządzili i jacy się jej 
wysługiwali. Tematyka ta jest zresztą stale obecna na naszych łamach i pozostanie 
w przyszłości, ponieważ nadal wielu ludzi nie zdaje sobie w pełni sprawy, jak 
wielka była to machina zbrodni, i że jej przestępcze macki sięgały daleko poza 
żelazną kurtynę. Świadczy o tym publikowany obecnie raport o aferze „Żelazo”. 

Wszechwładne UB/SB nie zawsze odnosiły sukcesy. Zwracamy Państwa 
uwagę na artykuł o Bolesławie Kozłowskim, pokazujący los bohatera podziemia 
narodowego. Sposób w jaki żył zadaje kłam twierdzeniom moralnych relatywistów, 
że w PRL wszyscy coś musieli, a czegoś nie rozumieli albo nie wiedzieli. Kozłowski 
dobrze wiedział i świetnie rozumiał, nie chciał i nie dał się zmusić. To nasz głos 
w toczącej się debacie o autorytetach, w której pokazujemy postacie niezłomne, a nie 
kreowanych na bohaterów ZMPowskich watażków albo literatów z donosicielskim 
stażem. Takimi niezłomnymi byli harcerze z konspiracji antykomunistycznej 
- o których jest kolejny tekst - prawie dzieci, choć już umieli wybrać właściwie. 
Zapewne gdyby należeli do drużyny Walterowców czekała ich obiecująca kariera 
w PRL, a przy odrobinie sprytu pozycja autorytetu moralnego w post-PRL, zwanym 
niesłusznie III RP. Zamiast donosicielskich zaszczytów przeszli przez więzienia 
i wegetują dziś w nędzy. Czas pokazać historię tych zapomnianych bohaterów. 

Wracymy też do sprawy tzw. „pogromu” kieleckiego. Ponieważ uwaga 
mediów na razie odsunęła się od tego tematu publikujemy autorski komentarz 
historyczny o śledztwie prowadzonym przez IPN w tej sprawie. Z tego samego 
powodu dyskutujemy o powojennych stosunków polsko – żydowskich zarówno 
w kontekście im współczesnym, jak i w klimacie intelektualnym obecnie 
dominującym na Zachodzie.

Sięgnęliśmy także do zamierzchłej przeszłości chcąc zaprezentować Państwu 
ciekawy, acz niesztampowy pogląd o Rzymianach i Sarmatach jako twórcach 
państwowości Polan i Wiślan. Tezy autora są dyskusyjne, ale dopuszczamy pewną 
swobodę interpretacji wobec skromnej ilości materiału źródłowego. Tym bardziej, 
że w innych – uznanych za poważne – czasopismach pojawiają się nie mniej 
kontrowersyjne teorie, np. o skandynawskim pochodzeniu Mieszka I, co potwierdzać 
ma rzekomo łódź Wikingów odkopana gdzieś na Kujawach. Tradycyjnie na końcu 
zamieszczamy recenzje książek oraz nasz nieustający „biały wywiad”. 

Zapraszamy do lektury. 
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Czesław Blicharski

 Zobaczymy, co jutro pokaże...
  Notatki emeryta z okresu stanu wojennego  – fragmenty

  1981–82 

Czytając te notatki, trudno nie oprzeć się poczuciu dejà vu. 
Czas zaciera w pamięci wiele z tego, co się przeżyło, ale te zapiski od-
świeżają wspomnienia, przypominają atmosferę i nastrój tamtego czasu. 
Większości spraw odnotowanych przez autora nie znajdziemy w żadnym 
kalendarium, na przykład informacji o tym, jak przekładały się kolejne 
podwyżki na zasobność portfela zwykłego człowieka lub jak postrzegano 
i komentowano rozgrywające się wydarzenia polityczne, jakie w związku 
z tym wiązano nadzieje, czego się obawiano. Stan wojenny to nie tylko 
demonstracje i bitwy z zomowcami, choć i o tym autor wspomina, ale 
przede wszystkim codzienne problemy w sprawach tak prozaicznych jak 
ugotowanie obiadu czy kupno papieru toaletowego. Dlatego wartość doku-
mentalna tych notatek jest trudna do przecenienia. Oddają one nie tylko 
stan ducha autora, ale to także obraz stłamszonego przez totalitaryzm spo-
łeczeństwa poddawanego bezustannej propagandzie i inwigilacji. Tym, co 
najbardziej uderza w tej lekturze, jest optymizm i wiara w upadek komu-
nizmu oraz powstanie wolnej Polski, choć w tamtych czasach większość 
uważała tego rodzaju pomysły za czystą fantazję.

W niniejszej edycji, z braku miejsca, zdecydowaliśmy się pominąć 
sprawy prywatne oraz wszystkie te zagadnienia, które nie wiązały się bezpo-
średnio z sytuacją w Polsce w latach 1981–82.

1981
 7.VII Mamy nowego Prymasa Polski. Ordynariusz warmiński, ks. bis-
kup Glemp1. Czyżby nawiązanie do Hozjusza, również z Warmii? Nazwisko i oso-
ba szerzej nieznane, ale to nie znaczy, że wybór jest nietrafi ony.
 9.VII Wzmaga się nagonka na „Solidarność” w związku ze strajkiem 
ostrzegawczym w Bydgoszczy oraz w „Locie” w Warszawie. Areszt działaczy 
Konfederacji Polski Niepodległej. Równocześnie ukłony w stronę nowego prymasa 
Glempa. Czy nie za wielkie buty dla niego pozostawił Wyszyński2?
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Od 1 lipca znacznie podrożały gazety. Odczułem to na własnej kieszeni 
i trzeba będzie zrezygnować z tygodników, których cena skoczyła wysoko ponad 
poprzeczkę moich emeryckich możliwości.
 13.VII Jutro zjazd partii. Chcemy czy nie chcemy, nie możemy odmówić 
mu wagi, jaką odegra w naszym życiu. Osobiście niewiele sobie obiecuję po tym 
zgonieniu około dwóch tysięcy ludzi z całego kraju. „Bratnie partie” wysłały dru-
gorzędnych przedstawicieli, a to już coś mówi. Ale chyba wszystko rozejdzie się po 
gaciach. Niemożność jest chorobą tego systemu. Połatają trochę, ale od końcowej 
łaźni krwawej nie uratują się. Niestety, ale przyjdzie.
 14.VII Rozpoczął się zjazd PZPR. Jakoś głośniej zabrzmiał hymn naro-
dowy, śpiewany na otwarcie zjazdu, już nie tak jak tuż za nim śpiewana międzyna-
rodówka. Oby to była zapowiedź pomyślnego zakończenia zjazdu zwycięstwem 
interesu narodowego nad partyjną dialektyką patriotyzmu międzynarodowego 
(internacjonalistycznego).
 15–17.VII Zjazdowe nudy na pudy. Dół nawet dobrze mówi, ale gdzieś 
po drodze giną efekty tych gadek. Kania3 chyba jest w opałach. Zjazd, może to wy-
gląda na paradoks, jednak odbywa się pod dyktando wielkorządcy rosyjskiego, któ-
rym jest nie „pierwszej wody” przedstawiciel biura politycznego KPZR, Griszin. 
Jak długo jeszcze potrwają te „historyczne” nasiadówki?

Od 22 lipca my, emeryci i renciści, dostaniemy kartki na papierosy, tylko 
czekać, a obdarzą nas kartkami na wódkę i proszek do prania. Następny ruch na tej 
szaleńczej szachownicy to wycofanie z obiegu pieniędzy. W wyborach na zjeździe 
wygrali umiarkowani z Jaruzelskim4 i Kanią na czele. Kompromis dla jednych, kom-
promitacja dla drugich. Co z tego wyjdzie? Ni pies, ni wydra.
 13.VII Wyszła nie wydra, a… Kania, któremu już niedługo przyjdzie skrzy-
żować broń z… Wałęsą. Kardynał Glemp, sekretarz Kania i przewodniczący Wałęsa5. 
W rękach tych trzech synów ludu polskiego znalazł się na tym zakręcie dziejowym los 
naszej ojczyzny. Czy sprostają zadaniu, czy dadzą radę mużykowi rosyjskiemu?
 19.VII Przysłuchując się transmisjom ze zjazdu PZPR, widzę na jak 
strasznym dnie upadku gospodarczego znaleźliśmy się w wyniku trzydziestu sze-
ściu lat rosyjskiego komunizmu. Nasuwa się myśl, że przyczyną nie może być tylko 
nieudolność, zła wola i demoralizacja rządzącej klasy, że do naszego organizmu go-
spodarczego przyczepiła się olbrzymia ssawka sowieckiego systemu zbrojeniowego 
i skrwawiła nas do białości.

Nowe biuro polityczne to mieszanka wybuchowa, jest tam wszystkiego po 
trochu: twardogłowi, umiarkowani, watażka Siwak6 i nawet kobieta z „Solidarności”? 
Jaruzelski zagroził „Solidarności” użyciem wojska dla ewentualnego stłumienia straj-
ków. Socjalizm władzy nie odda! I po co te zapewnienia? Na historię nie ma siły.
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 20.VII W Warszawie skończył się nadzwyczajny, nie tylko z nazwy, zjazd 
PZPR. Nie obiecuję sobie wiele po tym zjeździe. Ekipa bezbarwna nic dobrego nie 
wróży. Góra urodziła mysz. Jeszcze krok bliżej interwencji wojska ludowego w we-
wnętrzne sprawy krajowe. Ciemne okulary powoli opadają Jaruzelskiemu, zaczyna 
pobrzękiwać szabelką, tylko czyją to szabelką? Polską czy paktu warszawskiego? 
czytaj: rosyjską. Wkrótce dowiemy się. Co w tej sytuacji zrobi „Solidarność”, w któ-
rej zarysowują się podziały? Oby tylko dobrze zapowiadające się żniwa nie wzięły 
w łeb.
 21.VII Po trzydziestu sześciu latach rządów komunistycznych dziś rano 
czytam w Trybunie Robotniczej: „Rodacy! Ojczyzna jest w potrzebie…” Reszta 
wiadoma.
 22.VII Pomyślnie załatwione strajki, które groziły jutro w portach 
i w „Locie”. Pomimo buńczucznych zapowiedzi na zjeździe, wobec konieczności 
uzyskania zgody „Solidarności” na podwyżkę cen, twardogłowym zmiękła rura. 
Przedsmak podwyżki dała nam dzisiaj telewizja, zapowiadając nową cenę masła: 
320 zł, zamiast dotychczasowych 75 zł za 1 kg.
 23.VII Jeszcze nie koniec staczania się w dół, na dno. Od sierpnia zmniej-
szone zostaną i tak niewielkie przydziały mięsa na kartki. Zamiast trzech będą 2 kg 
na miesiąc na osobę, 3 kg razem z kurczakiem. „Ruskie” chcą nas wziąć głodem.
 30.VII Pobrałem nowe kartki na zmniejszony przydział mięsa. Nawet kart-
ki stały się mniejsze. Na proszek do prania będą kartki obowiązywać od 1 września. 
Sytuacja w kraju zmierza do rozwiązania patowego w szachach. Ludzie zaczynają się 
niecierpliwić. Partia niemrawo bierze się do reformy gospodarczej. Najpierw chce 
podwyższyć ceny, łudząc się, że na tym zakończy reformę. „Solidarność” nie popu-
ści, nie zgadzając się na kolejność rozwiązań gospodarczych proponowanych przez 
partię. Jakie wyjście? Chaos ogólny? Interwencja sowiecka? A może tertium datur?
 31.VII Poniżający widok: Moczar7 dekoruje krzyżami Powstania War-
szawskiego Mazurkiewicza8, Sanojcę9 i innych wysokich ofi cerów Armii Krajowej. 
Jak można, Panowie, tak nisko upaść? Brać krzyże z rąk splamionych bezpieczniac-
ką działalnością, którą odczuli na sobie tacy ludzie, jak np. Kazimierz Pużak10.
 3.VIII Zaczyna się gorący tydzień w polityce polskiej. Obcięcie przy-
działów mięsa wywołuje protesty „Solidarności” i wzrost napięcia w kraju. Co się 
kryje za akcją „S”? Oni coś muszą wiedzieć więcej o sytuacji żywnościowej w kraju, 
jeżeli zdobywają się na tak drastyczne działanie, mimo ostrych zapowiedzi rządu.
 4.VIII W kraju znów napięcie, tym razem w Warszawie „S” ośmieszyła 
rząd i partię w samym centrum stolicy. Kawalkada pojazdów na rondzie, a przed 
nią paru milicjantów w niepokalanych mundurach, którym przyjdzie nocować na 
drodze11. Gdzie w tym wszystkim sens? Czy to dalszy ciąg brania narodu głodem? 

Glaukopis 07_CS2.indd   9Glaukopis 07_CS2.indd   9 2007-02-06   15:55:552007-02-06   15:55:55



           Notatki ze stanu wojennego
G

L
A

U
K

O
P

IS
 N

R
 7

-2
0

0
6

10

Premier tworzy jakieś „sztaby” do walki z czymś, a za reformę gospodarczą nie chce 
się brać. Doktryna nie pozwala? Sąsiad oporny? Czort ich w końcu wie!
 6.VIII Wczoraj udała się operacja Papieża. Jest nadzieja, że wkrótce wróci 
do kierata.
 7.VIII Doszło do konfrontacji między rządem a „Solidarnością”, spro-
wokowaną przez rząd. Kania siedzi cicho chory w domu, żeby nie jechać na Krym 
do rocznego raportu u „gnoja”, który tam się wczasuje i wzywa swoich satelitów.
 9.VIII W dalszym ciągu inwektywy rządu pod adresem „S”. Skutkuje 
wizyta „naczalstwa” u Jaruzelskiego, który kładzie ruki po szwam. Ciekawa będzie 
pierwsza rocznica powstania „S”, Sierpnia 1980.
 10.VIII Skończyłem defi nitywnie z nało-
giem czytania prasy. W ubiegłym miesiącu wydałem na 
gazety 650 zł, za co można by kupić trzy dobre książ-
ki. Do podjęcia tej decyzji skłoniło mnie dziadostwo 
wracające po krótkim okresie samodzielności na łamy 
prasy. Zostaję przy Tygodniku Solidarność i Solidarności 
Jastrzębie.

Ogłoszenie przez Reagana12 zgody na produkcję 
bomby neutronowej może nam pomóc w naszych zma-
ganiach z Rosją, która zbroi się na potęgę. Zaciskając 
nam pasa, doprowadzi do całkowitego sparaliżowania 
gospodarki naszej, a tym samym zbliżymy się do roz-
wiązania przez głód.
 11.VIII Wieczorny Dziennik TV dosłownie 
cały skierowany przeciwko „S”. Do czego te tumany zmierzają? Ataki niewybredne, 
aż żenujące. Żal patrzeć na tych prezenterów telewizyjnych. I pociski neutronowe 
też solą w oku. Coś się w świecie rozkręca i nabiera szybkości.
 12.VIII Prymas Glemp staje przed pierwszą wielką próbą, która 
pokaże nam, kim jest następca kardynała Wyszyńskiego. Dziś ma się spotkać 
z Kanią, który wystąpił z tą inicjatywą. Powoli zbliżamy się do realizacji mojej 
hipotezy o nieodwracalności krwawej łaźni w Polsce. O tej możliwości mówił 
właśnie Kania. Przysłuchiwałem się nadawanym przez radio stenogramom 
ze spotkania komisji rządowej z „Solidarnością”. Jak blado, mimo wszystko, 
wypadli rządowcy, z Rakowskim na czele, na tle wypowiedzi „Solidarności”, 
która naprawdę stała się wyrazicielem polskiej racji stanu. Rządowcy, pełni 
obsesji trzymania się kurczowo władzy, zarzucają „Solidarności” chęć jej prze-
jęcia. Kto byłby tak głupi, by tę władzę teraz brać. Ona sama wpadnie w ręce 
„Solidarności”.
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 13.VIII Uszczęśliwiono nas kartkami na wódkę, po pół litra na osobę 
na miesiąc. Pierwszorzędna konferencja prasowa „S”, na której poinformowano 
o uchwałach KKP. Zaraz potem telewizja nadała odpowiedź rządową, coś w rodzaju 
„weźcie mnie spod niego, bo zabiję jego!” Żałosny to rząd, używający wciąż wy-
świechtanych argumentów-sloganów.
 14.VIII Pomyśleć, że to już rok mija od strajku stoczniowców. Bilans 
tego roku niewesoły. Za to, że można mówić, co się myśli, zapłaciło się straszliwą 
cenę dogłębnym kryzysem gospodarczym.

Zbiegły się dzisiaj dwa inne zdarzenia: papież po trzech miesiącach od 
zamachu opuścił wreszcie na dobre szpital, a Breżniew13 wezwał na Krym, gdzie 
satrapa odpoczywa, ostatnich swych „polskich” wasali do raportu.
 17.VIII Wobec wycofania poparcia „Solidarności” i rządowej groźby 
wprowadzenia wojska do akcji, został odwołany marsz gwiaździsty, który miał być 
wyrazem protestu przeciwko więzieniu członków Konfederacji Polski Niepodległej.
 18.VIII Jako zapowiedź jutrzejszego „dnia bez prasy”14 już dzisiaj Kra-
ków nie wydrukował gazet. Zobaczymy, co jutro pokaże.
 19.VIII O godz. 5.00 rano Voice of America podało, że prawdopodob-
nie ukaże się tylko Trybuna Ludu, którą mają drukować w wojskowej drukarni. 
Zobaczymy, czy ożyje Trybuna Robotnicza w Katowicach. Rano krajowe radio podało 
wiadomość, że pomimo strajku wyjdzie (godz. 9. – jeszcze nie ma jej w kiosku). Jak 
oni to zrobili, że ona wyszła? Czyżby znów śląska nawalanka. Psuje się solidarność.
 24.VIII Okazało się, że cenzura skonfi skowała nr 15. Solidarności 
Jastrzębie. Dlatego nie mogłem jej dostać w ubiegły piątek. Ceny zaczynają się ru-
szać. Chleb, przetwory mączne miały już dzisiaj podrożeć, ale „Solidarność” sprze-
ciwiła się. Następny termin to 1 września. Jak na ironię, „boski” scenarzysta wybrał 
sobie datę rocznicy podpisania układu społecznego w Gdańsku. Dalsze zaciskanie 
emeryckiego pasa. Czy te dranie, winne tej katastrofy gospodarczej, dalej będą sobie 
spokojnie i dostatnio żyć?
 29.VIII Rano kupiłem dwa bochenki chleba po starej cenie. W ponie-
działek wraz z nową wysoką ceną schodzi ze świata jeszcze jeden mit komunistycz-
ny, nadżerany już od lat ukrytymi podwyżkami, mit taniego chleba dla ludu. Kiedyś 
już załatwili się z innym mitem – taniego mieszkania. Wszystko idzie do lamusa 
historii, tylko cena tej operacji jest nadzwyczaj wysoka.
 31.VIII W pierwszą rocznicę Sierpnia ’80 zbierają się chmury nad Polską. 
Zbliża się zjazd „Solidarności” w Gdańsku, który odbywać się będzie w cieniu ma-
newrów stu okrętów sowieckich w Zatoce Gdańskiej. Ceny chleba, przetworów 
mącznych (zbożowych) zostały w niektórych artykułach podniesione o 400 pro-
cent. Jaruzelski wczoraj postawił ultimatum „S”: albo kooperacja, albo konfrontacja. 
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Chyba wyjdzie znów coś pośredniego: „ni pies, ni wydra” i dalej będziemy dreptać 
w miejscu, toczeni trądem niemożności, zarazą wychodzącą z Rosji. Nieodparcie 
jednak, w moim przekonaniu, zbliża się dzień krwawej łaźni.
 2.IX Epilog sprawy bydgoskiej sprzed prawie pół roku: sprawcy wciąż 
nieznani, interwencja milicji legalna. Czy można było spodziewać się czegoś inne-
go, innego rozwiązania? Zbiera się rachunek krzywd do następnego rozrachunku. 
Prokuratura, która tak wiele czasu potrzebowała w sprawach dla siebie obiektywnie 
przegranych, teraz nabrała wigoru w wytaczaniu spraw przeciw „Solidarności”. 
Exemplum: Wolny Związkowiec w Hucie Katowice, strajk w kopalni Sosnowiec, 
oczernianie prokuratorów w Bydgoszczy. Akcja jątrzenia przez komunę nabiera 
kolorów. Instrukcje płynące z Rosji są teraz skwapliwie wykonywane przez ich „pol-
skich” adeptów.
 4.IX Wieczorem przysłuchiwaliśmy się z Kaziurą transmisji konferen-
cji prasowej „Solidarności”, która odbyła się poprzedniego dnia w Gdańsku. Po 
Dzienniku był wywiad z Rakowskim, który miał niejako przygotować nas na konfe-
rencję gdańską. Dialektyka nie opuszcza tego targowiczanina. Konferencja prasowa 
była dobrym widowiskiem dla telewidzów, karmionych marnym programem w tym 
roku. Podniosło się nam ciśnienie i z wypiekami na twarzy, długo nie mogliśmy za-
snąć. Ma „Solidarność” dobre głowy w osobach Geremka15 i Onyszkiewicza16, któ-
rzy podtrzymywali Wałęsę, Jurczyka17 i Lisa18. Dwie grupy dobrze zgrane, taktownie 
się wspierające. Wałęsa symbol. W miarę przedłużania się walki z przedstawicielami 
interesów imperialistycznej Rosji (która akuratnie teraz przeprowadza manewry na 
wodach Bałtyku i przy granicy wschodniej Polski)19 nie dałby sobie rady bez wspar-
cia intelektualnego inteligentnych doradców. Zobaczymy jak wypadnie I Zjazd 
„Solidarności”, któremu scenariusz chcieli przygotować komuniści ogłoszeniem 
umorzenia śledztwa w sprawie pobicia w Bydgoszczy i innymi podobnymi krucz-
kami starych graczy, by skierować uwagę „Solidarności” na boczne tory beznadziej-
nego spalania się „w malinach”.

Moja wstępna ocena skutków podwyżki cen chleba: pomimo szumnych za-
powiedzi, obliczeń i obiecanek, to jeszcze jedno fi asko. Streścić to wszystko można 
powiedzeniem: „nowa cena – stary chleb”. Żadnej poprawy jakości ani zwiększenia 
asortymentu. Kolejki trochę nawet dłuższe, spożycie ani drgnęło, bo co to jest 2 pro-
cent mniej chleba zjedzonego w Warszawie?
 5.IX Rozpoczął się I Zjazd „Solidarności”. Wyraźny nawrót do dawnych 
tradycji. Uroczysta msza św. w katedrze oliwskiej, sztandary robotnicze, ale przy 
śpiewie „Bogurodzicy”. Jeszcze przyjdzie poczekać na powrót pocztów sztanda-
rowych wojskowych do naszych kościołów. Prymas Glemp zdaje się dorastać do 
swej roli, jaką mu wyznacza historia. Wałęsa przyklęka przy ucałowaniu pierścienia 
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prymasowskiego, podniesiony przez prymasa i serdecznie ucałowany. Symbol goni 
za symbolem, dalszy ciąg misterium narodowego. Oby tylko „Solidarność” zdołała 
wyjść z tego zjazdu bardziej solidarna! Chociaż Moskale zaglądają swymi okrętami 
do Polski, niemal do gdańskiej sali, gdzie odbywa się zjazd, daleko do owego obrazu 
niemego sejmu grodzieńskiego, gdzie żołdacy moskiewscy naprawdę wetknęli swe 
nosy do sali obrad sejmu. Historia jednak powtarza się z drobnymi wariantami.
 7.IX Jesteśmy chyba jedynym krajem w Europie, w którym nie można 
kupić mydła wtedy, kiedy się chce. Ukazuje się w sprzedaży w niezadawalających 
ilościach raz lub i dwa razy w miesiącu. Nie zdecydowali się na wprowadzenie kartek 
na mydło, widocznie nie mogą zapewnić wszystkim obywatelom kraju przodują-
cego socjalizmu kawałka mydła. A sprawcy tego stanu w dalszym ciągu bezkarni, 
odcinają sobie kupony od swoich zasług minionego trzydziestosześciolecia.
 8.IX „Solidarność” ruszyła do boju o samorząd nie tylko robotniczy, nic 
sobie nie robiąc z manewrów bratniej armii.
 9.IX „Solidarność” wystąpiła z apelem do organizacji związkowych 
państw RWPG. Wezwanie, które na pewno zostanie odczytane jako zaproszenie 
do buntu. Krok ciekawy, konsekwentny, musiał być podjęty, bo wynika z istoty idei 
wolnego związku. Tylko czy nie za wcześnie? Może mają lepsze informacje o stanie 
umysłów w „bratnich” krajach i pogarszającej się sytuacji międzynarodowej Rosji? 

Ja tego, jak na razie, nie widzę 
i obym się mylił.
 10.IX Skończyła się 
pierwsza część zjazdu „Solidar-
ności”. Już weszła do historii.
 11.IX Ataki publikato-
rów na „Solidarność” nie ustają. 
Widać, że są sterowane centralnie. 
Wizyty fachowców z „bratnie-
go” kraju nie pozostają bez echa. 
Ilekroć Dziennik popołudniowy 
w telewizji jest redagowany przez 
tego psychopatę Samitowskiego20, 
to 80 % wiadomości skierowanych 
jest przeciwko „Solidarności”. Dziś 
dostałem spóźnioną wypłatę eme-
rytury, powiększoną o 600 zł a conto 
rekompensaty z tytułu podwyżki 
cen chleba. (…)

W 1981 r. na murach można było wyczytać ciekawsze rzeczy niż w gazetach
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 15.IX Uderzony lek kością chleba, zakupionego rano w sklepie górniczym, 
położyłem bochenek na wadze sklepowej, a strzałka wagi nie chciała sięgnąć 80 dag 
wagi przewidzianej dla tego bochenka i „uświęconej” ostatnimi zarządzeniami 
o podwyżce cen. Chleb ważył 70 dag. Tak oto sprawdzają się zapowiedzi rządowe 
sprzed podwyżki cen: chleb będzie lepszy, w większym wyborze i o właściwej wadze. 
A tymczasem mamy tylko dwa gatunki chleba (po 15 i 16 zł), który trudno nabyć już 
po godz. 12.00, i od dziś jest o 10 dag lżejszy (prawie 2 zł). Gdzie tu wiarygodność 
tego systemu i jego rządu? Przecież to nie „inicjatywa” piekarzy.

O godz. 18.00 transmisja telewizyjna z Katowic o impresjach dziennikarzy 
katowickiej telewizji z I Zjazdu „Solidarności”. Była to dobra robota dziennikar-
ska, uczciwa, zasługująca na uznanie. Odniosłem wrażenie, że mówią autentyczni 
Ślązacy, którzy wreszcie dotarli do polskości. Szczególnie podobał mi się młody 
redaktor Smolorz21.
 16.IX Komuniści z PZPR fatalistycznie zmierzają do swojego krwawego 
końca. Świadczy o tym, wydaje się, komunikat Biura Politycznego PZPR, cyto-
wany w Dzienniku TV. Widać, że są mocno naciskani przez Moskwę i nerwy ich 
ponoszą. Taki stek nonsensów dawno niesłyszany u nas. Czyżby Moskwie czas 
uciekał?
 17.IX Zgodnie z przewidywaniami, do nagonki na „Solidarność” włączył 
się rząd i… wielkorządca Polski, ambasador sowiecki, który już nawet nie bardzo 
przebiera w słowach.
 18.IX Głośno na temat ingerencji rosyjskiej w wewnętrzne sprawy kraju. 
Groźby, ale chyba na wzór żarówki przedwojennej marki „Osram”. Grozi, ale groź-
by spełnić nie może…
 20.IX I już rok stuknął od pierwszej transmisji radiowej mszy św. 
Okropnie szybko zleciał nam ten rok „Solidarnościowy”. Ale chmury nad Polską, 
nadciągające od Wschodu, nie chcą zniknąć z naszego nieba. Świat od rewolucji 
październikowej, od przelania się tego mongolskiego molocha przez tradycyjne 
granice, jest słaby, chory, wciąż niepotrafi ący poradzić sobie z imperializmem mo-
skiewsko-sowieckim. Może byśmy odetchnęli, gdyby ta zaraza cofnęła się do swoje-
go legowiska i nie wytykała stamtąd swego ryja (chciałem napisać: nosa).
 21.IX Kasandra-Rakowski22 grzebie „Solidarność”. Już teraz nie zostawia 
żadnych złudzeń, że jest targowiczaninem. Ciekawy typ na naszym horyzoncie po-
litycznym: też uległ magii władzy i to wtedy, kiedy ona nic nie znaczy.

Moskwa wytoczyła ciężką artylerię: koniecznie nie chce dopuścić do od-
bycia się drugiej części zjazdu „Solidarności”, twierdząc, że ona chce sięgnąć po 
władzę, właśnie na zjeździe, już ofi cjalnie. Jak kłamać, to „fest”, zgodnie z tym, co 
po kimś powtarzał Goebbels nieboszczyk.
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 22.IX Dzisiejsza Trybuna Robotnicza pełna niewybrednych ataków na 
„Solidarność”. Długi tekst wywiadu Rakowskiego, z którego przebija już zoologicz-
na nienawiść do „Solidarności”, a obok niego oświadczenie generalnej prokuratury, 
umarzające śledztwo w sprawie bydgoskiej. Cyniczna kazuistyka pseudoprawnicza: 
trzeba mieć niewąsko mocne nerwy, by nie wybuchnąć. Dalej wiadomości o wy-
pisywaniu się ze związku „Solidarność” itd., itd., jeden długi stek kłamstw. Aha, 
towarzysze radzieccy obdarzyli nas jeszcze jednym listem pełnym porad i gróźb, 
a do soboty już tylko parę dni. Dziś chyba ukaże się komunikat z posiedzenia KKP23 
„Solidarność” w Gdańsku.

Szukając skrótu myślowego dla zobrazowania obecnej sytuacji, nasuwa się 
nieodparcie porównanie walki Dawida z Goliatem. Oto przeciw „Solidarności”, 
jednorocznemu bobasowi z afi sza zjazdowego, występuje cały aparat rządowy wasa-
la i światowa potęga ZSRS z jej całym arsenałem możliwości represyjnych. Ostatnio 
nawet grożą bojkotem gospodarczym: nie dadzą ropy naftowej, bawełny i rudy żela-
znej. „Strachy na Lachy”. Tylko się temu nie dać, a przejdziemy Rubikon i kto wie, 
czy Moskale nie zaczną z nami rozmawiać innym językiem.
 25.IX Jutro rozpoczyna się druga tura zjazdu. Coś niecoś prasa wstrzymała się 
(telewizja również) od niewybrednych ataków. Ale jest to tylko pieriedyszka. Czekają, 
jak sfora dzikich psów, na znak sowieckich specjalistów (od propagandy). Sejm uchwa-

G
dańsk 1982 r.
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lił dwie ustawy: o przedsiębiorstwie i o samorządzie pracowniczym. Sesja nie odbyła 
się bez incydentów. Wystąpienie Reiff a24 („Pax”) i Bukowskiego, stających w obronie 
„Solidarności”, spotkały się z hałasem i nawet śmiechem „posłów”. Pięknie zarepliko-
wał Bukowski, mówiąc o „nowych zwyczajach w sejmie”, Reiff  natomiast opuścił parę 
kartek swego przemówienia, gdy spotkał go despekt ze strony „Wysokiej Izby”. Uśmiać 
się można, gdy się widzi Werblana25 (z Tarnopola) w roli marszałka sejmu.
 26.IX Rozpoczęła się druga tura zjazdu „Solidarności”. Po dwóch tygo-
dniach propagandowego nacisku ze strony komuny trudno będzie nie być radykałem.
 28.IX Z Gdańska niewiele informacji podaje radio zagraniczne. Mówi się 
o dużym podziale w odniesieniu do ustawy o samorządzie. Oby tylko emocje nie 

poniosły ludzi. Sercem jestem z Rulewskim26 i Gwiazdą27, ale rozum na razie skłania 
się ku Wałęsie. Poczekam.
 29.IX Nawet rozwiązanie KOR-u, tak znienawidzonego przez komunę, nie 
ustrzegło „Solidarności” przed niewybrednymi atakami reżimowej machiny publika-
torskiej. Zjazd w dalszym ciągu burzy się i kotłuje. Co z tego fermentu wyjdzie?
 30.IX Po ostatnich wyczynach prokuratury odnoszę wrażenie, że prokura-
tura i telewizja są pod bezpośrednią kontrolą speców moskiewskich. Aresztowania 
działaczy „Solidarności” wskazują na to, że głupota bierze górę nad rachunkiem 
ekonomicznym, bo jak wytłumaczyć aresztowanie Arenta z kopalni „Szczygłowice”, 
które wywołało pięciodniowy strajk okupacyjny28. Wczoraj musieli go wypuścić, 
a węgla straconego nie odrobią.
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 2.X Przewodniczącym „Solidarności” został wybrany Wałęsa niezbyt 
imponującą większością głosów. „Solidarność” i kraj będą potrzebowały Wałęsy 
(niestety taki jest los ludzi coś znaczących w historii) jeszcze, moim zdaniem, dwa 
lata. Na ten czas wystarczy jego charyzmy, później będzie musiał ustąpić bardziej 
radykalnym i logiczniejszym pretendentom do władzy w ruchu, który musi prze-
kształcić się w partię polityczną Polski w epoce popotopowej, tzn. po okupacji ko-
munistycznej. Otwiera się okres ciekawej gry z Rosją: USA napierają od zewnątrz, 
nasz ferment, jeżeli znajdzie odgłos w innych krajach RWPG, zrobi resztę w sposób 
może bezkrwawy. Ale to „może” jest bardzo kruche.
  3.X Z Kaziurą na uroczystości poświęcenia sztandaru „S” biskupickie-
go FAZOS-u, przedsiębiorstwa górniczego, która odbyła się w naszym kościele 
górniczym. Poświęcił sztandar opolski biskup Antoni Adamiuk29 (tarnopolanin). 
Miejsce rycerzy wyciągających miecze w czasie ewangelii zajęły poczty sztandarowe 
robotniczego związku, otaczające ruchomym wieńcem ołtarz w czasie ofi arowania. 
Wzruszająca chwila, gdy za pocztami sztandarowymi, dookoła ołtarza, poszli lu-
dzie obecni na mszy św. Poszliśmy z Kaziurą: chwila uroczystej komunii narodowej, 
wszyscy poczuliśmy się razem, solidarnie!
 4.X Kolejne cykanie podwyżek: wczoraj ogłosili podwyżkę cen papierosów 
i zapałek. Minister zapytany o konsultacje stwierdził, że wszystkie związki wyraziły 
zgodę, ale nie wymienił imiennie „Solidarności”, zgodnie z zasadą pasztetu: fi fty-
-fi fty, pół konia i pół zająca.
 5.X Kotłuje się na zjeździe „S”. Wytrawni gracze pokerowi z rządu pod-
rzucili delegatom, starającym się w trudzie wybrać władze związkowe i określić swój 
program, żabę w postaci podwyżek papierosów. Stoją z boku i zacierają ręce. Jeszcze 
jeden dowód szczerości ich intencji w odniesieniu do trwałości zmian, jakie zaszły 
w Polsce od sierpnia 1980 r.
 6.X Co oni na tym zjeździe robią? Czy nie stracili poczucia rzeczywisto-
ści? Tymczasem świat nie stoi w miejscu. W zamachu ginie egipski prezydent Sadat. 
Kto kierował ręką libijską? Czy nie ci sami, co stali za zamachem na życie Papieża?
 10.X Ale bomba! Daliśmy łupnia NRDziakom i jedziemy do Hiszpanii. 
3:2. Piękny mecz o nieprawdopodobnej dramaturgii. W sześćdziesiątej sekundzie 
już pierwsza bramka, zabierająca pewniakom zwycięstwo.
 12.X Po chwilowej przerwie w atakach na „Solidarność” zdaje się, że 
rozpoczyna się nowa kampania, której sygnał dał stupajka Milewski30. Nie wiem, 
czy nie robię przysługi temu durnemu milicjantowi, że wymieniam jego nazwisko, 
wprowadzając go do historii.
 15.X Pakując i ubijając francuskie masło do słoika, do paczki żywno-
ściowej dla Bożeny w Bieszczadach, uległem dziwnej refl eksji o wydźwięku pa-
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radoksalnym: niedawny eksporter masła sprowadza teraz masło z przemysłowej 
Francji, a my, z kolei, z miasta wysyłamy je na wieś! Zderzenie dwóch paradoksów 
nad niewinną paczką ratującą Bożenę, pracującą w ciężkich warunkach daleko od 
domu. Zaczyna się coś dziać w polityce. Sytuacja żywnościowa osiąga z zawrotną 
szybkością dno. „Solidarność” na razie odmówiła pracy w pozostałe trzy soboty. 
Dziś spotkanie z rządem, do którego widocznie Wałęsa nie przywiązuje wagi, sko-
ro wyjechał do Francji. Dziś mijają trzy lata od chwili wyboru Polaka na papieża. 
Rocznica przypada w burzliwym czasie dla Polski. Komuniści na swym plenum 
grożą „Solidarności”. Usunęli z partii Bratkowskiego31, do głosu dochodzą znów 
ciemniaki w rodzaju Siwaka-Falconettiego.
 8.X Nie ma Kani, ale nie podali jeszcze nazwiska następcy. Gdy włączyłem 
radio tuż po godz. 17.00, usłyszałem środek życiorysu Jaruzelskiego, co oczywiście 
wskazywało na niego, jako nową marionetkę na scenie politycznej. Wieczorem po-
szliśmy z Kaziurą do kina na Człowieka z żelaza. W zmienionej scenerii politycznej, 
po tylu przeżyciach ostatniego roku obawiałem się, że fi lm nie zrobi na nas takiego 
wrażenia, jak na tych, którzy go oglądali wcześniej. Odpowiedzią na te wątpliwości 
niech będzie zachowanie widowni. Często niesforna, wybuchająca śmiechem nie 
wtedy, gdy trzeba, hałaśliwa – dziś uroczyście poważna, z przejęciem oglądająca 
akcję fi lmu. Film kończył się Balladą o Janku Wiśniewskim, ludzie nie wstawali 
z miejsc, jakby przygnieceni ogromem przeżyć.

Jest nowy sekretarz partii. Jesteśmy na następnym etapie rozwoju sytuacji, 
zmierzającej do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Czyżby moja hipoteza o krwa-
wej łaźni miała się spełnić? Zapowiedź zawieszenia prawa do strajku oraz wolnych 
sobót to coś mówi. Groźby pod adresem „Solidarności”, ultimatum do członków 
PZPR, by porzucali członkostwo w „Solidarności” itp., itp. Przygotowywanie scena-
riusza wedle instrukcji z Moskwy. (…)
 19.X (…) W wyniku zmiany, w pierwszym porywie chciałem powrócić do 
intensywnego kupowania prasy, ale on the second thought postanowiłem nie marnować 
czasu, bo wszystko jest do przewidzenia bez konieczności straty czasu na czytanie 
prasy, która będzie się znowu szmacić na potęgę.

Od chwili wprowadzenia kartek na wódkę, uspokoiło się na skwerku (przed 
domem), na którym kiedyś odbywały się orgie pijackie. Ciekawość budzi brak ofi -
cjalnych danych, dla szerokiej publiczności, o wysokości spożycia alkoholu „na 
ryło” po wprowadzeniu kartek.
 20.X Nie dostałem bieżącego numeru Solidarności Jastrzębie, bo Żabiński32 
zmniejszył przydział papieru. W Katowicach awantura wywołana przez milicję, któ-
ra chciała przyaresztować solidarnościowców za sprzedaż wydawnictw poza obie-
giem. Żabiński działa i prowokuje. Próbuje słać kwiatkami drogę Jaruzelskiemu.
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 21.IX Połowa województw w Polsce szumi i strajkuje. Incydenty w Katowi-
cach i Wrocławiu: milicja wychodzi na ulice, by pokazać władzę i siłę, jak na razie 
„w rękawiczkach”.
 23.X O krok bliżej do ziszczenia się mojej hipotezy o wprowadzeniu stanu 
wyjątkowego: wieczorem, rzecznik rządu Żyd Urban33 (Urbach) ogłosił wprowadze-
nie do akcji wojskowych grup operacyjnych, które w zasadzie obejmą władzę w tere-
nie. A więc dwuwładza jest pośrednim krokiem.
 24.X W biskupickiej koksowni „Solidarność” święciła fi gurę swojego 
patrona św. Floriana. Umieszczono ją w kapliczce, zbudowanej na terenie zakła-
du. O godz. 11.00 poszliśmy z Kaziurą na mszę św. i następnie dołączyliśmy do 
procesji z kościoła do koksowni. Nawet milicja drogowa wstrzymała ruch na ul. 
Pstrowskiego, by umożliwić przejście procesji na ul. Zamkową. Komentarz sta-
rej Ślązaczki: „doczekaliśmy się, że św. Florian wrócił do nas”. Zapowiedź „S” 
o godzinnym strajku w środę wywołała płaczliwą reakcję rządu, obciążającą „S” (jej 
kontrrewolucyjne skrzydło) za chęć wygłodzenia narodu. Dziwny sposób ekspiacji 
– zrzucenie całego balastu swoich win na przeciwnika. Swoją drogą, położenie, 
w jakim obecnie znajduje się „S”, nie jest do pozazdroszczenia. Cholerny impas, 
a gnojki nie chcą ustąpić, nawet zaczynają zęby szczerzyć. I to ciągłe podkreślanie 
i wracanie do rzekomego bezczeszczenia sowieckich pomników wdzięczności jest 
zupełnie niesmaczne. Tak się upadlać i wazelinić swoim mocodawcom to już poni-
żej godności nawet komunistów, którzy koniecznie nazywają siebie polskimi.
 26.X Zaczął się nowy tydzień, który przyniesie chyba jakieś rozwiązanie 
w naszej sytuacji. Jak wypadnie strajk w środę? Tymczasem niepoprawna telewizja 
uraczyła nas „horrorem” po wieczornym Dzienniku. Sprawozdanie-reportaż ze 
strajku w PGR (Państwowe Gospodarstwo Rolne) w zielonogórskim województwie. 
Widowisko żałosne, świadczące o tym, że każdy chwyt jest dobry, jeżeli pochodzi 
od Kalego.
 27.X Cały dzień w prasie, radio i telewizji lamentowanie na przemian ze 
straszeniem w związku z jutrzejszym strajkiem34. Nudne to jest i męczące, już na-
wet nie wzbudza oburzenia na tych durniów od propagandy. Żeby tylko udał się ten 
strajk. Będzie to oczyszczenie ciężkiej atmosfery w kraju.
 28.X Od godz. 12.00 nasłuchuję radia krajowego na temat przebiegu straj-
ku, który właśnie się rozpoczyna. Informacje są skąpe, mówiące o tym, że nie ma 
zakładu, któryby cały strajkował i nie ma zakładu, któryby w ogóle nie strajkował. 
Tak sformułowane informacje zapowiadają, według mnie, powodzenie strajku. Jest 
to bardzo potrzebne w związku z plenum partii, które rozpoczyna się właśnie teraz 
(godz. 14.00). W przeciwnym razie mogliby za bardzo ośmielić się twardogłowi, 
z grubaskiem Olszowskim35 na czele. Zagranica mówi o ewentualnym ustąpieniu 

Glaukopis 07_CS2.indd   19Glaukopis 07_CS2.indd   19 2007-02-06   15:56:012007-02-06   15:56:01



           Notatki ze stanu wojennego
G

L
A

U
K

O
P

IS
 N

R
 7

-2
0

0
6

20

Jaruzelskiego ze stanowiska ministra obrony. Zapowiedź zmierzchu jego roli? (bo 
o karierze chyba nie może być mowy).
 29.X A jednak Jaruzelski nie dał się wymanewrować ze stanowiska mini-
stra obrony. Marzy mu się dyktatura wojskowa.
 30.X Przysłuchuję się wystąpieniu Jaruzelskiego w tzw. sejmie i nie widzę 
w nim Konrada Wallenroda. Cholernie mi się upodabnia do Wielopolskiego z tym za-
kazem strajku. Akcja tak bardzo podobna do… branki, oby skutki nie były podobne.
 31.X Włączyłem rano telewizor, by posłuchać debaty „sejmowej”. Ale 
szybko wyłączyłem, bo nie mogłem znieść wygłupu „posła” Ozgi-Michalskiego36, 
kadzichłopa, który na jednym poziomie postawił komunistę Buczka37, który 

przypadkowo zginął w 1939 r. pod Ożarowem, i o. Maksymiliana Kolbe, ofi arę 
Oświęcimia. Chciał być błyskotliwy, ale styl jego jest jakiś toporny i poza „na 
Żeromskiego” nie wychodzi temu wiernemu od trzydziestu sześciu lat odnowicie-
lowi. Narzeka się na braki energii elektrycznej, ale marnuje się ją na takie programy 
telewizyjne i oczywiście na stacje zagłuszające Wolną Europę. Wczorajsze zacho-
wanie się „parlamentarzystów” w czasie przemówienia R. Bukowskiego demaskuje 
intencje tego pseudoparlamentu. Trzeźwe słowa o „S” padają na kamienne uszy 
władców kraju.
 2.XI Sześć dni trwa już strajk na kopalni „Sosnowiec”, gdzie miała miejsce 
prowokacja z fi olkami z gazem. Ofi cjalnie nie przestaje się płakać z powodu braku 
węgla i znaczenia tego węgla dla ratowania gospodarki krajowej. I nic się nie robi 
dla zażegnania strajku w Sosnowcu. Czy trzeba lepszego probierza wiarygodności 
tych drani? Patrząc się ostatnio na pasmo prowokacji (Katowice, Wrocław, Lubogóra 
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itp.), trudno oprzeć się wrażeniu, że robotą kieruje ekspert rosyjski w ministerstwie 
spraw wewnętrznych.
 3.XI Zdarzenie niecodzienne. Po raz pierwszy w komunistycznym pań-
stwie komuniści publicznie przyznali się, że już nie są jedynymi właścicielami kraju. 
Pierwszy sekretarz spotkał się z Prymasem Polski i przywódcą „S” Lechem Wałęsą. 
Co z tego wyjdzie? Oczywiście zechcą wymanewrować i Kościół, i wolne związki za-
wodowe. Tylko czy czasem nie wybiła już ich pora? Trudno bawić się w proroka, ale 
może tym razem ta historyczna chwila będzie początkiem końca imperium rosyjskie-
go. Oczywiście, nie jutro, bo niestety procesy historyczne potrzebują czasu. Przecież 
ta tzw. rewolucja październikowa, której rocznica zbliża się, trwa już 64 lata. Całe 
moje życie! A od wyjścia z łagru minęło już 40 lat. 40 lat czekania na zmianę. (…)
 7.XI Nieobecność fl ag jest wprost kłująco żenująca. Kiedyś, przed epoką 
posierpniową, aż czerwono było w mieście z okazji „świętowania” nie naszej rocznicy.
 9.XI Jakby powiało spokojem w kraju, ale w dalszym ciągu nie wykryto 
sprawców „zagazowania” kopalni w Sosnowcu (vide Bydgoszcz). Wzrasta cena 
za usunięcie dyrektora w PGR w Lubogórze (nie nauczyli się niczego w Bielsku). 
Wciąż w PZPR są karzełki, które nie przestają bruździć. (…)
 10.XI Doczekała się powrotu rocznica odzyskania niepodległości 11 li sto-
pada. Wyczytałem w prasie, że jutro odbędzie się w Warszawie uroczystość składa-
nia wieńców na grobie Nieznanego Żołnierza. I jeszcze jedna nowina – znienawi-
dzony prokurator generalny Czubiński38 podał się do dymisji. (…)
 24.XI Impas w polityce krajowej. Twardogłowi atakują. W „S” przesunię-
cia osobowe. Prymas Glemp, na mój gust, za bardzo wchodzi w politykę (aby go nie 
wciągnęli ci cwaniacy z PZPR), ale daje się zaobserwować moment wyczekiwania, 
co wyjdzie ze spotkania z Breżniewem. Kiedy z naszego życia zniknie cień tego ro-
syjskiego miszki.
 25.XI O podwyżkach cen nie ma co wspominać. Mijają się z zamierzonym 
celem, sprawują jedynie rolę narzędzi drenażowych. W poniedziałek podwyższyli 
cenę benzyny, a samochodów wcale mniej nie widzi się na drogach. Człowiek z każ-
dym dniem ubożeje, emerytura coraz mniej ma możliwości podołania cenom.
 27.XI Prowokacji sosnowieckiej ciąg dalszy. Nie wyszło z „pieprzykiem” 
o średnicy siedmiu milimetrów, wzięli się za większy kaliber głupoty politycznej. 
Za kogo te matołki mają naród? Za takich głupoli, jak sami są?
 1.XII Znaczna podwyżka cen alkoholu. Z uzasadnienia tego ruchu wy-
nika, że dochód ekstra ze sprzedaży przeznaczony będzie na walkę z… alkoholi-
zmem. Całe szczęście, że nie znieśli reglamentacji, bo bylibyśmy świadkami okrut-
nej zabawy: im więcej pijesz, tym więcej środków do wyleczenia ciebie z pijaństwa! 
Meandry socjalizmu.
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 3 XII 1981. Do naszej kuchni zaczyna zaglądać bieda. Z mięsem kru-
cho. Małe przydziały tłuszczu. Wprawdzie odwlekają procesy sklerotyczne, ale trud-
no wytrzymać od obiadu do pseudokolacji. Serów i ryb prawie w ogóle nie jemy, bo 
ich nie ma w sklepach. To, co rzucą od czasu do czasu, to wpada w paszczę wilków 
kolejkowych, okupujących pierwsze miejsca od wczesnego poranka; zawsze ci sami 
ludzie. Jaja należą do tej samej rzadkości i podlegają tym samym prawom kolejko-
wym. Wprawdzie te braki na mnie nie działają „pryncypialnie”, ale do przyjemności 
nie należy wizja starości w tym systemie. Powtarzam sobie motto mego życia A mal 
tempo buena cara i jakoś pcham te taczki pod górkę.

Sytuacja w kraju impasowa, z pomrukami zbliżającej się burzy. Twardogłowi 
partyjni prężą swe zwiotczałe mięśnie, gotując się do ostatniego skoku. Grubasek 
Olszowski pobrzękuje szabelką (prorokuję mu niesławny koniec, jego brzuch aż się 
o to prosi). Perspektywy wobec zbliżającej się zimy są co najmniej przykre, może nie 
dla nas, bo mamy węgiel i kartofl e w piwnicy, ale co z innymi ludźmi?

Strajki na uczelniach i na wsi są traktowane przez władzę w sposób na pozór 
obojętny. Jest w tym cynizmie metoda: duście się we własnym sosie, co w tej sytu-
acji możecie wygrać? Siłowe rozwiązanie konfl iktu ze studentami podchorążówki 
pożarnictwa też coś mówi.
 4.XII Na swoje święto górnicy oprócz śniegu z nieba dostali po butelce 
wódki, kusku kiełbasy i paczce papierosów od ludowej demokracji. Pierwszy raz 
procesja z kopalni do kościoła.
 5.XII Wracając myślami do wizyty wczorajszej Michała Jarosza, który 
wreszcie otrzymał tzw. krzyż chlebowy39, trudno mi go zrozumieć. Udział w kam-
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panii wrześniowej, służba w Armii Krajowej, po wojnie w WiN, za co siedział 
w Rawiczu (w tym czasie co Kazimierz Pużak), gdzie dostał w kość, a po zwolnieniu 
z więzienia tułał się bez zdrowia i pracy, później wstąpił do ZBOWiD-u, gdzie spo-
tkał się ze swoimi katami z bezpieki, by potem długie lata walczyć o krzyż chlebowy. 
I można to tylko wytłumaczyć… „polskimi drogami”. Najśmieszniejsze w tym jest 
to, że go nie potępiam, nawet za to, że mnie agituje za wstąpieniem do ZBOWiD-u. 
Oczywiście, że nie wstąpiłem i nie tylko dlatego, że nie chciałem tam spotkać się 
z tymi, którzy we wrześniu 1939 krzyczeli do jeńców polskich, żołnierzy, „rzuć tę 
białą gęś”, wskazując na orła na czapce jeńca.

 6.XII Św. Mikołaj niełaskawy dla partii. „Solidarność” nie chce przyjąć 
warunków partii, na jakich „proponuje” jej coś w rodzaju FJN40 (Front Jedności 
Narodu). Słusznie powiedział Wałęsa, że „nie ma się z kim porozumiewać”. Było 
już kilka impasów na linii partia-rząd a reszta narodu spod znaku „Solidarności”, 
ale obecny może być ostatni. A co to znaczy w naszych warunkach, nie trzeba mieć 
w nadmiarze wyobraźni. Ludzie tracą nerwy, inni obojętnieją.
 8.XII Czepili się „rewelacyjnej” taśmy z obrad [Prezydium Komisji Krajowej] 
„Solidarności” w Radomiu i grają aż do zdarcia. Tym razem atak skierowany jest na 
Wałęsę, którego dotąd chcieli oddzielić od reszty „niedobrych” przywódców związku. 
Tak nam uprzyjemniają święto Matki Boskiej, przypadające na dzień dzisiejszy.
 9.XII Jak nisko człowiek upadł, jeżeli fakt kupienia dzisiaj szamponu, sze-
ściu szklanek i dziesięciu jaj podnosi moje samopoczucie i nastraja mnie radośnie.
 11.XII W kraju następuje przyśpieszenie. Wzmaga się temperatura ata-
ków na „Solidarność”. Głosy prasy sowieckiej brzmią jak instrukcje dla Polszy, co 
należy teraz robić. „Solidarność” częściowo schodzi do podziemia, wyznaczając 
zastępczą kadrę kierowniczą na wypadek jakiejś akcji ze strony twardogłowych.
 12.XII Sobota. Nic szczególnego nie dzieje się, poza normalną dawką na 
temat radomskich uchwał. Piękne mowy na Kongresie Kultury Polskiej.
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 13.XII Niedziela. O godz. 6.00 rano, słuchając angielskiej audycji ra-
dia Voice of America, dowiedziałem się o aresztowaniach działaczy „Solidarności” 
w Warszawie. Odbiór był słaby, więc zacząłem szukać na innych falach. Jakaś stacja 
na długich falach właśnie nadawała w języku polskim przemówienie Jaruzelskiego, 
z którego świat dowiedział się o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce i o usta-
nowieniu Rady Wojskowej Ocalenia Narodowego. Mój 
tok rozumowania okazał się słuszny. Jest stan wojenny, 
następny krok inwazja rosyjska, a przedtem może dojść 
do krwawej łaźni. Niewątpliwie przeżywamy jeszcze 
jedną chwilę historyczną. Jest godz. 8.00 rano, piszę, 
gdy przemawia Jaruzelski. Pociągnięcie chytre, rów-
noczesne aresztowania tzw. ekstremistów z „S” oraz 
Gierka, Grudnia, Jaroszewicza itp., itp. Przemówienie 
utrzymane w tonie spokojnym, wypośrodkowane, 
może niezamykające drogi Wałęsie. Wobec odcięcia po-
łączeń telefonicznych i teleksowych Polski ze światem 
(nawet z sojusznikami) oraz połączeń wewnętrznych, 
trudno będzie „S” zebranej w Gdańsku na odpowiedź 
na wprowadzenie stanu wojennego. Jeżeli następnym 
krokiem Jaruzelskiego będzie zamknięcie (na razie) 
gęby Olszowskiemu, można będzie spojrzeć opty-
mistycznie na najbliższą przyszłość. Może Jaruzelski 
uprzedził Olszowskiego, gotującego zaproszenie do 
„starszego brata” o pomoc?

Nie było radiowej transmisji mszy św. o godz. 9.00, w miejsce czego wszyst-
kie stacje nadawały przemówienie Jaruzelskiego. Nie ma żadnych programów, tylko 
muzyka poważna.

Do godz. 11.00 jeszcze nie rozpoczął się program telewizyjny, zapowiedzia-
ny po przemówieniu Jaruzelskiego o godz. 12.00. Coś nie bardzo gra ta władza woj-
skowa, jeżeli nie dotrzymuje punktualności. Prezenter telewizyjny od godz. 12.00 
występuje w mundurze wojskowym bez odznak stopnia. Program został wznowiony 
o godz. 14.00 Dziennikiem TV, wypełnionym zarządzeniami wynikającymi z wpro-
wadzonego stanu wojennego, a mającymi na celu sterroryzowanie społeczeństwa. 
Polacy to przekorny narodek, ciekawa będzie reakcja ludzi, którą będzie można 
zacząć obserwować już jutro, w pierwszy dzień pracy w nowej sytuacji politycznej. 
Dziwnie obojętnie przyjmuję to wszystko. Nie działa to na mnie zupełnie, żadnego 
podniecenia, jakie np. przeżyłem w sierpniu i grudniu roku ubiegłego. Czy nie ze-
chcą „eksmitować” Bożeny zatrudnionej w strefi e przygranicznej, w Bieszczadach?
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 14.XII Wstał pierwszy dzień roboczy pod auspicjami stanu wojennego 
w Biskupi cach. Mroźny dzień. W lokalu kopalnianej „Solidarności” ciemno, stra-
ciłem nr 31 Solidarności Jastrzębie. Gablotka przed lokalem rozbita, dranie zabrali 
wszystkie ogłoszenia tam wywieszone. W kiosku nie było żadnych gazet, które o tej 
porze (godz. 7.00) zazwyczaj można było kupić.

Pierwszy raz od przejścia na emeryturę musiałem mieć przy sobie dowód 
osobisty przy wyjściu do miasta. Znak czasu. Zastanawiamy się z Kaziurą nad losa-
mi naszej ODNOWY. Stan wojenny i co dalej? Co po nim?

Przerwanie wszelkiej łączności telefonicznej w kraju do tego stopnia, że 
karetkę pogotowia można sprowadzić przy pomocy telefonów milicyjnych, daje 
wyobrażenie o tym, w czyich rękach znaleźliśmy się. Nic ująć, nic dodać. Strach 
mnie bierze na myśl o częstych atakach serca Kaziury.

Gazeta zjawiła się po godz. 12.00. Zawierała tylko zarządzenia „władz 
okupacyjnych”. A w radio tylko straszenie, ile to lat aż do wyroku śmierci można 
obecnie dostać. To tylko jest w dostatku w Polsce. Czy strachem można wziąć ludzi, 
którzy zasmakowali wolności?

Poczta wstrzymana. Niczego nie przyjmują, tylko wydają korespondencję 
z ostatniej soboty.

15 sierpnia 1982 r. w
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Z mojego okna niewiele widać. Ludzie obojętni, ruch na drodze mniejszy. 
Przed domem ślizgał się olbrzymi samochód ciężarowy jakiejś rzeźni z Francji. 
Wyszedłem z wiaderkiem popiołu, by pomóc szoferowi w opresji i podsypać mu 
pod koła. Trzeba pomóc, co nie znaczy, że mi kazano to zrobić (stan wojenny, ha, 
ha, ha!)
 15.XII Tak jak wczoraj prasa dopiero około godz. 12.00. O godz. 14.00 
wiadomość od mieszkańców Rudy Śląskiej (przez miedzę od nas), że na „Halembie” 
strajk górników. Kobiety dookoła kopalni odpędzane przez wojsko uzbrojone w pe-
pechy. Nie chce mi się wierzyć, że chcą zalać kopalnię, by w ten sposób zmusić gór-
ników do wyjazdu na powierzchnię. Czyżby to był początek?
 16.XII Jakoś ten stan wojenny do mnie nie dochodzi, pomimo że wczo-
raj przez Zabrze przetoczyło się z wielkim hałasem 30 czołgów, że po mieście mijają 
się łaziki wojskowe, pełne żołnierzy w rosyjskich uszankach na głowach, pomimo 
wieści o aresztowaniach działaczy „S” i zamknięciu Wałęsy. Wszystko to wygląda na 
surrealistyczną szopkę.
 17.XII Infantylni gówniarze bawią się w wojnę. Na poczcie list do 
Bożeny musiałem otworzyć i zalepić kopertę w obecności pracowniczki poczty. 
Z prasy wyziera tragiczna 
szopka: na jednej i tej samej 
stronie gazety wiadomość 
o powrocie rogatywek do 
„łaski” w ludowym wojsku 
i komunikat o zamordowa-
niu sześciu górników na ko-
palni „Wujek”. Uporczywie 
wraca mi na pamięć zdanie 
przeczytane w czasie wojny 
w Anglii, mówiące o woj-
sku: „Społeczeństwo stwa-
rza wojsko na czas pokoju, 
bo nie ma co zrobić z kupą 
głupków i nierobów, lubiących błyszczeć i komenderować”. Tragedia zaczyna się…

Nasłuchuję radia zagranicznego, z marnym skutkiem. Kraj został tak her-
metycznie zamknięty, że zagranica nie ma prawie żadnych informacji o tym, co 
dzieje się u nas.
Teraz następuje drugi krok: rozbicie kraju na szczelnie odseparowane miejsca za-
mieszkania z ograniczonym kontaktem z innymi. Już nawet dzisiaj nie można wysy-
łać kartek z życzeniami świątecznymi. Podróże po kraju utrudnione. Rok temu, gdy 

G
dańsk 1982 r.
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przeżywaliśmy głęboko rocznicę masakry grudniowej w roku 1970 w Gdańsku i pa-
trzyliśmy na nowy pomnik tam odsłonięty, nie przyszło nam na myśl, że będziemy 
przeżywać następną rocznicę w takich warunkach. Doszły do nas wiadomości o wy-
padkach w kopalni „Halemba” w Rudzie Śląskiej i o pobiciu Rozpłochowskiego41 
w czasie jego aresztowania. Ciągnęli go za nogi po schodach z siódmego piętra. 
Rejestr krzywd narodowych rośnie z godziny na godzinę. Kopalnia „Sośnica” 
w Gliwicach podminowana, Hutę „Katowice” chcą wziąć głodem. Na jednej z ko-
palń odcięli dopływ powietrza i tak zmusili górników do wyjścia.

Jeszcze nie mogę przyjść do siebie po wczoraj szym pokazaniu w telewizji ja-
kiegoś księdza-patrioty na tle olbrzymiego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej! 
Rzygać się chce na taki widok. Jaruzelski robi chyba brudną robotę za swoich moco-
dawców. Teraz, po rozlewie robotniczej krwi w Katowicach, nie mam złudzeń co do 
roli tego człowieka, który wstąpił na równię pochyłą. Z Rosjanami nie ma nadziei 
na „uratowanie” narodu środkami przedsięwziętymi przez Jaruzelskiego. Za silni są 
i za cwani. Ale swoją drogą, cierpki prezent od Polaków otrzyma Lońka Breżniew na 
swoje siedemdziesięciopięciolecie.
 18.XII Zbliżamy się niechybnie do tragicznego rozstrzygnięcia naszych 
losów. Na Zachód nie ma co liczyć. Oni dopiero zaczynają przestawać patrzeć na 
Polskę przez pryzmat długów zaciągniętych przez nas u nich.
 19.XII Dobiega końca pierwszy tydzień stanu wojennego w Polsce. 
Można pokusić się o zrobienie małego bilansu. Nie ulega już teraz żadnej wątpli-
wości, że Jaruzelski działa jako członek wojskowego paktu warszawskiego, któremu 
Rosjanie powierzyli tzw. wojsko polskie do uśmierzenia miateżników42 polskich. 
Forma tłumienia polskiej rewolucji jest trzecim wariantem stosowanym przez 
Rosjan. Pierwszy to przykład Węgier, krwawe stłumienie przy użyciu wyłącznie sił 
rosyjskich, drugi to Czechosłowacja z demonstracją wszystkich sił popleczników 
rosyjskich z paktu warszawskiego. A u nas coś nowego z arsenału moskiewskich 
możliwości. A może jednak tylko do trzech razy sztuka? Zakneblowana prasa, ra-
dio i telewizja „w mundurach”, 
śliniąca się ohydnie, rzucająca 
kalumnie na „S” i na przemian 
strasząca interpretacją zarzą-
dzeń wynikających ze stanu 
wojennego. Człowiek czuje się 
opluty, ze smakiem wymiotów 
w ustach. Do tego dochodzą 
jeszcze oświadczenia wymuszo-
ne na renegatach z „S”. Jak naród 
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wyjdzie z tego okresu swej historii, obfi tującej w przykłady demoralizacji jednych 
i zaprzaństwa drugich, przy wtórze szumu pokornych ludzi tłoczących się w kolej-
kach. Gdzie jest granica zmęczenia?

Jak nisko musieliśmy upaść, jeżeli nowy wojewoda katowicki, generał 
Paszkowski, tak charakteryzuje swoje przybycie na Śląsk: „…mam trzy zadania, po 
pierwsze, żeby nie strzelano, po drugie, żeby nie bito i po trzecie, żeby było zaopa-
trzenie”. I pomyśleć, że jest rok 1981, w sercu Europy!
 20.XII List pasterski ks. prymasa Glempa odczytano w kościołach. 
Jakimi drogami doszedł do wszystkich kościołów w Polsce, przy obecnych ograni-
czeniach komunikacyjnych i innych, to chyba osobna historia. Glemp nie chce roz-
mawiać z Jaruzelskim bez Wałęsy. Zaczyna nam się podobać nowy Prymas. Zresztą 
i wieści, że Wałęsa przeszedł atak serca, że w obozie zmarł redaktor Mazowiecki, 
że zbuntowali się dwaj członkowie biura politycznego PZPR: Kubiak i Łabęcki, że 
zastrzelonych w kopalni „Wujek” jest więcej niż siedmiu, że aresztowano więcej niż 
45 tysięcy ludzi, że jest 200 zakładów pracy, gdzie strajkują robotnicy w kraju…

Od dziś do 28 grudnia wolno nam, staruszkom po sześćdziesiątce, podró-
żować bez specjalnego pozwolenia. Czyżby się nas nie bali?

Wczoraj w Dzienniku TV nadali rozmowę z „nawróconym” członkiem „S” 
z Nowej Huty, Zawadą. Dziś w Dzienniku południowym usłyszeliśmy „…na liczne 
żądania telewidzów powtarzamy wczorajszą rozmowę z członkiem komisji zakła-
dowej „S” p. Zawadą”. Jaką drogą doszły do telewizji głosy słuchaczy (liczne!), jeżeli 
telefony nie działają, a listy przez noc nie mogły przecież dojść do Warszawy, tego 
nam nie zdołali wytłumaczyć panowie z telewizji! Ot co!
 21.XII Świąt w tym roku nie przygotowujemy z wielu przyczyn.
 22.XII W sklepie musiałem wziąć 2 kg cukru za niezrealizowane w listo-
padzie, nie z mojej winy, kartki na mięso.

 23.XII Górnicy 
z kopalni „Ziemowit” 
i „Piast” (czyżbyśmy za-
czynali po raz drugi naszą 
historię?) wciąż odmawiają 
wyjazdu na powierzchnię. 
Huta „Katowice” również 
strajkuje. Wczoraj po raz 
pierwszy publicznie wspo-
mnieli nazwisko Wałęsy, 
że jest w Warszawie, że był 
u niego ksiądz, rodzina 

Nowa Huta, grudzień 1981 r.
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i takie duperele. Zrobili sobie z Wałęsy kłopotliwego gościa, z którym nie wiedzą, 
co zrobić.
 24.XII Dożyliśmy Wigilii w tym roku. Na brak różnorodności przeży-
tych dotychczas wieczerzy wigilijnych narzekać nie możemy. Ale takiej tegorocznej 
na pewno nie spodziewaliśmy się. Wigilia w kraju w stanie wojennym, najdziwniej-
szym z najdziwniejszych. Od Bożeny z Bieszczad od chwili zapadnięcia kurtyny 
stanu wojennego nie mamy znaku życia.

Trzy dni świąt przed nami. Jakie by to były święta, gdyby zwyciężyła 
„Solidarność”. A tak słuchamy, jak to biedni górnicy kopalni „Ziemowit” wy-
jeżdżają na powierzchnię, nie odniósłszy spektakularnego zwycięstwa. Nagonka 
w publikatorach nie ustaje w dzień świąteczny: szczują na „Solidarność”, tropią 
ostatnich strajkujących po zakamarkach Huty „Katowice”.
 25.XII Odezwał się groteskowy dyktator i przemówił zza ciemnych okula-
rów. Jak to brak wyczucia historii potrafi  sprowadzić na manowce. Trochę odwagi i ry-
zyka w działaniu w stosunku do Rosjan, a jak mogłoby być inaczej. Gdyby Jaruzelski 
posłał Kulikowa43 do diabła, na pewno by Rosjanie nie zaryzykowali wojny światowej, 
a tak trzeba będzie czekać nie wiadomo jak długo na następną szansę historyczną. 
Nieprzystojne myśli na Boże Narodzenie, święto pokoju ludzi dobrej woli.

A w telewizji, jak nigdy przedtem, tyle kolęd. I na Pasterkę zawieszenie 
godziny policyjnej. Wielu ludzi uznało to za wielką zdobycz. Przypomina mi to 
bandytę, który obrabował przechodnia ze wszystkiego w ciemnej ulicy, a potem 
łaskawie dał mu ze zrabowanych pieniędzy złotówkę na przejazd tramwajem. Dar 
przyjęty z wdzięcznością. Wiele szumu medialnego na temat pomocy żywnościowej 
z „bratnich” krajów, które nagle po zamachu wojskowym w kraju naszym zaprze-
stały propagandy antypolskiej. Jeszcze jeden dowód na to, w czyim interesie działa 
Jaruzelski.
 26.XII Dobiegł końca drugi tydzień stanu wojennego. Grzęźnięcie w im-
pasie. Coraz trudniej robić jakieś prognozy przy znanej tylko jednej ostateczności, 
tj. wkroczeniu dalszych sił sowieckich do Polski. Na Wałęsie, wciąż internowanym, 
spoczywa straszliwa, jednoosobowa odpowiedzialność. W samotności, bez pomocy 
kolegów podjąć decyzję, od której zależy przyszłość narodu na wiele pokoleń. Czy 
sprosta temu zadaniu? Oto pytanie na miarę Szekspira.
 27.XII „Na dobranoc” pocieszyli nas, że od nowego roku zmniejszą racje 
mięsa i masła. Co do mięsa to ta obniżka nie ma praktycznego znaczenia, bo i tak 
dotychczasowe kartki nie miały pokrycia. Gorzej z masłem, bo z jedną dwudziesto-
dekową kostką masła przejść przez cały miesiąc nie będzie łatwo.
 28.XII Dziś wreszcie dostaliśmy list od Bożeny. Cenzura popisała się, 
robiąc z listu wycinankę. Będzie to kiedyś eksponat historyczny.
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Doczekaliśmy się pięknych czasów i to wszystko w cieniu narodowych 
symboli. Królestwo Kongresowe kłania się nam. Był ksiądz po kolędzie. W cieka-
wej rozmowie, dowiedzieliśmy się od niego, że Prymas Polski opuścił Warszawę 
i udał się do Gniezna. Czyżby powrót do kolebki, do źródła? Nie jest to pusty 
gest. Przydałaby się Canossa w postaci podróży Jaruzelskiego do Gniezna! Może 
trochę niepokoju wprowadziłem do duszy młodego księdza, rozwijając przed nim 
obraz tego, co może nas spotkać na wypadek inwazji rosyjskiej. Spodobał mi się, bo 
powiedział, że tak jak ci internowani z „Solidarności”, tak i oni (księża) muszą być 
przygotowani na wszystko i z tego dobrze sobie zdają sprawę.
 29.XII Ludowa demokracja stanu wojennego urwała nam po pół kilogra-
ma mięsa. Na to konto przyszła dziś paczka z Argentyny z pomocą żywnościową. 
Znalazło się w niej mięso argentyńskie w ilości dwóch miesięcznych przydziałów 
na kartki. Złośliwe mopsy na cle podziurawiły paczki z cukrem, kawą i ryżem do 
tego stopnia, że Kaziura musiała wszystko przesiewać, żeby coś z tego odzyskać.

Dopiero dzisiaj na spacerze z naszym kundelkiem czystej krwi przyjrza-
łem się wciąż wiszącemu afi szowi z tekstem stanu wojennego. Nigdzie nie ma daty 
wprowadzenia stanu wojennego ani daty afi sza. Druk również u nas niespotykany 
i papier nie taki jak używany na ogłoszenia rządowe.

Wczoraj wykupiłem na wszystkie kartki. Za kartki na wódkę dostałem bom-
bonierkę, za kurę mięso drugiej kategorii. Jestem czysty, w oczekiwaniu na nowe 
kartki i nowe ceny, te ostatnie mają być zastraszająco wysokie. Od Bożeny znów nie 
ma listu, widocznie ugrzązł na cenzurze w Krośnie.
 31.XII Na dworze odwilż. Do odśnieżania władza wojskowa wygnała 
pracowników miejscowych przedsiębiorstw.

Płonąca nyska – nie zaw
sze rozgryw
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List od Bożeny, potwierdzający odbiór paczki żywnościowej. Podziurawione 
torebki z mąką, wymieszaną z pozostałymi artykułami spożywczymi. Rzeczywiście, 
ten stan wojenny wygląda na wojnę z narodem, jeżeli chodzi o złośliwości cenzury. 
Komunikacja w dalszym ciągu przerwana, telefony nie działają, radio zagraniczne 
zagłuszane przez stacje rosyjskie, poczta w Biskupicach nie przyjmuje paczek, trze-
ba jeździć do Zabrza. My, sześćdziesięciolatkowie, podobno możemy podróżować 
pociągami bez specjalnego pozwolenia, ale jak tu korzystać z tego dobrodziejstwa, 
kiedy tramwajem nie można dostać się do Zabrza. Można by wyliczać bez liku do-
legliwości skutków stanu wojennego, ale czy to coś da? Musimy wypić ten kielich 
goryczy do dna, zastanawiając się, czy ci, którzy są autorami tego kroku, znają 
następne pociągnięcia na tej zwariowanej szachownicy? Czy przyszły rok da nam 
odpowiedź na ten dylemat? Que sera, sera.

1982
 2.I (…) Dobiegają końca pierwsze trzy tygodnie stanu wojennego 
w Polsce. Prasa (to, co się z niej ukazuje), radio i telewizja pełne zapewnień o dokona-
nym powrocie do normalności, poprawie organizacji pracy, przeplatane to wszystko 
wymuszonymi oświadczeniami niektórych członków władz „Solidarności” o chęci 
wejścia na drogę legalizmu i zestawieniem wyroków sądów wojskowych, szczodrze 
ferujących po cztery lata za organizowanie strajków po 13 grudnia 1981 r. Żeby było 
weselej, to wtykają pomiędzy tych „skruszonych” solidarnościowców rzezimiesz-
ków skazanych za pospolite przestępstwa. Cała para naprzód na „Solidarność”! 
Tyle błota, co na nią wyrzucają, czyni Goebbelsa przedszkolakiem w materii oplu-
skwiania i propagandy. I znów wraca pytanie, co dalej? Co po ewentualnym zniesie-
niu stanu wojennego?

To, co piszę poniżej, jest powodo-
wane chęcią pozostawienia śladu tego, co 
naprawdę dzieje się z naszą przyziemną 
stroną codziennego życia. Otóż, obiad 
noworoczny składał się z jednego dania: 
naleśniki ze szpinakiem, popite szklanką 
gruzińskiej herbaty. Dzisiaj mieliśmy fi -
let z morszczuka z ćwikłą, również popi-
te szklanką herbaty. My, tzn. Kaziura i ja, 
nie narzekamy, brak nam tylko nadziei 
na to, czy z tych ofi ar wyjdzie coś dobre-
go. Nie przywiązujemy zbytniej wagi do 

Łuska po zużytej petardzie z gazem łzawiącym 
– narzędzie dialogu komunistycznej władzy 
ze społeczeństwem
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spraw żołądka, uważając, że możemy jeszcze ściągnąć pasa, tylko żeby było po co? Nie 
widać żadnej poprawy, jeżeli za taką nie będziemy uważać zmniejszenia ilości kartek, 
którymi nas dotychczas obdarzono. Obecnie dostaliśmy po dwie karteczki na wszyst-
kie artykuły: mięso 2,5 kg, masło 0,5 kg, oraz druga kartka na cukier 1,5 kg, cukierki 
0,25 kg, mąka 1 kg, produkty zbożowe 1 kg, alkohol 1 butelka, papierosy 12 paczek, 
mydełko i proszek do prania 0,5 kg. Wszystko na miesiąc dla jednej osoby. Wprawdzie 
kawa nie fi guruje na kartkach, ale wydaje się, że dostaniemy 10 dag. Uzbrojeni w takie 
magiczne karteczki wkraczamy w nowy rok zmagań o przetrwanie.

W procesie sądowym stanu wojennego padł najwyższy z dotychczasowych 
wyroków: siedem lat za organizowanie strajku w Hucie „Katowice”. Czy te wyroki 
mają sterroryzować do powolności i posłuchu młodych 
działaczy „Solidarności”. Raczej spowodują one zacie-
kłą nienawiść i chęć odwetu. Następny krok po zejściu 
„Solidarności” do podziemia może się wyrazić w akcji 
terrorystycznej, co byłoby sprzeczne z naturą polską. 
Mało mieliśmy terroryzmu w naszej historii, i to tylko 
skierowany przeciwko Rosjanom przez polskich socjali-
stów, a nie przeciwko Polakom. Czasy się jednak zmieniły 
i dzisiejsi „Polacy” działający w służbie bezpieczeństwa, 
przez identyfi kowanie się z bolszewickimi siepaczami, 
zrywają swoją więź z narodem, co może być dla nich jed-
nym z argumentów, by nie żałować „bratniej” krwi. Aha, 
w powstaniu listopadowym zginęło paru generałów tzw. 
wojska polskiego w Królestwie Kongresowym. Więcej 
przykładów jakoś mi w tej chwili nie przychodzi na pa-
mięć, ale i te nic dobrego nie wróżą dla obecnych właści-
cieli Prywiślańskiego Kraju.
 3.I Wszedłem dobrze już w czwarty rok eme-
ryckiego życia. Emerytura w ostatnich latach zeszła na psy. Zapomnieć trzeba 
o dawnych myślach o spokojnym bycie materialnym. Ceny wczoraj zapowiedziane 
będą po prostu horrendalne, nie na nasze kieszenie. Niektóre rzeczy skoczą o 400 
procent. Doprowadzą nas do nędzy realnej. Pozostałość lepszych czasów, „maluch”, 
stoi na klockach u Bożeny, gdzieś tam w Bieszczadach. Ceny benzyny, obecnie, 
w stanie wojennym, zakaz sprzedaży benzyny prywatnym użytkownikom czynią 
korzystanie i w ogóle posiadanie samochodu fi kcją.
 4.I Wybrałem się na pocztę do Zabrza z otwartą paczką, którą zamierza-
my wysłać Bożenie w Bieszczady. Przyjmują tylko na poczcie głównej w Zabrzu. 
Nie pozwolili wysyłać papierosów, które na wsi spełniają rolę waluty, na równi z… 
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dolarami. Wyczekałem się w kolejce, przyjęli ją dopiero po godz. 10.00. Trzeba było 
zasznurować paczkę w obecności urzędniczki.

W tramwaju do domu po raz pierwszy od niepamiętnych czasów kontro-
lowano bilety. Następnie urządzono kocioł, zatrzymano tramwaj, by raz jeszcze 
dokonać kontroli. Takimi pułapkami traktuje się nas, obywateli.
 5.I Przestudiowałem otrzymaną broszurę z cenami, które mają obowią-
zywać od 15 stycznia br. Ostatecznie emerytura zostanie zjedzona doszczętnie, 
a przecież to tylko podwyżka cen żywności, opału i energii elektrycznej. Ceny nowe 
dochodzą nawet do 400 procent w stosunku do poprzednich. Jacy oni odważni po 
zamknięciu gęby „Solidarności” i wprowadzeniu stanu wojennego. Cel broszury: 
konsultacja z narodem przed wprowadzeniem wybranego wariantu. Gdyby to nie 
wyglądało na rozmowę niemego z głuchym…

Wciąż zerwany kontakt z zagranicą. Wiadomości z kraju z trudem znajdu-
ją drogę na Zachód. Audycje radia Głos Ameryki w języku polskim, dotychczas 
niezagłuszane, teraz niemożliwe do odbioru z powodu młynka włączonego przez 
Rosjan. System bandycki, który pozwala sobie na wszystko w eterze. Jak straszne 
jest uczucie upokorzenia, którego doznaję słuchając radia zagłuszanego przez tych 
kacapów z Moskwy. Ich programów w iluś tam językach, zapełniających wszystkie 
niemal zakresy fal, nikt nie zagłusza, ale za to oni nie przepuszczą Wolnej Europie, 
Swobodzie, Głosowi Ameryki, a nawet BBC. Od kiedy ta zaraza rozlała się ze swych 
granic po Europie, zniknęły dobre obyczaje, pogwałcone zostały zasady współżycia 
międzynarodowego.
 7.I Udało się bez trudu i kolejki wykupić prawie cały przydział miesięcz-
ny mięsa. Nie wiem, czemu należy przypisać taki niezwykłej łatwości zakup. Mając 
w pamięci wczorajszą lekturę broszurki cenowej, odnoszę wrażenie, że tyle mięsa 
„w kupie” w naszym posiadaniu już od 1 lutego chyba nie zobaczymy. Nowe ceny 
nie pozwolą nam na taki luksus.
 8.I Od tygodnia mamy zepsuty telewizor. Chwała Bogu, bo nie musimy 
denerwować się wygłupami serwowanymi przez usłużnych, aż do bólu, prezente-
rów. Coraz więcej widzi się ormowców, o których istnieniu zapomnieliśmy, gdy po 
sierpniu 1980 zniknęli z naszych ulic. Oprócz nich pojawili się na ulicach pulchni 
panowie, dobrze ubrani, z opaskami biało-czerwonymi z inicjałami PRL na ramie-
niu, którzy w grupkach po pięciu, przemierzają miasto, względnie rejon im prze-
znaczony. Widać autobusy różnych przedsiębiorstw, a w nich postacie milicjantów 
w polowych rogatywkach. Tak, milicja w rogatywkach, a żołnierze LWP w rosyjskich 
uszankach! A poza tym cisza, martwa cisza. Tylko sypią się wyroki, ferowane przez 
wojskowe i cywilne sądy. Gdzie koniec tego szaleństwa? Jeszcze jeden dowód na 
to, że Rosja bezpośrednio interweniowała w Polsce 13 grudnia 1981 r., to układ 
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handlowy, jaki przedwczoraj podpisali w Moskwie. Biorą na siebie ciężar ekono-
micznego podtrzymania ludowej demokracji. Nawet znalazły się dolary rosyjskie 
na spłatę procentów od naszych długów. Nie jest to dobry znak, że oni angażują się 
swoimi kapitałami w nasze długi. Żeby nie chcieli przejąć schedy po zbankrutowa-
nych PZPR-owcach.

Na kopercie życzeń otrzymanych z Rzymu pieczątka „NIE CENZURO-
WANO”. Śmiesznie to wygląda.
 9.I Kiedy na zewnątrz znów zima (–15 °C) w mieszkaniu naszym, złożo-
nym z 4 pokoi (100 m) daje znać o sobie chłód, którego w żaden sposób nie można 
zniwelować. W końcu poddaliśmy się i już od wielu lat (1964 r.) palimy tylko w jed-
nym pokoju, tzw. pokoju Tacieja. Całe przedpołudnie siedzimy z Kaziurą w kuchni, 
grzejąc się przy gotowaniu posiłków. Dopiero w południe zapalamy w owym jed-
nym piecu, gdzie spędzamy resztę dnia.

Przed chwilą (godz. 18.00) radio BBC w edycji angielskiej podało wiado-
mość o spotkaniu arcybiskupa Glempa z Jaruzelskim. Brak bliższych szczegółów. 
Inicjatywa spotkania na pewno wyszła od Jaruzelskiego, po ostrym kazaniu, jakie 
w święto Trzech Króli, w kościele warszawskim wygłosił Glemp. Nie podoba 
mi się takie spotkanie bez Wałęsy. Przecież Glemp zobowiązał się nie spotykać 
z Jaruzelskim bez Wałęsy. Więc? Wkrótce dowiemy się więcej. Tymczasem mijają 
cztery tygodnie od ogłoszenia wojny z narodem.
 10.I Wymuszanie od ludzi deklaracji lojalności pod groźbą utraty pracy, 
jak to robi w PRL-u WRON-a (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego44), jest gwał-
tem sumienia, który w przyszłości przyniesie straszne owoce, zrodzone z uczucia 
nienawiści. To pociągnięcie wskazuje na to, że bezpośrednimi reżyserami tej wojny 
przeciwko narodowi polskiemu są Rosjanie. Tylko delikatni dyplomaci i politycy 
Zachodu (oprócz Reagana) nie potrafi ą powiązać sobie skutków z przyczynami.

W kraju już krąży powiedzenie: „WRONA PRĘDZEJ SKONA, NIŻ ORŁA 
POKONA”. Notuję to jako znak czasu.
 11.I Dostałem wypłatę emerytury powiększonej o „rekompensatę” za 
podwyżkę cen chleba i przetworów mącznych. Kwotę 9089 zł będę pobierał do na-
stępnej rekompensaty. Na giełdzie berlińskiej za 100 zł płacą 90 fenigów. Nic dodać, 
nic ująć.

W dalszym ciągu nie ukazują się żadne tygodniki. Wznowili połączenia te-
lefoniczne, tak że nie trzeba więcej biegać za milicjantem dysponującym radiotelefo-
nem, gdy zachodzi potrzeba wezwania pogotowia ratunkowego do potrzebującego. 
Jak oni nas poniżyli okrutnie, jeżeli się zważy, jak człowiek cieszy się, że może po 
miesiącu strachu (co by się stało, gdyby Kaziura dostała ataku serca) zatelefonować, 
bo już można dzwonić w granicach miasta zamieszkania. Kto tego strachu nie prze-
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żył, ten nie wie, co to za ulga! To i dziesiątki innych upokorzeń „drobnych” muszą 
się kiedyś odbić wybuchem silnej niepohamowanej nienawiści.
 15.I Z paczki wysyłanej do Bożeny na głównej poczcie w Zabrzu kazano 
nam „wycofać” rolkę papieru toaletowego. Wspólna cecha reżimów komunistycz-
nych to strach. Każde zarządzenie WRON-y na odległość śmierdzi strachem. 

Do rozmów telefonicznych włączają zegarynkę, która w koło powtarza refren 
„ROZMOWA KONTROLOWANA”.

Przedstawiciele kultury polskiej wypowiadają się z wielkim smutkiem 
o sytuacji w kraju. Twierdzą, że nad Polską zapadła noc na wiele dziesiątków lat. 
Pisarze nasi mają skłonności huśtawkowe: od euforii przed 13 grudnia do rozpaczy 
po 13 grudnia. Mnie się wydaje, że w polityce zawsze znajdą się nieprzewidziane 
elementy gry, które potrafi ą zmienić nawet sytuacje wydające się dziś jako nieodwra-
calne. Nasze polskie „byle do wiosny” może nam wiele pomóc w przeczekaniu tej 
zmory – soldateski komunistycznej.
 14.I Zmiany obyczajowe. W sklepach teraz nie kupuje się, a dostaje się 
towar. „Co tu dają?” Oto powtarzające się pytanie, skierowane do długiej kolejki. 
Dawne Forum Romanum, późniejsze zgromadzenia jarmarczne, gdzie koncentrowa-
ło się życie ówczesnych ludzi, zamieniły się na zgromadzenia kolejkowe przed skle-
pami, gdzie ludzie spędzają większą część swojego dnia. Tu się wymienia poglądy, tu 
się informuje, gdzie co dają, jednym słowem – tu się żyje.

Wczoraj skończył się pierwszy miesiąc wojny przeciw narodowi. Nie warto 
robić bilansu tego, co zanosi się na przekształcenie prowizorki na coś trwalszego.
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Zima trzyma w dalszym ciągu. Strach myśleć o tych dotkniętych powodzią 
w okolicach Płocka. A przy tym ogniu PZPR chce upiec kapitał zaufania w naro-
dzie, ogłaszając… zbiórkę na powodzian. Swoista moralność bolszewicka.
 16.I Wczoraj naprawiono nam telewizor, więc będziemy mogli zobaczyć 
rogatywki reprezentacyjnej kompanii ludowego wojska polskiego na jutrzejszym 
jublu z okazji rocznicy „wyswobodzenia” Warszawy w 1945 r.
 17.I W tej chwili (godz. 9.00) Kaziura słucha transmitowanej mszy św. 
z kościoła św. Krzyża w Warszawie. Wznowienie po raz pierwszy po 13 grudnia 
1981. Jakie miejsce w diariuszu narodowym zajmie ta data? Czy oprócz posmaku 
hańby nie doda jej czas jakiegoś jeszcze innego wydźwięku? Może to początek koń-
ca epoki jałtańskiej? Pomyśleć, że to już 210 lat walki z tym molochem wschodnim, 
licząc formalnie od pierwszego rozbioru Polski. Czy moje pokolenie doczeka lep-
szych dni? Oto jest pytanie prawie hamletowskie.

W dalszym ciągu nie ukazują się żadne tygodniki. Wciąż mają trudności ze 
znalezieniem „odpowiednich” dziennikarzy do robienia brudnej roboty. Wczoraj 
wznowili wydawanie Życia Warszawy. Nie widać końca stanu wojennego. Dupa-
-Urban odgraża się, że to daleka droga.

Rogatywki przed grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie nie wywarły 
żadnego wrażenia na mnie. Nic w człowieku nie drgnęło, a powinno, gdyby nie czas, 
w jakim do tego doszło. Generał Adolf Jaruzelski zadrwił sobie z ludzi i tego mu nie 
zapomną. Z symboli narodowych w ich arendzie pozostała już tylko korona orła do 
rzucenia w przetargu o popularność.

Co pewien czas puszczają plotki o wypuszczeniu na wolność Wałęsy, po to, 
żeby zaraz Dupourban mógł zaprzeczyć. Taka sobie huśtawka, świadcząca o tym, że 
WRONA nie wie, co z tym fantem zrobić. Prymas Polski Glemp od czasu do czasu 
straszy wojną domową, tylko kogo on straszy? Tych drani, którzy z polecenia Rosji 
zrobią z nami wszystko bez zmrużenia oka?
 18.I Z wieczornych wiadomości telewizyjnych dowiedzieliśmy się 
o wprowadzeniu podwyżki cen artykułów żywnościowych, światła i gazu od 1 II 
br.
 20.I Coraz mniej samochodów prywatnych widzi się na ulicach. Cenę za 
„malucha” podnieśli do 240 tysięcy zł.
 22.I Zrobiłem wypad do Krakowa. Jako sześćdziesięciolatek mogę podró-
żować bez pozwolenia, bez przepustek. Smutne wrażenie robi podróżowanie obec-
nie. Ludzie przygaszeni, rozmów ogólnych w przedziale prawie nie ma, gdzieś ktoś 
przebije kierem… Kraków bardzo smutny…
 24.I Kazanie prymasa: wezwanie do walki ze zwątpieniem, wezwanie do 
poderwania się: „Bracia w górę serca”. Kościół nie pójdzie do komitetów ocalenia 
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narodowego. Kościół musi być gotowy do pojednania narodu w innym duchu, du-
chu ewangelii…” Początek homilii sprawiał wrażenie, że wygłasza ją ksiądz w kraju 
okupowanym przez wroga, gdzie trzeba odwiedzać internowanych… A czyż nie 
przechodzimy nowej okupacji? Tym razem przez wojsko układu „warszawskiego”. 
Warszawo, do czego posłużyło twoje imię!

Co jutro powie generał Adolf, a raczej co odpowie Glempowi?
 25.I Gazety po 4 zł, czyli podwyżka 100 procent. Mowa generała Adolfa 
Jaruzelskiego na miarę przeciętniaka. Raz tylko poruszył mnie do żywego: „…nie 
będziemy nikogo deportować z Polski, chyba że ktoś z internowanych zechce wyje-
chać za granicę…”. Brniemy więc dalej ze stanem wojennym.
 26.I W tej chwili (godz. 17.00) Dziennik TV pieje na cześć zmarłego 
Susłowa45, mózgu komunistycznej partii ZSRS. Oby to był początek znikania sta-
ruszków rządzących światem z Moskwy.

Za papier toaletowy zapłaciłem dzisiaj (rolka) 10 zł, wobec dotychczasowej 
ceny 2,70 zł. Jak tak dalej pójdzie to szkoda, że nie drukują banknotów. Na jedno 
by wyszło z papierem toaletowym. I cóż zostało z solennych przyrzeczeń, że nie 
będzie podwyżek cen przed 1-szym lutego. Tak wygląda konsultacja z narodem.
 27.I W sejmie Przymanowski46 wspomniał o możliwości zwrócenia 
korony naszemu orłowi, zrabowanej mu przez obecnych władców kraju. A więc 
sięgają już do dna rezerw łapówek narodowych, którymi chcą kupić sobie względy 
narodu. Był już zamek warszawski, była rogatywka… co jeszcze zostaje? Chyba nie-
sienie baldachimu na procesji Bożego Ciała przez generała Adolfa Jaruzelskiego. Po 
Dzienniku nadają „Monitor sejmowy”, a w nim przemówienia niektórych posłów. 
Zaprodukował się Przymanowski, który w obrzydliwy sposób (skąd my znamy ten 
tupet?) zaatakował Kotta, Małcużyńskiego47, Zabłockiego48 itp., nie oszczędzając 
Reagana, ku wielkiej uciesze panów posłów. Widowisko żenujące, napawające odra-
zą. Trudno po takim wystąpieniu zapomnieć o panu noszącym nazwisko ukrywają-
ce jego pochodzenie.
 28.I Po wielkiej konsultacji z narodem w sprawie podwyżek cen ogłoszo-
nych w osławionej broszurze ministra Krasińskiego49, obniżono cenę soli z propo-
nowanej 7 zł na 6 zł, energii elektrycznej z 2,20 zł do 1,80 zł, gazu z 4 zł do 2,70 zł. 
Tak wygląda konsultacja demokratyczna! Ale, czy można spodziewać się czegoś 
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innego? czterdzieści cztery proponowane ceny ani drgnęły! Wynika z tego, że naród 
po konsultacji przyjął je wszystkie bez drgnienia powieką. Jaki zgodny i potulny ten 
naród po 18 miesiącach euforii!
 29.I Opowiadała członkini „S” z kopalni „Rokitnica”, którą aresztowali 
13 grudnia 1981 i trzymali do 13 stycznia 1982 r. w więzieniu w Toszku, o warun-
kach, w jakich trzymano tam kobiety. Po trzydzieści dwie w małej celi, w krótkich 
pidżamach, w nieopalanej celi (odzież własną zabrano). Co się tam działo, gdy ko-
biety przechodziły okres, bez żadnych środków higieny osobistej. Przed zmarznię-
ciem ratowały się, grzejąc się własnymi ciałami, ściśnięte do kupy i zmieniające te, 
które były na skraju. Dopiero interwencja biskupa opolskiego i lekarki więziennej 
nieco ulżyła ich losowi. Tak się traktuje młode Polki we własnym kraju. W telewizji 
wciąż błazny-prezenterzy występują w mundurach wojskowych. Komedia trwa. 
Teraz raczą nas rewelacjami o amerykańskiej CIA, która siedziała za plecami każde-
go członka „Solidarności”. Może się dowiem, kto siedział za mną?
 30.I W polityce zastój, czyżby cisza przed burzą w związku z podwyżką 
cen od 1 lutego? Dzisiaj w sklepach mięsnych pokazała się szynka i boczek w du-
żych ilościach, przy bardzo krótkich kolejkach. Ludzie wytrzaskali się z kartek, 
a cwaniacy opróżniali magazyny z trefnego towaru przed remanentem dzisiejszej 
nocy i jutrzejszej przeceny. Cwaniactwo kwitnie w dalszym ciągu, mimo stanu wo-
jennego, którego siedem tygodni kończymy dzisiaj.
 31.I Wczoraj kilogram jabłek kosztował już 72 zł. Ubiegłego roku o tej 
samej porze cena wynosiła 30 zł. W tym sezonie jesienno-zimowym dwa razy ku-
powałem jabłka: raz dla Kaziury, gdy była w szpitalu, i drugi raz dla Bożeny, gdy 
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przyjechała z Bieszczad. Taki przedsmak jutrzejszego dnia z jego szalonymi pod-
wyżkami cen i oszukańczą rekompensatą. Może dlatego przypomniał mi się smak 
jabłka, symbolu wiedzy i utraconego raju.
 1.II Pierwszy dzień obowiązywania podwyżek cenowych. Pierwszy 
szok: na poczcie list do NRF dotychczas 6 zł, dzisiaj 26 zł. Drugi szok: mleczarzom 
nie opłaca się roznoszenie mleka do domów, więc od dzisiaj trzeba ustawić się w ki-
lometrowej kolejce po mleko. Jaka cena? Jutro dowiemy się.
 3.II W powrotnej drodze z domu do pracy w Bieszczadach Bożena była 
dwa razy kontrolowana, raz w Katowicach, gdzie zaglądano jej do bagażu, i drugi raz 
w Łupkowie.

W tym miesiącu pozbawili nas smalcu, chyba dlatego, że z ZSRS przysłano 
30 tysięcy ton mięsa wieprzowego. W ubiegłym miesiącu znikła kawa z kartek, teraz 
tłuszcz. Co wymyślą w marcu? A może będą nas traktować z jedzeniem tak jak przy-
słowiowy Żyd swoją szkapę, który codziennie ujmował trochę paszy i dziwił się, że 
szkapa jeszcze żyje…

Zarzucają ludzi bezwar tościowymi pieniędzmi: trzy mie sięczna rekompensa-
ta i trzynasta pensja we wszystkich przedsiębiorstwach, nawet w takich, w których jej 
nie było, by ludzie zdezorien-
towani nie odczuli za bardzo 
w pierwszej chwili tej drastycz-
nej podwyżki cen. Szok przyj-
dzie w przyszłym miesiącu, gdy 
zostaną wydane „dodatkowe” 
pieniądze, a podwyżka cen już 
wtedy wejdzie w krwiobieg no-
wych codziennych spraw i na 
protest będzie za późno.
 4.II Kopalnia (daw ny 
pracodawca Kaziury) wydała 
nam wkładki do dowodów oso-
bistych, uprawniające do zaku-
pu odzieży i obuwia, z których 
to artykułów sklepy zostały 
doszczętnie ogołocone.
 7.II Nie odliczam 
trwania stanu wojennego, po-
woli prowizorka zamienia się 
w normalkę.
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 10.II Zasłyszane wczoraj kawały na temat stanu wojennego:
 1. Do niosącego walizki podchodzi milicjant: „co macie w walizce?” 
„Meble” – pada odpowiedź. „Jak to meble w tak małej walizce? Otworzyć!” 
Niosący otwiera walizkę i ukazują się granaty. „Więc to są meble?” 
„Oczywiście, jaki pokój takie meble”.
 2. Na stół chirurga przynoszą dwoje dużych uszu i kawałek dupy: 
„Co pan może z tego zrobić?” „Jak się pomęczę to zrobię chyba rzecznika rządu” (Urbana).
 3. W domu młodych małżeństw wisi ostrzeżenie „używajcie środków antykoncep-
cyjnych, bo może się wam przydarzyć Siwak”.
Chyba następuje zwrot w nastrojach społeczeństwa, jeżeli ukazują się takie kawały. 
Ludzie otrząsają się z przygnębienia, jakie ich ogarnęło po 13 grudnia. 
W Gdańsku na płotach: „ZIMA WASZA, WIOSNA NASZA”.
 11.II Wciąż nie można nadawać na poczcie paczek bez uprzedniej 
kontroli zawartości. Dziewczętom na poczcie znudziło się zaglądanie do wnętrza 
paczek, ograniczają się jedynie do podpisania wykazu rzeczy zawartych w paczce. 
Polacy nie nadają się na dłuższą metę do takiej głupiej roboty.
 14.II Kto tego nie przeżył, nie uwierzyłby. Wobec perspektywy obniżenia 
przydziału mydła do jednej kostki na 2 miesiące, w telewizji poinstruowano, jak się 
robi mydło w warunkach domowych. Przypomnienie doświadczeń okupacyjnych.
 17.II Wykupiłem cały przydział mięsa na nas oboje, aż 5 kg (na cały mie-
siąc). Zapłaciłem 1531 zł. Moja emerytura wynosi 9089 zł. Żyć nie umierać! Przed 
podwyżką to było 400 zł.

Na rzyganie zbiera się przy oglądaniu programów telewizyjnych. 
Opluskwianie „Solidarności”, wynoszenie pod niebo zasług generała Adolfa 
Jaruzelskiego, wzywanie do pracy, bajdurzenie o reformie gospodarczej, o ocaleniu 
narodowym, wybielanie osławionej daty 13 grudnia i wreszcie te upokarzające wy-
stępy jakichś nieznanych dotychczas „wielkości” umysłowych naszych czasów… 
Ukazał się w podziemiu wiersz o Adolfi e Jaruzelskim:

   Za słowa kłamstwem splugawione,
   za mundur bratnią krwią splamiony,
   za serca siłą rozłączone,
   za oczy dziecka przerażone,
   obnoś swój mundur w partyjnej chwale.
   Naród dziękuje ci generale! (…)

 21.II Z tygodników jako pierwsza ukazała się Polityka (20 zł) z kajającym 
się artykułem Passenta50. Ci ludzie zawsze się przekonują, że są nieodzowni i w każ-
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dej sytuacji potrzebni. Jest też Życie Literackie, ale nie miałem ochoty na czytanie 
wygłupów chorującego na oryginalność Machejka51 i zaoszczędziłem 20 zł. Prasa 

jest tak beznadziejna, że naprawdę szkoda zdrowia na jej czytanie. Zrezygnowałbym 
z kupowania miejscowej Trybuny Robotniczej, ale w ten sposób straciłbym kontakt 
z… kioskarką, od której od czasu do czasu dostaję papier toaletowy, żyletki i jakiś 
szampon dla Kaziury, poza kolejką.
 24.II Przez miasto przewijają się ludzie z workami pełnymi pustych 
fl aszek po wódce. Za zwrot piętnastu butelek otrzymują pół litra wódki pozakartko-
wej, za zapłatą. Patrzy się człek na tych władców kraju i – jak Alicja w krainie czarów 
– nie może wyjść z podziwu, co oni z tego wspaniałego narodu z okresu sierpnia 
zrobili.

Generał Adolf Jaruzelski srożył się na plenum. Uwierzył w to, że ocalił nie 
tylko Europę, ale i świat cały przez wprowadzenie stanu wojennego. Zaczyna się 
puszyć, grozić i używać za dużo przysłów. Bajdurzył o społeczeństwie, które ze zro-
zumieniem (a jakże) przyjęło podwyżki cen. I pomyśleć, że ci ludzie, korzystając ze 
stanu wojennego, mają dostęp do prywatnej korespondencji (cenzura) i mimo to nie 
wiedzą, co myśli społeczeństwo? Poczekajcie jeszcze z pół miesiąca, gdy się wyczerpie 
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miraż trzymiesięcznej rekompensaty i trzynastka i wtedy powtórzcie jeszcze raz 
bajkę o zrozumieniu podwyżki cen.
 26.II Ludzie przebąkują o wprowadzeniu kartek na chleb. Jest to chyba 
próba szantażu Ameryki, w związku z jej skutecznymi sankcji gospodarczymi, skie-
rowanymi przeciwko reżimowi tutejszemu.
 28.II Dobrnęliśmy do końca miesiąca, który mimo że był krótszy o trzy 
dni, w wydatkach „na życie” (wraz z podwyżką) wyniósł na dwie osoby, bardzo 
skromnie gospodarujące, 4311 zł (bez opału i energii), w porównaniu do 2240 zł 
w styczniu. Tyle o brzuchu, który niestety zaczyna się dopominać o więcej miejsca 
i uwagi na tych kartach mego notatnika w następ-
nych miesiącach, w miarę wydawania tzw. rekom-
pensaty za trzy miesiące, wypłaconej już nam.

Ostatni tydzień przyniósł plenum PZPR, 
posiedzenie „sejmu” oraz konferencję episkopatu 
polskiego. Dwa pierwsze to żałosne widowiska, 
których nie zdołała wyrównać wspomniana kon-
ferencja biskupów. Tam nawrót stalinizmu, tu 
przypowiastka o „autobusie w rowie” i delikatne 
upomnienie się o internowanych i prześladowa-
nych. Chyba przychodzi kolej na trzecią siłę, naj-
mniej braną pod uwagę, a która da znać o sobie już 
wkrótce. Załamanie gospodarcze wywoła wybuch 
gniewu ludzkiego, już niedługo.
 1.III Jubel, jaki Moskale urządzili 
Jaruzelskiemu w Moskwie, wskazuje dobitnie 
na to, że on 13 grudnia zrobił brudną robotę dla 
nich, ratując ich z opresji, bo oni nie byli w stanie 
zbrojnie interweniować w Polsce. I to potwierdzi 
historia, a nie brednie zadufanego w sobie raba, twierdzącego w Warszawie, że on 
uratował świat przed III wojną światową, a w Moskwie, że już tylko Europę. Moja 
teza, że w grudniu trzeba było blefować przed Moskwą, już teraz znajduje potwier-
dzenie.
 2.III Chyba podwyżka cen zaczyna dawać znać o sobie. W sklepach 
pokazują się teraz takie artykuły, jak ser twardy i śmietana, które ludzie zaczynają 
kupować z umiarem i zastanawianiem się. W kolejkach słyszy się głosy, że będzie 
więcej towaru, gdy ludzie, którzy dostali „trzynastkę”, wyzbędą się pieniędzy (nie 
należy zapominać, że chodzi tu o uprzywilejowany górniczy Śląsk). Władcy kraju 
będą mieli powód do zadowolenia, że udała się już podwyżka cen, a to, że naród 

Glaukopis 07_CS2.indd   42Glaukopis 07_CS2.indd   42 2007-02-06   15:56:192007-02-06   15:56:19



Archeologia pamięci

43

w swej większości spadnie w spożyciu poniżej minimum socjalnego, biologicznego, 
to jest zmartwienie następnych pokoleń.

Dziś, gdy zapłaciłem fryzjerowi za strzyżenie 50 zł, postanowiłem korzystać 
z takich usług co trzy miesiące. Od roku odwiedzam „Figaro” co drugi miesiąc, po 
drugiej podwyżce cen. Obawiam się, że coraz bardziej będziemy zwracać uwagę na 
materialną stronę naszego bytowania, może lepiej powiedziane – egzystowania.
 6.III Dobiega końca dwunasty tydzień stanu wojennego. Durnie drepczą 
w miejscu, bełkoczą coś o związkach zawodowych, nie przestają wylewać pomyj na 
„Solidarność” i zachęcają internowanych do wyjazdu za granicę. Jakoś ci „chłopcy 
w mundurach” w telewizji nie awansują, wciąż są szeregowcami. W sklepach już na 
półkach jest sera dość, ale cena 210 zł za kilogram nikogo już nie zachęca do kupo-
wania. To samo z jajkami – po 16 zł za sztukę. Jak tak dalej pójdzie, to zapełnią się 
półki sklepów, tylko co z tego? Odezwie się minimum biologiczne. Ja wprawdzie nie 
narzekam na dwunastokilogramowy spadek wagi, który odciąża moje ciśnienie, ale 
niezaprzeczalnym faktem jest, że przysłużyła mi się ostatnio półtoraroczna przy-
musowa dieta „socjalistyczna”.
 8.III Po roku niewidzenia, w archiwum jezuickim rozmawiałem 
w Krakowie z archiwariuszem bratem Aloisem, Ślązakiem, który zauważył, że schu-
dłem nawet na twarzy. Pogadaliśmy oczywiście na tematy aktualne. Okazuje się, że 
w Moskwie były naciski na Jaruzelskiego, żeby ograniczył zakres wizyty papieskiej 
w Polsce do Warszawy i Częstochowy.
 10.III List od Mańka z Argentyny opatrzony pieczątką „OCENZURO-
WANE”. Jak to dobrze, że gdzieś tam ktoś rejestruje nasze myśli zawarte w kore-
spondencji. Non omnis moriar.
 11.III Kioskarka narzeka, że coraz więcej gazet pozostaje niesprzeda-
nych, co się nie zdarzało przed 13 grudnia. Wczoraj telewizja poczęstowała nas 
poniżającym spektaklem zwolnienia stu czterdziestu internowanych z Kokotka/
Lubliniec. Milicjant w roli szlachetnego ojca, upominającego, a może moralizu-
jącego niesforne dzieci. Wszystko postawione na głowie. Cichutko lansują teorię, 
że gdyby nie wprowadzono stanu wojennego, „to co by było z wami i nami? Nikt 
sobie nie może wyobrazić”. Partyjni, a raczej psycholodzy moskiewscy, pracują na 
trzy zmiany w wyszukiwaniu różnych metod przekonywania społeczeństwa, że jest 
głupie i dziecinne, ale na szczęście ma mądrych rodziców.
 14.III Sytuacja młodych ludzi z wyższym wykształceniem na rynku 
pracy jest obecnie tragiczna.
 15.III Poranny obchód sklepów wskazuje na to, że już pojawiły się 
pierwsze oznaki braku pieniędzy w pewnych, na razie, kołach społeczeństwa. Półki 
zapełnione jajami i nabiałem. W ślad za tymi artykułami ukazały się ciastka, których 
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w takich ilościach już dawno nie widziano. Jest to dziwne nasycenie rynku, ponie-
waż u źródła tego zjawiska leży niemożność sprostania cenom. Jeszcze ludzie mają 
zapasy z poprzedniego okresu cen niepodwyższonych, jeszcze wydają trzynastki, 
ale już za rogiem czeka kwiecień, drugi miesiąc z pobraną rekompensatą i wydaną 
w lutym. Jarzyny oczywiście drożeją, więc na czym oprzeć kuchnię? A w wielkiej 
polityce zastój nie tylko w eksporcie węgla, który zalega na hałdach i wkrótce 
chyba powędruje do bratnich krajów w zapłacie za „długi”. Na „Solidarność” nie 
przestają wylewać kubłów nieczystości, aż niemiło słuchać i patrzeć. Całkowity 
odwrót od rzekomych zmian, powrót starego. Jak długo pozostajemy w cieniu mo-
locha wschodniego, nie ma nadziei w powiedzeniu do niedawna tak powszechnym 
w kraju, że „nie można sobie wyobrazić powrotu do stanu sprzed sierpnia 1980 r.”. 
A jednak można, o czym świadczy to, co się dzieje przed naszymi oczami.
 19.III Dziwna zbieżność, żeby nie powiedzieć – zgodność interesów 
zachodnich bankierów kapitalistycznych z komuną wyszła na jaw po zapłaceniu 
przez PRL odsetek od długów na Zachodzie. Dla nich dobre jest nawet podeptanie 
praw człowieka, tak długo, jak się to opłaca, a stan wojenny rzekomo zapewnia im 
zwrot długów. Polityczna reakcja świata zachodniego na nieudolne próby Stanów 
Zjednoczonych w okresie sankcji gospodarczych przeciwko Rosji i PRL świadczy 
o kompletnej głupocie i naiwności większości polityków zachodnich. Jak można 
tak łatwo dać się nabierać na rzekome „ustępstwa” ZSRS. Czy Reaganowi uda się 
odrobić błędy Roosevelta? Oto pytanie na miarę naszych czasów.
 20.III Wczoraj w sklepie górniczym na kopalni „Pstrowski” rzucili około 
dwóch ton margaryny bez kartek. Nie było jej w sklepach normalnych. Nazbierały 
się im zapasy i nie wiedzieli, jak sobie z nimi poradzić, a to za mało, by mogło wy-
starczyć na pokrycie miesięcznych kartek. Kupiłem dwa kilogramy, to znaczy tyle, 
ile przypada na Kaziurę (b. pracownik kopalni) i na mnie na dwa miesiące. Będziemy 
mogli coś upiec dla Bożeny.

Rozwiązanie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na „usilne” żądanie 
m.in. tzw. dziennikarzy z Katowic, którzy cieszą się smutną sławą w Polsce; odwie-
dziny gen. Adolfa Jaruzelskiego u Gomułki w szpitalu, wezwanie do organizowania 
komitetów ocalenia narodowego, moralizatorskie gadki „dobrotliwego” Moczara, 
ględzenie na temat potrzeby powstania zawodowych związków branżowych. Czy 
trzeba więcej, by uwierzyć, że wraca stare? W kioskach wróciły teczki na gazety dla 
stałych klientów.
 21.III Muszę wrócić do stanu przedsierpniowego, kiedy to nie czyty-
wałem prasy krajowej. Od jutra przestaję bezwzględnie kupować (bo i tak już nie-
wiele można było przeczytać) Trybunę Robotniczą, która zbłaźniła się, nie po raz 
pierwszy, apelem o rozwiązanie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Nie minął 
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jeszcze tydzień, a już przed chwilą radio podało wiadomość o powstaniu nowego 
stowarzyszenia. Poleciał w eter szereg nieznanych nazwisk tworzących władzę tego 
„gremium”. Rzygać się chce na tę prawdę, że w każdym kraju w każdej chwili znajdą 
się ludzie do brudnej roboty. Czy przekazy historyczne o niezłomności, szlachetno-
ści, wiarygodności i odwadze cywilnej starożytnych należy włożyć do lamusa?

Godz. 17.00. Słucham angielskiej audycji BBC: córka Wałęsy Maria Wiktoria 
została ochrzczona dzisiaj, ale Wałęsy nie wypuścili na tą okazję. Oto słowa spikera: 
Mr. Walesa has never seen his daughter. Wiele treści mieści się w tym krótkim zdaniu 
wypowiedzianym przez Anglika, nacji na ogół oszczędnej w słowach. Chyba ko-
mentarz zbyteczny. Jeszcze jeden liść do wawrzynu sławy gen. Adolfa Jaruzelskiego.
 23.III Będąc dzisiaj w Krakowie, w archiwum jezuickim poszukałem 
sprawozdań szkolnych zakładu chyrowskiego, elitarnej szkoły przedwojennej, by 
sprawdzić famę głoszącą, że gen. Adolf Jaruzelski uczęszczał do tego gimnazjum. 
Nie znalazłem potwierdzenia, a archiwariusz, stary Jezuita, z uśmiechem pocieszył 
mnie: „nie pan pierwszy szukał tych sprawozdań”.
 27.III Wciąż jeszcze telewizja nie potrafi  zdobyć się na zrobienie progra-
mu tygodniowego. Codziennie ogłaszają program bieżący, z wyjątkiem piątków, kie-
dy podają program na trzy dni. Stan wojenny z wolna staje się stanem normalnym. 
Niby czarują sejmem dla którego ukuto pochlebną nazwę „sejmu nieustającego”, 
jakimiś ustawami, jakąś zmianą konstytucji, ale własności chłopskiej nie chcą w niej 
zawarować, umieszczając jedynie poprawkę w kodeksie cywilnym. Spieszą się, bo 
chcą zdążyć zaskoczyć naród założeniem nowego reżimowego związku zawodowe-
go (dotychczas wszystkie związki są rozwiązane).
 30.III Są trudności z zakupem kartek świątecznych, udało mi się dostać 
zaledwie 40 sztuk.
 31.III Otrzymaliśmy pierwszą pomoc z USA w postaci paczki żywno-
ściowej od Bila Coyne’a. Trzy miesiące potrzebowała na podróż z urzędu pocztowe-
go w Gdyni do nas. Przepakowana, bez wykazu zawartości, bez świadectwa celnego, 
ważąca 5,5 kg zamiast deklarowanej w Stanach Zjednoczonych wagi 15 funtów, za 
opłatą 216 zł (za taką samą z NRF płacimy 27,50 zł).

Robotników internowanych w obozach odseparowano od reszty i po 
„praniu mózgów” wypuszczają. Inteligentów niezłamanych wysyłają do obozu 
w Bieszczadach.
 2.IV Przyszły dwie paczki od przyjaciół amerykańskich z Pittsburgha. 
Znów bez zestawienia celnego, przepakowane w Gdyni i znów różnica między 
wagą podaną na paczce a wagą urzędu celnego, po trzy kilogramy na każdej pacz-
ce. Rejestr krzywd rośnie. W dalszym ciągu różnica w opłacie między tymi z USA 
a tymi z NRF. Śmieszne jest to ostentacyjne faworyzowanie NRF.
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 4.IV O stanie wojennym mówią, że potrwa jeszcze pięć lat, by umożliwić 
Siwakowi ukończenie szkoły podstawowej. WRON-om do zakończenia stanu wo-
jennego potrzeba jeszcze dwóch rzeczy (mówiąc z ich punktu widzenia i interesu): 
zorganizowania kadłubowego związku zawodowego i wyborów do rad narodowych. 
Termin tych ostatnich, wiosna przyszłego roku, wydaje się determinować czas wyj-
ścia ze stanu wojennego. Zresztą WRONA tak się przyzwyczaiła do tej prowizorki, 
że zaczyna ona nabierać cech stałości. Dobrze im z tym. Zapatrzeni w swoją dosko-
nałość, w którą uwierzyli, nie widzą prawdziwych nastrojów w kraju. Gen. Adolf 
Jaruzelski nabiera zadufania w siebie i zaczyna być arogancki, a to początek końca 
dyktatorów z mandatu Kremla. Partyzantki nie przewiduję. Za parę miesięcy, gdy 
zakończy się pierwszy etap podnoszenia cen wszystkich, gdy się okaże, że rekom-
pensaty to jeszcze jeden trik, wtedy może wyjdzie niezadowolenie na zewnątrz. 
Oczywiście, jeżeli Ameryka nie zmięknie, a pomoc bratnich krajów okaże się nie-
wystarczającą. Powoli przestają piać na temat sukcesów w górnictwie, nie ma zbytu 
węgla za dolary, rosną hałdy i eksport do bratnich krajów w charakterze spłaty ja-
kichś długów. Na rynku wewnętrznym twierdzą, że mają zapewnione pokrycie kar-
tek na mięso na ten miesiąc. Mówi się o nadprodukcji margaryny. Dostałem w tych 
dniach dwie butelki oleju rzepakowego bez kartek, a z końcem ubiegłego miesiąca 
na kopalni kupiłem aż trzy kilogramy margaryny, której nie było w normalnych 
sklepach. Jak sobie poradzą z mąką, będzie zależało od reakcji wsi na podwyżkę cen 
maszyn rolniczych, która oczywiście będzie miała charakter drenażowy, w wyraź-
nym celu przerzucenia na wieś większej części ciężarów związanych z planowanym 
wyjściem z kryzysu. Do hasła „chłop żywi i broni” dopisują członkowie sojuszu 
robotniczo-chłopskiego „i płaci” za cudze błędy.
 6.IV Pomyśleć, że rok temu otrzymałem pierwszy numer Tygodnika 
„Solidarność”. A dziś? Prasa krajowa w rozsypce. Wciąż jeszcze nie ukazuje się 
wiele tytułów. Reżimowi szczekacze założyli sobie związek dziennikarzy. Wielu 
uczciwych publicystów jest bezrobotnych, i to w kraju, który nakłada obowiązek 
pracy na wszystkich, i gardłuje, gdy w NRF pozbawią jakiegoś komunisty pracy. 
Wprawdzie zniknęły kolejki przed kioskami z gazetami, ale tutaj ludzie wciąż 
kupują miejscową Trybunę Robotniczą. Działa inercja, siła przyzwyczajenia. Jak 
długo ja wytrzymam w mym postanowieniu nieczytania brukowców? Telewizor 
zepsuty. Według opinii mechanika, który go zabrał do naprawy w warsztacie, 
niewielka jest nadzieja, że go naprawią. Typ sprzed dwunastu lat. Nie ma części 
zamiennych. Na zakup nowego nie możemy liczyć: raz, że nie ma ich w handlu 
dla nas, dwa – nie stać nas już na taki wydatek. Więc całkowite odcięcie od świata 
informacji, bo radio z powodu stałego i coraz mocniejszego zagłuszania młyn-
kiem też niewiele daje.
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 9.IV Opowiadała Bożena pracująca w Bieszczadach, że z więzienia 
w Strzelcach Opolskich przywieźli do obozu w Łupkowie przeszło stu członków 
„Solidarności”, których zamknęli za drutami razem z więźniami pracującymi 
w PGR-ze. W nocy podjechała Bożena na koniu i rzucała internowanym papierosy.
 11.IV Z czterech paczek przysłanych przez przyjaciół z USA przed 
Bożym Narodzeniem trzy doszły, a tylko w jednej z nich zachowała się puszka 
z szynką (w pozostałych paczkach zastąpiono ją wypełniaczami z papieru, ordynar-
nego papieru pakowego, wsadzonego przez celnika w czapce z orzełkiem polskim), 
która stała się ozdobą naszego stołu wielkanocnego.

Opowiadała Bożena o księdzu z Komańczy, który w kazaniu apelował do 
swoich parafi an, by piekąc wielkanocne babki, upiekli jedną dla internowanych. 
Reakcja parafi an nie była budująca: „Oni mają paczki z Czerwonego Krzyża”… 
i tak bywa.

Gdy przywieźli do Komańczy internowanych, wymieszali ich z pospolitymi 
więźniami. Zaprowadzili ich do łaźni i strażnicy wydawali mydło tylko internowa-
nym, odpychając pospolitych. Chcieli w ten sposób napuścić pospolitych na inter-
nowanych, by tym ostatnim „uprzyjemnić” pobyt w obozie. Internowani odrzucili 
mydło i zażądali jednakowego traktowania jednych i drugich. W więziennictwie 
polskim takie metody, znane nam z sowieckich łagrów, wskazują jednoznacznie 
na istnienie centralnego ośrodka sowieckiego, kierującego akcją pacyfi kacji Polski 
Solidarnościowej.
 12.IV Z francuskiego radia dowiedziałem się o wywiadzie Danuty 
Wałęsowej, udzielonym polskiemu pismu podziemnemu. Wyraziła ona obawę, po 
widzeniu się z mężem, że dodają mu do jedzenia jakieś środki, ponieważ zauważyła, 
że mąż był senny i łatwo się męczył. Chcą go spreparować. Francuski korespondent 
Le Figaro ogłosił artykuł pt. „Początek zmartwychwstania Polski” – mają go nadać 
o 12.00. Zobaczymy, czy uda mi się go złapać.
 13.IV Gdy parę dni temu, poprzez jazgot zagłuszającej stacji, usłyszałem 
z Wolnej Europy wiadomość o mającej się odbyć 12 kwietnia audycji podziem-
nego radia, myślałem, że to blef. Tymczasem dziś rano, słuchając Głosu Ameryki 
w angielskiej audycji, dowiedziałem się, że jednak wczoraj w okręgu warszawskim, 
na krótkich falach, słychać było audycję rozpoczynającą się od: „Tu mówi radio 
Solidarność”, wzywającą do oporu przeciwko stanowi wojennemu. Radio BBC po-
dało więcej szczegółów o wczorajszej transmisji Radia Solidarność. Audycja miała 
miejsce o godz. 21.00, była słyszalna w okolicach Warszawy. Następną zapowiedzieli 
na 30 kwietnia. Wszystko zrobione tak jak podczas okupacji. Brawura i pomysło-
wość. Jeżeli to zostanie przyjęte jako przykład walki z okupantami, to tylko czekać 
na odrodzenie się małego sabotażu spod znaku Armii Krajowej.
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 14.IV Stan wojenny: uczniowie jednej z klas technikum ekonomicznego 
w Zabrzu, kupili krzyż i zawiesili go w klasie. Dyrektorka prosiła ich o zdjęcie krzy-
ża, mówiąc, że przecież to nie wszystkim się podoba. Uczniowie nie zdjęli, dyrek-
torka nie odważyła się. Następnego dnia znaleźli zdjęty, leżący na ławce. Powiesili go 
po raz drugi. I tak to trwało…

Doszła wreszcie czwarta paczka z USA. Tym razem wezwali mnie na pocztę. 
Paczka bez żadnej dokumentacji celnej, z wypisaną na opakowaniu taryfą: 216 zł.
 15.IV We wtorek na kominie Huty Zabrze, w połowie jego wysokości, 
powieszono fl agę „Solidarności”, a pod nią jakieś pudełko. Nikt nie uległ naciskom, 
by zdjąć fl agę. W nocy zdjęła ją milicja.

Znajomego naszej sąsiadki, górnika kopalni „Jastrzębie”, trzymali sześć 
dni, bijąc go przez cały ten czas, po wstrzyknięciu jakiegoś środka wywołującego 
strach. Młodzież jest tak wściekła i nieprzejednana, z kolei ta banda represyjnego 
państwa tak wyzywająco okrutna, że strach pomyśleć, co to będzie, gdy dojdzie do 
wyrównywania rachunków.
 16.IV Jak, gdzie i kiedy ktoś w Biskupicach utworzył „Komitet Ocalenia 
Narodowego”, pozostanie słodką tajemnicą właścicieli kraju. W każdym razie, w wi-
trynach sklepów ukazały się ogłoszenia o jego powstaniu wraz z apelem, by wziąć 
się w przyszłym tygodniu do… porządkowania otoczenia mieszkania. Szczytne 
zadanie, na miarę epoki i ludzi za tym stojących. Ci ludzie od trzydziestu ośmiu 
lat nie przestają dezawuować haseł, które niegdyś naprawdę coś znaczyły. Polska, 
patriotyzm, demokracja, ocalenie narodowe, nawet stan wojenny i internowanie 
mają dzisiaj zupełnie inne znaczenie. Zamieszanie celowo wprowadzane do seman-
tyki jest jednym z narzędzi sprawowania władzy przez „zmieniające się” ekipy tzw. 
komunistów polskich, inspirowanych z „Trzeciego Rzymu”.
 17.IV (…) Od dawna kwiecień jest ogłoszony „miesiącem pamięci 
narodowej”. Twórcy tego pomysłu widocznie zapomnieli o tym, że mordy 
katyńskie miały miejsce w tym właśnie miesiącu. A może to robota chochlika 
historii?

Uraczyła nas telewizja wywiadem zastępcy rzecznika prasowego rządu 
Jachacza (nazwisko zrobione, bo to Żyd), który zapowiedział ofi cjalny protest rządu 
na audycję radia francuskiego. Chodziło o podanie przez radio francuskie treści wy-
powiedzi komisarza wojskowego radia i telewizji krajowej, który miał mówić o róż-
nicach istniejących między dołem a ofi cerami w wojsku, o lekceważącym stosunku 
do partii i o tym, że „wystarczy wysłać jedną kompanię wojska, by rozpieprzyć 
klasztor”. Jak zwykle nie podano treści audycji francuskiej, tylko pokazywano ja-
kieś dwa arkusze papieru, które zawierały relację radia francuskiego i oświadczenie 
komisarza wojskowego. W każdym razie podobają mi się Francuzi, że do takiej pasji 
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doprowadzili jakiegoś tam Jachacza, który przedstawiał sobą obraz nędzy i rozpa-
czy. Usiłował być dowcipny, ale był jedynie żałosny.
 18.IV Zupełnie przypadkowo, rano tuż przed godz. 8.00 złapałem 
końcówkę programu radia francuskiego, z której dowiedziałem się, że chodziło 

o nagranie odprawy 
komisarza wojskowe-
go z pracownikami 
radia i telewizji. 
Wspomnieli o zamie-
rzonym proteście rzą-
du „polskiego” i że 
chodziło o stwierdze-
nie, że wojsko ma 
zamiar utrzymać stan 
wojenny przez kilka 
lat, o lekceważący sto-
sunek do partii oraz, 

że cały tekst podało radio francuskie i Le Monde 15 kwietnia. Powtórzą dziś o godz. 
12.00 na niskich zakresach, których nie ma na moim aparacie. A szkoda.

Prymas Glemp zażądał w kazaniu wygłoszonym w kościele św. Anny 
w Warszawie wypuszczenia wszystkich kobiet internowanych. Jeszcze jeden apel 
padający na głuche uszy generała Adolfa.
 21.IV Cenzor specjalnymi względami darzy Bożenę. Niemalże każdy list 
od niej z Bieszczad jest opatrzony (rozbebeszony i ordynarnie ponownie zalepiony) 
znakiem cenzury. Bożena używa kopert szopenowskich, na których widnieje ury-
wek muzycznego utworu. Na tym przybita pieczęć cenzury. Czy ta kombinacja nie 
zasługuje na miano: „Mister roku 1982 w Polsce”?
 23.IV Wczoraj wieczorem tak mnie zmęczyła transmisja przemówień 
na którymś tam plenum PZPR, że z trudem pojmowałem, o co tym zgranym 
błaznom chodzi. Z tego, co powiedzieli, wygląda, że zbliża się moment rozwiąza-
nia „Solidarności”. Atak był skierowany na samorząd robotniczy wybrany przed 
13 grudnia 1981. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. (…)
 26.IV Upokorzenie połączone z uciążliwością przy nadawaniu paczki 
żywnościowej do Bożeny. Piąty miesiąc wojny, a oni wciąż mają stracha przed naro-
dem.
 28.IV I znów rocznica Katynia, jeszcze nierozliczonych mordów. 
W Dzienniku Telewizyjnym pokazali przewodniczącego Solidarności Wiejskiej 
Jana Kułaja52, wypuszczonego z obozu internowanych. Z jego gadki wynikało, że 
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ci, którzy przez cztery miesiące zajmowali się praniem jego mózgu, mogą mówić 
i sukcesie. I znów został wbity klin między robotników a chłopów. Powiadomiono 
również o zwolnieniu ośmiuset ludzi z obozu internowanych. Czyżby to były ko-
biety, o które upomniał się prymas Glemp?
 29.IV Voice of America w języku angielskim podało rano o wypuszczeniu 
intelektualistów, ale nie wspomniano o kobietach.
 2.V A jednak „Solidarność” wyszła wczoraj na ulice Gdańska i Warszawy. 
W tej ostatniej demonstrowało pięćdziesiąt tysięcy ludzi, mimo stanu wojennego.

W telewizji pajace pozdejmowali mundury wojskowe. Czy to też należy do 
pakietu zarządzeń łagodzących stan wojenny? Anglicy rozpoczęli wczoraj gorącą 
wojnę. Czyż nie widzą, że leją wodę na sowiecki młyn?

Nasz partyjny lokator z piętra nie wywiesił w tym roku czerwonej fl agi. Nie 
piszę „sąsiad”, bo go trudno nazwać takim terminem.
 3.V W Warszawie targowiczanie spod znaku 13 grudnia doczepiają się do 
rydwanu trzeciomajowej konstytucji. Z ust nie schodzi im słowo ojczyzna. W tym 
czasie, gdy radził tzw. sejm nad pojednaniem narodowym, na rynku Starego Miasta 
milicja walczyła z manifestantami „Solidarności”. Drzewce fl ag przeciwko gra-
natom łzawiącym, armatkom wodnym i tarczom plastikowym. Rośnie zaciętość 
u młodych ludzi, będzie się ona przeradzać w nienawiść. (…)
 4.V Obserwacje poczynione w czasie porannego spaceru z naszymi psa-
mi: obok kopalni „Pstrowski” ze słupów zdarte fany czerwone i rzucane na ziemię, 
podczas gdy nieruszone pozostałe fl agi państwowe. Po wczorajszych wypadkach 
w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie i innych miastach dochodzę do wniosku, że 
stojąca pod znakiem zapytania wizyta Papieża powinna się odbyć, bez względu na 
sytuację w kraju. W Rosji na pewno coś się dzieje wokół rychłego odejścia z tego 
świata Breżniewa.
 7.V Na murze okalającym boisko sportowe, obok naszego domu, ukazał 
się napis: „Wałęsa TAK, Jaruzelski Nie!” oraz drugi: „TVP – KŁAMIE”. Na spacerze 
rano był, wieczorem jeszcze był. Zobaczymy jutro. (…)

Papież słusznie upiera się i chce przyjechać do Polski jeszcze w tym roku 
na uroczystości sześćsetlecia obrazu jasnogórskiego. Twardogłowym wydaje się, że 
nie udało się wyciągnąć żadnych korzyści z trzeciomajowych prowokacji. Akcja ich 
spaliła na panewce, chociaż tzw. liberałowie dalej odgrażają się „Solidarności”. Prym 
w tym wiedzie Dziennik TV, który nas wczoraj uraczył nowym „horrorem”: co by 
było, gdyby „Solidarność” przejęła władzę.
 8.V W nocy zamalowali napis na murze boiska.

Z Gdańska wróciła koleżanka Kaziury i podzieliła się z nami swymi wra-
żeniami z „awantury” gdańskiej. Nie wiem, czy kardynał Glemp przyjął słuszną 
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linię, potępiając udział młodzieży w rozruchach trzeciomajowych. Ustępstwa 
wobec twardogłowych, kierujących się innymi zasadami „moralnymi”, wcale ich 
nie rozbrajają, wręcz przeciwnie – mogą ich utwierdzić w przekonaniu, że pałka jest 
dobrym argumentem wychowawczym w reedukacji narodowej, jaką przedsięwzięła 
partia. Myślenie, że w ten sposób wzmocni się kurs tzw. liberałów, jest z gruntu 
fałszywe, a oba te skrzydła mają ten sam cel, różni ich tylko stopień niecierpliwości 
w osiąganiu tego celu. Sypią niedawno ustanowionym orderem za wrzesień 1939. 
Patrzę na dekoracje i nie mogę wyjść z podziwu, jak ci ludzie mogą przyjmować od-
znaczenia z rąk takich typów jak Moczar i jemu podobni. Jak mógł Mazurkiewicz 
z Armii Krajowej tak nisko upaść, by brać udział w takich komediach. I krzyż po-
wstańczy Powstania Warszawskiego – ta sama farsa. Ci, którzy wymyślili hasło „AK 
– zapluty karzeł reakcji”, dziś wieszają na piersiach ludzi, z których niejeden siedział 
w więzieniu bezpieki, ten właśnie krzyż. To już gorzej niż Królestwo Kongresowe.
 9.V O godz. 9.00 zawyły syreny. W pierwszej chwili pomyślałem, że prze-
sunęli czas próby syren, ale Kaziura przypomniała mi, że to rocznica „zwycięstwa”, 
trzydziesta siódma od zakończenia wojny, a na ulicach naszych miast stan wojenny.

Na 13 maja „Solidarność” zapowiedziała piętnastominutowy strajk. Nie 
widzę szans na powodzenie, wobec dużego zastraszenia robotników widmem bez-
robocia grożącego krajowi. WRONA przygotowuje się do rozprawy z niektórymi 
czołowymi działaczami „Solidarności”, do czego ma im prawdopodobnie posłużyć 
proces pokazowy. Potem przystąpią do organizowania związku zawodowego na 
swoją miarę. Jest jakiś fatalizm, który pcha tych głupków w mundurach ludowego 
wojska „polskiego” w przepaść. Przecież na bagnetach siedzieć nie można, powie-
dział to już dawno jakiś mędrzec.
 12.V Nie przepuścił i rocznicy śmierci Piłsudskiego. W telewizji przy-
czepili się do przewrotu z roku 1926. Nastraszyli się wzrostem popularności 
Piłsudskiego wśród młodzieży.

W szpitalu w Zabrzu leży pięciu studentów medycyny, zranionych od wybu-
chu bomby, którą konstruowali w mieszkaniu na wprost kościoła ewangelickiego.
 13.V Radio zagraniczne podało informację o zamachu na Papieża w Fatimie.

Od wczesnego ranka Zabrze w rękach milicji, która zalała śródmieście. Za 
cztery godziny będziemy wiedzieli coś więcej na temat strajku. Co do Śląska, kupio-
nego siedmioma i pół kilogramami mięsa na górnika, jestem pewny, że obejdzie się 
bez żadnego protestu. Ślązacy są kompletnie zagubieni, tym bardziej teraz, kiedy zo-
stali pozbawieni samorodnych przywódców. Jeżeli strajk nie powiedzie się w reszcie 
kraju, czego się obawiam, będzie to duży cios dla sprawy nie tylko „Solidarności”. 
Zobaczymy, jak wyjdzie egzamin z solidarności narodowej Polaków. Jeszcze dwie 
godziny do 12.00. Jakże muszą denerwować się robotnicy w fabrykach i przywódcy 
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„Solidarności” w obozach dla internowanych (w Białołęce szesnastu z nich ogłosiło 
głodówkę). O godz. 13.00 radio BBC podało, że w Warszawie o godz. 12.00 na skrzy-
żowaniu ulic zatrzymują się samochody na jedną minutę; odezwały się syreny samo-
chodów, a ludzie na chodnikach, podnosząc palce w znaku „V”, wznosili okrzyki 
na cześć „Solidarności”. Tyle w angielskiej audycji.

Przed naszym domem zatrzymała się ciężarówka górnicza na jedną mi-
nutę. O godz. 15.00 radio BBC podało, że pięć tysięcy studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego opuściło o godz. 12.00 sale wykładowe i przebywało przez piętna-
ście minut w milczeniu na dziedzińcu uniwersyteckim. Radio krajowe nie zauważy-
ło niczego ani na ulicach, ani w zakładach pracy, co by wskazywało że klasa robot-
nicza solidarnie odrzuciła nawoływania „Solidarności” do zakłócenia rytmu pracy 
i spokoju. Twierdzi również, że zachodni korespondenci musieli przyznać, że się 
zawiedli, że ich oczekiwania nie spełniły się. Ano zobaczymy, co pokażą najbliższe 
godziny… czyżby się miały spełnić moje obawy?
 14.V Strajk chyba się nie udał. Ale na pewno przyniesie jakieś uboczne 
skutki. Dziś nie miałem czasu słuchać radia. Odbiję sobie w nocy i jutro wczesnym 
rankiem, kiedy odbiór o godz. 4.00 jest możliwy.

Radio Wolna Europa nadaje Piotra Woźniaka Zaplutego karła reakcji, 
wspomnienia z więzienia Urzędu Bezpieczeństwa (UB). Sytuację strajkową moż-
na uznać za patową. Stworzony został nowy element w walce o oblicze związków 
zawodowych. Po prostu strajk popsuł szyki tym, którzy gotowali się do przejęcia 
„Solidarności”.
 15.V Telewizja donosi o nowej fali aresztowań i internowania. Rośnie 
rejestr krzywd, rośnie nienawiść w narodzie. Swastykami ozdobiono groby mili-
cjantów i innych zasłużonych dla reżimu w Olsztynie. Sympatyczny jest ten znak 
równania między gestapo a milicją. Do czego innego może doprowadzić rzucanie 
przez ZOMO granatów 
łzawiących do pokojów 
dziewcząt w domu stu-
dentów w Szczecinie?
 16.V Obrzyd-
liwy widok milicjanta, 
który w telewizji roni 
krokodyle łzy nad 
Papieżem z powodu za-
machu, dokonanego na 
niego przez zwariowane-
go księdza hiszpańskiego, 

Warszawa, Krakowskie Przedmieście 1982 r.
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którego łączą z „Solidarnością”, bo rzekomo był na zjeździe w Gdańsku i rozma-
wiał z Wałęsą. Zapowiedzieli, że będą prowadzić dochodzenia w tej sprawie, mimo 
że policja państw zachodnich nie zwracała się do nich o „pomoc”. Robią bardzo 
brudną robotę, kto wie, czy nie zrobią Wałęsie pokazowego procesu o „wspólnic-
two” w zamachu na papieża!
 17.V Radio „Solidarność” żyje i znów odezwało się wczoraj, ale transmisję 
szybko zagłuszono. Mimo wszystko – sukces. Działają już piąty tydzień i nie zostali 
wykryci. Powstała komisja złożona z czterech ukrywających się działaczy (Bujak53, 
Frasyniuk54, pozostałych nazwisk nie uchwyciłem).
 18.V Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał m.in. dwie ciekawe dane: 
1) średnia płaca w Polsce przekroczyła 11 tysięcy zł miesięcznie; i 2) spożycie mięsa 
w 1981 r. wyniosło 60 kilogramów na osobę. Pierwsza informacja stawia mnie poniżej 
średniej na zatrudnionego. Kiedyś, gdy pracowałem, moja płaca równała się dwom 
średnim. A i z tym mięsem to jedna wielka lipa, z którą nie warto dyskutować.
 22.V Ze zdziwieniem zobaczyłem w kiosku Tygodnik Powszechny. Pierwszy 
numer od chwili ogłoszenia wojny z narodem. Kupiłem go za całe 25 zł (jeszcze nie tak 
dawno za te pieniądze można było kupić wcale okazałą książkę) i z obawą wziąłem się 
do lektury. Jest trochę zmian. Nie widać na razie (oby!) niektórych nazwisk. Artykuł 
ks. Tischnera55, oparty na cytatach Norwida i Libelta, strawny. Czyżby on chciał 
być obecny, tak jak na drugim biegunie to samo życzenie wyraża w Polityce Passent? 
A mnie się wydaje, że w pewnych chwilach historii narodu trzeba złamać pióro.

Nie ma silnych na nas! Nawet stan wojenny nie wstrzyma nas od spotkania 
z okazji 46. rocznicy naszej matury. Spotkamy się w Polanicy Zdroju.
 23.V Na południowym Atlantyku przygotowują się do wzajemnej rzezi.

W Białołęce już drugi tydzień prowadzą głodówkę działacze „Solidarności”, 
Prymas Polski ogłasza list pasterski do młodzieży, w którym wycofuje się graciously 
ze stanowiska potępiającego „kamienie” w poprzednim liście.
 25.V Po wielu wahaniach, Papież wybiera się do Anglii. Znów kompromis, 
bo jak można uważać, że nie ma wojny, prowadzonej przez kraj, który się odwiedzi? Za 
dużo polityki tam, gdzie powinno się stać twardo w obronie podstawowych zasad.
 28.V Rano Papież wyleciał do Anglii, a tymczasem na Falklandach 
(Malwinach) dochodzi do bezpośredniego starcia sił lądowych obu stron. Czy ko-
ściół anglikański wart jest tej „mszy”?
 31.V „Solidarność”, zniecierpliwiona brakiem odpowiedzi ze strony 
rządowej, przygotowuje się do nowego strajku. Nie rokuję mu powodzenia wobec 
ogromnej apatii społeczeństwa, które w dodatku udaje, że nie widzi stanu wojenne-
go. Tu, na Śląsku, zmilitaryzowanie kopalń oraz przydział siedmiu i pół kilograma 
mięsa na osobę na miesiąc wyrządziły straszne szkody moralne. Ślązacy, po raz nie 
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wiadomo który, poddali się i spuścili łeb. Kiedyż wreszcie nastąpi całkowita integra-
cja Ślązaków z resztą narodu polskiego?
 1.VI Paczki dla Bożeny wciąż trzeba wozić do Zabrza, otwarte i ze spi-
sem zawartości. Wolno wysłać tylko 5 kilogramów żywności i odzieży. Dziś poszły 
w górę opłaty za telegramy i rozmowy telefoniczne. Na nikim to już nie robi wra-
żenia. Przed kilku dniami kupiliśmy z Kaziurą kurę za 195 zł, oczywiście na kartki. 
W gotowaniu kura okazała się „niekonsumpcyjna”. Sąsiadka wyjaśniła nam, że 
pochodziła z importu z NRD. W owym kraju, po złożeniu przez kurę określonej 
liczby jaj niszczy się je, ponieważ nie nadają się do spożycia. Taka to ta okrzycza-
na pomoc bratniego kraju. Że też te krajowe dranie zdobywają się na takie kawały. 
Czego się nie robi dla podtrzymania fi kcji zapewnienia dwu i pół kilograma mięsa 
na „ryło”.
 2.VI Papież zakończył swoją wizytę w Anglii. Mówi się już teraz o suk-
cesie. Zaczekajmy z oceną do powrotu jego z planowanej podróży do Argentyny. 
Zdaje się, że w Watykanie utwierdza się pogląd, że można przeoczyć sytuację po-
lityczną w kraju odwiedzanym. Precedens został stworzony odwiedzinami Anglii. 
Stąd wniosek, że wizyta w Polsce odbędzie się mimo stanu wojennego.

W wieczornym programie Wolnej Europy, niezakłóconym, usłyszeliśmy po 
raz pierwszy lekturę Piotra Woźniaka Zapluty karzeł reakcji. Tekst, który ja dobrze 
znam, został nieco przerobiony w redakcji WE; jest może mniej osobisty, ale trudno 
coś więcej na ten temat powiedzieć po pierwszej części, dotyczącej sprawy pułkow-
nika lotnictwa Minakowskiego56. (…)

Jakoś umilkli nasi Sherlock-Holmesowie ścigający po hotelach hiszpańskiego 
księdza, zamachowca na życie Papieża. Tyle już było prowokacji niedokończonych, 
wystarczy wspomnieć ulotki NRF-owskie o początkach „Solidarności”, niszczenie 
pomników oświęcimskich itp., itp.
 6.VI Odezwała się druga radiostacja „Solidarności”.
 8.VI Rannego Narożniaka57 wykradła „Solidarność” ze szpitala więzien-
nego w Warszawie. Odżywają tradycje walk podziemnych z czasów okupacji nie-
mieckiej.
 9.VI W zasadzie zniknęły kolejki sprzed sklepów spożywczych i warzyw-
niczych. Przed innymi pojawiają się okazyjnie, gdy przywożą jakiś towar. Nie są 
zbyt długie, bo już ludzie nie grzeszą posiadaniem gotówki. Teraz nas czeka jeszcze 
jedna podwyżka cen, tak że będziemy ledwie „zipać”. Gazet pełno w kioskach. 
Pojawiają się nowe tytuły i również one zalegają na półkach. Dwa razy kupiłem 
Tygodnik Powszechny, ale gdy się dowiedziałem, że felietonista z ostatniej strony 
został internowany, przestałem kupować. Kto jak kto, ale ten tygodnik winien być 
solidarny.
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Za Narożniakiem wysłali listy gończe, jak za zwykłym przestępcą, nie poda-
jąc przyczyn poszukiwania. Jakże wredny jest ten system, jak za to będzie kochany 
przez naród. Biskupi, zapatrzeni w przykład Podróży papieża do Anglii, wznawiają 
prośbę o przyjazd Papieża do Polski w sierpniu. Chyba „Ruskie” nie zgodzą się i su-
werenna kraina połknie atrybut swej suwerenności bez zmrużenia oka. (…)
 11.VI Wstrząsający list aktorki Haliny Mikołajskiej58 w odpowiedzi 
Kazimierzowi Dejmkowi59 za jego starania o zwolnienie jej z obozu internowanych: 
„…przysięgam, że mogę żyć tylko w zgodzie z moim sumieniem… nie jestem w sta-
nie ręczyć za siebie w obecnej sytuacji, jakże więc mogę przyjąć poręczenie cudze, 
które by mnie wiązało w stosunku do osoby poręczającej… są przecież sytuacje, 
w których pojęcie lojalności jest zupełnie nieprzystosowalne, w ogóle niestosowal-
ne, lojalność wobec bezprawia jest to „cyrograf diabelski”… kiedyś ktoś może opi-
sze sposoby wymuszania tych „dokumentów” (lojalności), to będzie wielka księga 
o terrorze psychicznym, czasem wręcz fi zycznym, o szmaceniu ludzi, o szantażach 
dziećmi, rodzicami, pracą, chorobami, procesami. Słowem, o permanentnej „prasie 
pneumatycznej” jeżdżącej po mózgach i sercach… chciałabym umierać z względ-
nie czystym sumieniem… bardzo, bardzo dziękuję (za interwencję o zwolnienie 
u Rakowskiego), ale naprawdę nie mogę”.
 12.VI Rozmyślam nad listem Mikołajskiej. Powinien on w przyszłości 
trafi ć do czytanek szkolnych. Ładunek emocjonalny, wywołany walką z dotychczas 
niespotykanym w naszych dziejach przeciwnikiem (rosyjski imperializm robiony 
w Polsce brudnymi rękoma ludzi uważających się za Polaków i obnoszących się 
z patriotyzmem i symbolami polskości), oraz forma literacka predestynują ten list 
do zajęcia poczesnego miejsca w sercach i umysłach młodych ludzi.
 13.VI Mija sześć miesięcy od wprowadzenia stanu wojennego. „I co 
widziem” jakby to wyraził Wiech. „Nic nie widziem”, jeżeli chodzi o zakończenie 
wojny z narodem, przynajmniej nic na to nie wskazuje.

Anglicy, w czasie pobytu Papieża w Argentynie, w Buenos Aires, niespodzie-
wanie rozpoczęli atak na pozycje argentyńskie. Tak skutkują apele o pokój!
 14.VI W Wolnej Europie zakończyli nadawanie Zaplutego karła reakcji.
Wczoraj, jak się okazuje, były demonstracje w Gdańsku, Wrocławiu i w Nowej 
Hucie. W odwecie za to we Wrocławiu (Gauleiter Breslau, niestety tarnopolanin, 
gen. Stec) znów wprowadzono godzinę policyjną. Młodzież coraz twardsza, pomi-
mo licznych aresztowań. (…)
 18.VI Po pewnym okresie względnego spokoju na froncie mięsnym znów 
zaczynają się kłopoty. W tym miesiącu jeszcze nie zdołaliśmy zrealizować kartek 
mięsnych za czerwiec i nie bardzo wierzę, żeby mi się udało dostać mięso wołowe 
bez kości (możliwe do konsumpcji).
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 23.VI Kiedy wracałem wczoraj z Krakowa, opowiadał mi w pociągu hut-
nik z Katowic, że gdy rano jechał pociągiem szczecińskim do Rzeszowa, to na stacji 
Tarnów Zachodni pociąg został zatrzymany. Otoczyło go kordonem wojsko w bojo-
wym rynsztunku i zaczęło legitymować młodych ludzi w sposób mający wykazać, 
jak bezwzględni są ich mocodawcy. Ku uciesze publiki, czemu ona nie omieszkała 
dać wyrazu, wyszli z pociągu z pustymi rękami; nie złapali tych, których poszuki-
wali. Ludziom przypomnieli czasy okupacji; czegoś się nauczyli z fi lmów z okresu 
okupacji niemieckiej.
 27.VI Rozmawiałem wczoraj z górnikiem z kopalni „Rokitnica”. 
Twierdził, że przygotowują akcję usuwania kapliczek św. Barbary, patronki górni-
ków, z terenu kopalń i że wtedy dojdzie do większych rozruchów na kopalniach. 
Z drugiej strony ważą się losy pielgrzymki Papieża do Polski. Rosja wyraźnie atakuje 
Kościół w Polsce, co jest chyba instrukcją dla generała Adolfa Jaruzelskiego, jak ma 
się zachować w tej materii.

Szczyt perfi dii: spadkobiercy morderców robotników poznańskich w r. 1956 
przejęli uroczystości rocznicowe w Poznaniu. Pojętni uczniowie swego sowieckiego 
mentora. Jakoś w telewizji nie mogli pokazać tłumów manifestujących pod pomni-
kiem ofi ar poznańskich. Tylko, jak na ironię, pokazali krzyże wzniesione ubiegłego 
roku przez „Solidarność”.
 28.VI Po pięciu miesiącach od wprowadzenia systemu podwyżek cen 
i rekompensat, przy dużych ograniczeniach w asortymencie zakupów (myślę 
tylko o jedzeniu) wydatki wzrosły około 40 procent. O jakości naszego spożycia 
najlepiej świadczy to, że w tym sezonie nie kupiliśmy jeszcze żadnych nowalijek, 
kiedy ceny ich nie są cenami początkowymi. A więc podniebienia nasze nie zaznały 
jeszcze smaku pomidorów, ogórków, czereśni, truskawek, marchewki, ziemniaków 
młodych. Jeden raz kupiłem sałatę i jedną główkę kapusty (30 zł). Notuję to dla po-
tomności, a nie dlatego, żeby to było dla nas tak bardzo ważne. Notuję z żalem, bo 
te ofi ary ponoszone przez nas, emerytów i rencistów, idą całkowicie na marne. Nie 
widać żadnej zapowiedzi poprawy sytuacji gospodarczej w najbliższej przyszłości. 
Zbroją się obie strony prawie na gwałt i to nie wróży niczego dobrego, jeżeli chodzi 
o poprawę warunków bytowych. Nie wspominam zupełnie o cenach artykułów 
przemysłowych, bo niczego nie kupiłem. Raz, że nie ma niczego, i dwa, za co? 
Powoli będzie kończyć się bielizna, pościel, garnki, obuwie itp., itp.
 29.VI Jak żałosny to widok, gdy ofi cjele wychodzą z propozycją wznie-
sienia pomnika Matce-Polce. Jeszcze nie zdążyli postawić pomnika „utrwalaczom 
systemu komunistycznego”, a już wychodzą z tą inicjatywą, którą chcą zdobyć po-
pularność w narodzie. Żal mi tej Matki-Polki, bezczeszczonej przez młodych chłop-
ców w mundurach wojska ludowego, którzy mechanicznie wypowiadają slogany 
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o miłości itp., włożone im w usta przez politruków. Kto by pomyślał, że w naszym 
narodzie znajdzie się tyle podatnego gruntu dla wrednej roboty rosyjskich psycho-
logów? Zmieszać wszystko z błotem, zrobić mętlik tak, by się nikt nie mógł pozbie-
rać. W paczce do Bożeny zachowała się lalka, niedostrzeżona przez kontrolującą 
urzędniczkę na poczcie. Zobaczymy, czy na swej drodze w Bieszczady nie napotka 
jeszcze jakiejś kontroli.
 2.VII Czy papież zapłaci rachunek, jaki mu wystawi generał Adolf 
Jaruzelski za możliwość przyjazdu do Polski?
 4.VII Od jutra drożeją: herbata, kawa i wódka pozakartkowa. Słuchałem 
pięknego wywodu, w którym zapowiadano, że wódka będzie pierwszym artykułem, 
który opuści zaklęty krąg reglamentacji. I dalej, że dochód ze sprzedaży wódki 
o podwyższonej cenie zostanie wykorzystany do podwyżki rent i emerytur. Więc 
pij narodzie, bo w ten sposób w socjalizmie pomagasz najniżej na drabinie – już 
nie stojącym – a zawieszonym ludziom. Do jakich to paradoksów dochodzi w spo-
łeczeństwie rządzonym przez kretynów z obcego nadania. Ale żeby się do tego 
publicznie przyznawać, to już inna para kaloszy.
 11.VII Zbliża się rocznica manifestu lipcowego. Można by snuć przypusz-
czenia, że WRONA wykorzysta ten moment na jakiś gest pojednawczy w kierunku 
„Solidarności”, w kierunku narodu. Nie bardzo w to wierzę, tym bardziej, że nic na 
to nie wskazuje. Przyjazd Papieża też załatwiony ad Calendas graecas. Rosja w tej chwili 
nie jest skłonna do ustępstw wobec niejednolitego stanowiska świata zachodniego, roz-
dartego „wspólnotą interesów”. Prezydentura Reagana zbliża się do półmetka, niosąc 
ze sobą zapowiedź odwrócenia uwagi od światowej polityki i skoncentrowania się na 
problemach wewnętrznych, co zupełnie odpowiada Rosji. Tak więc „junta generalska”, 
która zakosztowała władzy, nie zechce jej łatwo oddać. Stan wojenny z lekkimi modyfi -
kacjami utrzyma się długie lata. Naród odwraca się od swojej państwowości, obrzydli-
we stają mu się wszelkie symbole w rodzaju mundurów wojskowych, „orzełków”, barw 
narodowych itp. Jest to objaw niebezpieczny i kto wie, czy to też nie leży w zamiarach 
bolszewików, by nas pozbawić instynktu państwowego i jako miazgę bez oblicza kiedyś 
utopić w rosyjskim morzu. Jedynym wyjściem dla nas, jeżeli ta wojna ma trwać długo, 
jest zejście do podziemia i stworzenie w nim organizacji państwowej, takiej, a może 
nawet lepszej od tej, która istniała i działała pod okupacją niemiecką. Chyba że coś się 
zdarzy, czego jak w dramaturgii meczu piłki nożnej nikt w tej chwili nie jest w stanie 
przewidzieć, a co może mieć kapitalne znaczenie dla nas wszystkich.
 13.VII Dobiega siedem miesięcy stanu wojennego. Znów podnoszą się 
głosy, że 22 lipca coś popuszczą WRON-iarze. Jestem sceptykiem.
 14.VII Z radia francuskiego dowiaduję się, że wczoraj w Warszawie ode-
zwało się radio „Solidarność”, tak bardzo pogrzebane przez telewizję po ostatnich 
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aresztowaniach. Komentator TV przedwczoraj pompatycznie zapowiedział, że już 
nigdy radio „Solidarność” nie odezwie się. Zrobili im fajny kawał tą wczorajszą 
audycją, w której m.in. wzywano do wstrzymania wszelkich akcji do końca lipca. 
Znów ta data 22 lipca, z którą wydaje się łączą jakieś nadzieje. Dalej nie wierzę tym 
gnojkom-nierobom z tzw. wojska ludowego.
 15.VII Nasz spokojny od wprowadzenia kartkowej sprzedaży wódki 
skwerek koło domu znów zaszumiał, bo od 1 lipca można kupować wódkę bez 
kartek. Te błazny z Warszawy, starający się utopić nadmiar pieniędzy na rynku 
w wódce, powinni tu przyjechać, by nauczyć się czegoś o zwalczaniu alkoholizmu. 
Tak spokojnie i cicho było w naszym zakątku za „prohibicji”.
 17.VII W zasadzie nie interesuje mnie to, co dzieje się w Komitecie 
Centralnym PZPR, ale wiadomość o „dymisji” grubasa, tej wstrętnej złowieszczej 
fi gury (Olszowskiego) w tamtejszym panoptikum, sprawiła mi nieco zadowolenia. 
Oczywiście nie ma to większego znaczenia, bo generał Adolf rozdziela razy na pra-
wo i lewo (u siebie oczywiście) w stosunku 1:2, jeden „beton” (Olszowski), dwóch 
„liberałów” (Kubiak, Łabęcki) i tak się kręci ta karuzela. Oni sobie, a my sobie. 
Tylko jak długo wytrzyma to substancja narodowa?
 20.VII Obawiam się, że dyplomacja watykańska dała się wmanewrować 
w przyjęcie na siebie odium związanego z odmową pozwolenia na wizytę Papieża 
w Polsce. Zdjęli złość narodu, mogącą powstać z tego powodu, z Jaruzelskiego 
i Breżniewa.

W
arszaw

a 3 V
 1982 r.
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 21.VII No i Adolf wygłosił swoją mowę w „parlamencie”. Nie dorósł do 
sytuacji. Wypuszcza część internowanych, w tym wszystkie kobiety, w odpowiedzi 
(słuchajcie ludkowie dobrzy!), w odpowiedzi na apel Ligi Kobiet. Część dostanie 
urlopy. Naród musi się zjednoczyć wedle jego recepty: PZPR + SL + SD + nibyka-
toliki i jacyś bezpartyjni. Dalej nie ma nic przeciwko przyjazdowi papieża, ale nie 
w tym roku, w przyszłym, jako że trwać jeszcze będzie rok jubileuszowy aż do wrze-
śnia 1983 r., a w dziedzinie gospodarki my się Stanów Zjednoczonych nie boimy, ich 
sankcje nic nam nie zrobią, bo my mamy sojusznika i sojuszników itp., wedle starej 
zgranej płyty. Jak dzieci będą grzeczne i nie będą sprawiać kłopotów zomowcom, to 
przed końcem roku jeszcze coś zniesiemy ze stanu wojennego. A teraz poważnie: 
jeszcze jedna okazja stracona i tego wspólnie dokonali Papież i Jaruzelski. Resztę 
wkrótce zobaczymy.

Werblan (niestety urodzony w Tarnopolu, Ukrainiec) został zdymisjonowa-
ny ze stanowiska wicemarszałka sejmu.

Rakowski po prostu był bezczelny w swojej mowie na temat związków za-
wodowych. Jedna wielka zniewaga robotników polskich. Z tymi draniami nie ma co 
rozmawiać, tych urzędników socjalizmu trzeba po prostu wysłać do przedszkola.

Nie ma amnestii dla skazanych, nie ma wolności dla Wałęsy. Tak się przed-
stawia bilans dzisiejszego dnia politycznego w przededniu tzw. święta państwowego. 
Czy Zachód da się nabrać na to zelżenie (to chyba raczej pochodzi od „lżyć”) stanu 
wojennego i otworzy swoją kapitalistyczną kieszeń? Papieża nabrali, teraz kolej na 
Reagana.
 22.VII Przeszedłem rano ulicami Biskupic. Ulice wymarłe, chociaż dzień 
pogodny. Wszystkie sklepy bez wyjątku pozamykane. Kopalnia wywiesiła fany bia-
ło-czerwone i czerwone na słupach ulicznych tylko do wysokości ulicy Zamkowej, 
a nie jak dawniej w całym osiedlu. Flagi zupełnie nowe. Co się stało z tymi wywie-
szanymi na 1 maja?

Fantastyczna wiadomość: w wywiadzie dla prasy zagranicznej Rakowski po-
wiedział, że Wałęsa nie zostanie zwolniony z obozu internowanych w trosce o jego 
życie, bo na wolności mógłby go jakiś wariat sprzątnąć. Zakłamanie nie ma granic, 
pojętni uczniowie mistrza Goebbelsa, którzy chyba go prześcignęli.
 23.VII Wydaje się, że Zachód tym razem nie dał się nabrać syrenim gło-
som dochodzącym z Polski i sankcje gospodarcze będą utrzymane.
 24.VII Chociaż cena herbaty została poważnie podwyższona, nie uświad-
czysz jej na rynku.
 27.VII Kaziura po powrocie ze szpitala, gdzie odwiedziła swojego ojca, 
opowiedziała mi o rozmowie z ordynatorem oddziału chirurgii piersiowej w I klini-
ce w Zabrzu (dr. Dzielickim). Na „rozmowę” z lekarzem poszła z poduszczenia ojca 
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z kopertą, w której umieścił dowody swojej wdzięczności w postaci banknotów. 
I oto odbyła się rozmowa, coś na kształt rozmowy plebana z wieśniakiem. 
 Kaziura: „Dziękuję panu bardzo za cierpliwość i troskę w leczeniu. W do-
wód wdzięczności, zamiast kwiatów, proszę to przyjąć” (tu położyła na biurku ko-
pertę z pieniędzmi, normalny w obecnych czasach w tym kraju sposób załatwiania 
spraw między pacjentem a lekarzem). 
 Na to lekarz: „Pani Blicharska, bo takie jest pani nazwisko, prawda? Już 
nieraz zetknęliśmy się, i to nie tylko z okazji leczenia Pani ojca, pana Michalika. 
Pani również udzielałem pomocy tutaj, w klinice, i to chyba w niezbyt odległych 
czasach. Otóż taki sposób dziękowania lekarzowi nie jest nasz, polski. On przy-
szedł z zagranicy, a skąd – dobrze wiemy oboje. Ja go nie przyjąłem i nie uznaję. Jako 
lekarz staram się jak najlepiej wykonywać moje obowiązki, zgodnie z moją wiedzą, 
aby pacjentów leczyć i pomagać im. I teraz, mimo całego szacunku dla pani, od mo-
ich zasad nie odstąpię (tu włożył kopertę ojca do jej torebki leżącej na biurku). 
 Kaziura: „Jeśli dotknęłam pana, przepraszam. Nie chcę być źle zrozumiana. 
Pan adiunkt wie, że przy mojej chorobie trudno mi, zwłaszcza dzisiaj, szukać odpo-
wiednich upominków w dowód wdzięczności za leczenie ojca, dlatego…” 
 Lekarz, nie dając jej dokończyć: „Dziękuję za dobre intencje. Taki już je-
stem i tego wymagam od pracowników mojego oddziału. Ale jeśli zechce Pani mi 
podziękować po ukończeniu leczenia ojca, chętnie przyjmę nie tylko jeden kwiatek, 
ale całą wiązankę rozmarynów. Bardzo je lubię“. 
 Kaziura: „Ślicznie dziękuję. Przepraszam za mój niezamierzony nietakt!” 
 Lekarz: „Nic się nie stało”. Podali sobie rękę i rozmowa skończyła się. 
 Notuję ją z miłego obowiązku zapisania czegoś, co należy do rzadkości 
dzisiaj, zgodnie z biblijną zasadą: „Wskaż mi choć jednego sprawiedliwego, a ocalę 
miasto…!”
 30.VII W prasie szum na temat powrotu emerytów do pracy. Minister 
Krasiński orzekł, że „jest za dużo czasu wolnego i za mało towaru w sklepach”. 
Stąd wniosek, przy obniżonej stopie życiowej emerytów, może być tylko jeden: do 
roboty! Chytrze to zrobione, no nie? Z początkiem roku przyjdzie reforma systemu 
wynagrodzeń, która załatwi pracujących i koło zamknie.
 31.VII Nasze domorosłe chytruski wymyśliły, nie dopuszczając papieża 
do Polski, wykorzystanie go do napędzania dolarów do Peerelu. Chcą wybić złote 
i srebrne monety z wizerunkiem papieża i sprzedać je za granicą. Ciekawi mnie, czy 
papież da się na to namówić, bo chyba wymagana jest jego zgoda na taką operację?

W świecie dzieją się dziwne rzeczy. Odnoszę wrażenie, że jesteśmy świadka-
mi przyspieszenia w polityce światowej. Diabelski pomysł Rosjan z rurociągiem ga-
zowym Syberia – Europa Zachodnia. Jeżeli uda się im rozbić „jedność” zachodnie-
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go świata, uzależni Zachód od pozycji kurka gazowego i wpędzi Ruskom miliardy 
dolarów na dalsze zbrojenia. Ameryka jest osamotniona w tej niezbyt, również z jej 
strony, czystej walce. Sama przecież handluje zbożem z Rosja, dokarmiając ją. Nie 
wspominałem o Libanie, bo moje zapiski nie dotyczą polityki światowej. Nasuwa 
mi się jednak refl eksja, że prześladowani przejmują metody walki od prześladowców. 
To, co Izraelici wyprawiają w Bejrucie, żywcem przypomina metody hitlerowców 
palących Warszawę. I tu wmanewrowani zostali Amerykanie, dając dowód swojej 
niedojrzałości w prowadzeniu polityki światowej. Uczyć się im od Rusków…

Kończy się miesiąc, a my nie wykorzystaliśmy naszych kartek na mięso. 
Z pięciu kilogramów naszego przydziału, zdołałem wykupić tylko pół. Niech te 
niewykorzystane kartki wejdą do historii… przylepię je obok tych słów.
 1.VIII Z ogłoszonej podwyżki najniższego wynagrodzenia w Polsce do 
5600 zł dowiedzieliśmy się, że Kaziura, po 28 latach pracy i chorobie nabytej w tejże 
pracy, znajduje się właśnie na tym poziomie ze swoją emeryturą.
 3.VIII Dzisiaj rano bez kolejki dostałem cały nasz miesięczny przydział 
mięsa na kartki. Zwariować można w tym systemie: w ubiegłym miesiącu nie do-
pchałem się do lady, w tym bez łaski, bez kolejki.
 4.VIII W Bytomiu u Piotra Woźniaka, któremu w paczce żywnościowej 
z Paryża przysłali jego Zaplutego karła reakcji wydanego tam, podczas gdy w kraju 
ukazał się poza obiegiem.
 7.VIII Kłopoty Bożeny w pracy w bieszczadzkim PGR-rze, o których 
mnie powiadomiła, zmusiły mnie do wyjazdu do Krosna, by tam w wydziale rolno-
społecznym komitetu powiatowego PZPR interweniować w jej sprawie. W Krośnie 
z trudem znalazłem drogę do siedziby komitetu. Pytałem przechodniów, a oni, 
czułem to, chociaż wiedzieli, zbywali mnie wzruszeniem ramion. Chociaż było to 
denerwujące, cieszyło mnie stanowisko przygodnych przechodniów. Wreszcie jakoś 
doszedłem do siedziby lwa, a może lepiej, do kłębowiska żmij. Rozmawiałem z za-
stępcą sekretarza rolnego (tylko do takiego dygnitarza powiatowego dostałem się), 
pokój nr 205. Nie mam ochoty przytaczać całej rozmowy. Moja argumentacja była 
taka, że nieproszony przez córkę o interwencję, czynię to bez jej wiedzy, bo zależy 
mi na tym, by na początku kariery zawodowej (?) nie straciła wiary w sens uczciwej 
pracy. Nie dostarczyłem mu sensacyjnej amunicji (donos), o którą na początku za-
biegał. Przy końcu rozmowy powiedział mi coś, co z innych ust można by przyjąć 
za komplement: „Rozmowa z panem – a jakże z panem, chociaż początek należał 
do obywatelu – była nietypowa, inna niż wszystkie, jakie w tym gabinecie przepro-
wadza się. Była pryncypialna, chodziło panu o zasady, a nie o rozgrywki”. Niechże 
i tak będzie, skoro zobowiązał się interweniować na miejscu w przyszłym tygodniu 
w dyrekcji PGR w Smolniku. Zobaczymy. (…)
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 9.VIII W polityce czkawka po odłożeniu wizyty papieskiej w Polsce. 
Chyba Papież zdaje sobie sprawę z popełnionego błędu, że kryje generała Adolfa 
wobec narodu. A naród odpoczywa na urlopach, jak gdyby nigdy nic. Skąd ci ludzie 
mają pieniądze?

Podobno wielu z ostatnio zwolnionych z internowania zgłasza się na wyjazd 
z kraju. Powód: duża rozpiętość między atmosferą panującą w obozach internowa-
nych a apatią społeczeństwa „na wolności”. Jeżeli tak, to czy nie zdają sobie sprawy 
z tego, że właśnie o to Ruskim chodzi? Pozbawić naród jego najbardziej uświado-
mionych i bojowych synów.
 10.VIII Ze spraw rynkowych: od miesiąca nie uświadczysz margaryny. 
W czerwcu przebąkiwali o dodatkowym kilogramie cukru na miesiące lipiec i sier-
pień. W lipcu dali, w sierpniu zapomnieli. Ludzie jakby przywykli do tego „pobiera-
nia”, a nie kupowania w sklepach, są zrezygnowani, nie tworzą zbyt długich kolejek 
pod sklepami spożywczymi. W sklepach przemysłowych niczego nie ma, więc idąc 
przez miasto, bardzo rzadko można zobaczyć kolejki. Kiedyś ktoś powiedział, że 
„spokój panuje w Warszawie”60. Taki to spokój mamy.
 13.VIII Z Warszawy Julek Solarski przywiózł książczynę napisaną 
przez mojego kolegę ze szkoły powszechnej w Tarnopolu (1924–1928) Tadeusza 
Boszkiewicza pt. Nieść życie. Obecnie pułkownik, docent doktor habilitowany nauk 
medycznych. Można by prostaczkowi o wąskich horyzontach myślowych wybaczyć 
tą tytułową słabość, ale zdrady narodowej, od której dowodów roi się w tym Nieść ży-
cie, trudno mu będzie zapomnieć. Służalczość wobec Rosjan i chyba w międzyczasie 
wobec drugich okupantów w Tarnopolu również, a zresztą, czy warto zajmować się 
tym marnym przykładem, wyjętym z „anatomii zdrady”? W ocenie książczyny by-
liśmy wszyscy zgodni: Boszkiewicza umieścić w tarnopolskim panopticum. Wstyd 
mi, że kiedyś, we wrześniu 1939 r. na wiadomość o wybuchu wojny, zaciągnąłem go 
do wydziału wojskowego w tarnopolskim magistracie, by tam zrzec się odroczenia 
służby wojskowej, przysługującego studentom UJK i prosić o natychmiastowe po-
wołanie do wojska.

Mija 8 miesięcy stanu wojennego. Przed kilkoma dniami odbył się w Szcze-
cinie pogrzeb syna i synowej działacza „Solidarności” Jurczyka, którzy popełnili 
samobójstwo. Dwa lata temu wybuchł strajk w stoczni w Gdańsku.
 14.VIII Wczoraj w czterech miastach odbyły się manifestacje z okazji 
drugiej rocznicy strajku w stoczni gdańskiej. Dzisiaj radio przyjęło taktykę lekcewa-
żenia, twierdząc, że w całym kraju tylko pięć tysięcy ludzi uczestniczyło, a publicz-
ność w ogóle zignorowała tę manifestację. Niech im tak będzie.
 15.VIII Z części kazania wygłoszonego przez kardynała Glempa, którą 
nadała telewizja, trudno jest wyrobić sobie jakieś zdanie o tym, co chciał powiedzieć. 
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Odnoszę wrażenie, że chyba nie bardzo nadaje się na prymasa w obecnej złożonej 
sytuacji. Czyżby hierarchia katolicka interpretowała zmęczenie i apatię społeczeństwa 
jako poddanie się? A może chce zapłacić każdą cenę za zgodę na przyjazd Papieża? 
Myślałem, że będą twardzi, że ustawią w Częstochowie symboliczny pusty tron papie-
ski z jakąś czerwoną różą, by w ten sposób pokazać, kto nie dopuścił Papieża do Polski, 
a nie wyciągać gorące kasztany Jaruzelskiego z tego piekielnego ognia. Gadanie o wsi, 
organizowanie jej w dążeniu do pojednania od opłotków wiejskich, przy równocze-
snym gaszeniu uczucia nienawiści w narodzie przeciwko terrorowi komunistycznemu, 
to długa droga ewangeliczna do zbawienia narodu, wyliczona na pokolenia, to nie-
umiejętność znalezienia się w tym zawiłym świecie polityki. I ta ślamazarność działa-
czy „Solidarności” w schodzeniu do podziemia. Tyle gotowych wzorów z okresu oku-
pacji niemieckiej, tylko dostosować je do mentalności rosyjskiej, która stoi za plecami 

generała Adolfa i jego 
ZOMO. (…)
 18.VIII 
„Solidarność” stara się 
rozkołysać nastroje, 
ale jak na razie idzie 
to bardzo opornie. 
Nie wiem, czy to tylko 
apatia powstrząsowa 
po 13 grudnia, czy też 
może przeliczyliśmy 
się w ocenie wartości 
naszego narodu. Może 
38 lat „suwerenności” 
socjalistycznej uczy-
niło z nas durnych 

niewolników? Wystarczy popatrzeć na stan umysłów ludzi i na ich stosunek do 
systemu kartkowego. Przyzwyczaili się do niego i jakby niczego więcej ponadto nie 
oczekiwali. Rzuca się to w oczy szczególnie tu, na Śląsku górniczym.
 Pieniędzy moją dużo, widzę to w piekarni, gdzie rachunki dochodzą do 
200 zł za ciasto, które biorą kilogramami, a nie jakimiś ciastkowymi porcjami. Po 
pewnym początkowym wahnięciu, znów wykupują Trybunę Robotniczą, a tygodniki 
nigdy ich nie interesowały, chyba tylko Przyjaciółka. (…)
 20.VIII Susza dała znać o sobie podwyżką cen nowych ziemniaków. 
W TV znów wzmaga się nagonka na „Solidarność” w związku ze zbliżającymi się 
rocznicami strajków z 1980 r.

G
dańsk, ulica Piw

na  
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 22.VIII Zastanawiam się nad szansami powodzenia ewentualnych ma-
sowych demonstracji planowanych przez „Solidarność” na rocznicę sierpniowego 
strajku na Wybrzeżu. Trudno będzie wyprowadzić na ulice tylu ludzi, by przekonać 
Adolfa i jego popleczników o konieczności prawdziwego porozumienia narodowego. 
Oni są tak zadufani w sobie (exemplum: Rakowski i Loranc), że im tylko młotem paro-
wym można coś innego wtłoczyć do mózgu. Myśli te nasunęły mi się po przypadko-
wym nastawieniu telewizora na program Loranca61. Patrząc na twarz tego człowieka, 
który w pewnych momentach zacietrzewienia wykazuje bezbłędnie cechy semickie, 
trudno nie zastanawiać się nad rolą, jaką on wykonuje na polecenie swoich mocodaw-
ców. Tylko gdzie oni są, ci prawdziwi jego mocodawcy? Gdzieś w pół drogi między 
Moskwą a Nowym Jorkiem. Ile pogardy, nienawiści i innych niskich uczuć jest w tym 
inteligentnym, niestety, osobniku w stosunku do narodu polskiego. Nie znam jego 
przeszłości okupacyjnej, czy nie tam szukać należy źródła tych uczuć? 
 Wracając do próby sił, nie widzę bezpośredniego motywu, który by wypro-
wadził ludzi na ulice. W tej chwili ludzie przyzwyczaili się do cen, które wprawdzie 
wielu zrujnowały (emerytów, ale nie pracujących i górników), dobrze im z kartka-
mi, których pokrycie na razie jest zapewnione. Wprawdzie nie ma obuwia i odzieży, 
ale to da znać o sobie znacznie później wobec posiadanych przez ludzi zapasów. 
Stan wojenny optycznie nie dotyka masy, dla której wolność i prawa obywatelskie 
na co dzień widocznie nie są potrzebne. Panuje apatia, całkowity brak zainteresowa-
nia się sprawami pozabrzuchowymi. Jak ruszyć tę bezwolną masę? Jakiś duży błąd 
WRONY mógł to zrobić, ale jak na razie nie popełniają go. Obawiam się, że czas 
dla nich pracuje. Liczą na to, że Ameryce zmięknie rura (pomimo że mają u siebie 
peerelowskiego ambasadora Rurarza62) i wtedy koniec z nami, na następne 5–10 lat.
 23.VIII Prowokacja typu rosyjskiego dała znać o sobie w wieczornym 
Dzienniku Telewizyjnym, kiedy to połączono jednym tchem podrzucenie fi olek 
z jakimś gazem pod kopalnią „Sosnowiec” w ubiegłym roku z podrzuceniem 
w lipcu tego roku przez „Solidarność” płynu śmierdzącego w teatrze „Komedia” 
w Warszawie. Otóż wniosek prosty: i tu i tam działała ta brzydka „Solidarność”, 
która chciała pozbawić nas władzy! A jakże. (…)
 27.VIII Chyba od Marksa pochodzi refl eksja o grabarzach rewolucji 
realizujących cele tejże, oczywiście nieco okrojone w porównaniu z pragnieniami 
pierwszych idealistów rewolucjonistów. Szukałem w pamięci tego sformułowania, 
które świetnie oddaje to, co WRONA robi z programem „Solidarności”: wciela 
w życie niektóre punkty pod swoją fi rmą, krzycząc głośno, że to oni, komuniści, 
byli jeszcze przed „Solidarnością” ich twórcami.
 A jednak ukazał się Papież w Polsce – na serii znaczków emitowanych 
26 VIII przez polską pocztę. Czy to zamierzona drwina? Trzeba by spytać batiuszki 
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Breżniewa. Im bliżej do 31 sierpnia, tym bardziej wzmaga się kampania zastrasza-
nia społeczeństwa. Czy damy się zastraszyć? Oto jest pytanie, na które odpowiedź 
otrzymamy już wkrótce.
 28.VIII Co uderza w propagandzie komunistycznej obecnej chwili, to 
stwarzanie sobie zasłony z prawa i legalizmu. Faryzeusze stworzyli sobie cały sys-

tem prawny chroniący 
ich „dupy”, myśląc, że 
ludzie ulegną przed fety-
szem ich „prawa”. Prawo, 
ustawa, porządek prawny, 
konstytucja i uchwały sej-
mowe oto terminy, które 
nie schodzą im z ust. 
Kto przeciw nim, ten 
burzyciel prawa, siewca 
zamętu, no i w końcu 
kont r re wo l u c j on i s t a 
(chociaż to słowo nie po-
jawia się zbyt często). 
Wieczorne pytania do 

grona dygnitarzy, ze Srakowskim [sic! Rakowskim] na czele, były śmiesznym wido-
wiskiem zadufanych w sobie poszczególnych politykierów ubierających się w szaty 
opatrznościowych mężów stanu. Co za pewność siebie, oni nawet wiedzą dzisiaj, co 
powie historia jutro!
 29.VIII Jak mogli puścić to kazanie pełne aluzji, wygłoszone w czasie 
mszy św. transmitowanej przez radio? Czy to przeoczenie, czy też coś się za tym 
kryje? Rano francuskie radio podało, że wczoraj dwa razy słychać było w Warszawie 
audycje radia „Solidarność”, wzywające milicjantów do rozwagi w traktowaniu de-
monstracji przygotowywanych na 31 sierpnia.
 30.VIII Trwa kampania zastraszania z jednej strony i ogłaszania wyro-
ków i czystek w łonie administracji państwowej. Generał Adolf przemawiał wczo-
raj do promowanych podchorążych broni pancernej w Poznaniu. Na zbliżeniach 
kamery obserwowałem twarze już ofi cerów: nic nie mówiły, co w środku siedzi. 
A Adolf grzmiał, ubrany w togę legalizmu i jeszcze czegoś tam, co ma go obronić 
przed zdaniem kiedyś rachunku przed narodem. O godz. 14.00 przechodziłem 
obok bramy kopalni „Pstrowski”, gdy wychodziła pierwsza zmiana. Z głośników 
rozległ się głos aparatczyka, że zabrania się gromadzenia na terenie kopalni, organi-
zowania demonstracji itp. jutro, ponieważ za to grozi itd., itd. Jak to jest? W prasie, 
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radio i telewizji zapewniają, że manifestacje „Solidarności” nie cieszą się poparciem 
społecznym, a tu na każdym kroku wykazują coś innego. Odnosi się wrażenie, jak 
gdyby im zależało na tym, by manifestacje odbyły się jutro. Są pewni, że je złamią 
i wykażą swym mocodawcom z Moskwy, jacy to oni wspaniali i jedyni do rządzenia 
krajem. O godz. 15.00 przejechała pod naszymi oknami kawalkada 20 autobusów 
pełnych milicjantów (w tym 5 samochodów z żołnierzami WSW – Wojskowa 
Służba Wewnętrzna) z Bytomia do Zabrza. W ostatnich trzech dniach jeżdżą 
z wielkim szumem, raz w jednym kierunku, to znów w drugim. Wieźli ze sobą dwie 
kuchnie polowe. Żołnierze w hełmach uzbrojeni w pistolety maszynowe, milicjan-
ci chyba pochowali hełmy i automaty w autobusie, bo wewnątrz pokazywali gołe 
głowy i broń nie rzucała się w oczy. Widocznie długo już tak jeżdżą, bo pyski mieli 
zmęczone i znudzone. Demonstracja siły, dalszy ciąg akcji zastraszania. Jak to musi 
wyglądać w dużych miastach naszego kraju?
 31.VIII W dziwny sposób Zachód czci dzień dzisiejszy: statek francuski 
zawiózł turbiny dla gazociągu Syberia-Europa Zachodnia do portu sowieckiego 
w Icydze, gdzie je dzisiaj wyładowują, łamiąc w ten sposób embargo amerykańskie, 
nałożone w odpowiedzi na zaprowadzenie w Polsce stanu wojennego. W Glasgow 
również dzisiaj na sowiecki statek ładują brytyjskie turbiny, wyprodukowane na 
amerykańskiej licencji. To jedna strona medalu, a druga: radio BBC i rządowe fran-
cuskie nie przestają w swych programach podtrzymywać ducha oporu w narodzie 
polskim. Bussiness after all! – to należałoby na przyszłość zapamiętać w naszych 
stosunkach ze światem zachodnim.

Walki uliczne we Wrocławiu 1982 r.
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Dzień pochmurny, co on nam dzisiaj przyniesie? Czy ugną się Polacy pod 
naciskiem nieustającej propagandy zastraszania? Jest godz. 15.00. Cały czas odczu-
wałem niepokój, byłem jak podminowany. Teraz już się chyba stało to, co miało się 
stać. Trzeba czekać na wiadomości Wolnej Europy, która niestety jest całkowicie za-
głuszana. Innych stacji zagranicznych o tej porze na krótkich falach mojego aparatu 
nie złapię. Pozostaje czekać na noc, w czasie której odbiór jest lepszy.

W godzinach popołudniowych (16–17) w Zabrzu milicja otoczyła centrum 
miasta, skrzyżowanie ulic Wolności i Powstańców. Legitymowali wszystkich męż-
czyzn, szczególnie młodzież. Zabierali dowody osobiste jednym, podczas gdy dru-
gich ładowali do samochodów.

Pierwsze wiadomości o zajściach w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Nowej 
Hucie, Krakowie. „Władza” stara się minimalizować ich rozmiar. Moim zdaniem, te 
pokojowe manifestacje na ulicach są bezsensowne w naszym kraju. One wcale nie 
przemawiają do tych „generałów”. Jak się wychodzi na ulicę, to trzeba coś zrobić, bo 
krzykiem w tym kraju dnia dzisiejszego nic się nie zrobi.
 1.IX Pierwszy września święcimy stanem wojennym. Takiej kombinacji 
chyba nikt nie przewidywał w naszym kraju, umęczonym inwazjami zewnętrznymi 
i na dodatek wewnętrzną. 43 lata niewoli. Czy znów będziemy ją liczyć na pokole-
nia? Czy znów będziemy liczyć do 146?

(…) a kombatant z Katowic (nomina odiosa sunt) przypominał, bym nie zapo-
mniał poczynić starań o uzyskanie… przywilejów kombatanckich, takich jak: zniż-
ki na opłatę prądu, gazu, mieszkania itp. Kiedyś możność służenia Ojczyźnie była 
już zapłatą, dziś, okradziona niemalże ze wszystkiego przez swych rządców, „chce” 
płacić kombatantom, olbrzymiej czterystutysięcznej rzeszy, dzwoniącej medalami 
zawieszonymi już nie tylko na jednej piersi. Na szczęście, nie uległem owczemu pę-
dowi i nie „zapisałem” się do ZBOWID-u, dystrybuującego te przywileje.
 2.IX Dochodzą wieści o trzeciej ofi erze śmiertelnej przedwczorajszych za-
mieszek. Wydłużyła się również lista miast, w których manifestowała „Solidarność”. 
Ręce generała Adolfa po raz trzeci splamiła krew robotnicza. Kopalnia „Wujek” 
– pięciu górników, Zagłębie Miedziowe Lubin – dwóch63 i teraz Gdańsk – jeden, 
obalony petardą milicyjną strzeloną w plecy. W jakże krwawej chwili zszedł z tego 
świata Gomułka64, na którego sumieniu legła śmierć kilkudziesięciu stoczniowców 
w Gdańsku, Gdyni. Oprawa śmierci „Wiesława” iście komunistyczna: zabierania 
życia tym, w których imieniu rzekomo sprawuje się władzę. Hipokryzja krajowa na 
miarę pierwowzoru sowieckiego. Czy to tylko życie wymyśla takie scenariusze? Czy 
coś więcej się za tym kryje?

Na zakupach w centrum Zabrza spotykałem na swej drodze patrole zomow-
ców, składające się z czterech gnojków. Jednym tchem biuro polityczne wyraziło 
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uczucie żalu z powodu mordu milicyjnego dwóch robotników w Lubaniu (mówi się 
o pięciu) i wyrazy uznania dla milicji. Obyśmy tego nie zapomnieli w natłoku zda-
rzeń. Aż do znudzenia powtarzają śpiewkę o tym, że robotnicy nie przerwali pracy 
w żadnym zakładzie w dniu 31 sierpnia, a nawet przekraczali zadania planowe. 
Tylko zapomnieli powiedzieć, że nikt z „Solidarności” nie wzywał jeszcze do straj-
ku, a tylko do manifestacji pokojowej. Jakże naiwnie i prostacko brzmi jak refren 
przepraszanie społeczeństwa za nieporządki w mieście wywołane przez „chuliga-
nów”, za rozbite pojemniki na śmiecie itp. Na zdjęciach telewizyjnych z Warszawy, 
Nowej Huty rzuca się w oczy jeden fakt. Otóż, zarówno w Warszawie młodzieniec 
nawołujący do okrzyków, jak i w Nowej Hucie kopiący szofera w autobusie, byli 
ubrani na jasno. Czyżby to pracownicy bezpieki, prowokatorzy ubrani na jasno, by 
milicja wiedziała kogo oszczędzać? Przecież trudno podejrzewać o głupotę ludzi, 
którzy według telewizji tak precyzyjnie opracowują instrukcje dotyczące nawet 
tego, jak należy wykonywać wyroki na ciężarnych kobietach. Zasadą konspiracji 
i walk ulicznych jest przecież nierzucanie się w oczy, m.in. ubraniem.
 3.IX (…) A jednak rozruchy nie były tak małe, by zasługiwały na dłuższe 
przemilczanie i lekceważenie. Całą złość skierowała WRONA na KOR (Komitet 
Obrony Robotników). Aresztowano internowanych65, co za określenie (sic!), i praw-
dopodobnie szybko im przyłożą wyroki po 25 lat więzienia. Władza, która chciała 
uchodzić za nieporuszoną ostatnimi wydarzeniami, okazała zdenerwowanie. 
Czekamy na następne błędne kroki…
 4.IX Zagraniczne radio lansuje pomysły na temat następnej publicznej wy-
powiedzi Papieża. Ma być bardziej zdecydowana. Trudno będzie naprawić pomyłkę, 
którą popełnił zgadzając się na przełożenie terminu swojej wizyty w Polsce, oddając 
inicjatywę cwaniakom z WRON-y (czytaj Breżniewowi, który w tym roku jakoś 
później wrócił do Moskwy z wczasów krymskich).
 5.IX W „Prostych pytaniach” Loranc pozwolił sobie na zakamufl owany 
atak na Kościół przez ponaglanie go do zajęcia prokomunistycznego stanowiska. 
Wypomniał Kościołowi stosunek do reformy rolnej sprzed trzydziestu siedmiu 
lat i obecną aprobatę tej reformy przez Prymasa Polski w Częstochowie. Jakim 
mistrzem w „miksowaniu” kłamstw i prawdy jest ten przewrotny typ, któremu nie 
wróżę dobrego końca. Cechuje go żydowska, pełna arogancji zjadliwość, z lekka 
przykryta afektowaną dystynkcją.
 6.IX Papież napomknął wczoraj o zamordowanych w Lubinie, a prymas 
wzywał ludzi do wiary w mądrość Kościoła. To dreptanie w miejscu powinno się 
skończyć we wtorek, kiedy spotka się mieszana komisja kościelno-rządowa. Czy 
Moskwa nie przygotowuje następcy Jaruzelskiego? Wezwanie grubasa-Olszowskiego 
jest wiele mówiące. Ano zobaczymy.
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Po Dzienniku Telewizyjnym uraczono nas „Gomułką-show”, sprawoz-
daniem z pogrzebu, z którego niezbicie wynika, że mordercy pięciu górników 
z „Wujka”66, trzech górników z Lubina i dwóch dalszych ofi ar zrehabilitowali mor-
dercę ze stoczni gdańskiej. Rodzinka jeszcze raz pokazała, że się nic nie zmieniło.
 7.IX Śmierdzi mi na odległość ta „Rewolucyjna Armia Krajowa”, która 
pod dowództwem rzekomego pułkownika Wysockiego zajęła polską ambasadę 
w Bernie, w Szwajcarii. Skwapliwa zgoda rządu warszawskiego, dająca wolną rękę 
Szwajcarom w załatwieniu spraw, też jest wiele mówiąca.

Okazało się, że na wczorajszy pogrzeb Gomułki wstęp był za zaproszenia-
mi, których wydano 10 tysięcy, czyli miałem rację, nazywając to „Gomułka-show”.
 8.IX A w Bernie trwa tragicznie śmieszny występ „komandosów” , którzy 
dzisiejszej nocy wypuścili jeszcze czterech zakładników i „prolongowali” termin 
o dalsze 48 godzin. Jak wyjdą z tej komedii organizatorzy tej hecy? Czy osiągną 
swój cel, jakim jest skompromitowanie „Solidarności”, antykomunistycznych stacji 
radiowych i Reagana, bo taki jest ich zamiar. Kto to jest ów pułkownik Wysocki, tak 
hojnie udzielający wywiadów? Czy w prostej linii potomek Wysockiego z Powstania 
Listopadowego?
 9.IX Terroryści w Bernie żądają już tylko samochodu i bezkarności. 
Czyżby ich mocodawcy uznali, że zadanie zostało wykonane? Nie udało się wpro-
wadzić do Szwajcarii swojej grupy specjalnej, która przy odbijaniu zakładników 
mogłaby postarać się o zlikwidowanie „terrorystów”. Szwajcarzy okazali się za mą-
drzy, by dać się nabrać na takie plewy. Co to za groźni terroryści, którzy „przeoczy-
li” jednego sekretarza ambasady, ukrywającego się do wczorajszej nocy w jednym 
z pomieszczeń ambasady? Po godz. 10.00 skończyła się farsa z terrorystami. Wyszli 
z zakładnikami, po wywaleniu drzwi przez policję szwajcarską. Teraz poczekamy na 
szczegóły.
 10.IX Rozgorączkowany wzrok, przyśpieszony krok, to żony górników 
szybko mijają mnie w drodze do kiosku kopalnianego, do którego „rzucili” chyba 
tonę kurczaków bez kartek. Mnie to nie wzrusza, bo po pierwsze to nie dla emery-
tów, a po drugie skąd tu brać pieniądze, a po trzecie… niepatriotycznie zjadać wię-
cej mięsa niż to, które państwo uznało za wystarczające dla nas, zanikającej części 
społeczeństwa i do tego jeszcze nieproduktywnej. Jarmark pod kioskiem trwał od 
godz. 11.00 do 17.00.
 13.IX Mija dziewięć miesięcy wojny z narodem. Ogólna apatia i zobojęt-
nienie, a może nawet gorzej: przyzwyczajanie się do tego „prowizorium”. Kościół 
Glempa śpi, tylko przemyski biskup Tokarczuk67 narobił szumu światowego swo-
im odważnym kazaniem w Częstochowie. Ostrzą sobie na niego zęby pismaki 
z Rzeczypospolitej i TVP. Co to znaczy chłopak ze Zbaraża!
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 14.IX Coraz więcej głosów za granicą o powiązaniach zamachowca na ży-
cie papieża z wywiadami bułgarskim i rosyjskim. Czyżbym miał rację, gdy 13 maja 
1981 pisałem w tym notatniku: „Światowy terroryzm? Nie ma on czasem jednego 
ośrodka inspirującego i organizującego zamęt na świecie!”
 15.IX 13 września odezwała się Nowa Huta, Wrocław i Szczecin68. Znów 
aresztowania, znów wyroki. Zapełniają się więzienia, rośnie nienawiść, a oni wyle-
wają morze farby drukarskiej na temat zgody i zaufania.

Mówi się, że w roku 1980 papież, w obliczu zagrożenia Polski inwazją wojsk 
sowieckich, zwrócił się listownie do Breżniewa, grożąc, że zrezygnuje z papiestwa 
w razie wkroczenia Rosjan do Polski, by uśmierzyć miateżników z „Solidarności”. 
Jan Józef Lipski69, zagrożony wyrokiem śmierci, przyleciał z Londynu. Witała go 
żona z córką przy „taktownej” pomocy władz przy przejściu przez cło.
 17.IX Jakby dla swoistego uczczenia rocznicy inwazji sowieckiej władze 
polskie zaaresztowały Lipskiego. Chociaż nie we wszystkim zgadzam się z KOR-
em, trudno nie pochylić czoła przed bohaterskim zachowaniem się Lipskiego.

We wczorajszym oświadczeniu Kiszczaka w sejmie znalazła się „rewelacja”: 
Kiszczak zdradził, że w maju wystąpił z propozycją rozmów do ukrywającego się 
Bujaka. Bujak odmówił, chyba że zniesiony zostanie stan wojenny. Chcieli wbić 
klin między Wałęsę, który w ogóle nie chce rozmawiać z janczarami Moskwy, a kie-
rownictwo podziemnej „Solidarności”. Sztuczka nie udała się, chociaż wciągnięta 
w to była hierarchia Kościoła.
Sołżenicyn70 w liście skierowanym do Akademii Szwedzkiej proponuje kandydaturę 
Wałęsy do nagrody pokojowej Nobla. (…)
 19.IX Wobec ataków na biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka za 
jego kazanie w Częstochowie, odczytano dzisiaj w kościele w Biskupicach (naszej 
parafi i) cały tekst owego kazania, by ludzie wiedzieli, w czym rzecz. Główna myśl 
to ostrzeżenie pod adresem „braci bijących”. Przypomniał im, że w czasie wojny 
znajdowali się nawet Niemcy, którzy odmawiali wykonania rozkazów znęcania się 
nad Polakami. Soldateska w Polsce naprawdę przybiera rozmiary, nad którymi trze-
ba się zastanowić. Generał Adolf powoli zarabia sobie na reputację wieszatiela. To 
chamskie bicie w wykonaniu zomowców niczego dobrego im nie wróży. Polacy nie 
lubią być bici… I znów przypadkowo wysłuchałem „Loranca z okienka”. Dzielił się 
wrażeniami z otrzymanej korespondencji. Dwa listy były mocne: jeden zaczynający 
się od słów: „Gdy pan zaczyna mówić, otwiera mi się nóż w kieszeni” i drugi o po-
grzebie Gomułki: „Kto to będzie płacił za ten spęd ludzi do Warszawy”. Jeszcze raz 
błysnął Loranc arogancją semicką. (…)
 26.IX Niepokojące wieści o stanie zdrowia Wałęsy, trutego jakimiś środ-
kami psychotropowymi, dodawanymi do posiłków. (…)
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 29.IX Wzmaga się kampania przeciwko „Solidarności”, którą chyba za-
mierzają rozwiązać z początkiem października, bo zwołują posiedzenie tzw. sejmu. 
 Coś niecoś z biskupickiej obyczajowości: pomimo upływu 43 lat od wybu-
chu wojny, sklepy wciąż mają swoje fi rmy przedwojenne. W rozmowach tutejszych 
ludzi, i to nie tylko starszych, sklep spożywczy PSS (Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców) jest „U Gabora”, mięsny „U Orzechowskiego”, restauracja Beskidzka 
„U Urbana”.
 1.X W Tygodniku Kulturalnym w artykule „Historię znać i pojmować” 
autor zadał sobie ciekawe pytanie, ale wstrzymał się przed daniem odpowiedzi. 
Oto ono: „Dlaczego usunięto historię ze szkół zawodowych? O co właściwie cho-
dzi przy podejmowaniu takich decyzji? Czym się kierowano, że w okresie Polski 
Ludowej przeprowadzono łącznie dziesięć reform programowych w nauczaniu hi-
storii? Dlaczego tak usilnie, zwłaszcza poczynając od lat siedemdziesiątych, maso-
we środki karmiły płaską rozrywką, a tak mało miejsca przeznaczano na prezentację 
dziejów ojczystych?” Jako odpowiedź podajmy tylko to, że w ZSRS uprawia się od 
lat kult historii Rosji.

13 X
II 1981 r. Łódź – grupa SB

 w
yłam

uje drzw
i siedziby regionu N
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Z

 Solidarność
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 2.X (…) Wczorajsze widowisko w TVP: spotkanie ministrów z robotni-
kami z fabryki „Waryński” w Warszawie było żenującym pokazem nieudolności 
panów (?) ministrów. Ci ludzie nie umieją rozmawiać z robotnikami! I to jest dobre: 
tak dalej, więcej takich spotkań, a sprawa nasza nieprzegrana.
 10.X Wczoraj wysłuchałem przemówienia gen. Adolfa w sejmie (w TV). 
Rozwiązano „Solidarność” i dla pucu powstały związki zawodowe. Jedyny komen-
tarz: i co dalej? Reżyserzy wczorajszego posiedzenia sejmu dobrze dobrali datę tego 
widowiska, na dzień przed ogłoszeniem kanonizacji bł. Maksymiliana Kolbego. 
Zobaczymy, co nam pokażą w telewizji.

W wyniku dojścia do władzy chrześcijańskiej demokracji w NRF w kraju 
zaczyna się akcję zastraszania nas rewizjonizmem niemieckim.

Ze smutkiem i smętkiem patrzę na powtórkę transmisji telewizji włoskiej 
z uroczystości kanonizacji bł. Maksymiliana Kolbego w Rzymie. Papież też nie pro-
mienieje radością, wisi nad nami dzień wczorajszy z jego fatalistycznym rozwiąza-
niem „Solidarności”. Obok tronu papieskiego siedział kardynał Władysław Rubin71 
(tarnopolanin).
 12.X Dziś wydawano talony na obuwie. Żeby było weselej, dokonano tego 
aktu w… sekretariacie PZPR na kopalni „Pstrowski”?

Wczoraj strajkowała Stocznia Gdańska.72 Fakt pomniejszany przez środki 
masowego przekazu w kraju. Nie widzę przyszłości w strajkach odosobnionych 
z powodów „abstrakcyjnych”. Dla masy przeciętnych ludzi, by się ruszyli, muszą 
być tylko trudności gospodarcze. Trzeba wyczekać na moment większego załama-
nia gospodarki, wtedy ruszy się.
 13.X Wczoraj zmilitaryzowali Stocznię Gdańską, z której nazwy robotni-
cy usunęli „Lenina”, wstawiając w to miejsce „Solidarność”. Generał Adolf sięgnął 
do ostatniego środka z tych, jakimi dysponuje. Następny to szarża kozaków-zo-
mowców i salwy w tłum. Dziś rano słuchałem podekscytowanego spikera radia fran-
cuskiego o wczorajszych wypadkach w Gdańsku i reakcji Zachodu na nie. Mówi się 
tylko o zmianie wariantu w polityce „kija i marchewki” (może by jej trochę znaleźli, 
ale kij w ręku społeczeństw konsumpcyjnych do czego się ograniczy, gdy budują ga-
zociąg Syberia – Europa Zachodnia?). Nie wierzę w nich: oni są w okresie wczesno-
monachijskim, używając przedwojennego określenia. Jeszcze nie gotowi, a Rosjanie 
jeszcze nie popełnili błędu Hitlera. Ale do tego dojdzie, bo tam pcha ludzkość jakiś 
fatalizm.

Tymczasem dzisiaj mija dziesięć miesięcy stanu wojennego, znów ranni, 
znów uwięzieni, znów rośnie rachunek krzywd, których obca nie wyrówna ręka, 
tylko nasza. W zamian za kartki na 2 kg mięsa kupiłem 3 kg cukru. Precz z padliną, 
niech żyje słodycz!
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Jeszcze wybuchy rozpaczy w Krakowie i Wrocławiu…73 Chyba na tym 
skończą się protesty. Przedwczesny wybuch strajku w Stoczni Gdańskiej sprowo-
kował militaryzację stoczni i w ten sposób zaszkodził ewentualnemu strajkowi, 
zapowiedzianemu na 10 listopada. Trzeba czekać na trudności gospodarcze, które 
wyprowadzą z równowagi ludzi, przyzwyczajonych już do „pobierania” w sklepach 
towarów na kartki.

Jeszcze raz Norwegowie, którzy w czasie wojny wyprodukowali Quislinga, 
pokazali swoją skandynawską twarz: nie przyznali nagrody Nobla Wałęsie, robot-
nikowi więzionemu w państwie, w którym rządzi „proletariat”. Jak tu walczyć o za-
chowanie przy życiu zachodniego świata i jego kultury, mając takich tchórzliwych 
(jeżeli nie zdradliwych) sprzymierzeńców na tym właśnie Zachodzie?
 14.X Jeszcze jedna ofi ara WRON-y, tym razem w Nowej Hucie zginął od 
kuli zomowca robotnik74. Krokodyle łzy wylewa telewizja w Dzienniku wieczor-
nym. Oczywiście winni są „inspiratorzy”.
 16.X Jeszcze w tym miesiącu nie udało się kupić kawy (przy zamianie 
kartek na wódkę), cukierków nie ma nawet na lekarstwo, czekolady dla dzieci rów-
nież nie ma, są cukierki czekoladowe w zamian. Zapowiadają na przyszły miesiąc 
obowiązkowe wykupienie 1 kg mięsa wołowego z kością. Powoli zaczyna psuć się 
mechanizm reglamentacyjny.
 18.X Przechodziłem obok miejscowego probostwa i uderzyła mnie kolejka 
ludzi czekających na wydawanie darów zagranicznych. Ciekawy zestaw ludzi, wcale 
nie wyglądali na potrzebujących pomocy. To jest właśnie ta druga strona medalu 
– fi lantropijna demoralizacja ludzi, którzy zatracają (jeżeli mieli) resztki godności 
osobistej w pogoni za „żarciem”. I gdzie tu jeszcze do głodu, jakiego myśmy zaznali 
w czasie wojny.

Do nowych związków zawodowych na kopalni „Rokitnica”, przy kilkuty-
sięcznej załodze, zapisało się do dzisiaj aż 68 górników.
 19.X Na „apel” sąsiadki z parteru pobiegłem na kopalnię, gdzie w kiosku 
sprzedawali górnikom po 1 kg margaryny bez kartek, jedynie za okazaniem prze-
pustki, bo górnicy zastrzegli sobie, żeby nie sprzedawano nikomu spoza branży. Do 
czego dochodzi egoizm tych ludzi najlepiej zarabiających i najlepiej zaopatrzonych. 
Jak daleko odbiegli od tych czasów „Solidarności”, kiedy panował ludzki duch na 
kopalni. I tu notujemy regres moralny: udało się WRON-ie kupić górników i obu-
dzić w nich najniższe instynkty. Mnie poratował sąsiad, który wypożyczył mi prze-
pustkę. Czy mam mieć wyrzuty sumienia? 
Ludowa milicja przygotowuje się do pogrzebu robotnika zabitego w Nowej Hucie. 
Jedno zdanie, a w nim trzy symbole najlepiej oddające dzieje naszych dni: „ludo-
wa”, robotnik, Nowa Huta.
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 20.X Przeżyliśmy pogrzeb piętnastej ofi ary generała Adolfa Jaruzelskiego 
w Nowej Hucie.
 Przykład sprzedaży wiązanej w systemie komunistycznym: na kopalni 
sprzedawano górnikom ekstra 2 tony margaryny, nie było papieru do opakowania 
sprzedawanego towaru, więc górnicy wykupili w sąsiednim kiosku „Ruchu” wszyst-
kie dzienniki, nie wyłączając tygodników (po 20 zł).Te ostatnie w tym tygodniu nie 
zostały zwrócone przez kioskarkę, jako niewykupione, po raz pierwszy w jej prakty-
ce, właśnie dzięki… margarynie. Trzeba by tę praktykę podsunąć szefom propagan-
dy partyjnej. Mam już nawet pomysł na hasło 
„Margaryna w służbie prasy partyjnej”.
 26.X Przyniosłem kartki żywnościo-
we na listopad, wskazujące na to, że sytuacja na 
rynku mięsnym pogarsza się. Z miesięcznego 
przydziału dwuipółkilogramowego należy 
wybrać 70 dag mięsa wołowego lub cielęcego 
z kością. Wskazuje to na to, że coś z hodowlą 
nie tak, jak by sobie życzyli nasi ekonomowie.
 30.X W otaczającym nas świecie, 
mimo cudownej wprost pogody jesiennej, 
nie ma spokoju. Ten „Ucho-dupa” człowiek, 
rzecznik prasowy generała Adolfa, znów się za-
produkował na konferencji prasowej, wzywając 
korespondentów zagranicznych z Zachodu i ich rządy, by nie zachęcały Polaków do 
strajku ogłoszonego na 10 listopada75. W ogóle w prasie, której nie kupuję (od cza-
su do czasu znajoma kioskarka wypożycza mi do przeglądnięcia) prowadzona jest 
śmieszna akcja odgrażania się Stanom Zjednoczonym. Kto to grozi? Bankrut, nie-
mający pieniędzy na spłatę procentów od zadłużenia, satelita-janczar nadużywający 
terminu „suwerenność”. „My, suwerenni, nie pozwolimy, by nam ktoś wtykał nos 
w nasze sprawy!” A jakże! Rzygać się chce, gdy człowiek ogląda tych pachołków na 
obcym żołdzie, panoszących się w Polsce, wykręcających ten nasz język, zmieniają-
cych semantykę: wolność, suwerenność, niepodległość, demokracja, sprawiedliwość 
itd. Słowa, symbole plugawione codziennie milion razy…
 31.X Prymas Glemp, jeżeli wierzyć radiu amerykańskiemu, którego słu-
chałem dziś rano o 5.0055, oznajmił, że Kościół polski jest przeciwko strajkowi 
„Solidarności” ogłoszonemu na 10 listopada. Nie tędy droga, takie publiczne enun-
cjacje są niepotrzebne, zapadają w pamięć narodu i mogą być kiedyś wykorzysty-
wane przeciw Kościołowi. Lepsze jest dyplomatyczne milczenie, bo inaczej można 
się w końcu znaleźć w szeregach „Proncia” (PRON)76. Ja nie wróżę powodzenia 
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akcji strajków. Na to ludzie nie pójdą, bo ludzie wykrzyczeli i „wywzruszali się” 
swoją odwagą na różnego rodzaju manifestacjach na przestrzeni wielu miesięcy 
przed 13 grudnia 1981 r. Tylko krach gospodarczy może coś zmienić i temu celowi 
trzeba pomagać. Polak, jak głodny, to zły. I tylko złością można coś zrobić w kraju 
rządzonym przez ZOMO. Dziwne myśli w międzynarodowym dniu oszczędności. 
Zamierzali uciąć nam przydział margaryny na miesiąc listopad z dwóch kostek „na 
ryło” do półtorej (375 gramów), ale widocznie po „konsultacji” z narodem doszli do 
wniosku, że trzeba jednak dać dwie kostki. (…)
 3.XI Wczoraj minister ludowego rządu obiecał nam, Polakom, na Boże 
Narodzenie A.D. 1982 dodatkowo do kartek, po 1 kg cukru, 300 gram proszku do 
prania i po jednym mydełku. Niech potomność wie, czego dosłużyli się obywatele 
państwa, które do niedawna szczyciło się miejscem wśród dziesięciu potęg gospo-
darczych świata!!! Komentarz zbyteczny, choć aż się prosi, by wylać trochę żółci, ale 
lepiej zatrzymać ją na właściwą okazję.
 6.XI Jak wynika z obrad biura politycznego PZPR, partia obawia się 
bardziej o wynik strajku 10 listopada aniżeli ja. Czyżby mieli lepsze informacje? 
A może im zależy na tym strajku, który stłumiony przysłuży się przedłużeniu 
stanu wojennego (piszę to ze stanowiska interesu partii). Ważniejsze niż to są ataki 
na Kościół, już nawet niezakamufl owane. One są wskaźnikiem usztywnienia się 
Kremla wobec papieża. Temu trzeba będzie przypatrzeć się. A Breżniewowi, według 
mojej prognozy, pozostało jeszcze 55 dni życia…
 9.XI Roztrząsaliśmy możliwości powodzenia jutrzejszego strajku 
z Józiem Sperlingiem, który twierdził, że we Wrocławiu będzie „większy ruch”. Inni 
to samo mówią w odniesieniu do Krakowa, Nowej Huty, a nawet Katowic. Ja jednak 
widzę te rzeczy inaczej, nie ulegam nastrojom.

Wczorajsze spotkanie prymasa Glempa z generałem Adolfem zostało wy-
reżyserowane zgodnie ze scenariuszem WRON-y, na dwa dni przed ewentualnym 
strajkiem, ogłoszonym przez „Solidarność”. Za cenę wizyty papieskiej sprzedana 
została „Solidarność”. Czyżby Glemp był tak ślepy, że dał się wykołować drugi raz? 
Genialne pociągnięcie Rosjan w przededniu rozpoczęcia się kolejnej rundy spotka-
nia w Madrycie. Dziś papież kończy pielgrzymkę w Hiszpanii. Jak na jeden dzień, 
to zdarzeń dosyć. Zdaje się, że strajk się skończył zanim mógł się rozpocząć.
 10.XI Godz. 6.00 rano. Jeszcze nie słychać triumfalnych zapowiedzi 
o druzgocącym zwycięstwie nad „Solidarnością”, ale niedługo usłyszymy, a tym-
czasem snuję refl eksje nad krokiem Glempa. Obawiam się, że będzie on poczytany 
za klin wbity między Kościół a robotników (naród), który umożliwi WRON-ie 
rozprawienie się z trzecim partnerem „porozumienia”. Obym się mylił, ale znaki na 
niebie i ziemi wskazują na to. O godz. 12.00 radio krajowe w dzienniku mówiącym 
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o pracy w różnych zakładach starannie ominęło takie duże zakłady, jak stocznia, 
huty w Warszawie, Katowicach oraz całe obszary Dolnego Śląska. Nie zapomnieli 
o… Białymstoku. Cóżby to miało znaczyć? Że na trąby triumfu jeszcze za wcze-
śnie? Czy coś się jednak ruszyło? Dupa-Urban twierdzi na konferencji prasowej, że 
strajk nie powiódł się77.
 11.XI Słuchałem Radia Swoboda o godz. 5.00 rano, które snuło przypusz-
czenia o tym, co oznaczał wczoraj zmieniony program telewizji i radia sowieckiego 
oraz pojawienie się spikera w czarnym ubraniu. Zazwyczaj, zgodnie z chińskim 
ceremoniałem, obowiązującym w kraju zwycięskiego proletariatu, oznacza to, że 
jakiś członek hierarchii „wykitował”. Tylko kto? Kirilenko78, Pielsze79 czy Breżniew? 
Radio krajowe milczy na ten temat, ponieważ jest „suwerenne” i czeka na prikaz 
z Moskwy. W każdym razie do godz. 8.00 rano nic w tej materii nie powiedziało. 
A pragnie dusza jakiejś dobrej wiadomości z Moskwy, z Kremla, ale obawiam się, 
że to jeszcze nie tym razem usłyszymy pienia żałobne na cześć wielkiego Leonida. 
Aż się prosi, by uczcić drugą rocznicę zatwierdzenia „Solidarności”, no i dzisiejszą 
rocznicę odzyskania niepodległości, takim wydarzeniem pogrzebowym.

Gdy o godz. 11.00 wróciłem z zakupów, radio krajowe podało wiadomość 
o śmierci Breżniewa. W pierwszej chwili pomyślałem sobie o mojej prognozie 
uczynionej 2 stycznia br., a potem w przeddzień rocznicy bolszewickiej 6 listopada, 
kiedy liczyłem, że zostało Breżniewowi jeszcze 55 dni i chciałem, by się moje życze-
nia spełniły. Druga myśl – po cholerę śpieszył się Glemp do ugody z gen. Adolfem 
Jaruzelskim, nie mógł poczekać jeszcze parę dni, widząc, jak na trybunie w Moskwie 
7 listopada sunął się cień Breżniewa, a za nim jego kostusia? Trzecia myśl – czy jest 
godniejszy sposób uczczenia drugiej rocznicy „Solidarności” i rocznicy odzyska-
nia niepodległości? Schodzi ze sceny drań, w chwili gdy jego imperium, do którego 
potęgi tak wiele się przyczynił, gotowało się do skoku na świat. Jeżeli jego następcą 
zostanie marszał Ustinow80, gotujmy się do wojny, tzn. podróży ultrakosmicznej. 
Generał Adolf powiedział, że Polska straciła wielkiego przyjaciela. Wolno jemu tak 
myśleć, nowoczesnemu janczarowi. My mamy inne zdanie o człowieku, który stwo-
rzył teorię o ograniczonej suwerenności i był pogromcą „Solidarności”.

Sensacja goni sensację: o godz. 17.00 TV podała wiadomość o uchyleniu 
internowania Wałęsy. Co oznaczy podpis Wałęsy na jego oświadczeniu „kapral 
Wałęsa”??? Chyba nie zapowiedź uległości kaprala wobec generała. Po płaczliwej 
korespondencji Snarskiego z Moskwy (nóż otwierał się sam w kieszeni, gdy słucha-
łem tego bydlaka-faryzeusza) bomba w postaci zwolnienia Wałęsy. Czego to my już 
dzisiaj nie usłyszymy? Do końca dnia jeszcze tyle godzin.
 12.XI Gdy piszę te słowa, dochodzi głos spikera telewizji, mówiący 
o zwolnieniu Lecha Wałęsy z internowania. Co wyjdzie ze spotkania kaprala 
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z generałem? No i Rosja ma swego nowego cara, którym został szef tajnej policji 
Andropow81, zgodnie z moskiewską tradycją. Szybko uwinęli się z wyborem, zapro-
ponował go faworyzowany przez Breżniewa i wyznaczony przez niego na następcę 
Czernienko82.
 13.XI Mija jedenasty miesiąc stanu wojennego. Jak dramatycznie poto-
czyły się wypadki w ostatnich dniach. Układają się we wzór przychylnej sytuacji 
dla WRON-y. No, bo spotkanie z Glempem, które wygrał – jak się teraz okazuje 
– generał Adolf, zgoda na przyjazd Papieża dnia 18 VI 1983 za potępienie strajku 
i zneutralizowanie Wałęsy, kaprala Wałęsy, niepotrzebnie wywołany strajk.

Patrząc na sytuację zaopatrzeniową, nie mogę wyjść z podziwu. Jak to jest, 
że w roku ubiegłym na przykład masło było sprowadzane z zagranicy i odczuwało 
się braki, dziś leży na półkach i można je dostać o każdej porze dnia, pomimo usta-
nia importu. Nie ma zakłóceń w dostawach mięsa do sklepów, kolejki nie za długie, 
czasami prawie że ich nie ma i też w ubiegłym roku były dostawy z zagranicy, dziś 
tak jak z masłem opierają się wyłącznie na dostawach krajowych. Można by mnożyć 
przykłady: był czas przed grudniem 1981, kiedy straszono, że zabraknie chleba, dziś 

chociaż narzekają na chłopów, że nie dostarczają zboża, chleba jest pełno i to nawet 
w różnych gatunkach. Na pewno drożyzna zrobiła swoje, wyeliminowała spory od-
setek ludzi z tej strony lady sklepowej, ale to nie tłumaczy wszystkiego. Dziś widać 
jak na dłoni, że sytuacja rynkowa sprzed 13 grudnia 1981 była sterowana i reżysero-

Komunistyczny plakat propagandowy z końca 1982 r.
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wana: straszono głodem i chłodem, stwarzano pozory tragicznej sytuacji na rynku, 
by uzasadnić swoje wejście ze stanem wojennym. Dziś używa się tego jako argumen-
tu: widzicie, gdyby nie my, to już dawno wielu z was nie przeżyłoby poprzedniej 
zimy, nie mówiąc nic o ofi arach wojny domowej, do której nie dopuściliśmy! Aha! 
Wciąż nie daje mi spokoju „casus Wałęsa”. Dlaczego zgodził się opuścić Arłamowo 
(tuż przy obecnej granicy z sowietami) bez podniesienia choćby palca w sprawie 
wypuszczenia kolegów pozostających w obozach internowania? To tak niepodobne 
do niego! Dlaczego napisał 8 listopada list do generała Adolfa, na dwa dni przed wy-
buchem zapowiadanego strajku? Nie można przypuszczać, że nie znał daty wybu-
chu strajku, skoro słucha radia krajowego, a ono od dłuższego czasu robiło reklamę 
tegoż strajku? Dlaczego żona jego, która odjechała z Arłamowa, nic nie wiedziała 
o jego rychłym zwolnieniu? Czy Papież jest całkiem zgodny z tym, co zrobił Glemp 
8 listopada? Czy uważają, że pielgrzymka Papieża w przyszłym roku (jeżeli w ogóle 

dojdzie do skutku) będzie powtórzeniem sukcesu pierwszej wizyty w Polsce? I że 
warto było za ten miraż kiedyś zapłacić już teraz konkretną cenę, jaką jest zabicie 
„Solidarności” i co za tym idzie, pogrążenie narodu w całkowitej frustracji? Czy 
stało się coś na arenie polityki międzynarodowej, o czym w tej chwili nie wiemy, co 
może usprawiedliwić takie pociągnięcie polityki watykańskiej? Oto pytania w dniu 
kończącym okres jedenastu miesięcy stanu wojny z narodem.(…)
 14.XI Wczesnym rankiem Voice of America podało informację o wywia-
dzie Wałęsy, którego udzielił tuż przed opuszczeniem Arłamowa. Chce porozu-

W Warszawie 1 maja 1982 r. nie doszło do zamieszek, demonstracja „Solidarności”
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mienia z WRON-ą, ale nie na kolanach, i dalej, że jest taki sam, jaki był przed 
internowaniem. Ale wciąż jego żona nie wie, gdzie się podziewa, pomimo że minęło 
dość czasu od chwili jego zwolnienia, by trafi ł do domu w Gdańsku. Równocześnie 
reżyserzy z WRON-y wczoraj wieczorem zapowiedzieli, że zwołane zostanie po-
siedzenie „sejmu” 13 grudnia. Rzucają miraż odwołania stanu wojennego. Jeszcze 
jedna forma nacisku, tym razem na Wałęsę, jeżeli on jest naprawdę na wolności.

W deszczowy wieczór przeszedłem się ulicami Biskupic, by zrobić „inspek-
cję” iluminacji z okazji jutrzejszej procesji. Nie przedstawiało się to najlepiej, może 
około 40 procent mieszkań było oświetlonych. Zastanawiając się nad niewielką 
liczbą wykazujących zainteresowanie, doszedłem do wniosku, że w tej części Polski, 
która przed rokiem 1939 należała do Niemiec, kult Matki Boskiej Częstochowskiej 
nie jest tak popularny, jak w innych dzielnicach Polski. Drugi powód to słaba obsada 
parafi i. Nie wiem, czy i w Kościele czasem nie działa prawo negatywnej selekcji. Na 
7 tysięcy parafi an, tylko około 1700 uczęszcza w ogóle do kościoła. Jeszcze w latach 
1956–1964, gdy parafi ę mieli oo. jezuici, sprawy przedstawiały się inaczej, widoczna 
była praca i jej owoce, myślę o pracy duszpasterskiej.
 15.XI Mgła tak gęsta, że można by ją krajać nożem. (…)

Radio krajowe milczy na temat Wałęsy, który wreszcie wczoraj w nocy 
dotarł do swego domu w Gdańsku po trzydziestu sześciu godzinach podróży 
z Bieszczad. Ale o tym dowiedziałem się z porannego dziennika Głosu Ameryki 
w języku angielskim, bo w języku polskim niemożliwe jest coś usłyszeć poprzez 
jazgot zagłuszania.

O naszym Papieżu nie można powiedzieć, że brak mu konceptu w stwa-
rzaniu precedensów. Tym razem wysłał swojego osobistego przedstawiciela (osobę 
świecką) na pogrzeb Breżniewa do Moskwy.(…)

O godz. 18.50 przejechał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej aleją świateł 
od płonących świeczek i zniczów. Jaka różnica w porównaniu z przejazdem sprzed 
piętnastu lat, znacznie więcej dekoracji, znacznie więcej ludzi i świateł. Niesamowite 
wrażenie i przeżycie. Cisza, świeczki w rękach ludzi, którzy na klęczkach przywitali 
przejeżdżającą kopię obrazu częstochowskiego.
 18.XI Dopiero rano zdjęliśmy dekoracje, jako że w tym czasie kopia obra-
zu opuściła teren diecezji opolskiej.

W sąsiedztwie zmarł górnik, członek PZPR. Gdy jego żonie Ślązaczce za-
proponowano, że jako partyjnemu urządzą mu bezpłatnie pogrzeb z ceremoniałem 
świecko-partyjnym, wdowa odmówiła i pochówek był katolicki. Już niejeden partyj-
ny uciekł po śmierci z partii.
 19.XI Wałęsę chcą zepchnąć w niepamięć narodową. Ofi cjalnie lekce-
ważą go, uznają go słowami Dupy-Urbana za „byłego przewodniczącego byłej 
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Solidarności, człowieka nieszkodliwego”. Ja bym tak szybko nie grzebał takich ludzi 
jak Wałęsa w takich czasach jak nasze.
 23.XI W tramwaju wyczytałem komuś przez ramię o wizycie generała 
Adolfa u rodziców zabitego przez ZOMO robotnika w Nowej Hucie, po której 
zaraz odwiedził jednostkę ZOMO. Czy ten człowiek ma poczucie taktu? Tylko 
niedźwiedź może się tak zachować, przecież na nim spoczywa odpowiedzialność za 
zamordowanie robotnika.
(…) Spędziłem godzinę w kolejce za kartkami żywnościowymi na grudzień. 
Obdarzono nas na Święta Bożego Narodzenia dodatkowymi 300 gramami proszku 
do prania, 1 mydełkiem i 1 kg cukru. Równocześnie szerzą się plotki, że od 1 stycz-
nia 1983 zniosą reglamentowaną sprzedaż proszku i mydła na kartki. Poczekamy, 
zobaczymy.

Frasyniuka z „Solidarności” Wrocław skazano na 6 lat więzienia. Przewo-
dniczący trybunału uzasadnił niski (sic!) wymiar kary młodością, sytuacją rodzinną 
i tym, że Frasyniuk należał do umiarkowanego skrzydła „Solidarności”. Powtarza 
się historia z faryzeuszami. Trudno znaleźć więcej faryzeuszostwa niż w jednym 
zdaniu uzasadnienia wyroku PRL-u.
 29.XI Katastrofa górnicza w kopalni „Dymitrów” w Bytomiu, która po-
ciągnęła za sobą tak wiele ofi ar, przypomniała o zbliżającym się święcie górników, 
dniu św. Barbary. Tradycja to okrutna, ale nie ma roku, żeby przed 4 grudnia nie 
zdarzyła się jakaś katastrofa pod ziemią. Wczorajszy dzień, 23 listopada 1982, jest 
potwierdzeniem tego „zwyczaju”. Nie zgodził się minister górnictwa gen. pilot 
Paszkowski na urządzenie mszy św. na terenie kopalń w dniu święta górniczego. Tak 
się zdobywa wiarygodność i szacunek górników, którzy swoją niebezpieczną pracą 
podtrzymują w tej chwili ów reżim. Pójdą jednak górnicy w swych mundurach i ze 
starym sztandarem (sztandar internowanej „Solidarności”), zwartym szeregiem do 
miejscowego kościoła. Na osiedlu górniczym Rokitnica mszę celebrować będzie 
opolski biskup Antoni Adamiuk.

Zwolnili około trzystu członków „Solidarności” z obozów dla interno-
wanych. Idą całą parą przygotowania do zawieszenia stanu wojennego. Mówi się 
o dacie 13 grudnia 1982. Komunistyczny reżyser w Moskwie wybrał sobie tę datę. 
A z drugiej strony, jak strasznie szybko zleciał ten feralny rok! Bilans jego chyba 
będzie jednym z najgorszych w naszych dziejach, jeżeli okaże się, że udało się im 
wyprać Polaków z ducha Solidarności.
 2.XII A tymczasem WRONA wypowiedziała wojnę artystom teatral-
nym, telewizyjnym i radiowym, którzy od 13 grudnia 1981 skutecznie sparaliżowali 
całe życie artystyczne (teatralne) w kraju. Żałosna działalność TVP dobitnie świad-
czy o skuteczności bojkotu.
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We Włoszech aresztowano Bułgara związanego z zamachem na życie Papieża 
13 maja 1981 r. Wyłażą powiązania z centralnym ośrodkiem terroryzmu w Moskwie. 
14 maja 1981 pisałem w tym notatniku: „Diabelski plan, zbyt doskonale przygo-
towany, by mógł się udać. Papież ze stygmatem cierpienia, to dopiero będzie siła 
moralna, która przezwycięży piekielne bramy Kremla”83.
 3.XII U progu końca roku ciekawa statystyka wykorzystania kartek żyw-
nościowych, która w dużej mierze tłumaczy zmniejszanie się kolejek pod sklepami, 
„regularność i uspokojenie zaopatrzenia”. Otóż według ministra Krasińskiego: 35 
procent ludności nie wykorzystuje przydziału artykułów produktów zbożowych, 
26 procent mąki, 20 procent mięsa i wędlin, 12 procent masła, 23 procent alkoholu, 
22 procent papierosów, 16 procent margaryny i smalcu. Patrząc na te cyfry, jest nad 
czym podumać, jeżeli się pamięta, ile przebieramy nogami na granicy minimum 
biologicznego.

Jutro rano, jak niesie cicha wieść podawana z ust do ust, o godz. 7.00 formuje 
się na terenie kopalni pochód do kościoła na mszę św. z okazji święta górniczego, 
patronki górników św. Barbary.
 4.XII W polityce sytuacja, którą ja nazwałbym patową. Zbliża się 13 grud-
nia, w którym to dniu mają zamiar zawiesić, a nie odwołać, stan wojenny. Wyglądają 

na zadufanych w sobie, ale wydaje mi się, że 
blefują. Nawet te ataki na Amerykanów, od-
grażanie się Reaganowi, to też blef w mar-
nym wykonaniu. Zawieszenie stanu wo-
jennego będzie tylko zmianą terminologii. 
Utrzymają wszystkie rygory ułatwiające im 
rządzenie krajem i powrót, gdy to uznają za 
korzystne, do stanu wojennego.

Przeczytane w prasie tygodniowej: 
Gdy Grudniowi84 z willi w Katowicach wy-
nosili „wypożyczone” meble pochodzące 
z pałacu w Pszczynie, to wołał do robotni-
ków ze swego balkonu: wszystkiego może-
cie mnie pozbawić, ale komunizmu z serca 
mi nie wydrzecie. Nic dodać, nic ująć.
 5.XII Energetyka zrobiła nam 
prezent na św. Mikołaja: wręczono nam 

czeki na opłaty za prąd: 902 zł za dwa miesiące. W dalszym ciągu na poczcie nadaje 
się paczki otwarte, następnie pakowane w obecności urzędniczki. Jak śmieszni są ci 
potężni WRON-owcy, którzy obawiają się paczek żywnościowych. 
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 Tymczasem rozpętali burzę propagandową przeciwko Stanom Zjedno-
czonym, „grożąc” im zerwaniem stosunków dyplomatycznych. Znów chłopak na 
posyłki – demokracja ludowa, robi brudną robotę za swojego mocodawcę z Moskwy. 
Równocześnie pieją z zachwytu, że wkrótce zniesiony zostanie stan wojenny. Kogo 
oni chcą nabrać na te plewy? Już się okopali we władzy niemal absolutnej przy po-
mocy „uchwalonych przez polski parlament” ustaw różnego rodzaju, które dają im 
jeszcze większą swobodę manewrowania zmęczonym narodem (dzięki pozorom 

legalizmu, demokracji itp.), aniżeli dawał im stan wojenny, stawiający ich w niewy-
godnej pozycji wobec dłużników na Zachodzie.
 7.XII Szczególny rodzaj konsultacji z narodem mogłem obserwować 
dzisiaj. Otóż do kiosku rzucili proszek do prania, bez kartek, w cenie 170 zł (średnio 
o 70 zł drożej od reglamentowanego). Ociekający forsą górnicy po Barbórce w mig 
wykupili proszek po nowej cenie. Pójdą sygnały do Warszawy o wynikach tej swo-
istej konsultacji, tak więc wkrótce dowiemy się o zniesieniu reglamentacji proszku 
do prania i o nowych cenach.
 8.XII Trąbią na temat zawieszenia stanu wojennego na wszystkie strony, 
głosy i możliwości. Wygląda to na to „weźcie mnie spod niego, bo zabiję jego”. 

N
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 Egocentryk Rakowski produkuje się w telewizji, przygotowując sobie 
grunt (w swoim przekonaniu) do objęcia stanowiska premiera, a może pierwszego 
sekretarza.
 9.XII W wyniku skutecznego bojkotu artystów, telewizja robi bokami. 
Nie ma na czym oka zawiesić. Podoba mi się świat artystyczny, który sobie nic nie 
robi z gróźb Srakowskiego.
 10.XII Zbliża się zapowiadana data 13 grudnia, a wraz z nią zawieszenie 
(nie odwołanie) stanu wojennego. Na pewno nikt nie wyobrażał sobie scenerii, w ja-
kiej to miało się odbyć. Eter i prasa pełne są prób podsumowania, robienia bilansu 
ostatniego roku, który właściwie już przeszedł do historii. Ja uważam, że będzie 
to jedna z najciemniejszych kart naszej historii, pomimo zagłuszającego jazgotu 
propagandowego janczarów bolszewickich. Nadrabiają minami, dmą w trąby zwy-
cięstwa, przytaczając, ile to węgla wydobyli górnicy itp., ale sam fakt, że się rozpa-
truje tylko zawieszenie, a nie zniesienie stanu wojennego, nie oznacza tylko różnicy 
w słowach, ale jest przyznaniem się do klęski. A zresztą kto wie, czy dojdzie do tego 
zawieszenia, skoro im ta wojna z narodem przypadła do gustu, co widać z min i wy-
powiedzi różnego autoramentu pułkowników, generałów ludowego wojska i men-
torów z milicji i bezpieki. Jak to jest, że my mamy tak wielu geniuszy noszących 
mundury upstrzone grubymi rzędami baretek nadanych w trzydziestym siódmym 
roku po wojnie, a znaleźliśmy się w takiej biedzie. My, jeszcze do niedawna dziesiąta 
potęga gospodarcza świata, dziś spadliśmy tak nisko, że stać nas na prezent świątecz-
ny dla narodu w postaci kilograma cukru, mydełka i proszku do prania? Doktorów, 
docentów habilitowanych, profesorów bez liku, co jeden to większy geniusz, wypo-
wiadający z miną odkrywcy prawdy oczywiste, znane nam z elementarza!

W świetle aresztowań we Wrocławiu, gdzie wpadła mała poligrafi a „Solidarno-
ści”, trudno oczekiwać, że z Wrocławia przywiozą mi coś do rozprowadzenia.
 11.XII (…) Nie skorzystaliśmy z Kaziurą z pomocy oferowanej przez pa-
rafi ę, którą wspomagają Niemcy zachodni wielką ilością paczek. Wielu zabiegających 
o tę pomoc mogłoby się bez niej obejść, unikając pewnego nawet upokorzenia. (…)

Murzyn, przepraszam, Loranc, zrobił swoje, Loranc może odejść. Może coś 
drgnie w TV, chociaż została „zmilitaryzowana” przez wyznaczenie jakiegoś puł-
kownika na wiceprezesa komitetu ds. telewizji. W każdym razie już w okienku nie 
zobaczymy tej aroganckiej mordy.
 12.XII W tej chwili przemawia generał Adolf. A więc nie zniesienie sta-
nu wojennego, a tylko przejście na wyższy stopień, a mianowicie zawieszenie stanu 
wojennego. Brzmią echa dyktatorskie: „Ja nie pozwolę… ja…, ja…” Kościół tylko 
do popisywania się w walce z przejawami zła moralnego. Nie będziemy stosować 
internowania, władza socjalistyczna nie jest zła, mściwa, będziemy amnestionować 
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w zależności od itp., itp. w tym duchu. O partii nie za dużo, za to PRON i nowe 
związki zawodowe to będzie oczko w głowie. Z telewizora płyną w tej chwili słowa 
krzepiące: wzrost produkcji rowerów, wzrost zarobków, poprawa organizacji pracy, 
nowoczesny zakład budowy obór i cielętnika… aż się w głowie kręci, mąci… I znów 
góra urodziła mysz, tak w skrócie można zamknąć wrażenia z nowej mowy generała 
Adolfa i… telewizor.
 13.XII Mija właśnie rok wojny z narodem. Kto jest winien, kto poniesie 
odpowiedzialność za ten rok wyrwany z życia narodu, gdy właśnie wyprostował się 
Solidarnością, gdy mógł zacząć marzyć, a marzenia zamieniać w czyn. W traktacie 
o winie mówi Jaspers: „W nowoczesnym państwie każdy jest czynny politycznie, 
przynajmniej przez głosowanie w wyborach lub wstrzymanie się od udziału w nich. 
Z samego sensu odpowiedzialności politycznej wynika, że nikt nie może się od niej 
uchylać. Działacze polityczni, gdy im się nie powiodło, zwykli się potem usprawie-
dliwiać. Ale w działalności politycznej taka obrona nic nie znaczy”.

I znów mowa-trawa w parlamencie. Wyskakują z pudełka marionetki, wy-
głaszają swoje role i znikają. Na to wszystko i pan Jabłoński85 wstał i podsumował 
oczywisty fałsz, że to Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. Kończę na tym, bo 
naprawdę nie ma o czym mówić. Ogólny kacenjamer.
 14.XII Pogoda jakby dopasowała się do nastroju ogólnego. Jak przewi-
dywałem, co zresztą nie było specjalnie trudne, stan wojenny hurtowy zamienił się 
na stan wojenny detaliczny. Rozmienianie wielkich nadziei na drobne: cieszcie się 
ludzie, bo już w słuchawce telefonicznej nie usłyszycie „rozmowa kontrolowana”, 
będziecie mogli nadać paczkę na poczcie bez potrzeby wtykanie w nią nosa urzęd-
nika pocztowego (który i tak nie za bardzo zaglądał do paczek) itd., itd.
 15.XII Mówi się o wycofaniu banknotów dziesięciozłotowych, na któ-
rych ludzie masowo doklejają Bemowi ciemne okulary, upodabniając go do generała 
Adolfa Jaruzelskiego.
 16.XII Rocznica krwawych zajść w roku 1970 i odsłonięcia pomnika 
w 1980 w Gdańsku. Rano słuchałem tekstu przemówienia, jakie ma dzisiaj wygłosić 
w Gdańsku o godz. 15.00 Wałęsa (jeśli go zomowcy wypuszczą z domu). Już przyszedł 
do siebie, podzielił ruch na cztery strumienie, czyli na razie zrezygnował z centraliza-
cji, która tak denerwowała jego oponentów. Zobaczymy, czy dojdzie do wygłoszenia 
tego przemówienia. Mnie się wydaje, że nie wypuszczą go z domu, gdzie w klatce 
schodowej czeka milicjant z pałą, a przed domem mercedes i „nyska”.

Z Wolnej Europy, której wysłuchałem wieczorem, dowiedziałem się, że 
czarny mercedes został wykorzystany przez bezpiekę do obwożenia Wałęsy przez 
siedem godzin ulicami Gdańska. Psioczą na Amerykanów, a przyjmują od nich 
gangsterskie metody, bo jak takie porwanie nazwać inaczej? Kogo się porywa? 
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Człowieka, który jest „osobą prywatną”, jak go określiła WRONa? Po co tyle trudu 
inwestowanego w zajmowanie się osobami prywatnymi? Jeżeli on nic nie znaczy dla 
narodu, dajcie mu przemówić, okażcie w ten sposób swą siłę i… wiarygodność!
 19.XII Wczoraj „polski parlament”, jak to oni lubią o sobie mówić, 
uchwalił zawieszenie stanu wojennego, a więc wszystko po płanu. Zawieszenie jednej 
ustawy i równoczesne rozdrobnienie jej na kilka ustawek, utrzymujących dotych-
czasowy stan z pewnymi zmianami kosmetycznymi.
 20.XII Dopiero dzisiaj kupiłem część mięsa przypadającego na grudzień. 
Obawiałem się kolejki w sklepie, a tymczasem wszędzie pustki, nie ma kupujących, 

chociaż do świąt już tylko cztery dni. Ubiegłego roku o tej porze był tłok. „Dali” 
nam po 400 gramów szynki na osobę zamiast 300 gramów roku ubiegłego. Postęp.
 22.XII Powoli zbliżamy się do końca pewnego etapu wojny z narodem. 
Generał Adolf święci triumfy w Moskwie, plamiąc mundur (nawet) ludowego woj-
ska swoją obecnością w tłumie pretorianów światowego komunizmu na moskiew-
skiej wiernopoddańczej gali. W kraju śpieszą się z przygotowaniami do amnestii 
ofi ar okresu wojennego. W sklepie niewielki ruch, nawet po karpia niewielkie kolej-
ki. Na ulicach nie widać przechodniów niosących choinki.
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 23.XII Jakże okrutnie zadrwili sobie z narodu w przeddzień Wigilii. 
Rano radio jednym tchem wypowiedziało informację o zamknięciu obozów in-
ternowania i o aresztowaniu Gwiazdy, Jurczyka, Jaworskiego86, Rozpłochowskiego, 
Rulewskiego, Modzelewskiego, Pałki87, zapowiadając wszczęcie śledztwa za działal-
ność od 1975 r. Generał Adolf wrócił z Moskwy podbudowany oklaskami, jakimi 
go tam fetowano. Tak wygląda wspaniałomyślność socjalizmu. Czy i to ujdzie im 
płazem, podobnie jak wszystkie poprzednie zbrodnie dokonane na narodzie? Jak 
długo będziemy znosić te upokorzenia z rąk pretorianów rosyjskiego imperium 
w polskich mundurach? Ale to u nas nic nowego, mieliśmy generałów napoleoń-
skich, którzy zamknęli w więzieniu Waleriana Łukasińskiego…

Z gazety kupionej przez Bożenę dowiedziałem się, że jako kombatant dosta-
nę z nowym rokiem szereg przywilejów, takich jak: 20 procent dodatku do emery-
tury, 50 procent zniżki opłat za energię elektryczną i gaz oraz bezpłatne korzystanie 
z telewizji i radia. Sursum dziadowskie corda!
 27.XII Mijają trzy lata od chwili wtargnięcia do Afganistanu „pokój 
miłujących” Rosjan. Wprawdzie nie udało się im jeszcze opanować kraju, ale też 
drugiej stronie nie udało się urządzić Rosjanom Wietnamu w Afganistanie. Już 
teraz trudno będzie zrobić z niego jeszcze jedną republikę, która „dobrowolnie” 
wstąpiłaby do ZSRS.
 28.XII Ostatnie dni roku wykorzystują dla umocnienia swej władzy. 
Legalizowanie świństwa jedno za drugim. Teraz uchwalili przekazanie majątku roz-
wiązanych związków zawodowych, w tym również „Solidarności”, nowym pociot-
kom. Takiego bezprawia w aureoli prawa jeszcze nie było. Towarzystwa kanapowe, 
jakimi przecież są nowo utworzone związki, przejmują schedę wielomiliardową. 
Teraz zacznie się przekupstwo zrezygnowanych ludzi.
 30.XII W wieczornym Dzienniku Telewizyjnym ogłoszono o zawiesze-
niu stanu wojennego, rozpoczynającego się o godz. 24.00 w nocy. Odbywa się to 
w stanie nieważkości narodowej. Ciśnie się pytanie, co dalej? Odpowiedź znajdzie 
się w sferze gospodarki, która zadecyduje o sympatiach dla reżimu. Czy warto silić 
się na zrobienie bilansu tych 332 dni, które minęły? Głęboka rana zadana narodo-
wi na miarę stłumienia Konstytucji 3 maja. I tam i tu działała ta sama zbrodnicza 
dłoń. Dwa razy podniosła się Polska, dając Europie nową ideę, dwa razy stłumili ten 
zryw Moskale. A oni wciąż walczą ze Stanami Zjednoczonymi. Jak śmieszne jest to 
pobrzękiwanie naszych szabelką, wypinanie się na wyżyny suwerenności z równo-
czesnym zaślinionym serwilizmem wobec Rosji. To jeszcze gorsze niż śmieszne, to 
żałosne.
 31.XII Jeszcze kilkanaście godzin tego roku. Nie widać objawów wzmo-
żonego ruchu na ulicach, w sklepach w związku ze zbliżającym się sylwestrem…

Glaukopis 07_CS2.indd   86Glaukopis 07_CS2.indd   86 2007-02-06   15:56:402007-02-06   15:56:40



Archeologia pamięci

87

Przypisy:

1 Józef kardynał Glemp (ur. 1929). W latach 1967–1979 osobisty sekretarz Stefana kardynała 
Wyszyńskiego, prymasa Polski. 1979 mianowany biskupem diecezjalnym warmińskim. 7 lipca 1981 
mianowany arcybiskupem metropolitą warszawsko-gnieźnieńskim, a 18 września 1981 Prymasem 
Polski. 1983 kreowany kardynałem w Rzymie. Od 1992 arcybiskup metropolita warszawski.
2 Stefan Wyszyński (1901–1981). Od 1930 profesor prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym 
Seminarium Duchownym we Włocławku. Kapelan AK. 1946–1948 biskup lubelski. 1948 arcybi-
skup gnieźnieński i warszawski, Prymas Polski, od 1953 kardynał. Aresztowany w 1953, więziony 
w Rywałdzie, Stoczku, Prudniku i Komańczy, uwolniony w X 1956. Inicjował ruch odnowy ducho-
wej społ., w sierpniu 1956 doprowadził do Jasnogórskich Ślubów Narodu. W połowie lat 60. wraz 
z Episkopatem Polski zwrócił się do biskupów niemieckich z gestem pojednania narodów polskie-
go i niemieckiego. Organizował życie religijne i współtworzył nowe diecezje na Ziemiach Zach. 
1980–1981 mediował między „Solidarnością” a komunistycznymi władzami.
3 Stanisław Kania (ur. 1927), działacz komunistyczny. W 1945–48 w PPR, nast. w PZPR. W latach 
1971–80 sekretarz KC, 1977–81członek Biura Politycznego. Od 6 IX 1980 do 18 X 1981 I sekretarz 
KC PZPR.
4 Wojciech Jaruzelski (ur. 1923), Gen. Armii LWP; komunista, I sekretarz KC PZPR w latach 1981–89, 
premier PRL w latach 1981–85, przewodniczący Rady Państwa PRL 1985–89.
5 Lech Wałęsa (ur. 1943), robotnik. W sierpniu 1980 stał na czele strajku w Stoczni Gdańskiej. 
Przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który po podpisaniu ugody z rządem 
przekształcił się w Tymczasowy Komitet Koordynacyjny NSZZ Solidarność, a po rejestracji związ-
ku w sądzie w Krajową Komisję Wykonawczą. W 1981 na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ 
„S” wybrany formalnie przewodniczącym związku oraz Krajowej Komisji Porozumiewawczej. 
13 grudnia 1981 internowany w Chylicach, Otwocku i Arłamowie, zwolniony w listopadzie 1982 r. 
Otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. 1983–87 ofi cjalnie był tylko „prywatną osobą”, jednak faktycz-
nie odgrywał rolę trzymanego pod stałym dozorem milicyjnym nieformalnego lidera opozycji.
6 Albin Siwak (ur.1933), murarz, działacz PZPR, od 1980 członek KC PZPR.
7 Mikołaj Demko, ps. Mieczysław Moczar (1913–1986), komunista, generał LWP. 1937 członek KPP, 
nast. od 1942 w PPR. W latach 1945–1948 kierownik wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publ. 
w Łodzi. Od 1945 wchodził w skład Komitetu Centralnego PPR. 1964–1982 był prezesem Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWiD).
8 Jan Mazurkiewicz, ps.: Zagłoba, Radosław (1896–1988), generał WP. Żołnierz Legionów Pol., nast. 
w WP. 1943–1944 zastępca, 1944 szef Kedywu KG AK. W Powstaniu Warszawskim dowódca zgru-
powania Radosław. Dowodził żołnierzami zgrupowania walczącymi na Woli, następnie na Starym 
Mieście, Czerniakowie i Mokotowie. W sierpniu 1945 aresztowany, zwolniony po wydaniu apelu do 
żołnierzy Armii Krajowej o ujawnianie się. 1945 kierował Centralną Komisją Likwidacyjną Armii 
Krajowej. 1949–56 więziony. Od 1964 wiceprezes ZBOWiD.
9 Antoni Sanojca, ps.: Knapik, Kortum, Cis (1899–1990), inżynier, pułkownik WP. Od pocz. oku-
pacji w Dowództwie Głównym Służby Zwycięstwu Polski, nast. w Komendzie Głównej ZWZ-AK 
jako szef oddziału I (organizacyjnego). W czasie Powstania Warszawskiego zastępca dowódcy grupy 
Północ (Żoliborz). Po powstaniu jeniec obozu w Woldenbergu. Po powrocie do kraju w 1945 współ-
tworzył Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN). Aresztowany w listopadzie 1945, skazany na 6 lat 
więzienia w procesie I Zarządu Głównego WiN. Ułaskawiony w 1947, powtórnie aresztowany w 1949 
pod fałszywymi zarzutami, do 1953 więziony. 1956 zrehabilitowany.
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10 Kazimierz Pużak, pseud. Bazyli (1883–1950), pochodził z Tarnopola, działacz PPS. W marcu 1945 
aresztowany w Pruszkowie wraz z działaczami podziemia przez NKWD i w tzw. „Procesie szesna-
stu” skazany w Moskwie na 1,5 roku więzienia. Amnestionowany po czterech miesiącach powrócił 
do kraju, nie zgodził się na wymuszaną przez UB emigrację. Ponownie aresztowany w 1947. W 1948 
w procesie przywódców PPS-WRN skazany na 10 lat więzienia. Zmarł w więzieniu w Rawiczu.
11 3 sierpnia 1981 na obecnym Rondzie Dmowskiego w centrum Warszawy MO zablokowała demon-
stracyjny przejazd autobusów MZK – przez 50 godzin kolumna samochodów blokowała skrzyżowa-
nie. Blokada znikła dopiero po dwugodzinnym strajku ostrzegawczym całego Regionu Mazowsze 
NSZZ „S”.
12 Ronald Wilson Reagan (1911–2004), aktor, 40. prezydent USA (1981–1989). Prowadził konse-
kwentnie antysowiecką politykę, która przyczyniła się do upadku ZSRS. Jej fragmentem była pomoc 
Solidarności w walce o obalenie komunizmu w Polsce. Był konserwatywnym liberałem.
13 Leonid Breżniew (1906–1982), komunista. W 1964 stanął na czele zamachu stanu, w którego wyni-
ku Chruszczow został odsunięty od władzy. Breżniew objął wówczas urząd I sekretarza KC KPZS 
(od 1966 generalnego sekretarza KC KPZS).
14 Krajowa Komisja Porozumiewawcza „S”, wobec blokowania jej przez władze dostępu do środków 
masowego przekazu, ogłosiła dni 19–20 sierpnia „dniami bez prasy”.
15 Bronisław Geremek (ur. 1932), historyk. W latach 1950–68 członek PZPR. 1978–81 współzałożyciel 
i wykładowca Towarzystwa Kursów Naukowych. W sierpniu 1980 został jednym z ekspertów i do-
radców rodzącego się NSZZ Solidarność. Internowany po wprowadzeniu stanu wojennego, doradca 
zdelegalizowanej „Solidarności”, blisko współpracował z Lechem Wałęsą. Aresztowany w 1983. Jeden 
z politycznych architektów porozumienia w Magdalence i obrad „okrągłego stołu”. 
16 Janusz Onyszkiewicz (ur. 1937), matematyk, polityk, alpinista. W 1980 jeden z założycieli NSZZ 
Solidarność Regionu Mazowsze, a następnie członek jego prezydium oraz rzecznik prasowy. 1981–89 
członek Komitetu Wykonawczego. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany, zwolniony 
w grudniu 1982. 1989 uczestnik obrad „okrągłego stołu”.
17 Marian Jurczyk (ur. 1935), działacz opozycji demokratycznej i związkowiec, senator IV kadencji, 
1998–2000 prezydent Szczecina i ponownie od 2002. W 1980 przewodniczący Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego w Szczecinie. Następnie przewodniczący Zarządu Regionu Pomorze 
Zachodnie NSZZ Solidarność. Internowany w stanie wojennym, 1982–1983 więziony. W latach 
1987–1989 członek Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Nie uznał porozumień 
okrągłego stołu. W Archiwum IPN są dokumenty świadczące o agenturalnej współpracy Jurczyka z SB 
pod ps. Święty, zob. Piotr Gontarczyk, Tajny współpracownik „Święty” (Warszawa: Arwil, 2005). 
18 Bogdan Lis (ur. 1952). Uczestnik wydarzeń grudniowych 1970; 1971–1972 więziony. 1975–1981 
członek PZPR, działacz Związku Młodzieży Socjalistycznej. 1978 współpracownik Wolnych 
Związków Zawodowych Wybrzeża. 1980 wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego „S”, 
członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej, następnie Komisji Krajowej. 13 grudnia 1981 uniknął 
internowania, organizował struktury podziemne „S” Regionu Gdańskiego. W 1982 współorganizator 
Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Aresztowany 1984, zwolniony po pół roku na mocy amnestii. 
Ponownie aresztowany w 1985, skazany na 2,5 roku więzienia, zwolniony we wrześniu 1986. W 1987 
członek Krajowej Komisji Wykonawczej. 
19 Manewry sow. Floty Bałtyckiej oraz wojsk lądowych na terenie Białorusi i republik nadbałtyckich 
trwały między 4 a 12 sierpnia 1981. 
20 Tadeusz Samitowski, redaktor Dziennika Telewizyjnego, był symbolem reżimowego propagandy-
sty i wrogiego opozycji solidarnościowej dziennikarstwa na usługach władzy komunistycznej.
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21 Michał Smolorz (ur. 1955), dziennikarz, publicysta, producent i realizator telewizyjny.
22 Mieczysław Rakowski (ur. 1926), działacz komunistyczny, ostatni I sekretarz KC PZPR. Pracownik 
polityczny KC PZPR w latach 1949–57. Po likwidacji przez władze pisma Po Prostu mianowany 
zastępcą, a później redaktorem naczelnym Polityki. Od 1972 poseł na Sejm PRL (do 1989). W 1975 
został członkiem KC PZPR. W 1981 odszedł z dziennikarstwa i objął funkcję wicepremiera rządu 
PRL, równolegle przewodniczący Komisji Rady Ministrów ds. Dialogu ze Związkami Zawodowymi 
i członek Narodowej Rady Kultury. 1985–88 wicemarszałek Sejmu, nast. premier PRL. 
23 Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „S”. 
24 Ryszard Reiff  ps. Jacek (ur. 1923), prawnik. Podczas II w. ś. działał w Konfederacji Narodu, dowód-
ca kompanii w 3. batalionie 77 pp. AK na Nowogródczyźnie. 1944–1946 więziony w ZSRS. Od 1946 
dziennikarz Dziś i Jutro, 1950–1953 redaktor nacz. Słowa Powszechnego. 1976–1982 wiceprzewodni-
czący, nast. przewodniczący Zarządu Głównego Stow. „PAX”, 1981–1982 członek Rady Państwa, od-
wołany ze stanowiska jako przeciwnik wprowadzenia stanu wojennego. Poseł na Sejm PRL IV i VIII 
kadencji, 1989–1991 senator z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W Archiwum IPN znajdują się 
materiały świadczące o współpracy Reiff a ze służbami specjalnymi PRL pod ps.: Bliźni, Demagog. 
25 Werblan Andrzej (ur. 1924), działacz komunistyczny, ideolog PZPR, 1974–1980 sekretarz Komitetu 
Centralnego, później członek Biura Politycznego, 1971–1982 wicemarszałek sejmu. 
26 Jan Rulewski (ur. 1944), działacz związkowy i polityczny, inżynier mechanik. W latach 1980–1981 
przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ Solidarność. 19 marca 1981 pobity przez funkcjona-
riuszy MO podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. W czasie stanu wojennego 
był internowany.
27 Andrzej Gwiazda (ur. 1935), działacz polityczny i związkowy. Uczestnik wydarzeń marcowych 
(1968) i grudniowych (1970). Współorganizator 1978 Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. 
W 1980 członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Był 
wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej. 13 grudnia 1981 
aresztowany i osadzony w Strzebielince koło Wejherowa, nast. w Białołęce. 22 grudnia 1982 ofi cjal-
nie aresztowany i oskarżony o „próbę obalenia ustroju siłą”, za co groziło od 15 lat więzienia do 
kary śmierci. Zwolniony 22 lipca 1984 na mocy amnestii. W 1984 ponownie aresztowany i skazany 
na 5 miesięcy więzienia. 1986–1989 był członkiem Grupy Roboczej Komisji Krajowej „S”, która 
sprzeciwiała się dialogowi z władzą prowadzonemu pod przewodnictwem Wałęsy. Nie wziął udziału 
w rozmowach w Magdalence ani obradach Okrągłego Stołu. 
28 „W dniu 24 września 1981 do kopalni [Szczygłowice] przybyła ekipa DTV z red. Andrzejem 
Bronikowskim na czele w celu przeprowadzenia wywiadu w sprawie dodatkowej zapłaty za pracę 
w wolne soboty. Wywiad, z którego wynika, że załoga w pełni akceptuje wprowadzenie takich do-
datków, przeprowadzono z człowiekiem przebranym za górnika, jak się później okazało, podstawio-
nym przez przewodniczącego rady zakładowej branżowego związku górników. Wzburzona załoga 
wywiozła przewodniczącego rady zakładowej z zakładu na taczkach. W związku z tym incydentem 
został aresztowany przez MO Tomasz Arent, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, co z kolei 
spowodowało strajk w KWK Szczygłowice i strajki solidarnościowe w czterech dalszych kopalniach. 
W związku z bezpodstawnym aresztowaniem Arenta delegaci Regionu Śląsko-Dąbrowskiego na 
KZD [Krajowy Zjazd Delegatów] NSZZ „Solidarność” w pełni poparli stanowisko zajęte przez zało-
gę kopalni wobec prowokacji organów prokuratury. W oświadczeniu czytamy m.in. (...) uważamy, iż 
akcja strajkowa, podjęta zgodnie ze statutem, jest właściwą formą protestu (...), jednocześnie Zarząd 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego mając na uwadze, by II tura KZD NSZZ „Solidarność” odbywała się 
w atmosferze spokoju, zwraca się o przerwanie strajków solidarnościowych w regionie i wyrażenie 
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swojego poparcia dla KWK Szczygłowice poprzez ogłoszenie gotowości strajkowej”. Kurierek–BB 
[Bochnia–Brzesko, pismo Tereno wej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Bochnia–Brzesko od 
17 września 1981 do 13 grudnia 1981], nr 2, 1 X 1981.
29 Antoni Adamiuk (1913–2000), ksiądz, 1939 święcenia kapłańskie, 1970 biskup pomocniczy opolski. 
30 Mirosław Milewski (ur. 1928), generał MO, pracownik Urzędu Bezpieczeństwa od lipca 1945, prze-
szedł wszystkie szczeble kariery. W latach 70. był dyrektorem I Departamentu MSW, nast. wicemini-
strem i ministrem MSW w 1981. Był członkiem Biura Politycznego i sekretarzem KC PZPR. 
31 Stefan Bratkowski (ur. 1934), dziennikarz, publicysta, pisarz. 1956–57 członek zespołu redakcyj-
nego tygodnika Po prostu. Członek PZPR. W 1978 zainicjował Konwersatorium „Doświadczenie 
i Przyszłość”, usunięty z PZPR w 1981. W stanie wojennym działacz opozycyjny i dziennikarz prasy 
niezależnej. 
32 Andrzej Żabiński (1938–1988), działacz komunistyczny. 1967–1972 przewodniczący Zarządu 
Głównego ZMS. Od 1973 w aparacie PZPR. Od lutego 1980 sekretarz KC PZPR, od września 1980 
wybrany członkiem Biura Politycznego, nast. (do stycznia 1982 r.) I sekretarz KW w Katowicach. 
33 Jerzy Urban, właśc. Urbach, ps.: Jerzy Kibic, Jan Rem, Klakson (ur. 1933), dziennikarz. Od sierpnia 
1981 do kwietnia 1989 był rzecznikiem prasowym kolejnych rządów PRL, jeden z najbardziej znie-
nawidzonych przez społeczeństwo propagandystów władzy komunistycznej. 
34 Chodzi o jednogodzinny, ogólnopolski strajk ostrzegawczy związany z załamaniem się systemu 
reglamentacji towarów, zwłaszcza mięsa. 
35 Stefan Olszowski (ur. 1931), działacz komunistyczny. Od 1964 był członkiem, a od 1968 sekreta-
rzem KC. W 1970 wszedł w skład Biura Politycznego KC PZPR. Minister spraw zagranicznych PRL 
w latach 1971–1976 i 1982–1985. W sierpniu 1980 ponownie wszedł w skład Biura Politycznego KC 
i został sekretarzem KC. Opowiadał się za twardym kursem wobec „S”, uchodził za zwolennika 
interwencji sowieckiej w Polsce. 
36 Józef Ozga-Michalski (1919–2002), w młodości działacz „Wici”. Ukończył Akademię Nauk 
Politycznych w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KC PZPR. Od 1944 działacz 
prokomunistycznego Stronnictwa Ludowego, nast. ZSL. 1957–72 i 1976–85 członek Rady Państwa 
PRL. Przez rekordowy w PRL okres ponad 45 lat nieprzerwanie sprawował mandat poselski, zaczy-
nając w KRN, nast. Sejmie Ustawodawczym i kolejno dziewięć kadencji Sejmie PRL. 
37 Marian Buczek (1896–1939), działacz komunistyczny, członek KPP. W okresie II RP więziony za anty-
państwową działalność komunistyczną. Zginął w czasie kampanii wrześniowej pod Ożarowem Maz. 
38 Lucjan Czubiński (ur. 1930), generał dywizji LWP, Prokurator Generalny (1972–1981), Wiceminister 
Spraw Wewnętrznych (1983–1990). Działacz PZPR, min. 1980–81 członek KC PZPR, w 1976 po 
wydarzeniach w Radomiu i Ursusie zapewniał na forum Sejmu PRL, że nigdzie nie doszło do bicia 
protestujących, co było ewidentnym kłamstwem. Rozgłos przyniosło Czubińskiemu ujawnienie 
w 1980 tzw. tajnej instrukcji: Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej 
działalności antysocjalistycznej, w których pouczał prokuratorów, jakie przepisy kodeksu karnego 
należy wykorzystywać lub naginać do walki z „S”. Konsekwencją było przesunięcie Czubińskiego 
z Prokuratury do MSW, gdzie jako dyrektor generalny nadzorował Nadwiślańskie Jednostki 
Wojskowe MSW, Wojska Ochrony Pogranicza, BOR.
39 Chodzi o potoczną nazwę Orderu Sztandaru Pracy, wysokiego cywilnego odznaczenie z okresu 
PRL, którego posiadacze otrzymywali specjalny dodatek do emerytury. 
40 Front Jedności Narodu, fasadowa organizacja utworzona w 1952 obejmowała związki zawodowe, 
PZPR, ZSL, SD, realizowała cele polityczne PZPR i była jej podporządkowana. Przewodniczącym 
zostawał zazwyczaj przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Państwa. FJN był zaan-
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gażowany w wybory do Sejmu i rad narodowych dzięki monopolowi na zgłaszanie kandydatów. 
Rozwiązany w 1983. 
41 Andrzej Rozpłochowski (ur. 1950), w latach 1980–1981 przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
w Hucie „Katowice”, uważany za jednego z najbardziej radykalnych działaczy w tamtym czasie.
42 (ros.) buntowników. 
43 Wiktor Kulikow (ur. 1921), marszałek ZSRS, głównodowodzący wojsk Układu Warszaw skiego 
1977–1989. 
44 Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, tymczasowy, pozakonstytucyjny organ władzy, admini-
strujący stan wojenny w latach 1981–83. 22 lipca 1983 wraz z odwołaniem stanu wojennego uległa 
rozwiązaniu. 
45 Michaił Susłow (1902–1982), działacz KPZS i polityk sowiecki. Sprawował kontrolę nad ideologią 
partii komunistycznej, propagandą i kulturą. Wraz z Kosyginem i Breżniewem w październiku 1964 
odsunął od władzy Chruszczowa, którego na stanowisku I sekretarza KPZS zastąpił L. Breżniew. 
46 Janusz Przymanowski (1922–1998), komunista, prozaik, scenarzysta fi lmowy. W czasie II w. ś. 
w armii sowieckiej i LWP. Po 1945 w Głównym Zarządzie Politycznym WP. Autor propagandowej 
powieści dot. II w. ś. i przyjaźni polsko sowieckiej Czterej pancerni i pies. Od 1980 do 1989 poseł na 
Sejm PRL.
47 Karol Małcużyński (1922–1984), dziennikarz i publicysta. W latach 50. redagował teksty dla pro-
pagandowej Polskiej Kroniki Filmowej. Od 1976 pełnił mandat poselski w Sejmie PRL VII i VIII 
kadencji. 
48 Zabłocki Janusz Zbigniew (ur. 1926), działacz katolicki, polityk, publicysta, prawnik. Od 1981 do 
1984 był prezesem Zarządu Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. W latach 1965–1985 był po-
słem na sejm, od 1977 do 1981 należał do katolickiego Koła Poselskiego Znak, 1969–1989 zasiadał 
w Radzie Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa. 
49 Zdzisław Krasiński (ur. 1930), peerelowski ekonomista. Od czerwca 1981 do lutego 1982 przewod-
niczący Państwowej Komisji Cen, następnie minister ds. cen do listopada 1985. Autor nieudanych 
reform cenowych, które, według jego słów, miały zagwarantować „chrupiące bułeczki”. W latach 
1986–1989 radca Ambasady PRL w Waszyngtonie.
50 Daniel Passent (ur. 1938), pochodził ze Stanisławowa z rodziny żydowskiej. Dziennikarz, wieloletni 
felietonista tygodnika społeczno-politycznego Polityka, dyspozycyjny w stosunku do władz PRL. 
51 Władysław Machejek (1920–1991), komunistyczny pisarz i publicysta. W czasie wojny członek 
Gwardii i Armii Ludowej. Po wojnie, jako sekretarz powiatowy PPR w Nowym Targu, brał udział 
w akcjach MO i KBW przeciw partyzantce niepodległościowej Józefa Kurasia ps. Ogień. Był redak-
torem naczelnym Życia Literackiego (1952–89). Działacz PZPR, był posłem na Sejm PRL. 
52 Jan Kułaj (ur. 1958). Przed 1980 członek ZSL. W październiku 1980 sekretarz koła NSZZ Solidarność 
Wiejska, nast. przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność 
Wiejska Ziemi Przemyskiej. 1981 przewodniczący Grupy ds. Realizacji Porozumień Rzeszowskich 
i Przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI Solidarność. W stanie 
wojennym wystąpił w telewizji i oświadczył złamanym głosem, że odtąd będzie działał na rzecz 
chłopstwa w ZSL.
53 Zbigniew Bujak (ur. 1954), z zawodu elektryk. 1974–1976 członek Związku Socjalistycznej 
Młodzieży Wiejskiej. W lipcu 1980 jeden z organizatorów strajku w Ursusie. Od września 1980 
przewodniczący Komitetu Założycielskiego Regionu Mazowsze NSZZ „S”. 1980–1981 członek 
Krajowej Komisji Porozumiewawczej, nast. Prezydium Komisji Krajowej. Uniknął aresztowania 
w nocy z 12 na 13 grudnia 1981. W stanie wojennym kontynuował działalność w podziemnej „S”, 
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1982–1986 członek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Zwolennik dialogu z władzami PRL. 
1986 aresztowany. Zwolniony, wszedł w skład utworzonej we wrześniu 1986 przez L. Wałęsę jawnej 
Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność”.
54 Władysław Frasyniuk (ur. 1954), działacz „Solidarności”, 1980–1990 przewodniczący regionu 
Dolny Śląsk. 1982 aresztowany pod zarzutem działalności opozycyjnej, więziony do 1986. Uczestnik 
„okrągłego stołu”.
55 Józef Tischner (1931–2000), ksiądz katolicki i fi lozof, publicysta Tygodnika Powszechnego. Autor 
pracy Etyka Solidarności (1981), w której rozważał etyczny wymiar polskiego sierpnia. Uznawany 
za kapelana „Solidarności”. Jego kazanie na I Zjeździe Solidarności stało się jednym z ofi cjalnych 
dokumentów zjazdu. 
56 Władysław Minakowski (1902–1952), ppłk pilot WP, pilot dywizjonu 304 w W. Brytanii, stracony 
w warszawskim więzieniu na Mokotowie. 
57 Jan Narożniak, w 1977 współzałożyciel niezależnego wydawnictwa NOWA. W 1980 pomagał 
w organizowaniu poligrafi i w NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. Jego nazwisko stało się 
znane jesienią 1980, gdy został aresztowany za rozpowszechnianie tajnej instrukcji prokuratora 
Czubińskiego dotyczącej metod zwalczania „Solidarności”. Po 13 grudnia 1981 ukrywał się. 26 maja 
1982 został przypadkowo zatrzymany przez patrol ZOMO, próbował uciekać i został postrzelony. 
Ranny w biodro i z odstrzelonym palcem znalazł się w szpitalu. Mimo że był pilnie strzeżony 
przez zomowców oraz wielu milicjantów i tajniaków, 7 czerwca został wykradziony przez Adama 
Borowskiego i Jerzego Bogumiła, członków MRKS-u (Mazowieckiego Robotniczego Komitetu „S”). 
Akcja nie byłaby możliwa bez pomocy pracowników służby zdrowia, którzy pomogli także w ukry-
waniu się i leczeniu ran po wykradzeniu ze szpitala. 
58 Halina Mikołajska (1925–1989), polska aktorka. Aktorka teatrów krakowskich, wrocławskich 
i warszawskich. 1976 działaczka KOR-u. Organizowała akcje protestacyjne oraz niezależny ruch 
oświatowy w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych. W stanie wojennym internowana. Była żoną 
pisarza Mariana Brandysa. 
59 Kazimierz Dejmek (1924–2002), reżyser i aktor teatralny, poseł na Sejm RP. 1951–1968 członek 
PZPR, usunięty z za inscenizację Dziadów A. Mickiewicza, której zdjęcie z afi sza stało się pretek-
stem do zamieszek na Uniwersytecie Warszawskim 8 marca 1968. W 1981 członek Solidarności, 
w stanie wojennym nie poparł akcji bojkotu TV przez aktorów. Do Sejmu II kadencji wybrany z listy 
PSL, minister kultury w rządzie SLD-PSL. 
60 Cytat ministra spraw zagranicznych Francji Horace Sebastiani, który wypowiedział te słowa po 
stłumieniu Powstania Listopadowego przez wojska rosyjskie. 

61 Władysław Loranc (ur. 1930), dziennikarz, działacz PZPR. 1972–73 zastępca przewodniczącego 
Radiokomitetu, 1974–81 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki. 1981–82 przewod-
niczący Radiokomitetu, nast. w KC PZPR na stanowisku kierownika Wydziału Ideologicznego. 
1987–89 minister-kierownik Urzędu ds. Wyznań. Na antenie TVP wygłaszał propagandowe poga-
danki polityczne „Proste pytania”. 
62 Zdzisław M. Rurarz, w latach 1980–81 ambasador PRL w Japonii, po wprowadzeniu stanu wojen-
nego poprosił o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych.
63 W czasie zamieszek w Lubinie milicjanci zastrzelili 3 osoby, a 11 zostało rannych. W Wrocławiu na 
skutek pobicie zmarła 1 osoba. 
64 Władysław Gomułka ps. Wiesław (1905–1982), komunista, w latach 1956–1970 I sekretarz KC 
PZPR, odpowiedzialny m.in. za antysemickie czystki w partii w latach 1967–69, udział LWP w inter-
wencji w Czechosłowacji i masakrę robotników przez wojsko i milicję na Wybrzeżu w 1970. 
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65 Wśród aresztowanych byli: J. Kuroń, J. Lityński, A. Michnik i H. Wujec. 
66 Błąd. W czasie pacyfi kacji kopalni „Wujek” zginęło 9 górników, a 21 zostało rannych.
67 Ignacy Tokarczuk (1918), w 1942 otrzymał święcenia kapłańskie we Lwowie z rąk biskupa 
Eugeniusza Baziaka. Od 1945 w diecezji katowickiej. Doktor fi lozofi i. Jako biskup przemyski bu-
dował w swojej diecezji kościoły, mimo braku zezwoleń władz PRL (za jego rządów zbudowano 430 
kościołów), wspierał rozmaite inicjatywy społeczne i działalność Solidarności. Od 1993 w stanie 
spoczynku.
68 Chodzi o starcia z milicją w tych miastach. 
69 Jan Józef Lipski (1926–1991), historyk literatury, działacz socjalistyczny, wolnomularz (wielki 
mistrz tajnej loży „Kopernik”). Żołnierz AK i uczestnik Powstania Warszawskiego. W latach 1956–57 
członek redakcji tygodnika Po Prostu. 1957–59 prezes Klubu Krzywego Koła. 1976 współzałożyciel 
KOR-u. Działacz NSZZ „S”. 1987 przewodniczący Rady Naczelnej PPS. Od 1989 senator RP. 
70 Aleksander Sołżenicyn (ur. 1918), rosyjski pisarz, więzień sowieckich łagrów, laureat Nagrody 
Nobla w dziedzinie literatury w 1970, autor trzytomowego Archipelagu Gułag.
71 Władysław Rubin (1917–1990), działacz Nar. Organizacji Gimnazjalnej w Tarnopolu, nast. 
w Młodzieży Wszechpolskiej we Lwowie. Student UJK, 1939–41 więzień sowieckich łagrów. 1946 
otrzymał święcenia kapłańskie w Bejrucie, duszpasterz uchodźców polskich. 1964 otrzymał sakrę 
biskupią. 1979 wyniesiony do godności kardynalskiej. 1980–84 prefekt Kongregacji dla Kościołów 
Wschodnich. 
72 Przyczyną dwudniowego strajku był protest wobec rozwiązania NSZZ „ Solidarność”. Strajkowały 
także inne zakłady Trójmiasta i studenci wyższych uczelni. Doszło do manifestacji i starć z milicją 
w dzielnicy Wrzeszcz. 
73 13 października 1982 do starć z MO doszło w Nowej Hucie, Wrocławiu i Ursusie. 
74 Zastrzelonym przez milicję był 20 letni Bogdan Włosik. 
75 Strajk zarządziła Tymczasowa Komisja Koordynacyjna podziemnej „Solidarności”. 
76 PRON (Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego), organizacja fasadowa utworzona we wrześ-
niu 1982 przez PZPR i podległe jej stronnictwa w celu stworzenia pozorów dialogu społecznego 
i uzyskania poparcia dla polityki PZPR. Stosując retorykę ratowania państwa i narodu władze chcia-
ły odciągnąć obywateli od postulatów demokratycznej opozycji. Przewodniczącym Rady Krajowej 
został Jan Dobraczyński. Rozwiązany w listopadzie 1989.
77 Wezwania do strajku posłuchały tylko nieliczne zakłady pracy i studenci uczelni wyższych. 
78 Andriej Kirilenko (1906–1990), członek władz KPZS: Biura Politycznego i Sekretariatu KC KPZS, 
jeden z liczących się pretendentów do przejęcia stanowiska I sekretarza po Breżniewie, ale po uciecz-
ce do W. Brytanii jego kuzyna został wysłany na przymusową emeryturę. 
79 Arvid Pielsze (1899–1983), komunista łotewski, członek Biura Politycznego KPZS. 
80 Dmitrij Ustinow (1908–1984), sowiecki działacz komunistyczny. Twórca sowieckiego przemysłu 
rakietowego. Pełnił funkcję wicepremiera ZSRS od 1957–1965. Był członkiem-kandydatem Politbiura 
KC KPZS od 1965, sekretarzem KC odpowiedzialnym za produkcję zbrojeniową. Od 1976 minister 
obrony i członek Biura Politycznego; otrzymał stopień wojskowy marszałka Związku Sowieckiego. 
Jedna z najbardziej wpływowych osób na Kremlu, przywódca kompleksu obronno-przemysłowego. 
W 1979 wpłynął na interwencję wojsk sowieckich w Afganistanie. W 1980–81 zwolennik interwencji 
sowieckiej w Polsce.
81 Jurij Andropow (1914–1984), działacz komunistyczny, dyplomata sowiecki. 1953–1957 ambasador 
ZSRS w Budapeszcie, uważany za jednego z inspiratorów i organizatorów interwencji wojskowej 
Armii Czerwonej na Węgrzech (1956). 1962–1967 i od 1982 sekretarz KC KPZS, od 1973 członek 
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Biura Politycznego. 1967–1982 przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego przy 
Radzie Ministrów ZSRS (KGB). Od 1982 sekretarz generalny KPZS. 1983–1984 przewodniczący 
Prezydium Rady Najwyższej ZSRS (1983–1984). W polityce wewnętrznej inicjator ograniczonych 
reform gospodarczych, protektor M. Gorbaczowa.
82 Konstantin Czernienko (1911–1985), sowiecki działacz komunistyczny, członek władz partyjnych 
i państwowych ZSRS. 1984–1985 głowa państwa ZSRS. Uznawany był za członka „partyjnego beto-
nu”, breżniewowskiego skrzydła partii, które z niechęcią odnosiło się do wszelkich prób zreformo-
wania ZSRS.
83 W marcu 2006 komisja śledcza włoskiego parlamentu powołana dla ustalenia odpowiedzialności 
obywateli włoskich podejrzanych o współpracę z KGB, ustaliła bezsprzecznie, że rozkaz zabicia pa-
pieża Jana Pawła II wydał osobiście Breżniew, a zatwierdziło Biuro Polityczne, w tym m.in. Michaił 
Gorbaczow.
84 Mieczysław Grudzień (ur. 1922), komunista, członek władz PRL. W latach 1972–81 pełnił funkcję 
ministra ds. kombatantów; odwołany przez sejm w październiku 1981, pozostał na czele resortu 
(Urzędu do Spraw Kombatantów) jako kierownik urzędu. Nast. już jako prezes, kierował Urzędem 
do jego likwidacji w 1987. Działacz PPR i PZPR, w latach 1971–1975 był zastępcą członka, 1975–
–1981 członkiem KC PZPR. Uczestniczył również w pracach kierownictwa Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej i ZBOWiD. 
85 Henryk Jabłoński (1909–2003), działacz komunistyczny, członek PZPR. Z wykształcenia historyk, 
profesor UW. W latach 1972–1985 był Przewodniczący Rady Państwa. 
86 Seweryn Jaworski (ur. 1931), robotnik Huty „Warszawa”. 1980 wiceprzewodniczący Regionu 
Mazowsze „S” ds. socjalnych i współpracy z Kościołem. Od I KZD członek Komisji Krajowej. 
Wspierał strajk studentów-podchorążych WOSP w Warszawie. Po 13 XI 1981 internowany, aresz-
towany 22 XII 1982 jako jeden z siedmiu działaczy „S” oskarżanych o próbę obalenia przemocą 
ustroju PRL. Zwolniony po amnestii w VII 1984. 
87 Grzegorz Palka (1950–1996), w 1980 r. współzałożyciel i członek Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „S”. Internowany, aresztowany za działalność opozycyjną. Rząd RP na Wychodźstwie odzna-
czył go za walkę o niepodległość i niezależność Polski Krzyżem Polonia Restituta. Członek założyciel 
ZChN. 

oprac. Wojciech J. Muszyński
zdjęcia i rysunki pochodzą ze zbioru p. Joanny Kranc
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     Poszli na Wschód i zginęli

Tadeusz Nalepa

 „Poszli na wschód i zaginęli”.
  Rozważania o rzymskich i sarmackich początkach państwowości Polan1

   Lechici 

O prahistorii naszego narodu mamy bardzo skromne wiadomości. Wiemy 
tylko, że w V wieku jakiś lud przywędrował na nasze ziemie, bezkrwawym zaborem 
zajął kraj i stworzył podwaliny pod organizację naszego państwa i narodu. Lud ten 
przyszedł od strony rzeki Łaby i sam siebie nazywał Lachami czy też Lechitami. 
Kim byli – nie wiadomo.

Fryderyk Loewenstam w roku 1841 stwierdził, że byli oni Celtami, 
a prof. UJ Franciszek Piekosiński w 1881 r., że byli Słowianami, upatrując ich sie-
dziby gdzieś w Szlezwiku-Holsztynie. Obydwaj dziewiętnastowieczni historycy są 
zgodni co do daty przybycia Lechitów, wskazując wiek V. Nie jest to dużo, a i tu jest 
pewna kontrowersja: byli to Celtowie czy Słowianie? Przyszli od czy też zza Łaby, 
a może ze Szlezwika-Holsztynu? Kim więc byli?

Jedni historycy przypuszczali, że byli to być może wikingowie lub Norma-
nowie. Historycy niemieccy twierdzili, że byli to pra-Germanie. Z tym poglądem 
zgadzali się polscy historycy Karol Szajnocha i Aleksander Brückner. Tego rodzaju 
hipotezy istniały do ostatniej wojny.

Po wojnie polscy archeologowie dokonali wielkiego dzieła, by tę sprawę 
ostatecznie wyjaśnić. Przekopali ziemię Polski, zbadali setki grodów i stwierdzili, 
że najstarsze z nich, zarówno te przy samej Odrze jak i te przy wschodniej granicy 
Polski, pochodzą z V wieku, potwierdzając tym pogląd dziewiętnastowiecznych 
historyków polskich. Jest niezmiernie trudno ustalić wiek tak dawnych grodów. 
Z budowy ziemno-drzewnej nic nie pozostało, jedynie odnalezione przedmioty 
dają świadectwo czasu. Można też zaliczyć do V wieku grody z VI i VII wieku, 
zakładając, że zostały one rozbudowane przez następne pokolenia. Tak więc data 
inwazji Lechitów w wieku V została stwierdzona. Prof. Jan Czekanowski, świato-
wej sławy kraniolog i antropolog, oraz prof. Wykrój po zbadaniu tysięcy czaszek 
stwierdzili, że Lechici, którzy przybyli znad Łaby (nazywają ich Połabianami), byli 
pochodzenia celtyckiego! Antropologowie uważają, że byli oni potomkami Celtów, 
którzy osiedlili się na Połabiu kilka wieków przed Chrystusem. Większość z nich 
powędrowała na zachód, część została, mieszając się ze Słowianami, zesłowiańsz-
czyła się i przyjęła ich język.
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Prof. Czekanowski szczegółowo przedstawia ten marsz Połabian. Przy 
samej Odrze procent czaszek celtyckich zdecydowanie przeważa. W miarę posu-
wania się na wschód procent czaszek celtyckich maleje. Przy granicach wschodnich 
Polski zdecydowanie przeważają czaszki słowiańskie. Jednak czaszki celtyckie też 
się utrzymują. Świadczy to o tym, że w marszu część Lechitów zostaje, łączy się ze 
Słowianami, a reszta idzie dalej poza granice Polski.

Czy przeto Loewenstam miał rację, mówiąc, że Lachowie byli Celtami, 
a Franciszek Piekosiński – twierdząc, że byli Słowianami – był w błędzie? Otóż nie, 
obaj mają rację. Lechici przyszli jako Celtowie, zmieszali się szybko z miejscową 
ludnością słowiańską i odegrali wielką rolę kulturalną, którą szczyci się już VI wiek. 
Mamy tu potwierdzenie tezy, że Lechici nie byli pra-Germanami.

Prof. Józef Kostrzewski, zapewne pod wpływem odbytych studiów ar-
cheologicznych na Uniwersytecie w Berlinie, był przekonany, że Lechici byli pra-
-Germanami. Dopiero gdy sam przeprowadził badania czaszek, przekonanie to zde-
cydowanie zmienił. Jeszcze przed wojną, pracując z archeologami niemieckimi na 
Śląsku, potrafi ł ich przekonać, że Słowianie nie zjawili się na Śląsku w VIII wieku, 
lecz zamieszkiwali ziemie śląskie już w VI wieku.

Śledząc sprawę odkrytych w Polsce grodów jedynie na podstawie Przewod-
nika archeologicznego po Polsce2, nie otrzymuje się pełnego obrazu. Jednak rozmiesz-
czenie grodów, zgrupowanie i położenie terenowe dają możność wyciągnięcia 
następujących wniosków:

1) Lechici szli bardzo szerokim frontem; lewym skrzydłem wzdłuż morza, 
prawym wzdłuż gór: Sudetów i Karpat. Szli pasem szerokim na 400 km i więcej. 
Długość frontu sięgała od Odry do wschodniej granicy Polski na 700 km. Był to ob-
szar ogromny, a grody rozmieszczone były prawie równomiernie. Kiedy się weźmie 
pod uwagę, jak wiele odnaleziono grodów i jak wiele jeszcze nie zostało odnalezio-
nych, to zdumiewa kolosalny nakład pracy.

2) Budowa grodów wykonana została na podstawie ściśle opracowanego 
planu przez doskonale wyszkolonych wykonawców. Poza tym, na całej przestrzeni 
musiał tymi ruchami wykonawców kierować jakiś ośrodek dyspozycyjny. 

3) Wykonanie takiej ogromnej pracy wskazuje na to, że ci Lechici byli bardzo 
liczni, wielodziesięciotysięczni, doskonale wyszkoleni i zdyscyplinowani. Musieli 
odznaczać się wysoką kulturą.

Czy więc Połabie, nawet razem ze Szlezwikiem-Holsztynem, mogło się na 
taką siłę rozwojową zdobyć? Połabie i Szlezwik to prowincje o ziemiach ubogich, 
co nie sprzyjało dobrobytowi ludności i rozwojowi kultury. Poza tym, skąd w tych 
krajach znalazło się aż tak dużo samych Celtów? Najbliżsi Celtowie, i to kulturalni, 
żyli za Renem, w Galii. Daleko.
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A jednak tacy właśnie Celtowie przyszli od strony Łaby i Szlezwika. Szczęście im 
sprzyjało. Nie było żadnych innych najazdów, mogli uczciwie pracować i kłaść 
podwaliny pod przyszłe państwo polskie. Czym więc tłumaczyć ten jedyny ruch 
ludności z zachodu na wschód w tym czasie? Działalność tych Lechitów nie ogra-
niczała się przecież jedynie do ziem Polski i Litwy. Poszli oni również do Czech, 
o czym pisze czeski historyk Zdenko Vana: „jeim domostwem je predewsim obłast 
Palabskych Slowanu, hlavne Braniborsko, Meklemborsko, a Pomotany”.

Aby dać odpowiedź na to pytanie, konieczne jest zapoznanie się z tym, co 
równolegle w tym czasie działo się w innych stronach Europy, a działy się tam rze-
czy ważne.

  Upadek imperium rzymskiego 

Wiek V jest najciemniejszym wiekiem w historii Europy. Kataklizm upadku 
imperium rzymskiego, którego posiadłości rozciągały się na wszystkie trzy wów-
czas znane kontynenty, był dla obywateli równy z końcem świata, przynajmniej tego 
świata, który znali i w którym żyli. Pozbawieni wszelkiej władzy i opieki zmuszeni 
byli myśleć o własnych sprawach. Nikt żadnych wydarzeń nie notował, bo się w ni-
czym nie orientował.

Jedynie Gildas i Johannes notują pewne zdarzenia, ale sami o sobie mówią, 
że te wiadomości posiadają z „drugiej ręki”, więc prawdziwości nie gwarantują. Tak 
więc epokę po upadku Rzymu zaczynają od VI wieku. Z tego też powodu historycy 
unikają omawiania wieku V. Obecnie, podobnie jak w Polsce, archeologowie an-
gielscy historię V wieku odtwarzają z odkryć archeologicznych. Zwłaszcza lata sie-
demdziesiąte obfi towały w odkrycia. Poniższy ustęp jest oparty na pracy Balsdona 
Romans and Aliens3. Rzym upadł, bo upaść musiał. Brakowało mu tych czynników, 
które posłużyły na budowę i wyniesienie imperium na najwyższy szczyt cywiliza-
cji i kultury; uczciwość, praworządność, poczucie obowiązku, a zwłaszcza wysoka 
moralność zanikły. Całe legiony były rekrutowane z prowincji. Nawet gwardia 
cezara składała się z Germanów. Patrycjusze, elita rzymska, w której rękach leżały 
losy imperium, uległa całkowitej demoralizacji, wybierając hedonizm jako cel życia. 
Doprowadziło to do zupełnego rozluźnienia obyczajów. Zapanowały: obżarstwo, 
opilstwo, uczty, homoseksualizm i krwawe widowiska cyrkowe.

Skutki tego rozpasania to fatalne rządy cezarów, zła administracja i nieuczci-
wi urzędnicy. W tych warunkach szkoliła się młodsza generacja patrycjuszy na naj-
wyższe stanowiska. Przydzielani zostawali do sztabów cezara – cywilnego lub woj-
skowego. Po pewnym czasie z cywilnego sztabu szli na stanowisko administratora 
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prowincji na dwa lata, rzadko dłużej; z wojskowego zaś na dowódcę legionu. Ten 
z cywilnego sztabu dostawał się w ręce nieuczciwych i zdzierczych urzędników. Po 
odbyciu „praktyki” wracał do Rzymu i miał wstęp do senatu. Patrycjusz z wojsko-
wego sztabu, jeżeli odbył szczęśliwie praktykę w czasie pokoju, zostawał trybunem. 
Gdy legiony wprowadziły zwyczaj, że za niepowodzenia w bitwie, skutkiem złego 
dowodzenia, dowódca karany był śmiercią, patrycjusze przestali się ubiegać o tę 
godność. Legiony wybierały swych dowódców spośród siebie.

W IV wieku, gdy sytuacja imperium zaczęła się pogarszać, potworzono 
nowe stanowiska, też z tytułem cezara. Był więc cezar imperator w Rzymie (od 
czasów Oktawiana nazywany Cezarem Augustusem), cezar prowincji wschodnich, 
cezar prowincji zachodnich i cezarowie poszczególnych prowincji.

Cezar Augustus, wybierany w Rzymie w IV wieku, zawdzięczał swoje 
stanowisko interwencji gwardii cezara, a więc Germanów, według zasady „kto da 
więcej”.

Cezarów wschodnich i zachodnich mianował Cezar Augustus. Bywali 
nimi przeważnie nie-Rzymianie. Niektórzy rzeczywiście dobrzy dowódcy i lojalni 
wobec Rzymu, jak: Stylichon – Wandal i Marcus Maximus – Hiszpan. Cezarów pro-
wincji wybierali sami legioniści. Gdy działali zgodnie, odnosili sukcesy. Rywalizacja 
przynosiła klęski.

Całą obronę imperium oddano w ręce „barbarzyńców”; Rzymianie w niej 
udziału nie brali, beztrosko ucztowali. Świat germański bacznie obserwował ten 
stan rzeczy i przygotowywał się do ostatecznego uderzenia. W tym celu prowadzo-
na była koncentracja wszystkich szczepów germańskich wzdłuż granic imperium. 
W północnej Panonii gromadziły się te plemiona, które przeszły przez Dację ze 
wschodu: Ostrogoci i Wizygoci, Wandalowie i inni. Z Czech plemiona germańskie 
oraz z ziem polskich – zamieszkali tam Burgundowie, Goci i inni. Przeszli oni na 
południe, pozostawiając już w końcu IV wieku puste osady.
XIV legion na Dunaju nie był już w stanie przeciwdziałać i ciągle domagał się po-
mocy, niestety nie miał już skąd się jej spodziewać. Wreszcie jego prawe skrzydło się 
załamało i Germanie weszli do Ilirii. XIV legion musiał się wycofać za Alpy i Morze 
Adriatyckie.

Taki sam stan był w Galii. Już nie tylko legiony galijskie, ale i połączone bry-
tyjskie, nawet hiszpańskie, z trudem utrzymywały stale przerywaną linię Renu.

W tym tragicznym położeniu, po śmierci Maximusa, prowincje zachodnie 
przeszły w ręce Walentyniana III, który był zaledwie sześcioletnim chłopcem. Nie 
było już w Rzymie odpowiedniego Rzymianina, który podjąłby się tego ciężkiego 
zadania, a nawet gdyby taki się znalazł, nie dopuściliby do tego pretorianie. Ta ger-
mańska straż przyboczna cezara, ustanowiona jeszcze w II wieku, otrzymywała je-
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dynie rozkazy od samego cezara i jemu była wierna. Jeżeli umierający cezar nakazał 
im, że jego syn ma zostać jego następcą, nie było odwołania. Kto się temu sprzeci-
wił, ginął nagłą śmiercią. Rzym stał się dynastią dziedziczną, a cezar despotą.

Byli więc pretorianie przemożną siłą wpływającą na losy imperium. Mając 
prawo wyboru imperatora, uważali, że wolno im też go zgładzić, jeżeli wybrany nie 
odpowiadał nadziejom w nim pokładanym. Toteż w ostatnich wiekach krótki był 
okres ich panowania. 

   Brytania

Koniec III wieku był początkiem wstrząsów, które zachwiały podstawami 
imperium rzymskiego. Niepokoje we wszystkich prowincjach, a zwłaszcza ruch 
plemion germańskich w Środkowej Europie, zagrażały wprost Rzymowi. Jedyną 
prowincją nie niepokojoną była Brytania. Stacjonowały tu od czterech wieków te 
same trzy legiony: II Augusta, XX Valeria Victrix i VI Victrix. Każdy legion miał przy-
dzielony pas obszaru z zachodu na wschód.

Legion II – pas południowy od Morza Irlandzkiego do Morza Północnego, 
całkowicie mu podporządkowany. Obóz główny – Caernarvon w Walii.

Legion XX – pas środkowy, obóz główny w Chester, Walia.
Legion VI – pas północny, obóz główny w Yorku.
Oprócz legionów siły zbrojne składały się również z oddziałów najemnych 

– auxiliares, przeważnie rekrutowanych z plemion miejscowych, za wyjątkiem ka-
walerii, która całkowicie była najemna; przeważnie Sarmaci, Scyci i Trakowie. Tych 
oddziałów pod koniec było ponad 40 kohort, a więc trzy razy więcej niż wynosiły 
siły legionów. Oddziały najemne podlegały legionom. Już od końca III wieku legio-
ny stacjonujące w Brytanii musiały formować dodatkowe oddziały i wysyłać je na 
pomoc Rzymowi. Walczyły one na terenie Europy, Azji, a nawet Egiptu.

Wiek IV nie przyniósł stabilizacji. Przeciwnie, wszędzie przybierał na sile 
niepokój, zwłaszcza na terenie Europy. W Galii tamtejsze legiony z trudem utrzy-
mywały granice na Renie. W roku 383 sytuacja stała się tak groźna, że z Brytanii 
odwołano całe dwa legiony – II i XX pod dowództwem Konstantyna.

Przy przeprawie na kontynent miał on już trudności. Musiał zdobywać przy-
czółek do wylądowania, a następnie przebijać się, by dołączyć do armii Renu. Tam 
został mianowany prefektem Galii i dowódcą tamtejszych legionów. Połączonymi 
legionami opanował sytuację. Przeszedł przez Alpy do Włoch, współdziałał ze Sty-
lichonem, który w tym czasie był cezarem zachodnim i działał w imieniu małolet-
niego cezara Honoriusza. Następnie poszedł spacyfi kować Hiszpanię.
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W roku 406 następuje ponowny wypad Germanów przez Ren. Z trudem 
Konstantyn opanowuje sytuację, idzie na północ szukać uzupełnienia żołnierzy, 
których gwałtownie potrzebuje. Zwraca się do Brytanii. Zbiera się rada wojenna, by 
postanowić, co dalej robić, ponieważ sytuacja staje się coraz cięższa. Zdania są po-
dzielone. Jedni uważają, że należy ograniczyć się do obrony Brytanii, drudzy że dla 
obrony imperium, a również Brytanii, należy opanować Galię. Dwa razy zwyciężają 
zwolennicy Brytanii. Wybrany dowódcą Marcus zostaje zabity. Ten sam los spotyka 
następnego dowódcę, Gracjana Brytona, właściciela wielkich obszarów ziemskich. 
Przeżył zaledwie cztery dni. W trzecich wyborach wybrany zostaje zwolennik partii 
imperialnej, Konstantyn. 

Po wyborze Konstantyna rada wojenna decyduje: 1) należy skoncentrować 
wszystkie możliwe siły i opanować Galię; 2) dla nadania autorytetu tej armii na 
czele jej stanąć musi sam Cezar Augustus Imperator. Wobec tego rada, złożona 
z legionistów, nadaje Konstantynowi ten tytuł – Konstantyn III, Augustus Emperor. 
Jako dowódca Konstantyn zarządza wycofanie z Brytanii VI legionu, wszystkich 
oddziałów pomocniczych (auxiliares) i całej kawalerii najemnej Sarmatów, Scytów 
i Traków. Zabiera całą administrację oraz obsady kopalń złota i srebra z rodzinami. 
Następuje całkowita ewakuacja.

Tak wzmocniony wyrusza w roku 407 na pacyfi kację Hiszpanii. Tu go spo-
tyka pierwsza porażka: bitwę przegrywa na skutek zdrady. Przychodzi czas trud-
nych walk, bo i Germanie przekroczyli Ren. Po ciężkiej bitwie w roku 409 następuje 
pewne uspokojenie.

W tym czasie młodociany cezar rzymski osiąga pełnoletniość. Na skutek 
„perswazji” akceptuje stanowisko samozwańczego Konstantyna III. Ale w roku 409 
nie ma już Stylichona, wielkiego i lojalnego wodza (został zamordowany w 408). Ce-
zar rzymski Honoriusz stara się podporządkować sobie Konstantyna, kwestionuje 
jego tytuł jako nadany przez legionistów, a nie przez władze rzymskie. Konstantyn, 
stary wódz, który przez 20 lat walczył zwycięsko od Ilirii przez Italię po Hiszpanię, 
łatwo z tym się pogodzić nie może. Zwłaszcza nie chce wykonać rozkazu, by pójść 
na odsiecz Rzymowi, gdy tu każdej chwili grozi inwazja Galii, a bez Galii Rzym 
się utrzymać nie może. Zresztą w czyich rękach jest cezar rzymski? W tych samych 
które go wybierały, w rękach germańskich pretorianów. 

O dalszych losach legionów [po złupieniu Rzymu przez Wizygotów] tak 
pisze historyk Zosinus: „po bitwie w roku 411 legiony, otoczone z jednej strony 
przez wielkie siły Germanów, z drugiej przez zbuntowanych Galów, zmuszone były 
wycofać się na wschód, na tereny germańskie. Przechodząc koło Jutlandii, jeden od-
dział odłączył się od całości i przeszedł do Anglów. Reszta poszła dalej na wschód 
i zaginęła. Jedyne wiadomości o ich losie pochodziły od tych, którzy pojedynczo 
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albo małymi grupkami powracali. Przez długi czas przynosili wiadomości, że idą 
dalej na wschód, aż pamięć o nich zanikła. Do Brytanii wrócił, być może, tylko ten 
oddział, który się odłączył i poszedł do Jutlandii. Tam poderwawszy Anglów, może 
wyruszył z nimi na podbój Brytanii”. Ci powracający nie przynoszą wieści, jedynie 
mówią, że legiony zostały pobite i zniszczone, że idą dalej.

Jest trudne do pomyślenia, aby taka wielka liczba ludzi mogła zginąć jak 
szpilka w stogu siana i aby Germanie nie pochwalili się w owym czasie ani później, 
że zginęli oni na ich ziemi. Ta wzmianka Zosinusa, że od legionów przechodzących 
obok półwyspu Jutlandzkiego jakiś oddział odłączył się od całości i poszedł na 
wschód, świadczy o tym, że legiony przekroczyły Łabę i weszły na ziemie słowiań-
skie na Połabie, a więc na Szlezwik-Holsztyn.

Mieli zatem rację nasi historycy XIX wieku, pisząc, że:
1) najazd Lechitów miał miejsce w V wieku;
2) Lechici przyszli od strony Łaby;
3) Lechici byli Celtami, ponieważ wszystkie legiony, jak również oddziały 

pomocnicze – auxiliares – rekrutowały się z plemion celtyckich, brytyjskich i galij-
skich.

Szlezwik-Holsztyn jest tym ogniwem, które łączy w V wieku legiony 
z Lechitami, zarówno w czasie jak i przestrzeni. Historycy angielscy losem tych 
legionów w ogóle się nie interesują. Widocznie ten fakt, że „poszli i zaginęli”, w zu-
pełności im wystarcza. Natomiast bardzo gorliwie poszukują legionu IX, który był 
w Brytanii w I wieku, w czasie buntu Bodicci, królowej szczepu Icenów. Legion po-
dobno wycofał się z tego rejonu pośpiesznie aż do Lincoln. Niektórzy twierdzą, że 
uciekł, za co miał być rozwiązany. Potem sprawę złagodzono mówiąc, że ten legion 
został zabrany z Brytanii. Poszukiwano też go na polach walk z Kaledończykami. 
Nie znaleźli. Na froncie Renu też nie ma śladu. Poszukiwali ich też w Palestynie, ale 
bez skutku.

Dopiero ostatnio pojawiła się wzmianka, że legion IX odnaleziony został 
w… Holandii, oczywiście w wykopaliskach archeologicznych.

     Grody

Grody, których na ziemiach Polski jest tak wiele i na ogromnej przestrzeni, 
bo również poza obecną Polską, zaczynają się już na Połabiu. Stwierdzają to ar-
cheologowie wschodnioniemieccy. Polscy archeologowie dodają, że ciągną się one 
daleko na wschód poza granice Polski i że są podobne do „fortów” obecnie odkry-
wanych na terenie Anglii.
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Regulamin legionów ściśle ujmował sprawę obozów. Każdy oddział musiał zapew-
nić sobie bezpieczeństwo w zbudowanym w tym celu grodzie, chociażby stawał 
tylko na jedną noc. Ustalony był kształt grodu: kwadrat albo prostokąt, z zaokrą-
glonymi narożnikami. Jedynie teren mógł wpływać na małe odchylenia. Wielkość 
grodu zależała od liczebności legionu. Wewnątrz grodów, w tych samych miejscach 
usytuowane było dowództwo, kuchnie, poszczególne jednostki, aż do pojedyncze-
go człowieka. Każdy miał wyznaczone miejsce którego będzie bronić w razie alarmu. 
W ten sposób unikało się zamieszania, każdy wiedział co i gdzie ma robić.

Niektóre z tych grodów służyły tylko doraźnie, inne przeznaczone były 
do stałego osiedlenia według schematu legionowego. Naokoło grodu otrzymywali 
działki ziemi ci, którzy stale byli zatrudnieni w obozie, jak rzemieślnicy, ogrod-
nicy itp. W dalszym kręgu duże działki do zabudowania otrzymywali rolnicy. Na 
wypadek zagrożenia wszyscy z dobytkiem chronili się w grodzie jako jego obrońcy. 
Grody te w ciągu wieków rozbudowywały się. Gdy obóz robił się zbyt ciasny, do-
budowywano drugi, a nawet trzeci z jednym bokiem wspólnym. Tak powstawały 
wsie, miasta, nawet twierdze i grody „książęce” dowódców. Obok tych grodów były 
grody łącznikowe, przeważnie na wzgórzach, zwykle okrągłe.

W ciągu wieków, dzięki pracy wielu pokoleń, grody się rozrastają. Te z V wie-
ku składające się z rowu, wału i palisady, budowane były z bierwion drzewa układa-
nych na przemian z ziemią. Później stosuje się system „kesonowy”, tzn. układa się 
skrzynie drewniane wypełnione ziemią i kamieniami na wiele metrów wysokości, 
a w narożnikach stawia wieże obronne, kamienne. Jerzy Głosik w książce W kręgu 
Światowida za geografem bawarskim wylicza plemiona i podaje liczbę posiadanych 
przez nich grodów. I tak: Dziadoszyce – 20, tyleż warowni Opolanie. Gołęszyce 
koło Cieszyna – 25, Ślęzanie – 15, Wiślanie i Polanie aż po 28. Inni polscy arche-
ologowie twierdzą, że było ich nawet więcej. Nic dziwnego, że sąsiedni Frankowie 
śledzili to z niepokojem4. 

Wraz z rozrostem plemion powstają grody dowódców, już z załogą stałą. Ten 
sam geograf bawarski stwierdza, że najsilniejsze było plemię Goplan i Lędziców, 
później plemię Polan. Wiele grodów jest już typu miejskiego. W VI wieku niepokoi 
germańskich sąsiadów raptowny rozwój kultury u Słowian. Widoczny jest postęp 
ogólny w rolnictwie: trójpolówka, narzędzia uprawy; w garncarstwie koło obroto-
we, w rzemiośle, a przede wszystkim w metalurgii nowy system wytapiania żelaza 
i innych metali. Sztuka inżynieryjna staje na najwyższym poziomie: budownictwo 
grodów typu miejskiego, połączone z fortyfi kacją, budowanie mostów, wiaduktów 
poprzez moczary itp.

Jest to niespotykane zjawisko przeniesienia kultury przez przybyszów z jed-
nego dalekiego kraju do drugiego. Pozostawiają swój kraj spustoszony po inwazji na-
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jeźdźców i na miejsce upadłego Rzymu budują nowy kraj na najwyższym poziomie. 
Podkreślają to wszyscy nasi archeologowie.

Głosik, opierając się na kronikarzach niemieckich i pracach archeologów 
wschodnioniemieckich, wskazuje na różnice poziomu kultury między Połabiem 
a ówczesnymi państwami sąsiadów niemieckich. Jest to zrozumiałe: państwa te 
zostały w tym czasie mocno wyludnione; ci najbardziej aktywni powędrowali na 
południe i na zachód, a pozostali tylko najsłabsi. Taki stan potrwa jeszcze trzy wie-
ki, do czasów Karola Wielkiego.
Załoga grodów była oczywiście mieszana. Lechici swoich kobiet nie mieli i żenili 
się ze Słowiankami. Ludność miejscowa chętnie, dla bezpieczeństwa, garnęła się do 
grodów. Świadczą o tym odnalezione czaszki obu plemion z przeważającą ilością 
czaszek słowiańskich. Przybysze zatracają charakter celtycki, nabierają charakteru 
słowiańskiego od terenów, na których się znaleźli.

Poza czaszkami w tych grodach odnaleziono też inne przedmioty, świadczą-
ce o tym, kim byli i skąd przyszli Lechici. Były to przedmioty użytku domowego: 
kociołki, dzbany, puchary, kubki, naczynia brązowe miedziane, żelazne, ceramiczne; 
przedmioty zbytku: fi gurki brązowe bogów i bogiń rzymskich, miniaturki wodzów 
bojowych itp. Oprócz tego: medale (duże, złote), broń, monety (w wielkiej ilości).

Najlepiej to opisuje para polskich archeologów, Teresa Węgrzynowicz i Jacek 
Miśkiewicz, w Wędrówkach po wykopaliskach: „Nie wiemy jeszcze, kim byli Lechici, 
którzy bezkrwawym zaborem zajęli ziemię naszą i pokryli ją siecią grodów. Najważ-
niejsze piętno jednak odcisnął naród, który ani przez chwilę nie panował nad żadną 
z krain Polski: Rzymianie”. Tłumaczy się to handlem. Handel ten rzeczywiście 
całkiem legalnie istniał, ale tylko do III wieku, gdy na Dunaju XIV legion wydawał 
glejt kupcowi udającemu się na ziemie polskie szlakiem bursztynowym, oczywiście 
za opłatą. Glejt ten był honorowany przez zaprzyjaźnione plemiona Markomanów 
i Kwewów, również za opłatą. Za przedmioty sprzedane kupiec przywoził bursztyn.

Z końcem III wieku nie było już XIV legionu na Dunaju ani zaprzyjaźnio-
nych szczepów germańskich. Nie było też odbiorców bursztynu w Rzymie, a żaden 
kupiec z tak cennym towarem nie odważyłby się iść w tak niepewną drogę. Monety 
rzymskie znajdujące się na ziemiach polskich pochodzą z zakupów żywności przez 
legiony. To samo odnosi się do monet z IV i V wieku. 

    Hipoteza działania legionów

Konstantyn III przez historyków angielskich uważany jest za failure, to zna-
czy człowieka, który zawiódł pokładane w nim nadzieje. Uważają oni, że powinien 
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był skoncentrować się na obronie Brytanii, a nie mieszać się do działań na kontynencie. 
I tu mają swoje racje. Inaczej wyglądałaby Brytania, gdyby potrafi ł ją obronić. Kon-
stantyn zaś miał „swoją” rację. Nie wierzył on, by Brytania mogła się utrzymać, będąc 
z jednej strony atakowana przez Irlandczyków, z drugiej przez Szkotów, z trzeciej zaś 
przez Skandynawów, a po zajęciu Galii, z czwartej strony przez Germanów. Działał 
więc według swych przekonań. Jako wódz wykazał wysoką klasę. Przez 24 lata działał 
z większym lub mniejszym powodzeniem. Widać, że legioniści mieli do niego zaufa-
nie – nieudolnych dowódców zwykli byli karać śmiercią. W 407 r. Konstantyn przegrał 
bitwę w Hiszpanii (Preze podaje rok 408) na skutek zdrady uprzednio mianowanego 
przez siebie magistra-milicea Gerontiusa. (…) Po bitwie w 409 r. przesunął się ku Bryta-
nii, szukając w niej pewnego oparcia. Jednakże ścigany przez Flawiusza Konstancjusza, 
naczelnika wojsk rzymskich, został przez niego pokonany w bitwie w 411 r. i z rozkazu 
Honoriusza zabity wraz ze swym młodszym synem Julianem. Po jego śmierci legiony 
nie przechodzą na stronę zwycięzcy, lecz wybierają sobie nowego cezara. 

Jeszcze w 406 r., gdy Konstantyn ewakuował Brytanię, siły cezara składały 
się z sześciu lub siedmiu legionów i trzy do czterech razy tyle oddziałów pomoc-
niczych. Wszyscy, zarówno legioniści, jak i auxiliares byli Celtami – Brytyjczykami 
i Galami. Celtowie, naród dzielny i inteligentny, żyli w ścisłych związkach plemien-
nych. Z innymi plemionami pozostawali albo w przyjaźni, albo w stosunkach wro-
gich aż do śmiertelnej wendety, skutecznego wyrzynania poszczególnych klanów 
w pień, podobnie jak do niedawnych czasów robili ich sąsiedzi Irlandczycy i Szkoci. 
Jedyną rzeczą, która ich łączyła, była wspólna nienawiść do ciemiężycieli. Wywoły-
wała ona pewną solidarność, przytępiając wrogie uczucia między szczepami. Tak 
było za czasów rzymskich, jak i później za czasów angielskich. 

Należy przypuszczać, że z tej przyczyny Celtowie tak długo nie zakładali 
żadnego państwa. W wojsku ich indywidualność była ograniczona dyscypliną 
i wspólnym zagrożeniem. Gorzej było, gdy te dwa czynniki przestały istnieć. To 
było też przyczyną, że cezar nie sprzeciwiał się ich osadnictwu i zwolnieniu ze 
służby, gdy w miarę posuwania się na naszych ziemiach chcieli tu osiąść. Szcze-
gólnie szowinistyczny, sprytny i ruchliwy był szczep Walijczyków, który wyróżni 
się specjalnie w przyszłych działaniach. Rzymianie dobrze poznali ten szczep i by 
go trzymać w ryzach, na trzy legiony w Brytanii, aż dwa główne forty-bazy stały na 
terenie małego kraiku w Caernarvon i w Chester.

Całkiem inaczej przedstawiała się sprawa legionów, chociaż też składały się 
z Celtów, przeważnie ochotników od 195 r. Trwali oni w dwudziestoletniej służbie 
– ojcowie i synowie razem. Legion stawał się jednostką rodzinną. Doskonale wy-
szkoleni i zaprawieni w bitwach, stawali się zwartą jednostką towarzyszy broni, na 
których cezar mógł całkowicie polegać w każdej sytuacji. 
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     Dalsze działania 

Jest rzeczą niewątpliwą, że po dwudziestu czterech latach działań wojen-
nych, wydostawszy się w kraj spokojny, cezar musiał zarządzić czas odpoczynku, 
przeorganizować się, opracować plan dalszych działań, uregulować zaopatrzenie 
w żywność, a też zaciągnąć nowych ochotników. W tym celu zarządził rozlokowa-
nie oddziałów na postój ubezpieczony. Na Łabie ubezpiecza się piechotą, na Odrze 
kawalerią najemną, jako dalekie ubezpieczenie. Kawaleria składa się z Sarmatów 
i Scytów. Takie grody ubezpieczające Scytów znaleźli archeologowie wschodnionie-
mieccy trzy albo cztery na Odrze.

Następną czynnością było rozlokowanie tego, co dotychczas było jedynie 
wielkim obciążeniem – całej ewakuowanej administracji, rodzin, urzędów, rze-
mieślników, specjalistów, załóg fabryk, kopalń itp., jak również dowództwa. To, co 
dotychczas było jedynie największym ciężarem, ten „ciężki tabor”, stało się teraz 
największym skarbem. Ci specjaliści założyli na Połabiu centrum naukowe, chyba 
jedyne w tym zburzonym świecie. W krótkim czasie mogli się poszczycić cudami 
inżynierii, kultury i sztuki, którymi obecnie chwalą się archeologowie wschodnio-
niemieccy jako dziełem swoich przodków pra-Germanów. 

Owi archeologowie zorganizowali międzynarodowe sympozjum, by się 
pochwalić przed światem tymi osiągnięciami. Z polskiej strony w tym sympozjum 
uczestniczył prof. Sulimirski. Pamięta on niewątpliwie te inżynieryjne cuda, jak na 
przykład budowanie mostów na głębokości osiemnastu metrów, wiaduktów nad 
błotami po trzy i więcej kilometrów długości, miast na prawie „meklemburskim” 
itp. Nadmienili też, że już w IV wieku przed Chrystusem jakiś „drobny czarny lu-
dek” chodził po górach i młotkami stukał w skały szukając kruszców. Ludzi tych 
nazywano „Wendekerami”, a oni sami mówili o sobie, że są Welshmen from Welshland. 
Podali więc dokładnie, skąd pochodzą, bo był i jest jeden Welshland – Walia w Bryta-
nii. Przeszli oni Alpy i doszli aż do Wenecji. W tej Walii znajdował się główny obóz 
– baza II legionu, który obok miał kopalnie złota, srebra, miedzi i żelaza w swoim 
zarządzie, a w Kornwalii słynne jeszcze z czasów fenickich kopalnie cyny. Po ewa-
kuacji personelu kopalń na kontynent, górnicy ci przybyli na Połabie, poszli w góry, 
szukali możliwości życia i działania w swoim zawodzie.

Na temat tych „Wendekerów” doszło do różnicy zdań między prof. Suli-
mirskim a niemieckimi archeologami co do czasu ich przybycia. Profesor twierdził, 
że musiało to być znacznie później aniżeli w IV wieku przed Chrystusem i tak „kra-
kowskim targiem” ustalono datę na przełom epok.

Niewątpliwie Niemcy podkreślali bliski związek między Połabiem a Rzy-
mem, na podstawie licznych wykopalisk rzymskiego pochodzenia. Należy dodać, że 
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Połabie w sumie ma więcej tych wykopalisk, aniżeli wszystkie razem wzięte znajdu-
jące się na wschód od Odry. Tam stał cezar z całą administracją. Tu wydawano pienią-
dze na zakupy i tu pozostały przywiezione skarby. Te wszystkie przedmioty zbytku 
i monety przypisują Niemcy oczywiście wysoce rozwiniętemu handlowi z Rzymem, 
a głównym artykułem wywożonym miał być bursztyn. To jest jednak całkowicie bez-
podstawne twierdzenie! uż od dwóch wieków „szlak bursztynowy” nie istniał i żad-
nego handlu z Rzymem nie było. W V wieku przestało istnieć imperium rzymskie. 
Więc z kim ten handel był prowadzony? Jeżeli nie z Rzymem, to kto płacił rzymską 
monetą? Większość tych monet znajdowanych na Połabiu niewątpliwie pochodzi 
z czasów ostatnich cezarów. Zapewne są tam monety Konstantyna III, a może nawet 
późniejsze, jego następców. Tu jest pole do badań dla numizmatyków.

Po zakończeniu reorganizacji, rozmieszczeniu pewnej ilości oddziałów ple-
miennych i swej kohorty sztandarowej cezar spostrzega, że ten z natury ubogi kraj nie 
jest w stanie pomieścić całości sił. Gdy rozpoznanie donosi mu, że dalej za Odrą jest 
i ziemia i klimat lepszy, planuje dalszy marsz na wschód. Plan jest prosty: przydziela 
pasy, którymi ma się posuwać każdy legion, według jego dotychczasowych właściwości:

1) Na północy wzdłuż morza – legion XX, który miał za zadanie bronić Bry-
tanii od strony Irlandii. Legion ten najlepiej wykonywał fortyfi kowanie rzek i ich 
ujść, znał też inne specjalności.

2) Na południe od niego legion VI, który stał w Brytanii na samej północy 
w najwęższym miejscu wyspy i musiał bronić jej z trzech stron. Ten legion odgrywał 
najważniejszą rolę polityczną i był też najbardziej zdyscyplinowany. Legion ten do-
stał na początku najtrudniejszy teren, bo aż do Wisły ciągnęły się lasy i bagna. Ale 
dalej na wschód ziemie były coraz lepsze.

3) Legion II, najważniejszy, bo w jego pasie południowym w Brytanii leżał 
Londyn, stolica prowincji. Dowódca tego legionu pełnił funkcję ministra spraw 
wojskowych i był odpowiedzialny za bezpieczeństwo, a w razie wojny obejmował 
dowództwo nad wszystkimi siłami. Mając na swoim terenie kopalnie, był też najbo-
gatszy. Zajmuje więc pas środkowy.

4) Dalej na południe idą legiony galijskie. Granica między legionami brytyj-
skimi i galijskimi przechodziła na linii Barycz – Odra. Linia ta jest dobrze widocz-
na: jest tam sporo grodów nad rzeką, a czasem naprzeciw siebie po obu stronach 
rzeki. Między tymi legionami nie zawsze były dobre stosunki. Brytyjczycy mieli 
urazę do Galów, że idąc im na pomoc, stracili swoją ojczyznę. Galowie zaś, że ich 
nie pozostawiono w Galii.

Wszystkie legiony ruszają równocześnie, ale nie same. Dołącza do nich 
chętnie spora liczba ludności miejscowej, szukająca lepszej doli na żyźniejszych 
ziemiach aniżeli piaszczyste i podmokłe Połabie. Zakładają wspólne grody pod 
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dowództwem wojskowym, które albo rozwijają się w stałe osady-wsie i miasta, 
albo z czasem zostają opuszczone, po przeniesieniu się na inne miejsce o lepszych 
warunkach. Wielu osadom mieszkańcy nadają nazwy swego szczepu. Przoduje im 
niezmiernie ruchliwy i przedsiębiorczy szczep Walijczyków, zresztą faworyzowany 
przez dowódcę XX legionu Maksencjusza, który urodził się z matki Walijki. Ci 
pozostawili wiele grodów pod rozmaitą nazwą: Weletów, Wolinów, Wielinów, We-
lszów itp. Na Śląsku zaś szczep Siluzów, też Walijczyków, zostawił nazwy: Siluzja 
(Ślęza), Silezia. Te grody plemienne żyły życiem zamkniętym i nie miały wyższych 
aspiracji. Jedynie ośrodki organizowane przez dowódców legionów z samych legio-
nistów miały cel ponadplemienny. Według zgrupowania grodów jest tylko jeden 
taki ośrodek na ziemiach Polski: Poznań i Gniezno. Inny jest na Litwie i w Cze-
chach. Mniejsze grody „książęce” na Pomorzu: Szczecin i Kołobrzeg. 

      Wykonanie 

XX legion idąc wzdłuż morza fortyfi kuje wszystkie ujścia rzek, dochodzi do 
Wisły i przekracza ją. Tu spotyka inną ludność, niesłowiańską, mówiącą językiem 
podobnym do sanskrytu – Prusów. Od nich dowiaduje się, że dalej za krajem bagien 
i lasów są ziemie żyzne, zamieszkałe przez ludność mówiącą też tym językiem; 
idzie dalej aż do kraju Litów i tam pozostaje.

Legion VI po przejściu rejonu bagien i puszcz nadnoteckich przechodzi 
Wisłę i wchodzi w kraj bogaty, doskonale nadający się na osiedlenie. Tu, w ziemi do-
brzyńskiej, powstaje silne zgrupowanie grodów między Lipnem a Chełmnem. Idąc 
dalej na wschód legion ten organizuje jakiś „osobliwy” twór trzech ośrodków ma-
zurskich. Na północy rejon: Mława, Nowy Dwór, Ostróda, w centrum rejon Płocka, 
a na południu, za Wisłą – Rawa Mazowiecka i dalej w stronę Warszawy.

Wśród nich rejon Płocka jest raczej pusty, ma zaledwie cztery grody. Dopie-
ro dalej na wschód, jak podaje Maria Miśkiewiczowa w swojej pracy5, jest duże zgru-
powanie grodów i kurhanów w rejonie: Węgrów, Siedlce, Siemiatycze i dalej za Bug. 
A za Bugiem archeolodzy rosyjscy prowadzą takie same prace. Prawie wszystkie 
grody i kurhany pochodzą z V i VI wieku. Jest to zatem czwarty ośrodek mazurski. 
Trudno się dopatrzyć, gdzie znajdował się ośrodek dyspozycyjny, chyba powinien 
być w Płocku. Najprawdopodobniej ten rejon jest jeszcze niedostatecznie zbadany. 
Przyszłym Piastom przyłączenie tych ośrodków plemiennych do ich państwa nie 
nastręczało większych trudności, za wyjątkiem Mazowsza rawsko-warszawskiego, 
które swój charakter plemienny utrzymało do XVI wieku. Może ktoś kiedyś odgad-
nie, skąd się wzięło i co oznacza słowo Mazury.
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Legion II, po przekroczeniu Odry w Lubuszu i zabezpieczeniu go grodem, 
doszedł nad Wartę, tam zbudował pierwszy silny gród, zabezpieczając go gęstym 
pierścieniem od północnego wschodu i południa. Następnie, gdy cezar prze-
niósł się z Połabia do Poznania, dowódca legionu zbudował drugi gród dla siebie 
w Gnieźnie, ubezpieczając go również silnym pierścieniem grodów. Całość zaś tego 
podwójnego ośrodka ubezpieczona została kawalerią sarmacko-scytyjską na linii 
wodnej: od Ujścia nad Notecią przez Laskowo, Żnin, Biskupin, Kościelec Kujawski, 
Kruszwicę, Konin, Bronikowo, Ląd, Janikowo. W większości tych grodów znajdują 
się przedmioty wyposażenia kawalerii: części rzędów, strzemiona, ostrogi. Oddzia-
ły kawalerii legionów, tak Rzymianie jak i Trakowie, ostróg nie używali, natomiast 
używały ich jedynie kohorty Sarmatów i Scytów. Oddziały sarmackie i scytyjskie 
przyszły z legionami i one stały na tej linii wodnej dalekiego rozpoznania.

Chociaż rejon Poznania miał dobre warunki osadnictwa, Gniezno, gród 
dowódcy II legionu, miał dużo lepsze. Rejon Poznania był dość ograniczony, na-
tomiast Gniezna był otwarty i aż do Wisły miał najlepsze ziemie: Kujawy z ziemią 
łęczycką. Oddziały kawalerii Sarmatów i Scytów, stojąc na linii wodnej górnej 
Noteci, Warty i Prosny (Kruszwica, Konin, Koło i Kalisz), miały nieograniczone 
możliwości, rozwijały się więc odpowiednio szybko, tworząc nowe grody w kie-
runku wschodnim. Kohorta sarmacka, stojąca w rejonie Kalisz – Ociąż, wraz z od-
działami plemiennymi idącymi z północy na południe, przesuwała się w kierunku 
południowo-wschodnim na Sieradz i dalej. Budując nowe grody, weszła w kontakt 
z przyjacielskim plemieniem Wiślan, tworząc nową oś rozwoju przyszłego państwa 
polskiego.

Poznań, jako gród cezara, szybko się rozrósł, rozbudował się podwójnie 
przez przyłączenie jednego przedmieścia. Gniezno, gród dowódcy II legionu, 
z czasem powiększyło się trzykrotnie, przyłączając aż dwa przedmieścia. Wokół 
tych grodów, a także wokół mniejszych, które też się rozwijały i przybywało tam 
ludności, zaczęły tworzyć się poszczególne szczepy. Niektóre z nich bardzo silne, 
jak Polan, Kruszwiczan, Lędzian, a dalej na południu silne plemię Wiślan.

Plemiona te pozostawały ze sobą w pewnej łączności. Gdy Piastowie zaczęli 
tworzyć państwo ponadplemienne, nie mieli z nimi większej trudności. Początkowo 
Poznań był ośrodkiem władzy, później Gniezno i to przez długi czas. Dopiero za 
Piastów, gdy chodziło o przyłączenie siłą władców Pomorza, stolicę przeniesiono 
do Poznania.

Jak długo trwała władza cezara, nie wiadomo. Również nie wiadomo, gdzie 
rezydował, czy tylko na Połabiu, czy też i w Poznaniu. W każdym razie, po osiągnię-
ciu Wisły działalność ośrodka władzy ustaje. Front rozszerza się gwałtownie, za Wi-
słą ilość ziemi dobrej do osadnictwa jest ogromna. Z tego też powodu poszczególne 

Glaukopis 07_CS2.indd   109Glaukopis 07_CS2.indd   109 2007-02-06   15:56:452007-02-06   15:56:45



G
L

A
U

K
O

P
IS

 N
R

 7
-2

0
0

6

110

     Poszli na Wschód i zginęli

plemiona rozchodzą się według własnej indywidualności. Wszędzie widać przedsię-
biorczych Walijczyków. Idą przez Wieluń, Zwoleń, Wieliczkę, gdzie zgodnie z wła-
snym zawodem zajmują się kopalnią soli. Idą dalej przez Wolniki na Wołyń. Inne 
plemiona walijskie – Silursi – też zaznaczają swój pobyt na Śląsku-Siluzji.

Na południu stacjonują legiony galijskie. Granicą między nimi jest rzeka Ba-
rycz i górna Odra. Odkryto tam wielkie pobojowisko. Wspomina o nim prof. Ty-
mieniecki. Znaleziono też tam dużo broni pochodzenia rzymskiego. Świadczy to 
o starciu się dwóch oddziałów auxiliares – galijskiego i brytyjskiego. Niewątpliwie 
takich starć między oddziałami plemiennymi było znacznie więcej.

Wielkie usługi oddali Lechici w kładzeniu podwalin pod przyszłe państwo 
polskie. Potwierdzają to nasi historycy XIX wieku. Organizowali Lechici plemiona, 
przenosili ludzi z gorszych do lepszych warunków bytu, a przede wszystkim umieli 
sobie zjednać ich zaufanie. Potrafi li oni całą Środkową Europę aż po Adriatyk, Gre-
cję, Bizancjum uczynić słowiańską. David Marshall Lan w książce Bulgarians6 mówi 
o marszu legionów galijskich. Część legionów, która przeszła do Czech i nie zastała 
tam już plemion germańskich Markomanów, Kwedów i innych, nie zatrzymała się 
w całości. Ci, co zostali, założyli państwo, a nawet z czasem dynastię panującą Prze-
myślidów. Większość z nich jednak poszła dalej i to nie sama. Potrafi ła poderwać 
całe bez mała plemię Serbów, zostawiając w Łużycach zaledwie małą część. Zajęli 
oni dzisiejszą Serbię, Ilirię i Trację, dzisiejszą Bułgarię.

Po przebyciu Sudetów przez Bramę Morawską, poszło całe plemię Chorwa-
tów siedzące na Podkarpaciu i zajęło dzisiejszą Chorwację, Dalmację i Bośnię. Plemię 
Słoweńców zajęło Krainę i część Karyntii. Poza tymi plemionami z południa, przeszła 
też i pewna liczba z północy. Autor podkreśla ich siłę, organizację i wysoką kulturę. 
Czas ich przybycia ustala oczywiście na wiek VI, jak wszyscy historycy badacze okre-
su po upadku imperium rzymskiego. W rzeczywistości był to niewątpliwie ten sam 
wiek co czas przybycia „Lechitów” na ziemie polskie. Bo czyż można sobie wyobra-
zić, by w VI wieku potomkowie tych z V wieku w trzecim lub czwartym pokoleniu, 
zasiedziali i już wrośnięci w ziemię, w warunkach wielkiego rozkwitu, we własnym 
kraju, rzucali wszystko, by iść w nieznane? Mogli to zrobić jedynie ci z V wieku, któ-
rzy nic nie mieli do stracenia, a dużo do zyskania. Zorganizowali oni tylko państwa 
plemienne. Były, jak podaje autor, usiłowania organizacji państw ponadplemiennych, 
lecz celu nie osiągnięto. Toteż gdy przyszły następne najazdy – Hunów i Bułgarów – te 
małe państewka obronić się nie mogły. W Bułgarii najeźdźcy rozpłynęli się w słowiań-
skim środowisku, tylko nazwę utrzymali. Na Węgrzech odwrotnie.

Nasi historycy z XIX wieku wywodzili Lechitów od strony Łaby i Szlezwi-
ka; Czesi natomiast z Meklemburgii, Brandenburgii i Pomorza, a więc z Połabia. 
Autor zaś Bulgarians wywodzi ich z ziem polskich. Podczas gdy nasi archeologowie 
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w kraju znają Lechitów jedynie z wykopalisk „niemych”, to ten autor opiera się też 
na ostatnio znalezionych starych dokumentach pisanych. Dokumenty te pisane są 
nie językiem autochtonów, bizantyjsko-greckim, trackim, czy iliryjskim, lecz w ję-
zyku słowiańskim! A więc językiem tych Słowian, którzy przybyli z naszych ziem.

Jest więc V, a nawet VI wiek. Ziemie nasze są wtedy zamieszkałe przez Sarma-
tów. Co do tego nie ma wątpliwości. Język więc słowiański był językiem Sarmatów, 
Sarmaci byli Słowianami. Dotychczas nie było wiadomo, jaki był język Sarmatów 
i Scytów. Teraz brak ten zostaje uzupełniony. To dzieło Bulgarians jest niewątpliwie 
najważniejszym i jedynym opracowaniem podającym dokładnie charakterystykę 
Lechitów. 

      Sarmaci i Scyci. 

Poza plemionami celtyckimi, które przyszły z Lechitami kłaść podwaliny 
pod przyszłe państwo polskie, były inne dwa plemiona: Sarmaci i Scyci. Zanim 
przystąpi się do rozpatrywania ich działalności, trzeba przede wszystkim stwierdzić 
i przyjąć, że byli oni Słowianami. Pra-Słowianami na naszej ziemi. Dowodów na to 
jest wiele:

1) W ostatnich wiekach przed Chrystusem i wiek po Chrystusie na mapach 
tej części Europy, od Łaby na wschód aż do granic Azji, poza Morze Azowskie, był 
kraj nieznany, zimny, ponury, złowrogi – Scytia.

2) Od II wieku po Chrystusie na mapach ten ogromny kraj dzielił się już 
na obszary od Łaby aż po Ruś Białą, Czarną (Kleck, Słuck, plemiona Krzywiczan 
i Drewlan) i Ruś Czerwoną i nazywał się Sarmacją, a idąc dalej na wschód Scytią.

Jak więc sobie tłumaczyć to zjawisko? Jest jedyny, ale wielki grecki historyk 
i geograf tego okresu, który w tym czasie właśnie żył i dzieje te opisał – Herodot. 
O nim wszyscy późniejsi historycy wyrazili opinię, że wszystko, co pisał „od sie-
bie”, jest rzetelne i prawdziwe, a o tym, czego dowiedział się z drugiej ręki, „opinii” 
nie wyraża, pozostawia to zainteresowanym. Otóż co pisze o Scytach i Sarmatach:

1) Byli pochodzenia indoirańskiego, spokrewnieni zarówno z Persami, jak 
i Grekami. Język ich był podobny do perskiego i do greckiego. Herodot znał oby-
dwa języki.

2) Wysłany przez króla perskiego do Scytów pisze: między Dniestrem 
i Dnieprem, na północ od Krymu, leży dobrze zorganizowane i rządzone państwo 
Scytów osiadłych, zwanych królewskimi. Na zachód od nich i częściowo na wschód 
Sarmaci i inne plemiona scytyjskie osiadłe i półosiadłe. Dalej na wschód – koczow-
nicze.
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3) Sarmaci nie byli Scytami, ale blisko z nimi spokrewnieni i język ich był 
podobny; mieszkali na wschód od nich. Na skutek najprawdopodobniej jakichś 
starć sąsiedzkich oderwali się i poszli pod Kaukaz. Kiedy wojska Scytów udały 
się nad Dunaj, doszło do zatargu między nimi a Filipem Macedońskim. Sarmaci 
wykorzystali tę sytuację, przeszli na zachód przez ich terytorium i w ciągu wieków 
wyparli ich z zajmowanych tam obszarów. I właśnie ta część Scytii w II wieku po 
Chrystusie nazwana została Sarmacją. Granica wschodnia tej Sarmacji pokrywa 
się ze wschodnią granicą Polski Jagiellońskiej. Jest to dokładny podział na Słowian 
zachodnich i wschodnich.

Jako powód oderwania się Sarmatów od Scytów Herodot podaje to, co mu 
powiedziano: Grecy podbili kraj Amazonek – Amazonkami nazywano plemiona, 
gdzie rządziły kobiety, gdzie panował matriarchat – i wzięli je do niewoli. Na okręcie 
Amazonki opanowały załogę i ją utopiły. Nie znały nawigacji, były więc bezradne. 
Wiatr zapędził je w okolice Morza Azowskiego. Tam napadli na nie młodzi Sarma-
ci wysłani na poszukiwanie nowego kraju do osiedlenia się, wzięli je do niewoli 
i zaproponowali im… małżeństwo. One zgodziły się, ale pod warunkiem, że będą 
mieszkać z dala od Scytów, bo nie chcą spotykać się z ich kobietami. Ci się na ten 
warunek też zgodzili. Wobec tego uradzono, że młodzi pojadą prosić starszyznę 
o pozwolenie na małżeństwo i jakieś wyposażenie. Pojechali: trzy dni na północ, 
trzy dni na wschód. Wrócili i przywieźli jedno i drugie. (Ten ustęp jest oparty na The 
Travels of Herodotus7 R.P. Lister).

Sarmaci mieli piękne pochodzenie jako lud spokrewniony z narodami, któ-
re wydały największych wodzów świata: Cyrusa, Dariusza, Aleksandera Wielkiego, 
bohaterów spod Termopil. Przez poślubienie dzielnych Amazonek, które umiały 
i rządzić, i walczyć na równi z mężczyznami, ich potomkowie, którzy przyszli na 
nasze ziemie, mieli już piękny podwójny rodowód.

Tyle powiedział Herodot i wszystko się sprawdziło. Wielu historyków po-
twierdza, że Sarmaci byli Słowianami8. Najwięcej jednak wiadomości o Sarmatach 
daje Tadeusz Sulimirski w The Sarmatians9. Podaje, że język ich był słowiański, roz-
mieszcza ich na ziemiach Polski, choć nie wyciąga ostatecznych wniosków, że byli 
pra-Słowianami na naszych ziemiach, a więc naszymi przodkami. Robi to dopiero 
David Lana.

Poza tym właściwie żadnych dalszych wiadomości o Sarmatach w historii 
znaleźć nie można. Najlepiej o tym świadczą encyklopedie. Wszystkie powołują się 
na Herodota. I tak:

1) Mała encyklopedia francuska Larousse’a: Sarmaci kojarzą się z Polakami, 
jako ich poprzednicy w kraju Sarmacja, stąd też przez długie lata nazywano Pola-
ków Sarmatami.
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2) Encyklopedia holenderska: Sarmaci wyparli Scytów z ich zachodnich 
ziem w IV wieku przed Chrystusem i poszli na zachód.

3) Britannica pisze więcej. Oprócz tego, że byli to mieszkańcy kraju Sarma-
cja, który później zamieszkiwali Polacy, podaje, że używali oni strzemion metalo-
wych i ostróg. To oczywiście na podstawie późniejszych wykopalisk. Ale skąd wzięli 
stwierdzenie, że mieli ustrój półmatriarchalny? Chyba doszli do tego na podstawie 
Herodota, który podawał, że Sarmaci poślubili Amazonki. Kobiety ubierały się tak 
samo jak mężczyźni: szerokie spodnie w kostce związane z cholewą buta, kaftan po-
kryty łuskami metalowymi, na głowach hełm; walczyły równo z mężczyznami. To 
wszystko w zupełności odpowiada wiadomościom o późniejszych mieszkańcach 
tych ziem.

4) Niemiecka Encyklopedia Meyera o Sarmatach nic nie ma do powiedzenia, 
natomiast o Scytach powiada, że byli to poprzednicy narodu ruskiego w południo-
wej Rosji.

5) Encyklopedia Oksfordzka podaje: mieszkańcy krajów o tych nazwach, póź-
niej zamieszkałych przez Polaków i Rusinów. Polaków przez wiele lat nazywano 
Sarmatami. A nawet podaje to w formie równania: „sarmacki – polski”.

W powiedzeniu, że u Sarmatów istniał ustrój półmatriarchalny (Encyklope-
dia Britannica), jest sporo prawdy; został w pewnym stopniu odziedziczony przez 
Polaków. W żadnym narodzie godność kobiety nie stoi tak wysoko jak u nas. W na-
rodach muzułmańskich kobieta należy raczej do inwentarza żywego. U naszych 
niemieckich sąsiadów ogranicza się do trzech „K”: Kinder, Küche und Kirche (dzieci, 
kuchnia i kościół).

O Scytach wszystkie encyklopedie podają to, co powiedział Herodot: że 
Scyci królewscy siedzieli na północ od Morza Czarnego, między Dniestrem a Dnie-
prem. Handlowali z miastami greckimi pszenicą, a na wschodzie żyły pokrewne im 
plemiona pod ich protektoratem. Ziemie te w następnych wiekach były zamieszkałe 
przez narody ruskie. Jedynie encyklopedia niemiecka Mayera powołuje się na hi-
storyka rosyjskiego Bernadzkiego, który twierdzi, że Scyci byli przodkami narodu 
ruskiego. Pod tym względem ma rację: narodu ruskiego, a nie rosyjskiego. Rosjanie 
pochodzą od odłamu Rusinów, który oderwał się od Rusi i poszedł między plemio-
na ugrofi ńskie, i tam rozpłynął się między nimi, narzucając im jedynie język.

Wszyscy historycy zastanawiają się, w jaki sposób takie dwa ogromne naro-
dy, jak Sarmaci i Scyci, już w pierwszej połowie średniowiecza znikły z historii? Nie 
ma śladu, aby je ktoś wymordował, ani by się gdzieś przeniosły. Sprawa jest prosta: 
zniknęli pod innymi nazwami – Polaków i Rusinów. Jedynie u dwóch autorów 
angielskich spotyka się wzmianki, że Scyci byli Słowianami. Natomiast w książce 
H.H. Scullarda Roman Britain10, na stronie 64 jest fotografi a z napisem: „Paradny 
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hełm z Ribchester, Lanca, gdzie konny oddział Sarmatów (Słowian z rejonu Dunaju) 
kwaterował pod koniec II wieku”. Ten fakt niezbicie potwierdza, że Sarmaci byli 
Słowianami.

W 175 r. Marcus Sarmaticus pobił Sarmatów w północnej Panonii. 8 tysięcy 
z nich zakontraktował jako auxiliares. Z tych ośmiu tysięcy 5 i pół tysiąca wysłał 
do Brytanii. O tych Sarmatach wspomina prof. Sulimirski w swej książce The 
Sarmatians. Zostali umieszczeni w forcie Ribchester, a rejon naokoło tego fortu 
przeznaczony był na ich osiedlenie się po upływie kontraktu. Rejon ten stał się 
więc ośrodkiem uzupełniającym kohort sarmackich. W 180 r., jak opisuje historyk 
Dio Cassius, cezar Commodus wyruszył przeciw Kaledończykom. Szkotom udało 
się wciągnąć go w zasadzkę, w jakiś wąwóz (cleft) i otoczyć. Gdy sytuacja stała się 
beznadziejna, Commodus rzucił Sarmatów do szarży. Ponieśli oni wielkie straty, ale 
umożliwili wycofanie się legionom.

Poza Sarmatami autochtonami na naszą ziemię przybyło z legionami 
kilka al, tj. kohort sarmackich i scytyjskich, oraz jedna ala tracka. Ta ostatnia nie 
zatrzymała się na naszych ziemiach i poszła dalej. Jakżeż musieli być zaskoczeni 
i uradowani Sarmaci przybyli z legionami, kiedy stwierdzili, że są między swoimi 
i że mogą porozumiewać się swoim językiem. Chociaż, jak to subtelnie wyrazili 
w innym wypadku panowie Kostrzewski, Chmielewski i Jażdżewski, „byli swoi, 
ale inni, podobni, ale odmienni”. Niewątpliwie tacy byli: cywilizowani, kulturalni, 
wiele wiedzieli i przeżyli, musieli też imponować, umieli też zjednywać sobie ludzi. 
Przypadek zdarzył, że trafi li na najlepsze ziemie, mieli więc możliwość zastosować 
to, czego się nauczyli.

Prof. Sulimirski w swoim dziele The Sarmatians przytacza, że szlachta 
polska swoje pochodzenie wywodzi od Sarmatów. Ma zupełną słuszność. Tyle że 
nie wyłącznie szlachta, bo to samo uzasadnienie ma cały nasz naród. Pochodzimy 
przecież od tych pra-Słowian, którymi byli Sarmaci na naszych ziemiach.

W opisie terenu, na którym odbyła się bitwa cezara Commodusa z Kaledoń-
czykami, zostało błędnie przetłumaczone słowo cleft na ‘wąwóz’. Ma ono ściślejsze 
znaczenie, a mianowicie: „rozpadlina” albo „położenie bez wyjścia”. W polskim 
języku jest wyrażenie, które pokrywa obydwa znaczenia: „czeluść”. I ono najlepiej 
określa położenie legionów, w jakie zostali wprowadzeni przez Kaledończyków.

Sarmaci i Scyci używali na oznaczenie swych plemion lub oddziałów spe-
cjalnych znaków, zwanych „tongami”. Ci z bitwy z Kaledończykami należeli do ple-
mienia Izygów. Po spełnieniu tam wspaniałego, bohaterskiego czynu, który opłacili 
wielkimi stratami, niewątpliwie upamiętnili go w swoim znaku. Taki właśnie znak, 
doskonale grafi cznie przedstawiony, znajduje się w herbarzu polskim: zaznaczone 
dwie krawędzie tej „rozpadliny”, lekko zbieżne i w najwęższym miejscu zamknięte 
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zaporą, przeciętą mieczem! Ten herb nazywa się Czeluść. Oczywiście to pochodze-
nie herbu może wydać się dowolnym przypuszczeniem, ale takie bitwy, w takich 
warunkach zdarzają się nawet na przestrzeni wieków bardzo rzadko. Odmian wy-
raźnych tej czeluści na załączniku jest cztery. Nie należy miecza mylić z krzyżem 
– czas jego przedchrześcijański. Pierwsze dwa są wyraźne, trzeci i czwarty należą do 
dygnitarzy duchownych, opuścili miecz, gdyż nie przystoi ich stanowisku. Nato-
miast wyraźnie zaznaczyli kształt tej „rozpadliny” czy „czeluści”. Ten herb zatem 
będzie najstarszy w naszej heraldyce: II wiek, ściśle 180 r. po Chrystusie.

Inne znaki sarmackie to: podkowa i miecz, typowy Bolesta, Nowina, Szeligi; 
trzeci i czwarty oprócz podkowy mają kombinację dzidy i miecza. Wszystkie mogą 
być też częściowo z pokolenia Izygów, ale też i z innych plemion sarmackich, jak: 
Roksolanów, Budynów i innych. Między Sarmatami i Scytami była różnica także 
w uzbrojeniu: Sarmaci mieli tylko miecz i dzidę, Scyci zaś miecz, łuk, strzały i małą, 
przeważnie okrągłą, tarczę kawaleryjską, później zwaną szczytem. Stąd też w her-
bach od nich pochodzących ten motyw się powtarza. Herby z krzyżem, zwłaszcza 
na podkowie, są już znacznie późniejsze.

Jeden z oddziałów Scytów, podobnie jak ala tracka, już na samym początku 
oderwał się od głównych sił i poszedł wprost na wschód do Scytów królewskich, 
pozostawiając oczywiście po drodze część swojego stanu w takich miejscowościach, 
jak Szczyty, Szczytniki, Szczytowice, Zaleszczyki. Większość tych herbów sarmac-
ko-scytyjskiego pochodzenia wywodzi się z Wielkopolski. Przyczyna prosta – tam 
było największe skupisko tych wojsk najemnych. Inne wojska działały w dużym 
rozproszeniu, na wielkich przestrzeniach.

Poza tymi znakami, jako dowód obecności oddziałów Sarmatów i Scytów 
na naszych ziemiach, są oprócz przedmiotów znalezionych w grodach również 
groby. Na przykład taki grób, jak ten w Wapnie, którego skarby nie przekraczają 
majątku jakiegoś dowódcy ali sarmackiej czy scytyjskiej, albo ten w Suwałkach.

Kolejność ludów zamieszkujących nasze ziemie była następująca: 
a) od VII wieku przed Chrystusem – Celtowie. Kto był przed nimi nie wia-

domo.
b) W V wieku przed Chrystusem Scyci wypierają częściowo Celtów.
c) W IV wieku przed Chrystusem przychodzą Sarmaci i stopniowo do 

II wieku po Chrystusie wypierają Scytów i zajmują te ziemie na stałe. Do IX wieku 
nazywa się ją Sarmacja, potem Sarmacja-Polanie, a ostatecznie Polska.

d) Między I i IV wiekiem po Chrystusie przez te ziemie przeciągają rozmaite 
plemiona germańskie: Sasów, Swewów, Burgundów, Gotów i Wandali, ale na jednym 
miejscu nie utrzymują się. Między Celtami i Słowianami a Germanami była różnica: 
ci pierwsi cenili sobie ziemię, osiadali na niej, zapuszczali korzenie i jej się trzymali. 

Glaukopis 07_CS2.indd   115Glaukopis 07_CS2.indd   115 2007-02-06   15:56:462007-02-06   15:56:46



G
L

A
U

K
O

P
IS

 N
R

 7
-2

0
0

6

116

     Poszli na Wschód i zginęli

Germanie zaś uważali, że ziemia jest wszędzie, a ważniejsze jest to, co na niej się znaj-
duje. Śledzili więc, gdzie klimat jest lepszy, warunki życia dogodniejsze, ludy bogatsze, 
tam szli z północy na południe, pochodem krwawym, by zdobywać mieczem i pożo-
gą, bo wrodzony instynkt im nakazywał rządzić i panować. To był ich „ideał”.

Wobec tego, że takie kraje były w posiadaniu imperium rzymskiego, Germa-
nie skierowali się przeciw niemu. Wiedzieli, co się tam dzieje, bo nie tylko wywiad, 
ale współdziałanie mieli doskonałe ze strony germańskiej straży cezara – pretoria-
nów. Wiedzieli od pretorianów o fatalnych rządach cezarów i o braku należytej 
organizacji wojskowej.

Skoncentrował się świat germański na całej granicy północnej i zachodniej im-
perium i szarpał po kawałku poszczególne prowincje, a gdy przyszedł odpowiedni czas, 
runął na południe i zachód. Szczęście sprzyjało Germanom. Zajęli północną Italię, Ga-
lię, Hiszpanię, aż po Atlantyk, doszli nawet do północnej Afryki. I na tym koniec.

W Italii jedyną pamiątką po dawnym plemieniu, które ją zajęło, została na-
zwa Lombardia. W Galii podobnie pozostały nazwy po plemionach: Burgundów, 
Franków i inne. W Hiszpanii pozostały jedynie wspomnienia. W Afryce nazwa 
Wandali stała się synonimem największych barbarzyńców świata. Nie ominęło to 
też Brytanii, gdzie pozostała nazwa Anglosasów.

Jedynym skutkiem pędu germańskiego na południe i zachód było powsta-
nie organizacji plemiennych i opóźnienie organizacji państwa ponadplemiennego. 
Najeźdźcy roztopili się wśród ludności miejscowej. Germanie na podbój szli bez 
własnych kobiet. Uważali, że tak jak ziemia jest wszędzie, tak są wszędzie i kobiety. 
Dowodem na to były w Polsce całe osady opuszczone przez Gotów, pozostały tam 
tylko kobiety i dzieci. Szli więc bez kobiet i tam na obcych ziemiach zakładali nowe 
rodziny z miejscowymi kobietami, a ich potomstwo uważało się już w pierwszym 
pokoleniu za przynależnych do środowiska i narodu matki. Sami też rozpłynęli się 
w tym obcym środowisku.

Skutek tej wielkiej ekspansji i zaboru całej Zachodniej Europy był ten, że 
utrzymali się jedynie w tej części Europy, z której wyszli. Jedynym nabytkiem, ale 
już w późniejszych wiekach, było Połabie, gdzie mieszając się z podbitymi plemio-
nami słowiańskimi z dodatkiem potomków Krzyżaków z Prusaczkami i Kawalerów 
Mieczowych z Łotyszkami, stworzyli nowe jasnowłose plemię neo-Prusaków. Ple-
mię buńczuczne i zadzierżyste, nielubiane nawet przez stare plemiona niemieckie. 

Całkiem inaczej szli Sarmaci. Oni szukali właśnie ziemi i dogodnych wa-
runków dla osiedlenia, a znalazłszy je, trzymali się tej ziemi. Szli z całą rodziną 
i z całym dobytkiem. Młode dziewczęta walczą razem z mężczyznami, dopiero po 
zamążpójściu zajmują się gospodarstwem. Po osiedleniu się trzymają się ziemi, cze-
go dowodem jest osiem wieków pod nazwą Sarmacji i jednocześnie Polski.
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Podobnie jak Germanie na nasze ziemie szli Lechici bez kobiet, ale i bez 
mordów i pożarów, a tym zjednali sobie pełne uznanie u miejscowych plemion.

       Ośrodek władzy 

Gdzie był ośrodek władzy, udowadniać nie trzeba, był on w okręgu Poznań-
-Gniezno, tak podali historycy. Ale i bez tego wystarczy spojrzeć na mapę grodów, 
by zauważyć, że z tych dwu grodów Poznań był dużo silniej ubezpieczony aniżeli 
Gniezno, był więc ważniejszy. Takiego silnego zgrupowania grodów nie ma nigdzie 
na naszych ziemiach. Gród był jednostką wojskową z mianowanym dowódcą 
i przydzieloną załogą, składającą się z dziesiątek, setek, a nawet tysięcy ludzi. Na 
taką liczebność mogła sobie pozwolić jedynie wielka jednostka wojskowa, a więc 
legion. Dowódca miał swą kwaterę w Poznaniu.

Cezar ten, który te legiony tu doprowadził, osiadł na Połabiu, zajął się orga-
nizacją osiedlenia, bazą i administracją. Po dojściu czołowych oddziałów do Wisły 
uznał, że cel do którego dążył – znalezienie dogodnego miejsca na osiedlenie – osią-
gnął. Zatrzymał II legion w miejscu najbardziej centralnie położonym w stosunku 
do innych legionów i nakazał mu osiedlać się w najdogodniejszych warunkach.

Inne legiony, dwa brytyjskie, poszły dalej. Legion XX, idąc wzdłuż morza, 
trafi ł na pojezierze pruskie nienadające się na osiedlenie, poszedł dalej aż na Litwę. 
Legion VI, po przejściu lasów i bagien Noteci, powędrował dalej za Wisłę. Legion 
XXX, z legionów galijskich, przez wieki stał nad dolnym Renem, miał więc stałą 
łączność z Brytanią przez legion II. Ten legion, o nazwie Italica, który był marynar-
ką wojenną na kanale, trzymał się bardziej z legionami brytyjskimi, poszedł więc 
z nimi dalej wzdłuż Sudetów i Karpat. Te wszystkie trzy legiony doszły do wschod-
niej granicy Sarmacji.

O ile działalność cezara i łączność z poszczególnymi legionami do osiągnię-
cia Wisły była ścisła, to po jej przekroczeniu maleje. Powodem tego było gwałtowne 
rozszerzanie się frontu. Warunki do osiedlenia były dobre, a nadmiar ziemi sprawił, 
że grody były bardziej rozproszone. Łączność ze względu na duże odległości staje 
się coraz trudniejsza, aż wreszcie zanika w przestrzeni, lecz nie w czasie, bo wszyst-
kie grody są z tego samego V wieku.

Obecność tego pierwszego cezara, który doprowadził legiony do Wisły 
i osiadł na Połabiu, nie ulega wątpliwości, a czy było ich więcej, stwierdzić mogą ci, 
którzy zajrzą do książki K. Majewskiego Monety rzymskie na ziemiach Polski. Konstan-
tyn III wydawał swoje monety w gorszych warunkach, dlaczego więc jego następca nie 
miałby tego też robić. Musiał przecież płacić żołd, a także za zakup towarów. 
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Jest jeszcze jeden fakt znany z naszej prehistorii: panowanie dynastii Popieli-
dów. Aby powstała dynastia, potrzeba na to dużo czasu, wielu lat, a nawet wieków. Ta 
dynastia skończyła się w początkach X wieku. Świadczy to o tym, że władza przetrwa-
ła cztery wieki. Czy były inne dynastie, czy też rządzili tylko poszczególni władcy, jest 
mniej ważne, natomiast istotne jest, że władza przetrwała. A czy ci władcy nazywali się 
cezarami, czy też Piastami, którzy tę godność sprawowali, nie wiemy.

Natomiast pewne jest, że charakter władzy w ciągu czasu musiał się zmie-
niać. Poszczególni przywódcy nie mogli już być wyznaczani przez przełożonych, 
kierowanie rozkazami z góry maleje. W ciągu wieków ogólnej pomyślności, nie-
zakłócanych żadnymi najazdami obcych, poszczególne grody rozrosły się w silne 
gromady, szczepy, plemiona. Mieli oni swoje potrzeby, które tylko sami mogli za-
łatwiać. Nie byli to też, jak niektórzy historycy uważają „biedni, ciemni chłopi” 
mieszkający w lepiankach. Nie byli też głupsi od ludzi obecnych. To byli zasobni, 
wolni kmiecie i włodarze, żyjący piękną tradycją swych dziadów, znający swe obo-
wiązki i prawa. Rządzili się przez wiece, na których wybierali swych przywódców 
i starszyznę. Sprawy prawne rozstrzygali sędziowie na rokach, czyli specjalnych ze-
braniach corocznych. Rozstrzygali sprawy wewnętrzne i międzyszczepowe. A wy-
bierani przywódcy szczepowi i starszyzna wchodzili w skład rady cezara czy Piasta, 
naczelnika państwa. Świadczą o tym liczni podróżnicy odwiedzający to państwo, 
a także dziejopisowie ruscy, jak Nestor. Rada starszych miała duże znaczenie, mu-
siał się z nią liczyć sam władca.

Gdy Popiel przebrał miarę swojej „niegodziwości” i „okrucieństwa” oraz 
wykazał nieudolność w rządzeniu, starszyzna przypomniała sobie zwyczaj pradzia-
dów: gdy cezar był nieudolny i z jego winy przegrywano bitwy, zostawał obalony 
i karany śmiercią. Obalili więc Popiela i wybrali nowego władcę, którego uważali za 
najgodniejszego. Z tego faktu historycznego można wyciągnąć kilka wniosków:

1) Starszyzna składała się z ludzi światłych i rozumiejących znaczenie 
związku ponadszczepowego, który reprezentowali.

2) Obalony został nie tylko ten ostatni Popiel, lecz obalona została cała 
dynastia Popielidów, bo gdyby chodziło jedynie o niego, to mogli wybrać jednego 
z synów, których miał. Widać z tego, że już i jego poprzednicy byli okrutni. Na-
leżało więc tę dynastię skończyć. Być może takie obalanie władców zdarzało się 
i przedtem w ciągu wieków.

3) Można przypuszczać, że poprzedni władcy, jakkolwiek się nazywali: 
cezarowie czy Piastowie, wywodzili się ze sfery legionowo-celtyckiej. Z wyborem 
nowego władcy, władza przechodzi już w ręce czysto sarmacko-słowiańskie.

Wybór pada na Siemowita. Siemowit oczywiście żadnym „skromnym 
kmiotkiem”, jak podaje legenda, nie był. Przeciwnie, musiał być tęgim wojem, 
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z dobrą głową, o czym świadczy fakt, że był wysokim urzędnikiem w rządzie 
Popiela, a nawet „Piastem”, wychowawcą jego synów. Poza tym, był także naczel-
nikiem dużego plemienia Goplan w Kruszwicy. Nie mógł być osobiście wrogo 
nastawiony do Popiela, a być może z jego interwencji Popiel uniknął śmierci i ska-
zany został jedynie na więzienie. Teraz uwięzić go, ale gdzie? W Gnieźnie? Nie-
możliwe, bo ma tu licznych zwolenników, ale również wielu zaciętych wrogów, 
tylko czekających na sposobność zemsty za doznane krzywdy. Jest tylko jedno 
miejsce możliwe, własny gród – Kruszwica, gdzie nie będzie ani jednych, ani dru-
gich. Podczas częstych wyjazdów do Gniezna zastępowała go w Kruszwicy żona, 
wierna Sarmatka i sojuszniczka, zarówno w walce jak i w pracy. O synów Popie-
la, swoich piastunów, też zadbał: powiada legenda, że odesłał ich, ale nie podaje 
dokąd. Łatwo się jednak domyśleć dokąd, bo było tylko jedno miejsce: Połabie. 
Oddał ich jednemu z zaprzyjaźnionych tam władców pod opiekę. Popiel umarł 
w Kruszwicy i martwego już pogryzły szczury, a szczurów wodnych na wyspie 
było wiele, zgodnie z legendą.

Po objęciu rządów Siemowit przystąpił do porządkowania gospodarki bar-
dzo zaniedbanej przez Popiela. Przede wszystkim przy poparciu starzyzny dążył 
do zacieśnienia więzów między plemionami a ich rządem. Następną sprawą była 
organizacja sił wojennych. Organizację tę przeprowadzał według systemu dziesięt-
nego, ściśle opartego na organizacji legionów: dziesięć kohort po 500 ludzi, razem 
5 tysięcy ludzi stanowiło drużynę, czyli legion. W tym jedna kohorta sztandarowa 
dowódcy ze sztandarem z rzymskim Białym Orłem. Ten orzeł stał się znakiem 
państwa, a również i władcy. Później też dynastii. Oprócz wojska zajął się Siemowit 
wychowaniem synów i przygotowaniem ich do czekających obowiązków. Starszy 
syn, już dorosły, jako następca ojca nazywany był Piastunem, a ojciec Piastem.

Obszar tego ponadplemiennego państwa miał kształt czworoboku: na 
zachodzie Odra, dla utrzymania ścisłej łączności z Połabiem, granica północna 
– Warta i Noteć; południowa – środkowa Odra od Nowej Soli i Daleszyn i dalej na 
południe od Kalisza. Na wschodzie, na rozległych i żyznych polach trzy potężne 
plemiona sarmackie – w środku najpotężniejsze plemię Polan, ze stolicą państwa 
Gnieznem, dalej przez Konin, Koło do zakola Warty. Na północy plemię Goplan 
z całymi Kujawami i przerzutem przez Wisłę na ziemię dobrzyńską, o czym świad-
czy to, że na Wiśle nie ma żadnych grodów, ani na jednym, ani na drugim brzegu. 
Natomiast na wschodnim brzegu jest grupa grodów zabezpieczających przyczółek 
przeprawy. Na południu plemię Łęczycan na wschód od Warty i plemię Kaliszan. 
Po zorganizowaniu drużyn Siemowit porozstawiał je po ważniejszych grodach. We 
wszystkich zaś ustanowił stałe załogi, zwłaszcza na granicy południowej na zachód 
od Kalisza, przeciw plemionom galijskim.

Glaukopis 07_CS2.indd   119Glaukopis 07_CS2.indd   119 2007-02-06   15:56:472007-02-06   15:56:47



G
L

A
U

K
O

P
IS

 N
R

 7
-2

0
0

6

120

     Poszli na Wschód i zginęli

Ukończywszy prace związane z organizacją państwa, Siemowit zaczął przy-
gotowywać się do przyłączenia innych sąsiednich, luźnych plemion. Przez środek 
jego obszaru przebiegał stary odwieczny szlak bursztynowy również, a może i bar-
dziej ruchliwy niż dawniej. Tą drogą, przebiegającą od Bałtyku przez Kruszwicę, 
Kalisz, Kraków, szedł handel z południowej Europy z portami na Bałtyku nie tylko 
bursztynem, ale i innymi towarami. Szlakiem tym szły w V wieku plemiona północ-
nych legionów, biorące udział w tym wielkim exodusie szczepów słowiańskich na 
południe Europy, oraz w ciągu wieków i te plemiona, które szukały osiedlenia w lep-
szym klimacie. I jedni, i drudzy na trasie swojego marszu pozostawili część swych 
stanów, a ci zakładali grody i osady. Szlak był więc dobrze osiedlony.

Gdy wieść o powstaniu związku ponadplemiennego Siemowita doszła do 
Wiślan, ci z miejsca zgłosili chęć przyłączenia się. Tak szlak bursztynowy zmienił 
oś przyszłego rozwoju Polski. Szlak ten miał po drodze odgałęzienie na Lublin i da-
lej, i drugie przez Kraków na wschód, na Wołyń, od granic Sarmacji. Tym szlakiem 
szli rozmaici Ibn Ibrahimowie i Jordanusowie z południa oraz liczni kupcy z Rusi-
-Scytii. Na południe od Krakowa szlak prowadził dalej do środkowej Europy. Tam 
wszędzie panował już język słowiański, nawet w Grecji i Konstantynopolu, jak po-
wiadają historycy, w tym czasie można się nim było porozumiewać. Szli kaliszanie 
do Krakowa, a krakowianie do Kalisza. Ludny więc był ten szlak.

Gdzieś na początku X wieku na tym ogromnym obszarze Sarmacji, za-
siedlanym związkami plemiennymi, zaczął się wyłaniać nowy, większy twór po-
lityczny. Mieszkańcy jego sami nazywali siebie Sarmatami – Polanami. Rozrastał 
się szybko. Siemowit nie miał większego trudu z przejściem przez Wisłę na ziemię 
dobrzyńską i przesunięciem swych granic dalej na Mazowsze, a na południu przez 
Sieradz i dalej. Trudniej było na Śląsku. A najtrudniej na Pomorzu, ze względu na 
bagna i podmokłe lasy, przez które prowadziły jedynie nieliczne przejścia, łatwe do 
obrony. Przesunięcie granic na północy – Pomorze – przypadło już następcy Sie-
mowita, który w tym celu by być bliżej, przeniósł stolicę z Gniezna z powrotem do 
Poznania. Państwo Siemowita stale rosło, a nazwa się zmieniła: z Sarmacja – Polonia 
na Sarmacja – Polska, a w końcu Polska. Z tym państwem sąsiedzi musieli się już 
poważnie liczyć.

Cztery wieki pokoju, bezpieczeństwa i opieki władzy z jednej strony, a z dru-
giej dzięki pomocy administracji na Połabiu, kraj się szybko rozwijał. Szkolono spe-
cjalistów we wszystkich działach, jak: rolnictwo, przemysł, rzemiosło, metalurgia 
itd. Rozsyłano fachowców po wszystkich ośrodkach i dostarczano nowoczesnych 
narzędzi. Rósł dobrobyt, kultura i spoistość wewnętrzna, a przez to i siła państwa. 
Patrzyli na to sąsiadujący Germanie z podziwem z początku, potem z niepokojem. 
Z tym państwem już trzeba było się liczyć.
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Ten szczęśliwy okres pomyślności miał się jednak skończyć wkrótce kry-
zysem. Kryzysem było przybycie chrześcijaństwa, niesionego przez „apostołów” 
germańskich. Bronił się naród zaciekle, bo uważał je za rodzaj germanizacji. Nie 
wierzył w żadną Dobrą Nowinę niesioną przez Germanów. Tak Germanie, swoim 
sposobem, mieczem i krzyżem, wychrzcili Połabie. 

    Odnośnik dotyczący plemienia Polan

Wielu historyków nie mogło się doszukać w ogóle plemienia Polan. Kronika-
rze niemieccy ich nie wymieniają, natomiast dopatrują się wielkiego znaczenia ple-
mienia Lądziców czy Lendziców, wywodząc ich z różnych grodów: Lądu i Lednicy. 
Otóż ci z Lądu należeli istotnie do Polan, ponieważ ląd czy lęd znaczył pole, ale nigdy 
nie byli oni wielkim plemieniem, bo nie mieli do tego odpowiednich warunków. Ląd 
leży wśród bagien i podmokłych lasów – nie są to warunki na osiedlenie. Ląd był waż-
nym grodem strażniczo-celnym na szlaku i był tylko małą cząstką Polan. Lednica zaś 
była zaledwie małą wysepką i żadnego plemienia wytworzyć nie mogła.

Nieporozumienie polega na absurdalnym podawaniu nazw przez kronika-
rzy niemieckich piszących po łacinie, a nieznających języka słowiańskiego i dźwię-
ku poszczególnych spółgłosek. Na przykład Widukund pisze: „Lidzikaki” – nie zna 
on ch, więc zastępuje je dz, natomiast słowiańskie c pisze po łacinie jako k. Wystar-
czy zmienić dz na ch i wykreślić bezsensowne ka i wyjdzie „Lichici”, a więc nazwa 
podobnie brzmiąca do nazwy ludu, który rzeczywiście położył ogromne zasługi 
w tworzeniu naszego państwa.

A czy li, czy lę – nie ma żadnego znaczenia, bo Rusini nazywali ich Lachy, 
więc może Lachici. Ważne natomiast jest, skąd znalazły się, i to już w średniowie-
czu w języku słowiańskim, jakim jest polski, samogłoski nosowe ą i ę. Nie ma ich 
w żadnym języku słowiańskim, a wśród europejskich jedynie we francuskim. Czyż-
by je wniosły jakieś plemiona celtyckie przybyłe z Lechitami. Mogą to wyjaśnić ci, 
którzy znają język celtycki. A to ą i ę często i ostro się pojawia, np. w nazwach: Ląd, 
Lędy, Ślęza i inne.

      Litwa 

Przed II wojną światową litewski profesor Horbaczewski twierdził, że Li-
twini pochodzą od Rzymian. Jakieś podstawy do tego niewątpliwie musiał mieć. 
Chodziło może nie tyle o Rzymian co o legiony rzymskie, a te idąc od zachodu 
organizowały ludy celtyckie, słowiańskie, pruskie, dochodząc aż do Litwy.
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Zastanawiające jest, co spowodowało, że dowódca XX legionu poszedł aż tak 
daleko. Przechodził przecież przez obszary doskonale nadające się na osiedlenie. Czy 
wiedział o tym, co podawał Herodot w V wieku przed Chrystusem? Otóż wysłany 
przez króla Persów do Scytów, którzy wtedy siedzieli nad dolnym Dnieprem, mel-
dował, że nad górnym Dnieprem żyją ludy: Prusowie, Kuronowie, Litowie, Lotowie 
i Semigalowie, mówiący językiem podobnym do sanskrytu. A może po przekrocze-
niu Wisły dowódca XX legionu dowiedział się o tym od Prusów i to spowodowało, że 
poszedł dalej przez Pojezierze, kraj bardzo niewdzięczny, aż doszedł do rejonu Litów 
i tam założył swą główną kwaterę. Czyżby to było podobieństwo języka? Wkraczając 
w tamte strony, legion trafi ł na teren plemienia Litów i tam założył stolicę państwa, 
którą nazwał Lituania. Głównym dowodem tego jest herb Litwy: Pogoń. Świetlany ry-
cerz w zbroi rzymskiej na białym koniu. Ormuzd – Mitra – Światowit – Wajdewudas. 
Święty dąb celtycko-słowiański, krzyże celtyckie z aureolą około centrum.

Ciekawe jest rozrastanie się państwa nie na najbliższą okolicę, na północ i na 
wschód. Powód: niechęć pchania się między ludy obcej rasy ugrofi ńskiej. Cały wysiłek 
idzie w kierunku południowym. Powodów jest kilka: im dalej na południe, tym lepszy 
klimat i lepsza ziemia. Ludność słowiańska, którą dobrze już znają. Ale jest jeszcze 
inny powód, niewątpliwie najważniejszy – na każdym kroku posuwania się, spotykają 
zorganizowane już grody przez najdalej wysunięte oddziały legionów idących równo-
legle. Mapy tych grodów nie ma, lecz liczne grody wzdłuż obecnej granicy wschodniej 
Polski, zwłaszcza wzdłuż Bugu, świadczą, że i dalej na wschód one się ciągną.

Spotkania z tymi grodami były wielką i obustronną radością i przyśpieszyły 
dalszy marsz między Dnieprem i Bugiem, aż do Dniestru. Tu trafi ają na pokrewne 
im miejscowości: rzymskie okopy Świętej Trójcy, osiedla i kolonie rzymsko-dackie, 
a dalej – kolonie i miasta greckie. 

Tak uformowało się państwo dziwnego kształtu i ogromnej długości, a sto-
sunkowo małej szerokości, ze stolicą na samym północnym końcu. Ludność skła-
dająca się z ostatnich rzutów ludów rasy aryjskiej. Państwo to przyjęło też na siebie 
rolę straży tylnej przed naporem rasy mongolskiej. Przerzucona zapora przez całą 
Europę od Bałtyku do Morza Czarnego przetrwała po nasze czasy.

Najazd wikingów w 862 r. spowodował wielkie zamieszanie. Ominęli oni Litwę 
od północy i wschodu. Dnieprem spłynęli aż po rejon Kijowa i dalej. Musieli być w du-
żej sile, bo jedni spłynęli aż na Morze Czarne, skąd prowadzili swoje rozboje na kraje 
bizantyńskie, których zaprzestali dopiero po uzyskaniu zgody na okup. Część najeźdź-
ców została przyjęta w służbę Bazileusa, jako jego przyboczna gwardia, kontynuując 
tam dalej swoją destrukcyjną robotę, podobnie jak w Rzymie germańscy pretorianie.

Inni zatrzymali się nad środkowym Dnieprem i tam zaczęli organizować 
swoje państewka, przybierając tytuły kniaziów. Kraj, którym rządzili, nazywali 
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Rusią, gdyż siebie nazywali Rusami. Ta nazwa przyjęła się dla wszystkich Słowian 
wschodnich. Najważniejszym ich wyczynem było przyjęcie chrześcijaństwa dla ca-
łej Rusi. Lecz, niestety, przyjęli je z Konstantynopola. Różnica ta polegała na tym, 
że oprócz wiary, która była ta sama, obrządek rzymski wnosił też zasady cywiliza-
cyjne, moralne i prawne, nie stanu faktycznego w tym czasie, ale oparte na przeka-
zach pisemnych najpotężniejszych umysłów starożytnej Grecji i Rzymu. Natomiast 
obrządek bizantyjski wprowadziło Bizancjum według stanu ówczesnego.

W tym czasie zarówno hierarchia religijna jak i państwowa Cesarstwa Bi-
zantyńskiego opanowana była bakcylem, który był powodem upadku wszystkich 
cywilizacji i kultur od Sumerów aż do Rzymu. Władcy bizantyńscy przyznawali 
sobie prawa boskie i samych siebie nazywali bogami. Mogli popełniać bezprawia 
i zbrodnie zakazane religią i mogli się uniewinniać sami. Otaczali się bezprzykład-
nym przepychem i kazali poddanym oddawać sobie cześć boską. Ministrów swoich 
nazywali apostołami, a równocześnie prowadzili życie rozwiązłe.

Widocznie ten styl – system – bardzo odpowiadał tym wczorajszym lub 
przedwczorajszym rozbójnikom morskim, a obecnie kniaziom „ruskim”. System, 
w którym władca jest równocześnie głową kościoła i głową państwa. Panuje on za-
równo nad ciałem, jak i duszą poddanego. Ten system utrzymał się przez cały carat 
i trwa do dziś w Rosji.

Przypisy: 

1 Przedruk za: Tadeusz Nalepa, Legiony rzymskie na ziemiach Polski i Litwy (Londyn: Fundacja 
Sztandarów PSZ, Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej, 1985), oprac. red. 
2 Jerzy Gąssowski, Andrzej Kempisty, Przewodnik archeologiczny po Polsce (Wrocław: Ossolineum 1973). 
3 John Percy Vyvian Dacre Balsdon, Romans and Aliens (Chapel Hill: University of North Carolina 
Press, 1979).
4 Jerzy Głosik, W kręgu Światowita (Warszawa: KAW, 1979), s. 56.
5 Maria Miśkiewiczowa, Mazowsze Wschodnie we wczesnym średniowieczu (Warszawa: Rozprawy 
Uniwersytetu Warszawskiego, 1981).
6 David Marshall Lan, Bulgarians: From Pagan Times to the Ottoman Conquest (London: Thames 
and Hudson, 1976).
7 The travels of Herodotus, oprac. Richard Percival Lister (London: Gordon & Cremonesi, 1979).
8 Sir Ian Richmond, Roman Archaeology and Art – Essays and Studies (London: Fabbri Publishing 
Ltd, 1969), s. 244; Howard Hayes Scullard, Roman Britain: outpost of the Empire (London: Thames 
and Hudson, 1979), s. 64.
9 Tadeusz Sulimirski, The Sarmatians (New York: McGraw-Hill, 1970).
10 Howard Hayes Scullard, Roman Britain: outpost of the Empire (London: Thames and Hudson, 1979).
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Peter D. Stachura
 Rozczarowanie i zdrada 
  Franklin Delano Roosevelt i Polacy 

   (1941–1945) 

Sześćdziesiąta rocznica Powstania Warszawskiego wywołała w 2004 r. sze-
roką debatę wokół przyczyn jego wybuchu, ze szczególnym uwzględnieniem roli 
rządu polskiego na uchodźstwie i podziemnej Armii Krajowej, militarnego i poli-
tycznego znaczenia powstania w kontekście całej II wojny światowej i jego trwałego 
wpływu na polską świadomość historyczną w czasach przed- i pokomunistycznych. 
Podczas gdy w debacie szczególnie mocno podkreślano winę ZSRS oraz jego zacho-
wanie względem powstańców, to relatywnie mało uwagi poświęcono roli zachod-
nich aliantów, a zwłaszcza najpotężniejszemu z nich, Stanom Zjednoczonym.

Niniejsze opracowanie nie ma jednak na celu przedstawienia specyfi cznego 
odniesienia się prezydenta Franklina Delano Roosevelta wobec powstania. Dosta-
tecznie dobrze udokumentowano bowiem, że podczas sprawowania przez niego 
władzy, Stany Zjednoczone dostarczyły minimalnej i w dodatku spóźnionej po-
mocy powstańcom1. Kilka mylnie zrzuconych dostaw broni i żywności w połowie 
września, mniej więcej sześć tygodni po wybuchu powstania, oraz mało przekonu-
jące apele do Józefa Stalina o użyczenie sowieckich baz amerykańskim i brytyjskim 
wojskom – oto cały wkład Roosevelta w bezpośrednią pomoc. Pomimo wyrażania 
podziwu dla „warszawskich patriotów” i „heroicznych obrońców Warszawy”, 
przyznał on w rozmowie z premierem Winstonem Churchillem, że jest niechętny 
podejmowaniu jakichkolwiek działań, które mogłyby zdenerwować Stalina2.

To postanowienie zostało jeszcze podkreślone przez fakt, że na spotkaniu 
w Ottawie, w połowie września tego roku, żaden z zachodnich przywódców nie 
wniósł tematu powstania do porządku obrad3.

Krótko mówiąc, odpowiedź Roosevelta była tak niekonsekwentna, że musi 
być interpretowana jako równa niczemu więcej jak pustym politycznym gestom, 
nawet jeżeli polski prezydent Władysław Raczkiewicz i polski premier Stanisław 
Mikołajczyk uznali za konieczne nieprawdopodobne wręcz podziękowania prezy-
dentowi USA „w imieniu ludu Warszawy” za tę „bardzo skuteczną pomoc powstań-
com” podczas walk4. W rzeczywistości jednak, przytłaczająca większość Polaków, 
czy to w Warszawie, Londynie czy w Stanach Zjednoczonych, była zawiedziona 
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słabą odpowiedzią prezydenta5 – które to odczucie po dziś dzień pokutuje w poglą-
dach wielu Polaków. 

Celem tej pracy jest raczej określenie przyczyn braku aktywności ze strony 
Roosevelta podczas tych fatalnych sześćdziesięciu trzech dni powstania. Wydaje 
się jasne, że przekonującego wytłumaczenia takiego zachowania trzeba szukać w ra-
mach szerokiego kontekstu prowadzonej przez niego polityki zagranicznej, w tym 
wypadku wobec polskiego rządu w Londynie i sprawy wolnej Polski, którą ten rząd 
reprezentował podczas II wojny światowej.

Warto w tym punkcie odnotować, że w sprawie Roosevelta panuje zgodne 
i bardzo mu przychylne stanowisko wśród historyków. Jego najnowsze biografi e, np. 
autorstwa Warren Kimball, Roy Jenkins, Kennetha Davisa, Philipa Abbotta i przede 
wszystkim Conrada Blacka, wzmocniły pozytywne spojrzenie i interpretację jego 
historycznej roli i pozycji6.

Istotnie, Roosevelt jest szeroko rozpoznawany jako jeden z najwspanial-
szych amerykańskich prezydentów ery nowożytnej, głównie z powodu udanego 
przedstawienia i wdrożenia „nowego ładu” podczas wielkiego kryzysu w latach 
trzydziestych w Ameryce7 i doprowadzenia kraju do zwycięstwa nad nazistowskimi 
Niemcami i Japonią w czasie II wojny światowej, co po wojnie otworzyło Stanom 
Zjednoczonym drogę do pozycji jednego z dwóch światowych supermocarstw. Con-
rad Black opisuje Roosevelta nie tylko jako „politycznego geniusza” i „najlepszego 
prezydenta od czasu Lincolna”, ale także, i to nawet w bardziej entuzjastycznych 
słowach, jako „najważniejszą postać XX wieku, która ocaliła zachodnią cywilizację 
i położyła fundamenty pod ostateczny triumf Stanów Zjednoczonych w zimnej 
wojnie”8.

Niespodziewana śmierć Roosevelta 12 kwietnia 1945 r. była powszechnie 
i głęboko opłakiwana, a oddawane mu hołdy aż przesadne. Na przykład Churchill, 
który wcześniej, 26 stycznia 1943 r., nazwał go „największym człowiekiem, jakie-
go znałem”, teraz odniósł się do niego podczas przemowy w Izbie Gmin jako do 
„najwspanialszego przyjaciela”, jakiego Wielka Brytania kiedykolwiek miała9. Prze-
mawiając w Izbie Lordów 17 kwietnia 1945 r., Viscount Cranbourne opisał go jako 
„wspaniałego człowieka, w najpełniejszym i najprawdziwszym sensie tego słowa… 
Żył dla wolności, umarł dla wolności”10. W Roosevelcie mamy zatem do czynienia 
z naprawdę wielkim politykiem i mężem stanu, co oznacza, że każda krytyka jego 
osoby musi być wyważona i ostrożna. Co więcej i co bardziej alarmujące, mimo zim-
nej wojny Roosevelt cieszył się doskonałą reputacją w PRL-u jako ktoś, kto przyjął 
jedyny słuszny i realistyczny porządek stosunków międzynarodowych. Typowym 
przykładem może być monografi a Longina Pastusiaka, która przyjmuje Roosevel-
towski punkt widzenia, że sprawa polska była drugorzędnej wagi i nie mogła stanąć 
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na drodze utrzymywania dobrych stosunków z ZSRS oraz zwycięstwa w wojnie. 
Pastusiak, członek PZPR od 1961 r. aż do jej rozwiązania w 1990 r., broni postawy 
prezydenta na konferencji w Jałcie i wszystkiego, co po niej nastąpiło11.

W ocenie roli Roosevelta wobec Polaków w ramach szeroko pojętej dy-
plomacji międzynarodowej podczas wojny, użyteczne będzie przywołanie hi-
storycznego tła amerykańsko-polskich stosunków w XX wieku, w sercu których 
leży kwestia polskiej wolności i niezależności. W 1914 r. tak zwana kwestia polska 
nie znajdowała się już w polu zainteresowania międzynarodowej dyplomacji, tak 
jak miało to miejsce w pierwszej połowie XIX wieku. Jednakże kiedy państwa 
zaborcze, Rosja, Niemcy i Austro-Węgry, zaangażowały się w I wojnę światową, 
zrodziła się możliwość, by sprawa polska z kwestii wewnętrznej stała się sprawą 
o międzynarodowym zainteresowaniu, zwłaszcza że była żywo wspierana przez 
ówczesnego amerykańskiego prezydenta Woodrowa Wilsona, człowieka o silnych 
moralnych zasadach i prawości, który wierzył, że demokracja parlamentarna, spra-
wiedliwość, wolny handel i narodowa determinacja formują najlepsze możliwe 
podstawy dla powojennego pokoju w Europie. Wilson był świadomy konieczności 
istnienia suwerennej Polski12, choć niekoniecznie pod wpływem około trzymiliono-
wej, silnej społeczności Polaków w Stanach Zjednoczonych, która generalnie była 
biedna, niewykształcona, introwertyczna, źle zorganizowana, podzielona i mimo 
katolickiego charakteru nie tworzyła koherentnej, politycznej całości, nawet jeżeli 
w miastach z liczną polską ludnością jak Chicago, Baltimore, Milwaukee, Cleve-
land czy Buff alo widać było zwiększające się poparcie dla Partii Demokratycznej13. 
W rzeczywistości, istnieją dowody na to, że Wilson znajdował się pod o wiele więk-
szym wpływem swojego przyjaciela i wielkiego polskiego patrioty, Ignacego Jana 
Paderewskiego, sławnego pianisty, który dostęp do Białego Domu zdobył głównie 
dzięki pielęgnowaniu przyjaźni z pułkownikiem Edwardem M. House, sekretarzem 
stanu i najbliższym powiernikiem prezydenta. Na początku 1917 r., Wilson zapew-
nił Paderewskiego: „cokolwiek będę w stanie zrobić w interesie Polski, z głębi serca 
obiecuję zrobić”14, co następnie znalazło publiczne potwierdzenie, po raz pierwszy 
w „Pokoju bez zwycięstwa”, przemowie przed senatem 22 stycznia 1917 r., a przede 
wszystkim w 14 punktach, które ogłosił rok później, 8 stycznia 1918 r.15 Punkt 13. 
odnosi się specjalnie do ustanowienia Polski jako niezależnego, suwerennego pań-
stwa. Postawa Wilsona wobec Polski miała oczywiście także inne ważne polityczne 
i ideologiczne motywy, wynikające z chaosu wojny, w tym z nadejścia kolejnych wy-
zwań po upadku caratu i po rewolucji październikowej 1917 r. oraz z poszukiwania 
tego, co uważał za leżące w najwyższym interesie Stanów Zjednoczonych. Czterna-
ście punktów Wilsona zostało stworzonych jako alternatywny projekt dla pokoju, 
a Polska była jego modelem16. Zaangażowanie się Ameryki w wojnę pozwoliło jej na 
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ustanowienie konturów powojennej rzeczywistości w Europie. Przywrócenie Polsce 
statusu niepodległego państwa w listopadzie 1918 r., potwierdzonego w traktacie 
wersalskim w czerwcu 1919 r.17, było głównie wynikiem długoletnich różnorakich 
polskich wysiłków, ale dużo zawdzięczało także zwycięstwu idealizmu Wilsona 
i obrony przez niego jej sprawy.

Gdy krótko po zakończeniu I wojny światowej Stany Zjednoczone pod 
przywództwem Republikanów przyjęły politykę izolacjonizmu18, a Polska musia-
ła zmierzyć się z wieloma trudnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi problemami, 
relacje między obu państwami stały się odległe i skrajnie ograniczone. Tylko jeden 
przedstawiciel polskiego rządu, Aleksander Skrzyński, minister spraw zagranicz-
nych w latach 1922–1923 oraz 1924–1926, złożył wizytę w Stanach Zjednoczonych, 
i to także jako osoba prywatna19. Co więcej, również zwiększająca się amerykani-
zacja Polonii w okresie międzywojennym była skutkiem braku jej istotnych sto-
sunków z ojczyzną. Większość członków Polonii zdecydowała, że po zapewnieniu 
Polsce niepodległości, nadszedł dla nich czas skoncentrowania się na polepszeniu 
ich własnej sytuacji w nowym kraju. Porzucając swoją wcześniejszą „mentalność 
getta” i poddając się asymilacji, zapragnęli spełnienia „amerykańskiego snu”, przez 
poszukiwanie lepiej płatnych prac dla lepiej wykształconych, przyjmowanie amery-
kańskiego języka i kultury oraz obywatelstwa20. Do 1939 r., większość z ówczesnej 
sześciomilionowej Polonii przeobraziła się z Polaków w Ameryce w Polaków-Ame-
rykanów i wyrosła na uznany i ważny składnik stałego elektoratu Partii Demokra-
tycznej21. Był to fakt, z którego Roosevelt, wybrany na prezydenta w listopadzie 
1933 r., dobrze zdawał sobie sprawę, na przykład podczas kampanii prezydenckiej 
na jesieni 1940 r., kiedy szukał przedłużenia swojej prezydentury na trzecią kaden-
cję22. Niemniej jednak, jako mocny wpływ na jego wizję międzynarodowej dyplo-
macji w Europie zapamiętano Wilsonowski spadek wsparcia dla Polski i zrozumiałą 
troskę, by nie zrażać polsko-amerykańskiego elektoratu23.

Od czasu wyborów poprzez kolejne ustawy o neutralności Roosevelt po-
pierał amerykańską politykę niemieszania się w sprawy Europy24, tak jak dołożył 
starań, żeby wprowadzić „nowy ład” w kraju. Kiedy jednak wybuchła II wojna 
światowa, stopniowo starał się przekonywać bardzo sceptycznie nastawionych 
Amerykanów o korzyściach zaangażowania się Stanów Zjednoczonych przeciw-
ko nazistowskim Niemcom. Już na początku bezpośredniego udziału Ameryki 
w wojnie w 1941 r. kilka znaczących sygnałów jasno wskazywało, jak Roosevelt 
zachowa się wobec Polski. Jako człowiek zamożny, uprzywilejowany, pochodzący ze 
Wschodniego Wybrzeża nie miał specjalnego zainteresowania sprawami Centralnej 
i Wschodniej Europy, którą postrzegał jako mającą małe albo żadne znaczenie dla 
Stanów Zjednoczonych. Inaczej niż Woodrow Wilson, nie przejawiał prawdziwego 
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i osobistego współczucia dla Polski25. I mimo niewątpliwego uroku i postawy pełnej 
wsparcia w kontaktach z wojennym rządem polskim26, Roosevelt postrzegał sprawę 
Polski – czyli jej suwerenność i niepodległość – jako w rzeczywistości mało istotną. 
Pogląd ten stawał się coraz bardziej widoczny w miarę trwania wojny. Należy w tym 
miejscu przypomnieć, że to Roosevelt w listopadzie 1933 r. doprowadził do ofi cjal-
nego i dyplomatycznego uznania przez Stany Zjednoczone rządu sowieckiego27.

Równie niepokojący jest fakt, że Roosevelt cierpiał z powodu kilku fun-
damentalnych wad charakteru, co przyznają nawet najgorętsi jego wielbiciele. 
Główną z nich była skłonność do dwulicowości na ogromną skalę, którą ukrywał 
pod maską patrycjuszowskiego uroku i cynicznego pochlebstwa. Nawet Conrad 
Black, niemal czczący go biograf, jest zmuszony do przyznania, że jego bohater 
„całkowicie maskował swoje prawdziwe uczucia”, był „makiawelistą”, „politycz-
nym naciągaczem”, dodając, że często był „niepohamowanie podstępny”, „ponad-
przeciętnie nieuczciwy”, amoralny, manipulujący, egocentryczny, okrutny, mściwy 
i kłamliwy28. Z przeciwnej strony amerykańskiego spektrum politycznego krytyka 
Partii Republikańskiej pogardliwie traktowała Roosevelta jako „chronicznego oszu-
sta”29, a sam prezydent niesławnie zwierzył się w maju 1935 r. swojemu bliskiemu 
współpracownikowi, Henry’emu A. Morgenthau: „nigdy nie pozwalaj, by twoja 
prawa ręka wiedziała, co robi lewa”30. A w rozmowie z innym przyznał: „świado-
mie chcę mylić oraz mówić nieprawdę”31. Innymi słowy, charakter Roosevelta był 
głęboko skażony: całkowicie podstępny, kłamliwy, dwulicowy i niegodny zaufania. 
Nie można powiedzieć, by posiadał oparte na chrześcijańskim fundamencie wyso-
kie poczucie moralności i uczciwości Woodrowa Wilsona. On sam zachowywał się 
w bezpośredni sposób, przyjmując stale inną twarz na różne spotkania, co maskował 
ojcowskim urokiem32. Znany aforyzm Benjamina Franklina wydaje się szczególnie 
odpowiedni w przypadku Roosevelta: „oto nadchodzi wygadany język, który może 
wychwalać poświęcenie i kłamać jak dziesięć epitafi ów”. Ten niechlubny, ale istotny 
element jego charakteru jest bez wątpienia najważniejszy dla zrozumienia stosunku 
prezydenta do Polaków.

Niewiarygodna dwulicowość, która tak dużo mówi o podejściu prezydenta, 
była szczególnie widoczna w jego zachowaniu wobec głównych polskich przywód-
ców, w tym polskiego ambasadora w Waszyngtonie Jana Ciechanowskiego i przede 
wszystkim generała Władysława Sikorskiego, premiera polskiego rządu oraz do-
wódcy polskich sił zbrojnych, na wygnaniu w Londynie od czerwca 1940 r. Jesienią 
tego roku, starając się o ponowną reelekcję na urząd prezydenta, Roosevelt dał do 
zrozumienia, że w pełni popiera cel Polski, i ciepło przyjmował Sikorskiego podczas 
każdej z jego trzech wizyt w Stanach Zjednoczonych w latach 1941–194233. Jego 
wsparcie dla Karty Atlantyckiej w sierpniu 1941 r., która orzekała, że żadne zmiany 
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terytorialne nie mogą zostać wprowadzone bez zgody państw, których dotyczą, oraz 
potwierdzała prawo każdego narodu do samostanowienia, a także decyzja miesiąc 
później, by włączyć Polskę do programu Lend-Lease34 oraz liczne zapewnienia, któ-
re złożył względem niepodległości Polski35, dodały dalszej, ale fałszywej zachęty 
Polakom, którzy gorąco chwalili zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w wojnę36. 

Jednakże ze swojej strony Sikorski (a także ambasador Ciechanowski) okazał 
się naiwny i łatwowierny w swoich kontaktach z Rooseveltem i – z tej samej przyczy-
ny – z Churchillem37, zbyt łatwo przyjmując ich częsty podziw i poparcie dla Polski. 
Pomimo ofi cjalnego uznania rządu polskiego oraz entuzjastycznego powitania 20 
tysięcy polskich żołnierzy – „walecznych sprzymierzeńców” w walce przeciwko 
Niemcom – przybyłych do Wielkiej Brytanii w latach 1940–1941, Sikorski przece-
nił wagę, jaką Roosevelt i Churchill przykładali do spraw polskich. Zdawał się nie 
zauważać, że całkowita fi nansowa i polityczna zależność Polaków od aliantów oraz 
z konieczności ograniczone możliwości militarne, mogły skończyć się nadaniem jej 
jedynie drugorzędnego statusu.

Ponadto polscy przywódcy na Zachodzie byli oceniani przez pryzmat roz-
łamów, kryzysów, ministerialnych rezygnacji, i wreszcie, osobistej niechęci wobec 
Sikorskiego w niektórych polskich szeregach, zwłaszcza w propiłsudczykowskim 
korpusie ofi cerskim armii i wśród głównych osobistości, w tym prezydenta Racz-
kiewicza oraz byłego ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego38. Pozycja 
Sikorskiego jako zdecydowanego obrońcy sprawy wolnej Polski jest niekwestiono-
wana, ale jego pycha i arogancja39 zaciemniały mu osąd politycznych i osobistych 
relacji z Rooseveltem, który zbywał go nic nieznaczącymi obietnicami. Sikorskiemu 
i jego następcom, Stanisławowi Mikołajczykowi oraz Tomaszowi Arciszewskiemu, 
nie udało się spojrzeć ponad uspokajające, ale pokrętne oraz często banalne za-
pewnienia prezydenta, czy w pełni zdać sobie sprawy z realiów międzynarodowej 
dyplomacji w szybko zmieniającym się otoczeniu40. Istotnie, list Arciszewskiego 
z 14 grudnia 1944 r. do prezydenta, w którym dziękuje mu za jego „stałą przyjaźń dla 
Polski” i wspomina, że „Pańskie imię, Panie Prezydencie, jest na ustach wszystkich 
Polaków”41, odzwierciedla ówczesny zły osąd Polaków, który sięga aż do wigilii kon-
ferencji w Jałcie. Podobnie, wytężone wysiłki, zwłaszcza Sikorskiego, by zdystanso-
wać polski rząd wobec przedwojennego systemu sanacji – szeroko dyskredytowane-
go oraz traktowanego jako autorytarny – przy jednoczesnym ciągłym podkreślaniu 
własnego całkowitego poświęcenia dla ideałów demokracji parlamentarnej, społecz-
nej sprawiedliwości, powszechnej równości, w tym także dla żydowskiej wspólnoty, 
na końcu okazały się nic niewarte42.

Najazd Niemiec na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 r. dramatycznie 
zmienił kurs dyplomacji aliantów. Dwa totalitarne reżimy, sprzymierzeńcy w na-
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paści i okupacji Polski w 1939 r., były teraz nieprzejednanymi wrogami, co otwo-
rzyło nowe dyplomatyczne możliwości, dotychczas wprost nie do pomyślenia. Dla 
Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii przymierze ze Stalinem przeciwko 
nazistowskim Niemcom, jakkolwiek niewiarygodne z punktu widzenia ich diame-
tralnie różniących się systemów wartości, nagle stało się niezwykle nęcące. Jak tylko 
Stalin dołączył w 1942 r. do zachodnich aliantów w antynazistowskiej „Wielkiej Ko-
alicji”, Roosevelt i Churchill byli gotowi do zatrzymania go dosłownie bez względu 
na koszty, w tym, jeżeli będzie to konieczne, poświęcając narodowy interes Polski, 
taki jak go określił polski rząd43. Dlatego na przykład dla Roosevelta nie miało zna-
czenia, że pakt Sikorski-Majski zawarty 30 lipca 1941 r., którego podpisanie wraz 
z Churchillem gorąco popierał, nie przyniósł uznania przez Sowietów wschodnich 
granic Polski określonych wraz z końcem wojny polsko-bolszewickiej przez traktat 
w Rydze w 1921 r., czy że pakt został szybko w znacznym stopniu skompromito-
wany przez nieuzasadniony sowiecki opór, jak to wcześniej przewidzieli Polacy44. 
Obaj z Churchillem widzieli porozumienie jako konieczny krok na drodze prze-
ciągnięcia Stalina na ich stronę i zdecydowanie podkreślali, że nie mogą ani nie 
zagwarantują integralności granic określonych w Rydze45. O wiele bardziej pragnęli 
trwałego przymierza ze Stalinem przeciwko Hitlerowi. Roosevelt nie mógł wyrazić 
tego bardziej otwarcie niż podczas wysoce tajnego spotkania 12 marca 1942 r. z so-
wieckim ambasadorem w Waszyngtonie Maksimem Litwinowem, kiedy wyznał, że 
Stalin może zająć kresy oraz państwa nadbałtyckie wraz z końcem wojny46. Podczas 
całego 1942 r., w regularnych odstępach, prezydent podkreślał konieczność całkowi-
tej współpracy i wsparcia Amerykanów dla Związku Sowieckiego47. Taka linia po-
stępowania była w pełni popierana przez brytyjski rząd48. Roosevelt z konieczności 
nie miał też żadnych skrupułów w lekceważeniu, choć nie publicznie, poglądów 
amerykańskiej Polonii, która i tak była podzielona na frakcje za i przeciw Sikorskie-
mu, co uważał za kolejny znak, że Polacy niewarci są zachodu49.

Rozwój sytuacji w 1943 r. okazał się dla sprawy polskiej „ostatnim gwoź-
dziem do trumny”. Po tym, jak Armia Czerwona przejęła inicjatywę na wschod-
nim froncie, a zwłaszcza po oszałamiających zwycięstwach pod Stalingradem 
i Kurskiem50, postawa Roosevelta wobec Polaków jeszcze się zaostrzyła. Jego admi-
nistracja, lekceważąc protesty Polaków, zwłaszcza ambasadora Ciechanowskiego51, 
pozwalała, a czasem wręcz zachęcała do rozpowszechniania prosowieckich zacho-
wań w amerykańskich mediach, a nawet w społeczeństwie52. W najwyższych poli-
tycznych i społecznych kołach w Stanach Zjednoczonych popularność Związku 
Sowieckiego i jego przywódców wzrosła na niespotykaną wcześniej skalę53, a jed-
nocześnie stosunek do Polaków – których coraz częściej nazywano pogardliwie 
obszarnikami (aluzja do ziemiańskiego pochodzenia), imperialistami, faszystami 
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i antysemitami, zagrażającymi jedności aliantów – stał się wyjątkowo niechętny54. 
W tych coraz bardziej niepomyślnych okolicznościach, Polskiemu Centrum Infor-
macyjnemu w Nowym Jorku zadziwiająco często brakowało kontaktów oraz źródeł 
w mediach i wśród polityków, aby efektywnie poradzić sobie z tą gwałtowną na-
paścią55.

Z drugiej strony, taki obrót zdarzeń nie jest aż tak zaskakujący, skoro re-
latywnie spora grupa starszych i najbardziej wpływowych doradców prezydenta, 
z których wielu było liberalnymi zwolennikami „nowego ładu”, była nastawiona 
zdecydowanie prosowiecko. Wśród nich znajdują się: wiceprezydent Henry A. 
Wallace, który po powrocie w maju 1944 r. z wycieczki do Związku Sowieckiego, 
gdzie złożył między innymi starannie przygotowaną przez gospodarzy wizytę 
w słynnym obozie pracy na Kołymie, wychwalał osiągnięcia kraju pod „wspaniałym 
przywództwem” Stalina56; Harry L. Hopkins, lewicowo-liberalny były społeczny 
pracownik w Nowym Jorku i główny doradca Roosevelta w sprawach sowieckich, 
który między innymi, dostarczył Kremlowi poufnych informacji o tajnej akcji FBI 
przeciwko sowieckiej ambasadzie w Waszyngtonie, a także o stosunkach Roose-
velta z Churchillem57; Elmer Davis, dyrektor niesławnego prosowieckiego Biura 
Informacji Wojennej; Ruben Markham, szef europejskiej sekcji Biura Informacji 
Wojennej58, oraz Joseph E. Davies, były ambasador w Moskwie i późniejszy sowiec-
ki obrońca, który był specjalnym wysłannikiem Roosevelta do Stalina59. Ponadto, 
warto zauważyć, że żona prezydenta, Eleanor, która miała silnie lewicowe poglądy, 
także należała do zwolenników Związku Sowieckiego oraz była główną entuzjastką 
projektu amerykańskiej pomocy dla Sowietów. W końcu, jak już wiadomo dziś, wy-
sokie stanowiska wszystkich ważnych departamentów Rooseveltowskiej wojennej 
administracji były inwigilowane przez sowieckich agentów (NKWD), do których 
należeli Lawrence Duggan w departamencie stanu, Harry Dexter White w 8. depar-
tamencie skarbu i Lauchlin Currie, osobisty asystent prezydenta w Białym Domu60. 
Wymowny pozostaje fakt, że Roosevelt wolał ignorować oczywiste dowody wska-
zujące na prosowieckie, a często także prokomunistyczne zachowania i działalność 
w kręgach jego bliskich współpracowników, dostarczane mu przez FBI.

Trzeba także pamiętać, że Roosevelt, tak jak każdy wcześniejszy i późniejszy 
prezydent, musiał brać pod uwagę żądania różnych grup nacisku czy lobbingu, stale 
obecnych w amerykańskiej polityce. Wśród nich, na początku lat czterdziestych 
znajdowały się jedne z najgłośniejszych i najefektywniejszych: prosowiecka liberal-
na inteligencja i media ze Wschodniego Wybrzeża, a także świetnie zorganizowane 
oraz hojnie dotowane „lobby żydowskie”. Zwłaszcza ta ostatnia organizacja od 
końca I wojny światowej była generalnie niechętna Polsce i udało jej się do pewnego 
stopnia nadwerężyć reputację Polski na arenie międzynarodowej przez niezmiennie 
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fałszywe doniesienia o pogromach czy przesadzone twierdzenia o innego typu mal-
tretowaniach. Amerykańska społeczność żydowska chętnie wspierała „nowy ład” 
i była gorącym zwolennikiem prezydenta, którego samego w niektórych kręgach 
podejrzewano o częściowe pochodzenie żydowskie, a w którego administracji oraz 
wśród najbliższej grupy przyjaciół i doradców znajdowali się prominentni Żydzi, 
tacy jak: Bernard Baruch, Louis Brandeis, Felix Frankfurter, Henry Morgenthau 
oraz rabbi Stephen S. Wise. Większość z nich była działaczami syjonistycznymi, nie 
kryjącymi się ze swoją skłonnością do antypolonizmu61. 

W związku z tym, można stwierdzić, że najpóźniej od 1943 r. istniała już 
zbieżność między poglądami owych silnych grup nacisku oraz wysokich urzędni-
ków i znanych osobistości z osobistą oraz polityczną postawą Roosevelta wobec 
Polaków. Na przykład, podczas tajnego spotkania w Waszyngtonie w marcu 1943 r. 
prezydent zgodził się z ostrą krytyką pod adresem Sikorskiego i jego rządu przez 
brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Anthony’ego Edena i kategorycznie 
oświadczył, że nie będzie starał się wstawiać u Stalina za Polakami. Dodał również, 
że to do powinności Wielkiej Trójki należeć będzie późniejsza decyzja o losie Pol-
ski. Na wieść o tym, zadowolony Stalin przesłał Rooseveltowi ciepły list z podzięko-
waniami62, co bez wątpienia potwierdziło przekonanie prezydenta, że on i tylko on 
ma jeszcze zdolność „panowania” nad sowieckim przywódcą. Już kiedyś Roosevelt 
w rozmowie z Churchillem naiwnie stwierdził: „Stalin szczerze nienawidzi wszyst-
kich waszych najważniejszych ludzi. Sądzi, że woli mnie”63.

Odkrycie katyńskich grobów w kwietniu 1943 r. oraz późniejsze zerwanie 
przez Stalina stosunków dyplomatycznych z polskim rządem, który zażądał prze-
prowadzenia dochodzenia przez Czerwony Krzyż, ujawniło bezkrytyczną reakcję 
Roosevelta64. Najwyraźniej nie był on przygotowany na to, by cokolwiek mogło 
zaszkodzić jego sojuszowi ze Stalinem. Posunął się nawet do tego, że 30 września 
1943 r. wychwalał sowiecką konstytucję twierdząc kłamliwie, że ją przeczytał65. Do 
tego czasu prezydencka polityka ustępstw wobec Stalina była już mocno osadzona, 
co Roosevelt jeszcze podkreślił, mianując na jesieni tego roku Williama Averella 
Harrimana66, zagorzałego zwolennika jego pojednawczej postawy wobec Związku 
Sowieckiego, ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Moskwie. Ale podczas gdy 
jego sekretarz stanu, Cordell Hull, mówił na konferencji ministrów spraw zagra-
nicznych w Moskwie w październiku 1943 r., że kwestia Polski to tylko »mała błaha 
sprawa«, niewarta głębszej dyskusji wśród aliantów67, Roosevelt w licznych prywat-
nych i publicznych oświadczeniach nadal wyrażał swoje pełne poparcie dla Polaków. 
A zaledwie kilka tygodni przed swoją pochwałą sowieckiej konstytucji, powiedział 
polskiemu przedstawicielowi, że „Polska będzie żyła, by odebrać nagrodę za swój 
heroizm i poświęcenie”68.

Glaukopis 07_CS2.indd   132Glaukopis 07_CS2.indd   132 2007-02-06   15:56:502007-02-06   15:56:50



133

Artykuły

Jawna i celowa dwulicowość Roosevelta jest szczególnie widoczna w jego 
wiadomym już dziś zachowaniu na konferencji w Teheranie w dniach od 28 listo-
pada do 1 grudnia 1943 r., kiedy potajemnie zgodził się na żądanie Stalin, by dać 
mu dosłownie wolną rękę we Wschodniej Europie, a zwłaszcza w Polsce69. Teheran 
oznaczał porozumienie co do przyszłości Polski (przy braku obecności jakiegokol-
wiek polskiego przedstawiciela), które formalnie zostało potwierdzone na konfe-
rencji w Jałcie w lutym 1945 r. Oczywiście, Roosevelt nie mógł publicznie przyznać, 
co zaszło w Teheranie, przynajmniej dlatego, że w listopadzie 1944 r. potrzebował 
głosów amerykańskiej Polonii starając się o kolejną reelekcję (czwartą). Jak cynicz-
nie przyznał w rozmowie ze Stalinem w Teheranie:

Od 6 do 7 milionów Amerykanów ma polskie pochodzenie i nie 
chcę stracić ich głosów. Stąd, mimo że osobiście zgadzam się z Pana 
poglądem, że polskie granice powinny być przesunięte na zachód, 
obecnie nie mogę publicznie wziąć strony żadnego podobnego po-
rozumienia70.

To pragnienie ukrycia prawdy wyjaśnia uwagę Roosevelta przekazaną w roz-
mowie z polskim premierem, Mikołajczykiem, w czerwcu 1944 r.: 

Proszę się nie martwić, Stalin nie ma zamiaru odebrać Polsce wol-
ności… ponieważ wie, że rząd Stanów Zjednoczonych mocno was 
popiera. Zadbam o to, by Polska nie wyszła z tej wojny pokrzywdzo-
na”71.

Zobowiązanie powtórzył kilka miesięcy później polskiemu prezydentowi, 
Raczkiewiczowi, chwaląc „nieugiętość narodu i żołnierzy polskich” oraz przeka-
zując „głęboki podziw i poparcie amerykańskiego narodu dla heroicznego ludu 
Polski”72. Wkrótce potem, pochwalił reprezentantów polsko-amerykańskiego Kon-
gresu mówiąc, że „Polska musi być odbudowana jako wielki naród…”73.

Z dokumentalnego punktu widzenia, poza wszelką wątpliwością pozo-
staje fakt, że wysocy polscy urzędnicy, w tym premier Mikołajczyk, Arciszew-
ski, ambasador Ciechanowski i większość amerykańskiej Polonii, przyjmowali 
obłudne słowa Roosevelta w dobrej wierze aż do konferencji jałtańskiej74. Lepiej 
poinformowany Eden, który już wcześniej, stał się mocno nieprzychylny Polakom 
i silnie prosowiecki75, okazał się większym realistą, gdy powiedział, że „prezydent 
nie zrobi niczego dla Polaków… Biedni Polacy łudzą się, jeżeli pokładają zaufanie 
w… prezydencie”76. Pomimo trwałego poparcia ze strony amerykańskiej Polonii dla 
Roosevelta za „zajęcie godnej pozycji w obronie słusznych praw polskiego narodu 
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do terytorialnej integralności oraz całkowitej niepodległości”77, latem 1944 r. nega-
tywne podejście Edena zaczęto dostrzegać w niektórych polskich kręgach pozarzą-
dowych. Na przykład w lipcu 1944 r. Charles Rozmarek, prezes nowo utworzonego 
polsko-amerykańskiego kongresu, wyraził niepokój, że Roosevelt „planuje zgodzić 
się na zajęcie przez Rosję polskich terytoriów”78 w odniesieniu do spornej kwestii 
kresów polskich, których Stalin od dawna pragnął. Niemniej jednak, jako całość 
kongres nadal wierzył w ostentacyjne oddanie Roosevelta Polsce, wyrażając nawet 
11 stycznia 1945 r. „największy podziw i podziękowanie” za prezydenckie orędzie 
o stanie państwa79.

W świetle tego, co obecnie wiadomo o prawdziwym, a ukrytym zachowaniu 
prezydenta wobec Polaków i ich rządu, nie dziwi fakt, jak niewiele zrobił, by wspo-
móc Powstanie Warszawskie, pomimo desperackich błagań powstańców i polskiego 
rządu80. Już dawno temu Roosevelt postanowił nie drażnić Stalina i pozostawić 
Polskę jego łaskawej litości81. Jeżeli potem istniała jeszcze jakakolwiek nadzieja, 
została ona ostatecznie pogrzebana na konferencji w Moskwie w dniach od 9 do 
18 października 1944 r., kiedy Polacy nie mogli liczyć na żadne poparcie82, a przede 
wszystkim przez decyzje podjęte na konferencji w Jałcie w lutym 1945 r.83

Od 1945 r. ogromna liczba zwolenników Roosevelta, poczynając od środo-
wiska The New York Timesa, który określił konferencję jako wyznacznik drogi do 
„lepszego świata” oraz The Timesa, który okrzyknął decyzję w sprawie Polski jako 
„jedno z największych osiągnięć konferencji”84, przedstawiała dwa kluczowe argu-
menty. Tłumaczono, że po pierwsze prezydent działał tylko w najlepszym interesie 
Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę, iż Związek Sowiecki był, zwłaszcza od 
1943 r., rodzącym się supermocarstwem, z którym po wojnie należy utrzymywać 
przyjazne stosunki. Chciał także pozyskać sowiecką pomoc w wojnie przeciwko 
Japonii oraz w tworzeniu późniejszej Organizacji Narodów Zjednoczonych85. 
Po drugie, wraz z Churchillem nadal obawiali się ponownego przymierza Stalina 
z Hitlerem, takiego jak w latach 1939–1941, tym razem przeciwko mocarstwom za-
chodnim86. Niektóre z tych rozważań mogą zawierać ziarenko prawdy i tym samym 
jakąś wartość, ale nie rozgrzeszają Roosevelta z jego bezwstydnej hipokryzji wobec 
wiernego sprzymierzeńca, jakim była Polska.

Ponadto, co jest o wiele istotniejsze, zwolennicy prezydenta wciąż pod-
kreślali, że nie miał on żadnej innej alternatywy niż zgadzać się na żądania Stali-
na. Pogląd ten zdobył szerokie poparcie i był promowany, przynajmniej do czasu 
upadku Związku Sowieckiego i jego imperium w Europie Wschodniej w latach 
1989–1991, przez liberalnych, marksistowskich, prokomunistycznych wykładow-
ców akademickich oraz opinię mediów na Zachodzie, a także przez mające w tym 
swój interes rządy, zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i Wielkiej Brytanii (np. 
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ministerstwo spraw zagranicznych). O wiele większy ma z tym związek fakt, że Ro-
osevelt przewodził najpotężniejszemu ekonomicznie i militarnie narodowi podczas 
II wojny światowej i przy braku systemu „Lend-Lease” Związek Sowiecki prędzej 
czy później upadłby jeszcze przed nazistowskim atakiem. Ale Roosevelt niezłom-
nie odrzucał rady niektórych ze swoich urzędników, zwłaszcza tych z departamen-
tu stanu podejrzliwych wobec Związku Sowieckiego, aby użyć źródła pomocy do 
zażądania lub wymuszenia na Stalinie ustępstw87. Wytłumaczenie tej wyjątkowej 
prezydenckiej hojności nie leży tylko w pragnieniu zatrzymania Stalina po stronie 
aliantów z wyżej wymienianych względów, ale także co bardziej niepokojące w jego 
wrodzonym, osobistym współczucia dla Związku Sowieckiego – dzielonym, jak już 
wcześniej wskazano, z wieloma z jego najbliższymi doradcami – który, jak mylnie 
wierzył, reprezentuje interesy „słabych”.

Podsumowując, można stwierdzić, że Roosevelt, podobno czołowy świato-
wy obrońca pokoju w swoich czasach, był paradoksalnie takim samym grabarzem 
wolnej Polski jak Stalin. Kreował się na przyjaciela i sojusznika Polski, ale w rzeczy-
wistości okazał się całkowitym tego przeciwieństwem. Za plecami Polski wraz ze 
Stalinem decydował o jej przyszłości. Jego polityka to rażące ustępstwa, kapitulacja 
oraz zdrada, jak pokazało jego zachowanie na konferencjach w Teheranie i Jałcie, 
a nie zręczne, wyważone przywództwo, które mu się przypisuje. Skutek dla Polski 
był katastrofalny. W zamian za niesłusznie nazwane „zdobyczą terytorialną” czy 
„rekompensatą” zachodnie ziemie niemieckie (co w rzeczywistości było odzyska-
niem zabranych przez Prusy polskich ziem podczas zaborów w XVIII wieku) Polska 
straciła na rzecz Związku Sowieckiego ziemie wschodnie, z dwoma historycznymi 
miastami Wilnem i Lwowem, czyli prawie połowę swojego terytorium sprzed wojny. 
Brutalnie narzucono jej także tyranię komunistycznego reżimu i jego obcej ideologii 
oraz prawie pięćdziesięcioletnią jałową sowiecką dominację. Jednym słowem, była 
to czysta zdrada sojusznika, niezłomnie lojalnego i odważnego od pierwszego do 
ostatniego dnia wojny88. Jakież oszustwo i cynizm – całkowite przeciwieństwo Wil-
sonowskiej przyjaźni dla Polaków z poprzedniego okresu – i jakie epitafi um dla Ro-
osevelta, które odtąd musi być z pewnością brane pod uwagę w każdej obiektywnej 
ocenie jego miejsca w historii.
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Tomasz Tokarz
 Architekt terroru
  Józef Stalin w oczach prasy polskiej w okresie Wielkiej Czystki 

   (1936–1939) 

Druga połowa lat 30. XX wieku to okres ostatecznej konsolidacji władzy Józefa 
Stalina, który za pomocą terroru i masowej propagandy stworzył na rozległych teryto-
riach ZSRS jedną z najkrwawszych dyktatur w dziejach. Okres ten kojarzy się przede 
wszystkim z „Wielką Czystką”, zakrojoną na szeroką skalę akcją likwidacji przeciwni-
ków politycznych i ideowych zainicjowaną przez pierwszego sekretarza KPZR. 

Proces budowy totalitarnego państwa obserwowany był w Polsce z dużą 
uwagą. Szczególne zainteresowanie budziła postać dyktatora. Uważany był po-
wszechnie za inicjatora i koordynatora masowego terroru tyran budził odrazę, ale 
i fascynował jednocześnie. W artykule chciałbym przedstawić opinie prasy polskiej 
dotyczące osoby pierwszego sekretarza. Przede wszystkim interesowały mnie inter-
pretacje jego roli w „Wielkiej Czystce”, wypowiedzi próbujące wyjaśnić motywację 
podjętych przez niego działań.

  Dyktator 

Publicyści polscy zgodnie widzieli w Stalinie głównego decydenta we-
wnętrznej i zewnętrznej polityki ZSRS. Dokonywano utożsamienia państwa i po-
staci jego przywódcy. W latach trzydziestych konterfekt Stalina używany był jako 
symbol Związku Sowieckiego1. Przypisywano mu władzę absolutną. Jak wskazywał 
Konstanty Szychowski, na łamach konserwatywnego Słowa, w ZSRS „losy życia 
i śmierci stu kilkudziesięciu milionów ludzi zawisły w ręku jednego dyktatora”2. 
W analogiczny sposób wypowiadał się Józef Czarnecki w Przeglądzie Katolickim: 
„żeby się zorientować, co się właściwie w Sowietach dzieje, trzeba się orientować, co 
się dzieje w głowie jednego człowieka”3. W prasie polskiej wskazywano na wymóg 
bezwzględnego, bezkrytycznego posłuszeństwa wobec genseka. Orientacja ideowa 
czy poglądy polityczne schodziły tutaj na dalszy plan. Jak zauważał publicysta 
Zielonego Sztandaru. „Kto się przeciwstawia Stalinowi, jest zgubiony choćby był 
„najrdzenniejszym” komunistą”4. Państwo sowieckie rządzone było wolą jedynego 
wielkorządcy. „Wszystko i wszyscy woli tej muszą się podporządkować – w przeciw-
nym razie przychodzą procesy, zsyłki, więzienia, kary śmierci”5. 
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Na łamach prasy polskiej z dużym zainteresowaniem, nierzadko ze zdu-
mieniem, odnotowywano przejawy kultu jakim otaczano Stalina. Zwracano uwagę 
na niezwykłe, czasem wręcz komiczne, rozmiary tego zjawiska. Opisywano z zaże-
nowaniem hołdy składane pierwszemu sekretarzowi. Genezy tego typu zachowań 
doszukiwano się zazwyczaj w uczuciu permanentnej trwogi o własne życie jakie 
towarzyszyło obywatelom ZSRS. Publicysta Przeglądu Powszechnego komentując 
przejawy uwielbienia okazywane dyktatorowi pisał: „Czołobitność ta i „miłość” 
do niego, oparte są na panicznym strachu małych, zgniecionych towarzyszy przed 
towarzyszem wodzem, którego władza przewyższa władzę rzymskich imperatorów, 
czy faraonów egipskich”6. 

Represje do jakich dochodziło na terenie ZSRS w omawianym okresie 
budziły przerażenie i zdumienie. Ze zgrozą opisywano np. kajanie się dawnych 
towarzyszy Stalina w trakcie pokazowych procesów moskiewskich. To właśnie 
Stalina uważano zgodnie uważano za głównego inicjatora i koordynatora terro-
ru. W karykaturach publikowanych na łamach Muchy Stalin przedstawiany był 
jako szaleniec, dokonujący za pomocą sierpa masakry członków partii, następca 
Czyngiz Chana zostawiający po sobie ślad w historii w postaci stosu czaszek, 
osobnik pożerający zupę z krwi i kości czy grabarz kopiący grób dla tzw. starych 
bolszewików7. 

Wśród publicystów polskich, zastanawiających się nad motywacjami dzia-
łań Stalina, zastanawiano się nad motywacjami działań Stalina. Przeważała opinia, 
że terror służył po prostu wzmocnieniu posiadanej przez niego władzy. Dominowa-
ło przekonanie, że głównym celem represji była likwidacja ośrodków stwarzających 
jakiekolwiek, nawet potencjalne, zagrożenie dla dyktatorskiej pozycji Soso. Temu 
celowi miało służyć skompromitowanie, a następnie fi zyczne wyeliminowanie 
wszystkich tych, którzy posiadali znaczący autorytet w społeczeństwie (inicjato-
rów rewolucji, bohaterów wojny domowej, twórców państwa sowieckiego), a przez 
to mogli stać się ośrodkiem mogącym skupić siły przeciwstawiające się supremacji 
pierwszego sekretarza8. Adam Romer komentując pierwszy z procesów moskiew-
skich widział w nim początek „oczyszczania sowieckiego Olimpu z prawdziwych, 
domniemanych i ukrytych przeciwników wszechwładzy gruzińskiego dyktatora”9. 
Publicysta Piasta omawiając to samo wydarzenie pisał: „Stalin staje się niepodziel-
nym i wyłącznym wodzem partii komunistycznej. Walka o sukcesję po Leninie teraz 
dopiero dobiega końca”10. 

Tego rodzaju opinie pojawiały przez cały omawiany okres. Kurier Poranny 
komentując mordy i aresztowania do jakich dochodziło w 1937 roku wskazywał, iż 
Stalinowi chodziło o „usunięcie wszystkich starych i „zasłużonych”, a niepewnych 
co do lojalności wobec dyktatora”11. W opinii publicysty Kuriera Warszawskiego eli-
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minowano tych, „którzy ośmielili się ujawnić chociaż cień samodzielnej myśli (...) 
Podejrzenie, że zdolni byli do przeciwstawienia się woli władcy, było dostatecznym 
powodem egzekucji...”12. W posunięciach Stalina dostrzegano wyraźne podobień-
stwo z sytuacją realizowaną w krajach faszystowskich. Na łamach chadeckiej Polonii 
wskazywano, że dyktator stosował identyczne sposoby rozwiązywania wewnętrz-
nych konfl iktów politycznych. „Pod względem metod załatwiania się z opozycją 
niewiele się różnią między sobą Stalin, Hitler i Mussolini”13. Publicysta Zielonego 
Sztandaru wskazywał podobnie: „faszyzm biały czy czerwony, prowadzi do jedyno-
władczego wodza. Jeśli jest za wielu kandydatów do wodzostwa ktoś kogoś musi do 
krematorium odesłać”14.

Na łamach chadeckiej Odnowy Stalina porównywano do Maksymiliana 
Robespierre’a. Przekonywano, że obaj kierowali się podobnymi pobudkami. Powo-
dowani poczuciem odosobnienia w narodzie i lękiem przed utratą władzy zdecydo-
wali się na likwidację nie tylko wrogów rzeczywistych (jawnych czy ukrytych), ale 
i wrogów potencjalnych. Stalin okazał się jednak bardziej radykalny w działaniach. 
Zdecydował się na zniszczenie tych środowisk o których zapomniał Robespierre: 
„nieuchwytnej opozycji najbliższego swego otoczenia politycznego, i tej opozycji 
bezideowego wyrazu, która staje się groźna, gdy poczuje, że musi uderzyć, by nie 
być wyrżniętą, do wytępienia tych, co się płaszczyli przed nim a myśleli już, jakby 
go zdławić”15. 

W prasie polskiej wskazywano, że Stalin dążąc do monopolizacji władzy 
w państwie musiał uderzyć w grupę najbardziej niezależną, czyli w partię bolsze-
wicką, w starą gwardię bolszewicką, reprezentującą dawny rewolucyjny porządek16. 
Zdawał sobie sprawę, że wielu jej członków niechętnie przyjmowała odejście od 
zasady kolektywnych rządów na rzecz dyktatury jednostki. Podkreślano, że Stalin 
eliminując starych ideowych komunistów zastępował ich przedstawicielami nowej, 
ukształtowanej już po rewolucji, generacji, ludźmi zaufanymi, bezwzględnie mu od-
danymi17. Wskazywano, że przedstawiciele nowej elity, zawdzięczający swą pozycję 
jedynie Stalinowi, stanowili najpewniejszą gwarancję przetrwania systemu. Według 
Piasta Stalin otoczył się posłusznymi miernotami, „sprytnymi uzurpatorami, któ-
rych prawem jest siła a rozumem tępy fanatyzm”, a jedynym celem – utrzymanie się 
u władzy18. Chadecki Zwrot zwracając uwagę na efekty jakie przyniosła personalna 
polityka Stalina pisał: „Z obozu starych bolszewików mało kto pozostał: burżuazja 
Stalina obecnie składa się przeważnie z ludzi nowych, nie wyrosłych w walkach i po-
zbawionych ideowości”19. Na łamach Robotnika wielokrotnie podkreślano, że celem 
dokonującej się wymiany kadr było stworzenie nowej warstwy społecznej, czegoś 
w rodzaju sowieckiej burżuazji, warstwy nieobarczonej „przesądami rewolucji”, 
opierającej się na ideologii patriotyzmu państwowego20. 
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   Kontrrewolucjonista?

Część autorów widziała w Stalinie nie tylko żądnego władzy tyrana. Wska-
zywano, że podejmowane przez niego działania leżały w interesie ZSRS. Stalinowi 
przypisywano dążenia do przekształcenia proletariackiego ośrodka permanentnej 
rewolucji w silne, zmilitaryzowane i zcentralizowane państwo, przygotowane do sta-
wienia czoła ewentualnej agresji ze strony państw kapitalistycznych21. 

W prasie polskiej zwracano także uwagę na zainicjowany przez Stalina 
częściowy odwrót od tzw. rewolucyjnych wartości. Przejawem nowego kursu była 
rehabilitacja rosyjskiego patriotyzmu, przywrócenie tradycyjnych stopni wojsko-
wych w armii, odchodzenie od rewolucyjnej retoryki. W propagandzie zaczęto 
odwoływać się do historii i tradycji rosyjskiej22. 

Część publicystów uznała, że były to jedynie działania pozorne mające na 
celu pozyskanie mas. Prasa lewicowa postrzegała ten proces w kategoriach zdrady 
rewolucji23. Publicyści prawicowi natomiast widzieli w tym przejaw pragmatyzmu 
Stalina, który zorientował się, że ideały komunistyczne nie nadawały się do rządze-
nia państwem. W takich okolicznościach próbował dostosować doktrynę bolsze-
wicką do wyzwań teraźniejszości. 

Według Wacława Grubińskiego, publikującego na łamach Kuriera Warszaw-
skiego, Stalin zrozumiał, ze porzucenie ideałów rewolucyjnych i kosmopolitycznych 
było koniecznością. Nie nadawały się bowiem do rządzenia państwem. Autor pisał:

Ideał międzynarodowości jest dobry dla nomady, w rodzaju Troc-
kiego. Ideał diaspory. Dla władcy międzynarodowość jest frazesem, 
może być w pewnej chwili hasłem agitacyjnym, manewrem, w końcu 
jednak musi przeistoczyć się w ojczyznę, w obszar (materialny i mo-
ralny) ściśle określony24. 

Część publicystów sugerowała, że celem działań Stalina była reorganizacja 
ustrojowa Rosji Sowieckiej. Przypisywano mu dążenia do zerwania z komunizmem. 
Na łamach Czasu wskazywano, że Stalin miał zamiar doprowadzić Sowiety do bur-
żuazyjnej rewolucji25. Według Włodzimierza Dzwonkowskiego (Wiadomości Literac-
kie), następowało przekształcanie komunistycznej dyktatury proletariatu w „osobi-
stą faszystowską dyktaturę Stalina”26. 

Na łamach prasy polskiej pojawiały się także opinie sugerujące, że celem 
Stalina było unarodowienie bolszewizmu. Areną tego rodzaju wypowiedzi był 
Warszawski Dziennik Narodowy. Stalina przedstawiano tutaj jako orędownika nurtu 
narodowego w komunizmie. W przeciwieństwie do internacjonalisty Trockiego, re-
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prezentować miał interesy narodu rosyjskiego. Według pisma Stalin traktował komu-
nizm wyłącznie jako środek umożliwiający uczynienie z Rosji potęgi światowej27. 
Stanisław Kozicki przekonywał, że celem działań podjętych przez Stalina było usu-
niecie Żydów z aparatu państwowego i zastąpienie ich rodowitymi Rosjanami28. Do 
podobnych wniosków dochodził Bolesław Rudzki, publicysta katolickiej Tęczy29. 

Tezy to unaradawianiu komunizmu przez Stalina spotykały się z krytyką30. 
Pojawiały się także wypowiedzi odrzucające tezy o antysemityzmie dyktatora. Jan 
Berson zwracał uwagę, że ofi arami terroru stalinowskiego byli działacze partii nie-
zależnie od pochodzenia etnicznego: „polityka personalna Stalina daleka jest od 
paragrafu aryjskiego”31. Według publicysty Gazety Polskiej, Stalin w okresie likwi-
dacji „lewicowej opozycji” wykorzystywał co prawda antyżydowskie nastroje mas 
rosyjskich, równocześnie jednak, nie wahał się obsadzać wakujących stanowisk 
osobami pochodzenia żydowskiego32. Także endecka Myśl Narodowa była daleka 
od przypisywania Stalinowi tendencji patriotyczno-narodowych. Przekonywała: 
„Trudno Stalina (Gruzin Dżugaszwili) (...) posądzić o nacjonalizm rosyjski, raczej 
możnaby przypuścić (...) służbę żydowskiej międzynarodówce”33.

    Geniusz czy szaleniec?

W prasie polskiej Zadawano sobie pytanie jakie czynniki zadecydowały 
o tym, że Stalinowi udało się zdobyć (i utrzymać) absolutną władzę w państwie. 
Podejmowano rozważania nad jego charakterem, osobowością, predyspozycjami. 

Bardzo często zwracano uwagę na cechującą dyktatora bezwzględność, brak 
jakichkolwiek zahamowań na drodze do urzeczywistniania własnych planów. We-
dług Józefa Czarneckiego Stalin w porównaniu z Leninem wyróżniał się silną wolą: 
„Gdzie Lenin jeszcze dyskutuje i polemizuje, gdzie usiłuje jeśli nie przekonać prze-
ciwnika, to w każdym razie osłabić jego wpływ na opinię cięciami ostrej ironii – tam 
Stalin rzuca już gromem potępienia, za którym idzie krótki rozkaz K stienkie!34.

Na łamach Przeglądu Powszechnego wskazywano, że Stalin nie był teorety-
kiem obeznanym w marksizmie, typowym intelektualistą jak Lenin czy Trocki. 
Posiadał jednak inne cechy ułatwiające zdystansowanie przeciwników. Należał do 
nich instynkt oraz specyfi czny, trudny do wyjaśnienia dar wyczucia rzeczywistości. 
Stalin „zwyciężył dzięki sile swej rasy, dzięki góralskiej zawziętości, przebiegłości 
chłopskiej i chmurnemu romantyzmowi bandyty wielkich szlaków Kaukazu”35. 

Zwracano także uwagę na przebiegłość przywódcy ZSRS. Według publi-
cysty Myśli Polskiej spryt Stalina przejawiał się w umiejętności zrzucenia odpo-
wiedzialności winy za terror na współpracowników. Jako przykład podawano 
chociażby sposób wyeliminowania Gienrycha Jagody, z którego Stalin uczynił kozła 
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ofi arnego, podtrzymując „w masach staromoskiewską bajeczkę ludową „o dobrym 
carze i złych urzędnikach”36. Zygmunt Łempicki na łamach Kuriera Warszawskiego 
wskazywał, że Stalin utrzymywał się u władzy dzięki prowadzeniu specyfi cznej gry 
polegającej na wygrywaniu jednych sił przeciwko innym. 

Partię trzyma w szachu przez armię i policję. Policję szachuje armią. 
Nad armią roztacza nadzór partii. Schlebia młodym przeciwko sta-
rym. Starych bądź to kokietuje, bądź usuwa. Podnieca uczucia naro-
dowe i patriotyczne, to znowu apeluje do starej ideologii partyjnej37. 

W publicystyce pojawiały się głosy, które nie negując kluczowej roli Stalina 
w rozpętaniu terroru, dostrzegały w jego postępowaniu pochodną rzeczywistości 
w jakiej funkcjonował. Zwracano uwagę, że okoliczności w jakich znalazł się Stalin 
w pewien sposób wymuszały na nim stosowanie takich, a nie innych metod. Według 
felietonisty Piasta, Stanisława Łakomskiego terror realizowany w ZSSR był konse-
kwencją rządów dyktatorskich, które „rządzących zamieniają w dzikie bestie”38. 
Zygmunt Łempicki utrzymywał: „rządy dyktatury z nieuchronną koniecznością po-
przez samowolę i gwałt prowadzą do podejrzliwości i strachu i pchają poprzez akty 
terrorystyczne do nowych i coraz nowych zbrodni”39. W przekonaniu Włodzimie-
rza Jampolskiego, publicysty Robotnika, systemy dyktatorskie, opierające na ucisku, 
gwałcie, przewadze garstki nad masą, oraz jednostki nad garstką, z konieczności 
musiały uciekać się do stosowania krwawych środków, zdając sobie sprawę, iż likwi-
dacja przymusu wiązałaby się dla nich ze śmiertelnym zagrożeniem40. W podobny 
sposób wypowiadał się także konserwatywny Czas41. 

W prasie polskiej zastanawiano się czy natężanie terroru uderzającego 
w czołowych funkcjonariuszy aparatu państwowego, partyjnego i wojskowego nie 
było czasem przejawem paranoi Stalina. Publicysta lewicowej Epoki wskazywał, iż 
Stalin jak każdy tyran dręczony był przez niekończący się, paraliżujący lęk przed 
wrogami. W konsekwencji popadał w obłęd: 

Ktokolwiek bowiem rządzi strachem, ten żyje sam w jego okrutnych 
szponach. (...) Nosząc popłoch w każdym włóknie swego jestestwa, 
dostrzega wszędzie knowania i podstępy swych wrogów (...) W oszo-
łomionej wyobraźni tyrana – terrorysty własna jego postać wyrasta na 
wcieloną Moralność, której powinnością jest powalić Przeciwnika, 
wcielone Zło. (...) Wszystkie te ofi ary – nie są to ludzie, ale symbole. 
Reprezentują one strach, nurtujący serce samowładcy42. 

Jeden z popularnych periodyków dowodził, że Stalina charakteryzował „sa-
dyzm w tępieniu przeciwników i rywali, a masochizm w wynajdywaniu motywów 
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samoudręczenia; można bowiem przypuścić (...) że Stalin zamęcza się trwogą, jak 
Cromwell, który przed spaniem, skrupulatnie zaglądał pod łóżko”43. Także według 
Jana Piwowarczyka (Gazeta Narodowa) Stalin miał objawy manii prześladowczej. 
Wszelkie, nawet drobne, przejawy niezadowolenia urastały w jego mniemaniu do 
rozmiarów zdrady44. 

Inne zdanie na ten temat miał Wacław Grubiński. Według niego Stalin nie 
był typem patologicznym, histerycznym okrutnikiem jak Iwan Groźny. Jego po-
stępowaniem nie kierował strach lecz zuchwałość. Niszczenie „liliputów, którzy 
zamierzali go obalić”, było dla niego rozkoszą „w rodzaju rozprężenia mięśni, przy-
jemność poczuwania się w ogromnej przewadze nad przeciwnikiem, który sobie 
roił buntownictwo, że będąc myszą, może się mierzyć z nim, kotem”45. 

    Znawca rosyjskiej duszy

W prasie polskiej pojawiały się głosy, że Stalin, bezwzględny dyktator, sto-
sujący politykę permanentnego terroru okazywał się znawcą „rosyjskiej duszy”. Su-
gerowano, że Rosjanie potrzebowali silnego władcy. Dyktator, stosując ostre środki, 
odpowiadał na oczekiwania Rosjan. Przekonywano, iż rewolucja rosyjska, prędzej 
czy później, musiała zakończyć się dyktaturą jednostki. Publicysta Gazety Polskiej 
uznawał jednowładztwo za zjawisko charakterystyczne dla rozwoju historycznego 
Rosji: „jak to wynika z dotychczasowych dziejów Rosji – wszelki inny system rzą-
dzenia tym krajem nie zdaje egzaminu życiowego”46. 

Wskazywano, że metody stosowane przez Stalina nie były niczym nowym 
w Rosji. Tygodnik Ilustrowany pisał: „Stalin nie postępuje inaczej niż jego ukoro-
nowani poprzednicy. Jest tylko może bardziej brutalny i bezpośredni. Kto nie zna 
Rosji, jej dziejów, jej obyczajów, nie zrozumie wypadków, jakie się tam rozgrywa-
ją”47. Według Józefa Czarneckiego rozstrzelanie przez Stalina dawnych towarzyszy 
doskonale mieściło się w sferze psychiki i polityki Wschodu. Tego rodzaju metody 
miały stanowiły naturalną praktykę azjatyckich despotów i gwarancję trwałości ich 
panowania48. 

W przekonaniu Wacława Grubińskiego Stalin – okrutny despota, terroryzu-
jący poddanych, idealnie pasował do warunków kraju, w którym rządził. Dyktator 
okazał się wyśmienitym znawcą rosyjskiego społeczeństwa. „Stalin zna Rosję na 
wylot (...) Nie ma w nim histerii, ale histerię Rosji potrafi  wykorzystać. Biesy, ukry-
te w psychice rosyjskiej przerażały Dostojewskiego; Stalin umie nimi rządzić”49. 
Podobnie jak jego koronowani poprzednicy rozumiał, że właśnie nieustanny i sto-
sowany na szeroką skalę terror stanowił najskuteczniejszy środek do konsolidacji 
i mobilizacji narodu rosyjskiego: 
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Będąc władcą, musi w zbiorowość, którą włada, tchnąć jedność, czyli 
porządek. A zbiorowość to prymitywna, histeryczna. Jak walczyć 
z histerią? Wie o tym każdy student medycyny: przez zadanie bólu 
i przemoc. Wiedzieli o tym carowie. Taki to już naród, takich wyma-
gający środków. Jak rządzić biesami, nie będąc szatanem?50. 

Józef Czarnecki przekonywał, iż represyjny sposób sprawowania władzy, tak 
przez chanów mongolskich, jak i przez ich następców – carów, odcisnął silne piętno 
ma narodzie rosyjskim, powodując, iż przywykł on do stanu permanentnej niewoli. 
Stalin stosując represje, odpowiadał na oczekiwania narodu rosyjskiego: 

(...) tak bowiem jest, jak to ujął Szigelew w Biesach, że Moskal wycho-
dzi z bezgranicznej wolności, by skończyć na bezgranicznej niewoli, 
by ugiąć karku pod jedna wspaniałą despotyczną wolą. (...) Pod tym 
chyba względem Stalin jest wcieleniem „geniuszu narodowego” 
i „obywatelskiej wiary” Moskali, że znów dał im objawienie knuta51. 

Zielony Sztandar przypominając postać Iwana Groźnego „budząca grozę 
przez krwawe okrucieństwo, których się dopuszczał wobec najbliższych krewnych 
i towarzyszy, pojąc się ich krwią i cierpieniem” – i zestawiając go ze Stalinem, kon-
kludował: „tylko tam rządzić mogą łotry i obłąkańcy, gdzie naród jest spodlony 
tchórzostwem”52. 

Wacław Charkiewicz dowodził na łamach Słowa, iż nieustannie stosowany 
przez carów terror, zdeformował psychikę rosyjskiego społeczeństwa, stłumiwszy 
u nim elementarne poczucie sprawiedliwości. „Moskwa nie boi się krwi bo jej dzieje 
są krwawe. I nie odróżnia krwi niewinnie przelanej od krwi, wytaczanej z ludzi jak 
z bydła”. Ze względu na swoisty masochizm cechujący Rosjan, narodu, który „nie 
tylko uwielbia i apoteozuje swoich katów, ale nawet uważa ich za uosobienie spra-
wiedliwości”, działania Stalina były – z perspektywy trwałości jego władzy – właści-
we: „kto komisarzy bolszewickich będzie w pień wycinał, a przy sposobności może 
i tysiące niewinnych wymorduje, również będzie czczony, jak Lenin, jak Puhaczew, 
jak Piotr, jak Iwan Groźny...”53. 

*  *  *

W publicystyce polskiej wydarzenia lat 1936–1939 budziły wiele zaintereso-
wania. Analizowano motywy działań Stalina. Niektórzy publicyści widzieli w Sta-
linie szaleńca, inni sprytnego pragmatyka, dążącego do umocnienia władzy, inni 
jeszcze – kontrrewolucjonistę, planującego zerwanie z bolszewizmem. Postrzegano 
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go jako krwawego tyrana, ale pojawiały się także wypowiedzi traktujące Stalina jako 
polityka, który odpowiadał na potrzeby rosyjskiego społeczeństwa. 

Większość publicystów zwracała uwagę, że chodziło tutaj przede wszyst-
kim o reorganizację aparatu władzy, w celu zabezpieczenia posiadanej przez Stalina 
władzy, a także rozszerzenia jej zakresu. W tym celu zlikwidowano wszystkich tych 
którzy stwarzali zagrożenie dla dyktatora. Część autorów utrzymywała, że represje 
były narzędziem dla osiągnięcia celów dalej idących: budowy scentralizowanego 
państwa o charakterze totalistyczno-biurokratycznym (w czym widziano przejaw 
Termidora – końca rewolucji) czy nacjonalizacji, a ściślej – rusyfi kacji bolszewizmu. 
Dla publicystów polskich typowe było także interpretowanie działań Stalina jako 
skutku oddziaływania polityczno-kulturowych tradycji rosyjskiej. 

Wypowiedzi funkcjonujące w periodykach były niejednokrotnie uwa-
runkowane opcją ideową periodyków. W prasie prawicowej (konserwatywnej czy 
katolickiej) wskazywano często, iż krwawe działania Stalina stanowiły logiczne 
następstwo realizowania założeń marksizmu – leninizmu. W prasie socjalistycznej 
przekonywano natomiast, iż u genezy terroru leżało zerwanie dyktatora z ideała-
mi socjalistycznymi. W przekonaniu prasy demokratycznej, krwawe wydarzenia 
zachodzące w ZSRS miały swe źródło w dyktatorskim charakterze sprawowanej 
tam władzy. Należy jednak zaznaczyć, że różne afi liacje pism polskich nie powodo-
wały wyraźniejszych różnic w kwestii oceny działań podjętych przez Stalina. Prasa 
polska (oczywiście poza periodykami komunistów, którzy jednak praktycznie nie 
odgrywali wówczas żadnej roli) zgodnie wskazywała na zbrodniczość reżimu usta-
nowionego przez dyktatora. Dotyczyło to zarówno prasy endeckiej, sanacyjnej czy 
socjalistycznej. 

Przypisy:

1 Patrz np.: „Choinka sowiecka”, Mucha, nr 53, 1936; „Kij ma dwa końce”, Mucha, nr 18, 1938; „Mo-
loch kremlowski’, Mucha, nr 22, 1937.
2 K. Szychowski, „Od psychologii do wniosków na przyszłość”, Słowo, 15 VI 1937.
3 cki [pseud. właśc. J. Czarnecki], „Przegląd polityczny”, Przegląd Katolicki, nr 15, 1937.
4 „Spiski w Sowietach”, Zielony Sztandar, nr 42, 1936.
5 „Bożyszcze – dyktator”, Zielony Sztandar, nr 23, 1937.
6 H. J. Korybut – Woroniecki, „Zasady komunizmu a rzeczywistość”, Przegląd Powszechny, t. 216, 
nr 12, 1937, s. 22.
7 „Krwawe dożynki”, Mucha, nr 44, 1937; Mucha, nr 12, 1938; „Żarłoczny”, Mucha nr 29, 1937; „Wio-
senne porządki w Europie”, Mucha, nr 14, 1938.
8 „Kreml i armia czerwona po sprawie Tuchaczewskiego”, Kurier Poranny, 27 VIII 1937; St. Str[oń]ski, 
„Napięcie Moskwa – Berlin”, Polonia, 16 VI 1937; Tenże, „Tak już bywa w przewrotach”, Polonia, 
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Konrad Kozłowski
 Wspomnienie o ojcu
  kapitanie Bolesławie Kozłowskim, pseud. „Grot”, „Sowa”, „Marek”, „Hanka”,
  „Łukasz”, dowódcy okręgu XIII/9 NSZ-NZW, obejmującego powiaty łomżyński 
  i grajewski, zastępcy komendanta Okręgu Białostockiego NSZ-NZW

Gdy w 1982 r. emigrancki los rzucił mnie do 
Ottawy, zaraz po przyjeździe napisałem list do ojca. 
Korespondencja wróciła z dopiskiem na kopercie „adre-
sat nie żyje”. Dalej był nieczytelny podpis. Ktoś zadbał 
o to, by mój list nie trafi ł do rodziny. Tak oto w sposób 
niejako symboliczny zamknęła się historia mych kon-
taktów z rodzicem – tragicznym bohaterem lat okupacji 
i powojennej niewoli.

  Aresztowanie i powrót

Został aresztowany dwa tygodnie po moim uro-
dzeniu. Najwcześniejsze chwile w moim życiu, jakie ko-

jarzą się z ojcem, to czas wieczornej modlitwy, kiedy to z mamą i braćmi klękaliśmy, 
aby pomodlić się o jego powrót.

I wrócił. Miałem wtedy sześć lat. Było to nasze pierwsze spotkanie, gdyż 
nie uczestniczyłem w żadnym z więziennych widzeń. Długą chwilę patrzyliśmy na 
siebie. Zapamiętałem, że był nieogolony, a w ręku trzymał plecak. Była ogromna 
radość z tego powrotu, a zaraz potem nastały długie miesiące, kiedy dały o sobie 
znać przeróżne choroby i problemy – skutki nieludzkich warunków w więzieniu. 
Po prostu, był fi zycznym i psychicznym „wrakiem”. Pozostały mi w pamięci jego 
długie spacery, w obrębie… pokoju.

W czasie nieobecności ojca i długo potem żyliśmy z dwójką starszych bra-
ci w nędzy, bo po jego aresztowaniu zostaliśmy bez środków do życia. Matce, jako 
„żonie bandyty”, odmówiono pracy, a ludzie bali się nam pomagać. Większość 
znajomych omijała nas na ulicy. Trudno było mieć o to pretensje, robili tak z oba-
wy przed represjami. Przeżyliśmy dzięki pomocy rodziców matki. Później było 
już nieco lepiej, bo matka dostała pracę w księgowości w jednej z łomżyńskich 
instytucji.
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Powrót ojca tylko nieznacznie polepszył naszą sytuację materialną. Pracował 
jako urzędnik. Dostawał najniższe wynagrodzenie. Wieczorami dorabiał, oprawiając 
książki i biurowe dokumenty. Stale szykanowany, ciągle zmieniał miejsca pracy, bo 
często stanowiskami dyrektorskimi nagradzano byłych funkcjonariuszy UB. Zatrud-
niony był m.in. w roszarni, a później w PSS „Społem”. Przez jakiś czas dojeżdżał do 
pracy do Zambrowa. Dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych został kierownikiem 
ekspozytury Spółdzielni Turystyczno-Wypoczynkowej „Gromada”. Osiągał w pracy 
znakomite rezultaty, gdyż miał naprawdę wielki talent organizacyjny.

   Nienawrócony

Mimo tzw. „rehabilitacji”, praktycznie do końca życia ojciec pozostał 
„bandytą”. Szykany w pracy zelżały w miarę upływu lat, ale ciągle i przy różnych 
okazjach przeszłość wypływała jednak na powierzchnię. W otoczeniu pojawiali się 
ludzie zadający dziwne pytania, itd. Wieczorne rozmowy przy stole przerywane 
były niekiedy przez któregoś z rodziców kładącego palec na ustach. Słychać było 
odgłos oddalających się od okna kroków, a później odkrywaliśmy odciski butów 
na rabatce kwiatowej w pobliżu okna. Pewna sąsiadka, żona byłego ofi cera UB, stale 
wypytywała nas – dzieci, o różne drobne sprawy dotyczące rodziny.

Niezapomnianym przeżyciem z dzieciństwa pozostaje dla mnie rewizja 
w domu. Działo się to bodajże w 1957 r. Pretekstem była „prywatna inicjatywa” 
mojego dziadka. Jednak tym razem tajniacy nie zażądali – jak zwykle w podob-
nych okazjach – łapówki. Pamiętam wyrzucanie bielizny z szafy na środek pokoju, 
szperanie w książkach i odrywanie desek w podłodze. Pozostał mi w pamięci obraz 
babci, leżącej w łóżku z bólami zawałowymi i wyproszenie mnie z własnego domu 
przez esbeka: „Ty tu nie jesteś potrzebny”.

Ojciec miał pełną świadomość tego, że jest stale inwigilowany, a zabawny 
kryptonim akcji – „Nienawrócony”1 – wskazuje na to, że SB nie miała co do niego 
złudzeń. W inwigilacji brało udział dwudziestu jeden agentów. Ciekawe, że prowa-
dzono ją do momentu bardzo poważnej choroby i operacji ojca, czyli aż do roku 
1975. On sam wielokrotnie ostrzegał moich braci i mnie przed możliwością róż-
nych prowokacji. Nie miał nigdy pewności, że najgorsze już minęło: „Nic nigdy nie 
wiadomo, czasy się zmieniają” – mawiał.

Taką właśnie świadomością podyktowana była na przykład niechęć do pisa-
nia listów. Gdy wyjechałem z Łomży, nie dostałem od ojca żadnego listu. Tłumaczył 
mi: „Słowo pisane może stać się dowodem, a okazywanie uczuć w stosunku do kogoś 
odsłania miejsca, w które można skutecznie uderzyć”. Traktowałem postawę ojca jako 
reakcję przesadzoną, a jednak się myliłem. On znał lepiej metody przeciwnika.
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    Śledztwo

Po aresztowaniu i krótkim pobycie w areszcie w Łomży, ojciec został wy-
wieziony do więzienia śledczego w Białymstoku. Później trafi ł do Karno-Śledczego 
Więzienia nr III przy ul. Ratuszowej na warszawskiej Pradze, nazywanego „Toledo”. 
Śledztwo trwało około roku. W tym czasie był przetrzymywany w nieludzkich 
warunkach. W więzieniu białostockim była to obudowana wnęka pod schodami 
– pomieszczenie pozbawione światła, wyposażone jedynie w kubeł na odchody. 
Powietrze dostawało się wąską szparą pod drzwiami. Oczywiście nie można było 
stanąć, pozostawało siedzenie albo leżenie z podkurczonymi nogami. Rolę łóżka 
pełniła betonowa podłoga, zawsze wilgotna, bo w narożniku pomieszczenia prze-
biegała cieknąca rura kanalizacyjna, przez co cała przestrzeń wypełniała się odorem 
fekaliów. Poważnym problemem był brak wentylacji; w tak małej przestrzeni było 
duszno, a po pewnym okresie zaczynało brakować powietrza; często – żeby oddy-
chać – ojciec przykładał usta do szpary pod drzwiami. Miskę z jedzeniem wkopy-
wano do środka.

Było to jednak tylko uboczne niejako „zmiękczanie” więźnia, bo dalej na-
stępował cały zestaw metod wydobywania informacji. Do podstawowego repertu-
aru należało bicie – rękami, pałami, no i kopanie. Oprawcy wybili ojcu kilka zębów. 
Nieodłączną częścią śledztwa były fi kcyjne egzekucje: przykładali do głowy pistolet 
i pociągali za spust albo stawiali człowieka pod murem. Inną jeszcze formą tortur 
było przywiązywanie rąk do drzwiczek nagrzanego pieca. Wiele lat po śledztwie 
– szczególnie przy zmianach temperatury – schodziła ojcu skóra z rąk.

Do bardziej wyrafi nowanych sposobów należało pozbawianie snu przez 
wiele dni z rzędu, a może i tygodni. Ojciec tracił poczucie czasu. W trakcie takich 
sesji był intensywnie przesłuchiwany. Sadzali go też przy cienkiej ściance, zza której 
dochodziły głosy kobiety i płaczącego niemowlaka. Miała to rzekomo być matka ze 
mną. Kobieta namawiała ojca, by przyznał się do wszystkiego: „Błagam, przyznaj 
się, przez ciebie wszyscy bardzo cierpimy!” Podszczypywane zapewne dziecko darło 
się przeraźliwie. Ta udręka trwała całymi godzinami. Inną z „niepowtarzalnych” 
(jak to określił) metod było przekonywanie ojca o rzekomo złym prowadzeniu się 
mojej matki.

Podobne metody doprowadzały innych więźniów do samobójstw. Ojciec 
wspominał pewnego sportowca, a może cyrkowca, który złamał sobie kręgosłup 
wykonując umyślnie salto do tyłu. Salto mortale wykonał wkrótce po tym, jak ubecy 
zaprezentowali mu „dowody” niewierności ukochanej żony.

Spośród białostockich śledczych dewiacyjnym okrucieństwem odznaczała 
się pewna kobieta, która wyskubywała więźniom zarost z twarzy. Szczęśliwie ojciec 
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nie wpadł w jej łapy. UB dysponowało imponującym materiałem dowodowym, m.in. 
kompletem publikacji wydanych przez ojca. „Mieli wszystko” – powiedział kiedyś.

Jednym z wątków śledztwa było wmawianie ojcu współpracy z Niemcami. 
Usiłowali nagiąć do tego nawet sprawę porwania ofi cerów niemieckich, których wy-
mieniono na trzystu Polaków osadzonych w łomżyńskim więzieniu. Dla UB cała ta 
sprawa była „z góry ukartowana”: „Rozmawialiście z nimi w białych rękawiczkach” 
– sugerował śledczy. Dysponowali odbitką listu pisanego przez jednego z porwa-
nych do sztabu w Berlinie. Niemiec napisał, że jako jeniec traktowany był „bardzo 
humanitarnie”. Dokument ten został zabrany z domu w trakcie rewizji. Generalnie, 
ojciec opowiadając mi o śledztwie, pomijał bardziej drastyczne momenty. Przekona-
łem się o tym rozmawiając kiedyś z jednym z jego kolegów.

Informacje uzyskane w trakcie przesłuchań pozostają jedynie znikomym 
źródłem wiedzy na temat organizacji i jego w niej działalności. Stąd namawiałem 
kiedyś ojca do napisania wspomnień. „Nie mogę – odpowiedział. – Nawet nie 
wiesz, ilu ludzi naraziłoby to na represje”. Wiem, że kiedy aresztowanie było już 
tylko kwestią czasu, ojciec ze stryjem Marianem, czyli majorem „Dąbrową”, „Le-
chem”, uczyli się nowego, stosownego do okoliczności życiorysu.

Pomimo katowania i nieludzkich warunków w areszcie, niczego ojcu nie 
mogli udowodnić. Śledztwo zakończyło się „kiblowym” procesem, a prokurator za-
żądał kary śmierci. Po przeczytaniu wyroku sędzia zakończył: „Wprawdzie nic wam 
nie udowodniono, ale jak zajdzie potrzeba, to przerwiemy odsiadkę i postawimy 
was pod murem!”

Do końca życia ojciec zadawał sobie pytanie: „Jak to się stało, że mnie nie 
wykończyli?”

    Jednak przeżył…

Pytałem ojca, w jaki sposób to wszystko przetrzymał: „Modlitwa!” – rzu-
cił krótko. Szczególnie w momentach gdy bliski był załamania, potrafi ł przerywać 
przesłuchanie, klękać i modlić się. Powoływał się przy tym na konstytucyjnie za-
pewnioną swobodę wyznań i praktyk religijnych. Początkowo wzbudzało to szaloną 
furię śledczych, ale widząc, że bicie i kopanie nie daje rezultatu, uznali to za objaw 
choroby umysłowej, co u przesłuchiwanych w więzieniach czasów stalinowskich 
nie było wcale czymś rzadkim. „Pomódl się i za nas!” – dorzucali sarkastycznie. 
Przypomnę w tym miejscu, że nigdy nie zauważyłem u ojca jakichkolwiek ze-
wnętrznych objawów przesadnej religijności.

W trakcie którejś rozmowy na temat śledztwa powiedziałem: „Po tym 
wszystkim, to ty ich teraz musisz bardzo nienawidzić!” Ojciec spojrzał na mnie 
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z politowaniem: „Bardzo się mylisz. Poza tym wyobraź sobie, że nawet tam zda-
rzali się ludzie”. Przypomniał oddziałowego, który ukradkiem przynosił jedzenie 
i papierosy. Imponowała mu nieugiętość ojca, a widząc jego zdziwienie powiedział: 
„Widzisz, szmat to my nie lubimy, a ty to co innego”.

Postawa ojca w śledztwie i w czasie całego pobytu w więzieniu stała się in-
spiracją i wzorem dla współwięźniów. Bardzo dobitnie mówił o tym ksiądz-współ-
więzień w czasie pogrzebu. Usłyszałem kiedyś od ojca: „Może i można człowieka 
złamać, ale nigdy wyginać…” Był bardzo wymagający wobec samego siebie, szcze-
gólnie gdy chodziło o bezpieczeństwo podkomendnych. Wiedział dobrze, ile kosz-
tuje wytrzymanie śledztwa, i właśnie dlatego traktował innych z wyrozumiałością. 
To, że się nie ugiął ani nie załamał, było sprawą „na pograniczu cudu”. Miał pełną 
świadomość, że załamanie się w śledztwie byłoby prawdziwym przekleństwem. 
Skutki takiego czynu spowodowałyby o wiele więcej cierpienia niż samo śledztwo. 
Jak to ujął poeta:

Mury kazamat dostatecznie grube
Żeby krzyk każdy wytłumić dokładnie
Błogosławiony, kto przejdzie tę próbę
A kto się złamie, przekleństwo nań spadnie.

(J. Czech, „Karol Levittoux”, z tomu Kamienie)

Tak właśnie bywało. Pamiętam wizyty w domu pewnego człowieka o nazwi-
sku Majewski, który pod wpływem tortur w śledztwie, wydał dowódcę AKO, puł-
kownika „Mścisława”. Kalectwo – bo człowiek ów był garbaty, miał też znacznie 
krótszą jedną nogę – spowodowało, że stał się łatwym łupem dla ubeków. Sprawa 
ta była dla niego wielką osobistą tragedią. Słyszałem też, że Polak, który – prze-
słuchiwany przez gestapo – wydał mojego dziadka Izydora, powiesił się w celi 
więziennej.

      Więzienie

Z nazw miejscowości, gdzie więziono ojca, zapamiętałem Sztum, Wronki 
i Potulice. Skierowany też został do pracy w kamieniołomach. Trafi ł tam z grupą 
więźniów niezdolnych do pracy fi zycznej, nad którymi w ten sposób pastwiono 
się. Ojciec był w tym czasie chory, miał poważne kłopoty z sercem. Wspominał, 
że był w tej grupie więzień tuż po ciężkiej operacji jamy brzusznej. Rana nie była 
jeszcze wygojona. Przymuszany do pracy ściągnął ubranie i zerwał opatrunek. Na 
widok ropiejącej, paskudnie wyglądającej rany naczelnik zbladł i krzyczał: „Zakryj 
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to!” Później podobno sam interweniował u władz więziennych, gdyż przysłano mu 
ludzi niezdatnych do pracy.

Nieodłączną częścią przeżyć więziennych ojca były pobyty w karcerach. 
Nie wiem nawet, ile czasu w nich spędził. Szczególne piętno zostawił w jego
pamięci pobyt w ciasnym pomieszczeniu z otwartym oknem. Siedział tam nagi i był 
polewany wodą, a działo się to mroźną zimą.

     Okoliczności ujawnienia

Nieraz pytałem, dlaczego się ujawnił. Wiadomo przecież, że nigdy nie 
miał zaufania do jakichkolwiek obietnic „władzy ludowej”. Ojciec dobrze pamię-
tał, co spotkało ujawnionych w roku 19452, i sam wydawał rozkazy zabraniające 
ujawniania. Zmienił je dopiero wtedy, gdy członkowie NZW – „mimo sprzeciwu 
ze strony dowódców”3, zaczęli masowo zgłaszać się do komisji likwidacyjnej. Or-
ganizacja ulegała kompletnej dekonspiracji. Oznaczało to „spalenie” całej bazy 
konspiracyjnej. Z drugiej zaś strony – po sfałszowanym referendum i wyborach, 
i w sytuacji geopolitycznej w jakiej znalazła się Polska – dalsza walka byłaby sa-
mobójstwem. Wiem też, że w okresie przed ujawnieniem UB bardzo nasiliła akcje 
przeciwko organizacji, toteż ojciec musiał stale zmieniać miejsce pobytu. Wiele 
razy wręcz cudem unikał aresztowania. Był zajadle tropiony przez UB i KBW. 
Powiedział również, że nie skorzystał z kilku propozycji wyjazdu z Polski: „Po 
prostu nie mogłem”.

Warto przypomnieć w tym miejscu pewien szczegół z rozmów z UB (czy 
KBW) na temat ujawnienia. W trakcie jednej z rozmów, ofi cer reprezentujący „wła-
dzę ludową” wyjął zakamufl owany pistolet: „No to jesteście aresztowani”. – „Nie 
tym razem” – odpowiedział ojciec, a na dany sygnał w oknach pomieszczenia poja-
wili się jego ludzie.

W czasie pertraktacji dążył do tego, by otrzymać wszystkie możliwe gwa-
rancje bezpieczeństwa dla podkomendnych. Niby je otrzymał i to ze strony najwyż-
szych władz, padały też „ofi cerskie słowa honoru” funkcjonariuszy. Potem okazało 
się, ile były warte…

Była to bardzo trudna decyzja dowódcy odpowiedzialnego za innych ludzi 
w położeniu bez wyjścia. Słuszność takiej decyzji potwierdził rozwój wydarzeń 
w Polsce i na światowej scenie politycznej.

Po tym, co usłyszałem o liczebności organizacji od ojca, po prostu śmieszą 
mnie dane podawane w niektórych opracowaniach dotyczących NSZ-NZW. Wiem 
też, że ujawniła się tylko mała część organizacji. Najczęściej byli to ludzie „spaleni”, 
znani UB.
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   Rodzina ojca i okres przedwojenny

Pożar domu w Kałęczynie pozbawił nas prawie wszystkich rodzinnych 
pamiątek. Reszty dokonały rewizje przed i po aresztowaniu ojca. Przepadły listy, 
obrazy, fotografi e. Jedyna chyba z ocalałych fotografi i rodziny ojca pochodzi z po-
czątków lat dwudziestych. Widnieją na niej: dziadek i babcia w otoczeniu pięciu 
synów i córki. Prawdę powiedziawszy, przez długi okres była to dla mnie jedyna 
wskazówka, jak wyglądali dwadzieścia lat później… W mej pamięci pozostał obraz 
rodziny, jaki wyłaniał się z opowiadań ojca.

Pytałem kiedyś o wcześniejszą historię rodziny. Jednym z najważniejszych 
dla ojca wątków było to, że od czasów upadku państwa polskiego każda z generacji 
włączała się w dzieło odzyskania niepodległości, a w związku z tym – przeżywała 
jakieś tragedie. Powstanie listopadowe przyniosło śmierć i konfi skatę jednego z ma-
jątków, których kilka należało do rodziny Kozłowskich. Śmierć, zsyłki i represje 
stały się udziałem rodziny do czasów PRL-u, a lżenie – nawet w III RP… Walka 
o wolność i troska o Rzeczpospolitą była dla ojca i jego najbliższych pierwszą po-
winnością i sprawą honoru. No cóż, jedni jeździli „do wód”, a inni na Syberię… 
Opowiadał mi o naszym krewnym Józefi e Kozłowskim (ur. 1818), znanym rzeźbia-
rzu wileńskim, zmarłym przedwcześnie w marcu 1863 r. Spoczął on na „górce lite-
rackiej”, na Rossie. Tuż obok pochowana została Maria, pierwsza żona marszałka 
Piłsudskiego. Kozłowski, uczeń Franciszka Andriollego, był autorem wielu rzeźb 
i pomników nagrobnych w Wilnie i okolicach. Wykonał też tablice pamiątkowe ku 
czci wielkiego księcia Witolda i króla Władysława IV w katedrze wileńskiej oraz ka-
riatydy w pałacu Jana hr. Tyszkiewicza przy ulicy Trockiej4.

Historia Kozłowskich trwale związana jest z ziemią łomżyńską. Sprawowali 
oni tu niegdyś urzędy kasztelana i starosty łomżyńskiego. Katedra łomżyńska – od 
wielu pokoleń – była miejscem chrzcin, ślubów i pogrzebów członków rodziny. 
Późniejsze pokolenia nawiązały do tradycji.

Wczesne dzieciństwo spędził ojciec w majątku Janów-Teklin koło Wołkowy-
ska, należącym do mojego dziadka Izydora. Był to okres rewolucyjnego wrzenia, 
które rozpętywali wśród okolicznej ludności sowieccy agitatorzy. Często zdarzały 
się w tych stronach napady na dwory, a jedyną pomocą, jakiej mogło udzielić wojsko 
polskie, było przydzielenie broni, a w tym ciężkiego karabinu maszynowego. Cała 
rodzina przeszła przeszkolenie wojskowe. Ojciec – zanim jeszcze nauczył się czytać 
i pisać – umiał obsługiwać karabin maszynowy.

Rodzina przebywała też w innych jeszcze posiadłościach dziadka: Tołocz-
manach i Leśniakach w pobliżu miasteczek Europejka, Baczyńce i Izabelin. Gdy 
ojciec był już w wieku gimnazjalnym, rodzina przeniosła się do majątku Kałęczyn 

Glaukopis 07_CS2.indd   161Glaukopis 07_CS2.indd   161 2007-02-06   15:56:582007-02-06   15:56:58



G
L

A
U

K
O

P
IS

 N
R

 7
-2

0
0

6

162

       Wspomnienie o ojcu

koło Łomży. W tym czasie dziadkowie zaprzyjaźnili się m.in. z późniejszym kar-
dynałem, księdzem Stefanem Wyszyńskim. Należeli też do grona jego prywatnych 
gości w czasie święceń i prymicji. Poznali też Romana Dmowskiego, a do końca 
życia przyjaźniła się z ojcem dziedziczka Drozdowa, pani Maria Niklewiczowa 
z Lutosławskich, która opiekowała się wybitnym politykiem przed jego śmiercią 
w 1939 r.

Ważną częścią gospodarczej działalności dziadka było stworzenie i fachowe 
prowadzenie licznej stadniny koni rasy arabskiej. Nasłuchałem się wielu opowia-
dań o ulubionych koniach ojca i o codziennych dojazdach bryczką do gimnazjum 
w Łomży. Nie pamiętam już imion ukochanych wierzchowców ojca, które potrafi ły 
myśleć, a nawet miały poczucie humoru. W roku 1939 cała stadnina została przeka-
zana armii. Przykro jest myśleć, co się z nią stało. 

Dziadkowie dbali o edukację dzieci. Z rodziną mieszkała bona – Niemka, 
dzięki której dzieci wyniosły z domu bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego. 
Znały też francuski. Synowie kolejno opuszczali dom, by studiować w Wilnie. Poza 
gimnazjum w Łomży i szkołą mierniczą w Wilnie, okres młodzieńczy wypełniała 
ojcu działalność w harcerstwie, kurs dla Podchorążych Piechoty w Zambrowie 
i wreszcie – studia na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Stefana Bato-
rego w Wilnie.

    Matka 

Dzieliła los ojca szczególnie po 1944 r. Pochodziła z rodziny Chętników 
o silnych tradycjach niepodległościowych. Przypomnijmy niektórych krewnych: 
ojciec matki – Jan Chętnik, walczył w wojnie 1920 r. i został ciężko ranny. Stryj 
– doc. dr Adam Chętnik – etnograf, twórca skansenu kurpiowskiego w Nowogro-
dzie Łomżyńskim, pisarz, działacz polityczny (m.in. w czasie plebiscytu) i wielki 
społecznik. Poseł na sejm w dwudziestoleciu międzywojennym z listy Związku Lu-
dowo-Narodowego, w czasie wojny pełnił funkcję terenowego Delegata Rządu RP 
w Londynie. W tej to roli spotykał ojca i nakłaniał go do scalenia z AK. 

Inny stryj, Roman, w gronie „Orląt” brał udział w obronie Lwowa, 
a ostatecznie został zamordowany w Katyniu. Wuj matki, zawodowy oficer WP, 
porucznik Franciszek Skowronek, był pierwszym komendantem obwodu ZWZ 
Łomża. Zginął w samotnej walce, otoczony przez oddział NKWD podczas 
pierwszej okupacji sowieckiej (1939–1941). Według relacji okolicznej ludności5, 
z miejsca walki wywieziono kilka furmanek z zabitymi i rannymi enkawudzista-
mi. Na ostatniej leżał ciężko ranny sam porucznik Skowronek. Żył jeszcze, bo 
sowiecki żołnierz zażądał od gospodarza wiązki słomy na podściółkę. Ślad po 

Glaukopis 07_CS2.indd   162Glaukopis 07_CS2.indd   162 2007-02-06   15:56:582007-02-06   15:56:58



163

Artykuły

nim zaginął. Został pośmiertnie odznaczony przez gen. Sikorskiego krzyżem 
Virtuti Militari.

Okupacja sowiecka zastała matkę w ostatniej klasie gimnazjum, przemiano-
wanego niezwłocznie na Gimnazjum Żeńskie dla Polskiej Mniejszości Narodowej 
Białorusi Zachodniej w Łomży, gdzie oczywiście obecność Białorusinów była zja-
wiskiem śladowym. No i stało się według polskiej tradycji:

Zbrodniczy spisek w gimnazjalnej klasie
Zagraża państwu, w jego spokój godzi
Inspiratorów wkrótce wykryć da się
Wciąż niepoprawni Polaczkowie młodzi /…/

J. Czech, „Karol Levittoux”, z tomu Kamienie

Jako siedemnastoletnia dziewczyna trafi ła do łomżyńskiego więzienia. 
Jedną ze współwięźniarek była bliska krewna Feliksa Dzierżyńskiego, która z racji 
nazwiska wypytywana o to była przez Sowietów. Kategorycznie zaprzeczała, mimo 
że mogła bardzo polepszyć albo całkowicie zmienić swoją sytuację. Cóż, godność 
ludzka nie ma ceny. Matka przesiedziała siedemnaście miesięcy, a od wywózki na 
Syberię uratowała ją ofensywa niemiecka. Opowiadała nam o okolicznościach 
ucieczki z więzienia, kiedy pierwszy atak niemiecki spowodował paniczną uciecz-
kę Sowietów, a zaraz potem – więźniów. Drewniane ławy, w jakie wyposażone były 
cele, posłużyły więźniom jako tarany. Po wstępnym szoku wróciły jednak sowieckie 
służby więzienne, które mordowały każdego odnalezionego więźnia. Matka przeży-
ła chwile grozy, kiedy sowiecki żołnierz jechał na koniu wzdłuż bruzd pola z karto-
fl ami, gdzie się ukryła.

Aktywnie włączyła się w pracę podziemia. Ukończyła kurs ofi cerski i jako 
podporucznik „Cyganka”, „Nurt” prowadziła szkolenia sanitarne, zajmowała się 
prasą i propagandą. Rodzice pobrali się w roku 1945, a w 1946 urodził się mój naj-
starszy brat Marek. Matka często wspominała, jak to w dwie godziny po porodzie 
musiała uciekać, gdy w szybie wiszącego nad łóżkiem obrazu zauważyła odbicie 
idącego drogą ubowca. Uciekała przy akompaniamencie rozpaczliwych krzyków 
okładanego sztachetami przez ubowców sołtysa wsi, w której znalazła chwilowe 
schronienie. 

   Okupacje6

Ojciec opuścił Wilno w momencie wkraczania oddziałów sowieckich. Na 
krótko jednak. Zaraz wrócił, by z bratem Marianem organizować tam podziemia. 
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Wtedy to wydarzyła się pierwsza rodzinna tragedia. Tuż przed rozpoczęciem wojny, 
żona stryja Antoniego (z domu Buszmin) wraz z ukochanym przez wszystkich ma-
łym synkiem Eugeniuszem, pieszczotliwie nazywanym Bubą, pojechała odwiedzić 
rodziców mieszkających w Lidzie. (Jej ojciec był tam naczelnikiem poczty. Miesz-
kali przy ul. 17 Kwietnia). Po inwazji sowieckiej wszelki słuch o nich zaginął, a po-
szukiwania nie dały rezultatu. Stryjenka najprawdopodobniej została wywieziona 
do Rosji, może jako żona zawodowego ofi cera WP.

W niewyjaśnionych okolicznościach zaginął też brat dziadka – Roch Kozłow-
ski, który doglądał rodzinnego majątku na Wileńszczyźnie. Już po sowieckiej napaści, 
ojciec wraz z bratem Marianem urządzili wyprawę w celu odszukania stryja i nakłonie-
nia go do wyjazdu do Polski centralnej. Niestety, stryj Roch postanowił pozostać.

Dziadek ojca ze strony matki – Leopold Kowalewski, postrzelony w kolano 
w trakcie działań wojennych, trafi ł do sowieckiego więzienia, a potem na zesłanie 
do Soługi w obwodzie archangielskim, gdzie w maju 1941 r. zmarł z głodu. Współ-
zesłańcy pradziadka – którym udało się wrócić – opowiedzieli, że powikłania w jego 
nodze doprowadziły do gangreny i amputacji, a w rezultacie nie mógł pracować, 
więc przestał otrzymywać racje żywnościowe, bo „kto nie rabotajet, tot nie kusza-
jet”. W momencie pierwszej, zimowej deportacji mój pradziad miał równo osiem-
dziesiąt lat, a mimo to zdołał przeżyć prawie rok katorgi. Wywożono starców jak 
i małe dzieci, których zmarznięte ciałka, odnajdywane wzdłuż torów kolejowych 
– znaczyły trasę przejazdu. Takie oto opisy przewijały się w opowiadaniach moich 
rodziców i dziadków.

Jedynie po pradziadku odnalazłem ślad w posowieckich archiwach7. Zacho-
wane ofi cjalne dane o represjonowanych nie oddają pełnego wymiaru tragedii, jaka 
spotkała naród polski. Władze sowieckie prześladowały resztę rodziny. Szczególnie 
tropiony był dziadek Izydor. Taki był właśnie los wielu polskich rodzin pod sowiec-
ką okupacją.

Dotkliwe tragedie stały się jednak dodatkową inspiracją do działania. Może 
uciekając od pogrążenia się w rozpaczy, dziadek Izydor wraz z synami zabrał się do 
organizowania ruchu oporu. Doprowadziło to do nowej tragedii, gdy jeden z człon-
ków organizacji wydał dziadka w ręce gestapo. Przy tej okazji aresztowany też został 
najmłodszy, siedemnastoletni brat Izydor-junior. Wiadomość o tym szybko dotarła 
do ojca i stryja Mariana. Nie było czasu do stracenia. Po umieszczeniu matki we 
w miarę bezpiecznym miejscu, bracia rozpoczęli gorączkowe poszukiwania organi-
zacyjnej kancelarii, która miała się znajdować w jakiejś skrytce na poddaszu domu. 
Gdy to nie przyniosło żadnego rezultatu, pozostała jedyna opcja… Płomienie szyb-
ko objęły cały dom, niejako na powitanie zbliżających się Niemców. Wpadnięcie 
dokumentacji w ręce gestapo doprowadziłoby zapewne do wielu tragedii. 
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Po domu przyszła kolej na domowników: dziadek z synem, po przesiadce na 
Majdanku, trafi ł do Oświęcimia. Pierwszy odszedł najstarszy brat Józef, porucznik 
(?) „Mały”, a to z racji wzrostu – 215 centymetrów. Zginął w walce z żandarmerią 
niemiecką koło wsi Borkowo. Tam też został pochowany nocą na miejscowym 
cmentarzu. Noc przed śmiercią spędził na tej samej co ojciec kwaterze, a przed 
snem długo rozmawiali. Ojciec brał udział w pogrzebie „incognito”. Powiedział 
mi, jak trudno mu było powstrzymywać łzy. Był też i inny problem: trumna, którą 
dysponował miejscowy stolarz, była za krótka. Ciekawostką może być to, że grób 
„Małego” jeszcze w czasach PRL-u stał się „grobem nieznanego żołnierza” dla miej-
scowej ludności, a harcerze zaciągali przy nim warty honorowe. Ktoś wyrył taki oto 
napis: „Zmęczony walkami o wolność ojczyzny spoczął w Bogu”.

„Mały” – poza lewicowymi przekonaniami – odznaczał się wyjątkową wręcz 
siłą fi zyczną. Mógł biegać z cekaemem na plecach i podstawą do karabinu pod pa-
chą. Zapamiętałem opowieść ojca o tym, jak razem z „Małym” w biały dzień wybrał 
się po powielacz do siedziby gestapo w Łomży, mieszczącej się w budynku pałacu 
biskupiego. Weszli przez okno. Maszyna została zapakowana do worka i spokojnie 
wyniesiona. Starszy brat, a zarazem dowódca ojca, Antoni, czyli kapitan „Biały”, 
cieszył się wśród otoczenia wielkim autorytetem. Jako dowódca przeprowadził 
wiele znakomitych akcji i pozostał żołnierzem legendą. Zginął w czerwcu 1944 r. 
w trakcie próby przyjścia z odsieczą żołnierzom NOW, okrążonym przez Niem-
ców w Czerwonym Borze. Była to jednak typowa śmierć żołnierska. Inaczej było 
z dziadkiem i najmłodszym stryjem.

W trakcie ewakuowania obozu koncentracyjnego i pędzenia więźniów na 
zachód, zdołał uciec najmłodszy brat Izydor. Jakimś cudem odszukał matkę i braci, 
a faktycznie znaleziono go nieprzytomnego w przydrożnym rowie, koło mieszka-
nia siostry. Niestety, był tak bardzo chory, że umarł w tydzień po powrocie. Oka-
zało się, że w obozie poddawano go eksperymentom medycznym. Rodzina wręcz 
drętwiała, słuchając relacji na temat śmierci dziadka: oto z woli esesmanów miał 
być rozszarpany przez psy „dla przykładu”, bo hitlerowcy wiedzieli o działalności 
innych członków rodziny; na przykład za ojcem wysyłali imienne listy gończe. 
Cała egzekucja trwała dwa dni. W strasznej, wręcz przeraźliwej perfi dii, oprawcy 
kazali synowi patrzeć na śmierć ojca. Dziadek krzyknął do syna słowa pożegnania, 
a następnie ukląkł i zaczął się spokojnie modlić. Psy – mimo natarczywego szczucia 
– zupełnie nie reagowały, toteż egzekucję odłożono do następnego dnia. Nazajutrz 
stała się rzecz niezwykła. Zaraz na początku planowanego igrzyska jeden z esesma-
nów wyjął pistolet i jednym strzałem zabił dziadka. Koledzy Niemca rzucili się na 
niego z wściekłością – popsuł im widowisko. Nie wiemy, kim był ów „człowiek”, ani 
nie znamy też fi nału całej sprawy.
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Najmłodszy z braci, Idzi, spoczął we wspólnym z Antonim grobie na cmen-
tarzu łomżyńskim. Podobnie jak w przypadku „Małego”, na Wszystkich Świętych 
pojawiały się warty honorowe miejscowych harcerzy. Było to w latach sześćdziesią-
tych. W tym samym czasie mamie ojca – sędziwej (miała już ponad osiemdziesiąt 
lat) babci Stefanii, miejscowy ZBOWiD odmówił renty. „Polska Niobe” pozostała 
„matką bandytów”. Mimo przebytego wylewu, którego pozostałością był znaczny 
paraliż ręki, utrzymywała się sama, szyjąc ubrania, które sprzedawała na miejsco-
wym targowisku. Dane jej było przeżyć dokładnie wszystkich najbliższych. 

Poza siostrą, z licznego rodzeństwa pozostał brat Marian, major „Dąbrowa”, 
„Lech”, który opuścił łomżyńskie jeszcze w latach pięćdziesiątych. Nieco starszy 
od ojca, był jego kompanem od wczesnego dzieciństwa i postacią godną naśladowa-
nia. Obaj uczęszczali do tych samych szkół, razem mieszkali w Wilnie i studiowali 
nauki polityczne. Za obu okupacji razem walczyli, a potem dzielili więzienny los. 
Nigdy nie byłem w Kałęczynie, oddalonym od Łomży tylko o 10 kilometrów. Kie-
dyś namawiałem ojca na wyjazd, ale odpowiedział milczeniem.

   Opowiadania ojca

Posiadał szczególny dar opowiadania, co zresztą każdy zauważał. Narracje 
charakteryzowały się szczególną obrazowością, oddawały ponadto nastrój, jaki 
towarzyszył opisywanym zdarzeniom, a także wątki humorystyczne. Dzięki temu 
poznawałem okupację jako część życia, pozbawioną patosu i przeróbek. Wręcz za-
męczaliśmy ojca prośbami o opowiadanie. Nie dawał się długo prosić. A oto niektó-
re z zapamiętanych historii. 

Sytuacja, która w wojskowym meldunku brzmiała: „odebrano Niemcom 
transport masła”, w normalnym życiu była bardziej skomplikowana. Większą część 
masła przekazano okolicznej ludności, a reszta dostała się partyzantom, którzy byli 
chronicznie niedożywieni, a masła nie widzieli od dłuższego już czasu. Jedli je bez 
chleba i innych dodatków, co w rezultacie skończyło się typowymi dolegliwościami 
żołądkowymi…

Akcja porwania ofi cerów niemieckich, których wymieniono na Polaków 
– trzystu więźniów gestapo – miała pewien zabawny epizod. Porwany ofi cer stał się 
niechcący ofi arą Goebbelsowskiej propagandy, według której wszyscy partyzanci 
byli „kommunistische Banditen”. Chcąc zjednać sobie porywaczy, zaczął wykrzy-
kiwać: „Ja też komunist!” Bardzo ich rozweselił…

Walka na kolonii w Gromadzynie nie rokowała prawie żadnych szans. Ojciec 
i inni uczestnicy narady sztabu okręgu „Chrobry”, w sumie chyba siedem osób, zo-
stali otoczeni przez oddział niemiecki. Duże znaczenie miało to, że jeden z psów 
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gospodarza (wabiły się „Stalin” i „Hitler”) zwietrzył nadejście napastników, któ-
rzy byli bardzo pewni sukcesu. Dochodziło nawet do walki wręcz, kiedy Niemcy 
próbowali wdzierać się do środka oknami. Niestety… ojciec do końca życia nosił 
pamiątkę w postaci skrzywionej kości nosowej. Obrona na dłuższą metę nie miała 
jednak najmniejszej szansy powodzenia, toteż po nagłym kontrataku przy pomocy 
granatów, oblężeni wybiegli – prawie dosłownie – po głowach hitlerowców.

Rozmawialiśmy też o różnych postaciach z podziemia. Zapytałem kiedyś 
o „Burego”. Był doskonałym żołnierzem, prawdziwym kawalerem orderu Virtuti 
Militari. Ojciec powtórzył mi relację, jaką słyszał od jednego z ludzi „Burego”. 
Pewnego razu „Bury” w przebraniu sowieckiego lejtnanta i z adiutantem – innym 
członkiem podziemia – udał się nocą do stacjonującego pod Białymstokiem pułku 
artylerii. Pod pretekstem zagrożenia ze strony dywersantów zarządził alarm. W re-
zultacie, rozpoczął się ostrzał artyleryjski wskazanych przez niego „diwersantów”, 
a ci odpowiedzieli ogniem. Zanim się ktoś wreszcie zorientował w sytuacji, wymiana 
artyleryjska pomiędzy dwoma skrzydłami tego samego pułku trwała dosyć długo.

Ojciec obserwował działania frontowe i opowiedział pewien charaktery-
styczny szczegół: dobrze umieszczone stanowisko karabinu maszynowego obsłu-
giwał jeden żołnierz niemiecki. Atakowany był z dwóch stron. Na każde „uraa!” 
odpowiadał ogniem, a następnie zapalał papierosa i odpoczywał przed atakiem 
z drugiej strony. Napastnicy nie stosowali żadnej taktyki, po prostu biegli wprost 
na stanowisko cekaemu, pozostawiając zwał zabitych i rannych. Trwało to przez 
dłuższy czas. U nich było „mnogo ludiej!”…

Poznałem też dużą część repertuaru piosenek harcerskich i partyzanckich. 
Niestety, ojciec nie miał najlepszego słuchu…

     Sprawa „Roty”

Ojciec pisywał wiersze. Kiedyś cytował mi utwory powstałe w okresie wi-
leńskim. Odznaczały się jakąś szczególną intensywnością emocji, a i treści. W cza-
sach okupacji powstawały wiersze patriotyczne, poezja stała się też niejako ujściem 
dla tragicznych przeżyć. Pamiętam fragmenty wiersza powstałego po aresztowniu 
Idziego: (Brata, brata mi zabrali…), ale prawdziwym szlagierem stała się dla mnie 
Rota PPR-u. Utwór ten zapamiętałem jako dziecko, ale nieco inaczej niż w wersji 
z Biuletynu IPN8, którą tu cytuję:

Nie rzucim żłobu, skąd nasz ród, 
Rozkoszą nam pomyje. 
My PPR-u wierny lud, 
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Potężne mamy ryje. 
I chcemy Polski aż po Bug, 
Tak nam dopomóż wróg.
Będziemy wszyscy ryć i ryć, 
Byleby upaść brzucha. 
I choćby chlew nasz musiał zgnić, 
Będziemy Moskwy słuchać. 
Będziemy dąć w sowiecki róg, 
Tak nam dopomóż wróg.
Wśród szczęku broni, huku dział, 
Wpośród wojennej grozy, 
Opętał nas sowiecki szał, 
By Polsce dać kołchozy, 
By wszedł komunizm w każdy próg, 
Tak nam dopomóż wróg.
Polska od Sanu nam się śni, 
Aż do tatrzańskich turni. 
I przed Stalinem czoło gnie 
Potężny hufi ec durni, 
Znajdując Moskwie nowych sług, 
Tak nam dopomóż wróg.
Cóż, że nam każdy splunie w twarz, 
Żeśmy zdradzili ducha. 
Choć w mordę bije Moskwa wszerz, 
My jej będziemy słuchać. 
Niech będzie Polska aż po Bug, 
Tak nam dopomóż wróg.

Ojciec opowiadał z satysfakcją, do jakiego szału doprowadził ów utwór 
funkcjonariuszy śledczych. Niestety, został potem ciężko pobity. Był to swoisty wy-
raz uznania dla autora… Ku mojemu zaskoczeniu, odnalazłem niedawno ów wiersz 
jako „popularny w drugiej połowie lat czterdziestych” w artykule zamieszczonym 
w Biuletynie IPN, jako anonimowe dziełko znane w różnych wersjach… 

    Wątki humorystyczne 

Powyższy wiersz przypomina pewną tak charakterystyczną dla ojca wła-
ściwość, czyli poczucie humoru; często zgryźliwe i cięte, które nie opuszczało go 
nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Opowiadał mi o tym, jak to, chcąc urozmaicić 
sobie pobyt w więzieniu, zgłosił się na naukę pisania i czytania. Ot taki sztubacki 
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dowcip. W trakcie kolejnej sesji „stawiania lasek” został zdemaskowany przez jakie-
goś funkcjonariusza. Wylądował w karcerze.

Innym razem, w czasie pobytu chyba we Wronkach, poranne grypsy obwie-
ściły straszną wiadomość: oto „zgasło słońce ludzkości”, czyli towarzysz Stalin. 
Kiedy w drzwiach celi pojawił się oddziałowy z twarzą wyrażającą skrajną rozpacz, 
ojciec zapytał z troską w głosie: „A co wam, oddziałowy, ojciec umarł, a może mat-
ka?” Ów człowiek odpowiedział: „To wy nie wiecie?! Umarł towarzysz Stalin! Ja bym 
mniej płakał, gdyby umarł mi ojciec…” Współwięźniowie wybuchnęli niekontrolo-
wanym, gromkim śmiechem.

Koło roku 1970 odwiedził ojca w biurze pewien krewny z Ameryki. Mówiąc 
o wrażeniach na temat Polaków, zauważył: „Wy to byście wszyscy stąd pouciekali...” 
„Nie wszyscy” – odpowiedział ojciec. Kiedy na pożegnanie ów kuzyn wręczył mu 
kilka dolarów, ojciec zapytał: „O, chcesz wymienić? (czarnorynkowy kurs był wielo-
krotnie wyższy od ofi cjalnego). Ależ, oczywiście, chętnie ci pomogę!” – i sięgając po 
portfel, zapytał współpracownicy: „Po ile sprzedają zielone? Koło stu złotych?”

To był cały ojciec.

   Czarna legenda 

„Czarna legenda” NSZ żyje, a nawet kwitnie. Jak za stalinowskich dobrych cza-
sów, pewien gazetowy śmiałek stwierdził, że bandyci z NSZ (chodziło o okręg łomżyń-
ski) „okradali, bili, zabijali”9. I dodam jeszcze, że przywódca owych bandytów, czyli mój 
ojciec, mieszkał przez kilkadziesiąt lat wraz z rodziną pośród rzekomych „ofi ar”. Żył 
pod własnym nazwiskiem w miasteczku, gdzie wszyscy wiedzieli, czym się zajmował 
w latach czterdziestych… Otoczony był ogólnym szacunkiem i sympatią, i setki ludzi 
mogłyby to potwierdzić. Nie muszę chyba dodawać, że nie dotyczy to tzw. czynników 
ofi cjalnych i różnych sympatyków reżimu. Ani ja, ani moi bracia nie słyszeli nawet o jed-
nym incydencie, mogącym wskazywać, że jest to trybut ze strony jakiejkolwiek „ofi ary”! 
Poza tym, co stało na przeszkodzie, by wytoczyć bandycie sprawę sądową? 

Dodam też, że ojciec – jako organizator i pilot wycieczek – miał stały kontakt 
z mieszkańcami okolicznych wsi (Kółka Rolnicze, GS-y) i stale spotykał znajomych 
z czasów partyzanckich. Kiedy umarł, na cmentarz odprowadził go tłum przyjaciół, 
a wśród nich było wielu, którym – wraz z kolegami z NSZ-NZW – uratował życie. 
I cóż można dodać? Czytuję o różnych zarzutach, popartych zamiast dowodów 
zapewnieniami, że tak właśnie było. 

Chciałem też przypomnieć pewien fakt z okresu po „wyzwoleniu”. Któ-
regoś dnia został zatrzymany i rozbrojony przez żołnierzy ojca szef łomżyńskiego 
UB – Eliasz Trockenhaim. Ojciec kazał go wypuścić. Niedługo potem w ręce UB 
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wpadli członkowie organizacji. Zostali wypuszczeni z komentarzem: „Pamiętaj, że 
to Trockenhaim cię wypuścił!…”

Do następnego spotkania doszło latem 1968 r., kiedy pan Trockenhaim wraz 
z żoną odwiedził rodziców tuż przed wyjazdem z Polski. Matka utrzymywała kon-
takt listowny z żoną Trockenhaima. Tak więc w życiu sprawy wyglądały inaczej, niż 
twierdzą różni opluwacze. 

    Żołnierze NSZ

Ojciec mówił o nich z dumą i przyjaźnią. Stanowili niejako przekrój spo-
łeczny i reprezentowali wszystkie stany czy środowiska. Liczni byli chłopi, którzy 
ponadto udzielali materialnego wsparcia organizacji. Nie ustępowali innym gru-
pom ani patriotyzmem, ani poświęceniem. 

A jednak łomżyńskie różniło się bardzo od innych terenów. I w tym miejscu 
warto przypomnieć o zaściankach, czyli „okolicach szlacheckich” w pobliżu Łom-
ży. Mówi o tym ksiądz Walerian Meysztowicz przy okazji Kossaków i Krasnego 
(gniazda rodowego Krasińskich), ale charakteryzuje też całe zjawisko: 

Mieszkają tam od prawieka (…). Licznie rozrodzeni, jak w Mickie-
wiczowskim Dobrzynie, na ziemi dzielonej krzywymi mieczami na 
coraz to mniejsze działki, sami za pługiem chodzili, siali, żęli, prowa-
dzili tryb życia nie różniący się od włościan. Ale nosili szable, wysy-
łali posłów na sejmy, na elekcjach obierali królów, a klejnot szlachecki 
dawał im możność próbowania szczęścia na szerokim świecie10.

Łomżyńskie zaścianki dostarczały Rzeczpospolitej urzędników pełniących 
najwyższe funkcje państwowe, jak na przykład hetmanów, ale także prominentów 
różnych dziedzin, a w tym znakomitych artystów, twórców. W czasach wojen i po-
wstań narodowych ludzie ci wykazywali się wielkim patriotyzmem i kompletnym 
poświęceniem, oddaniem ideałom wolności i honoru. To właśnie stało się dla nich 
tradycją sięgającą teraźniejszości.

Drugą znaczącą grupą byli też Kurpie, różniący się od miejscowych chło-
pów stylem życia i wolnością osobistą. Walka o niepodległość była stałą i ważną 
częścią ich tradycji. Nie inaczej było też w czasach II wojny światowej; wraz ze 
szlachtą zagrodową, licznie zasilili szeregi armii podziemnej. Stanowili dużą część 
żołnierzy formacji narodowych i ich udział gwarantował skuteczność rozlicznych 
militarnych akcji. 
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   Pożegnanie?

Gdy kiedyś razem żartowaliśmy, zapytałem ojca: „Jeśliby diabli wzięli 
wszystkie majątki, co mi zostawisz w spadku?” Zaśmiał się i powiedział: „Moje oj-
cowskie błogosławieństwo, ale oczywiście tylko wtedy, jak sobie na nie zasłużysz”. 
W tym czasie jeszcze nie wiedziałem, ile ono było warte. Minęło już ponad dwadzie-
ścia lat od śmierci ojca. Nie było mi dane go pożegnać, i może dlatego tym bardziej 
żyje on w mojej świadomości. Pozostał dla mnie zjawiskiem z pozoru tylko para-
doksalnym, bo z jednej strony jego życie było pełne udręki, nieszczęść, ale z drugiej 
– przejawem wiary i czerpanej z niej siły, wierności i najlepszych cech ludzkich. 
Było to życie zwycięzcy.

Niedawno dotarł do mnie wiersz – elegia napisana przez mojego stryja, ma-
jora Mariana Kozłowskiego (ps. „Lech”, „Dąbrowa”, „Bałtyk”). Był jedynym bra-
tem, który przeżył obydwie okupacje i więzienie. Bracia byli zawsze ze sobą mocno 
związani i bardzo się kochali. To może jedyny wiersz stryja, jaki kiedykolwiek napi-
sał, i nigdy nie został poddany formalnej obróbce. I właśnie dlatego jest tak bardzo 
prawdziwy. Pisany był w ciężkiej chorobie i pod wpływem ogromnej rozpaczy. Nie-
stety śmierć brata bardzo przyśpieszyła odejście stryja. Sam nie widzę formalnych 
uchybień. Raczej jest to po prostu – przerywany płaczem – potok serdecznej mowy. 
Wiersz oddaje najważniejsze rysy charakteru, działalności i przeżyć ojca. To samo 
mógłby napisać o stryju mój ojciec, bo historia ich życia była po prostu wspólna. 
Jest to hołd złożony obu braciom. 

Pamięci Brata Bolesława…
   I
Przez walki przebrnąłeś wściekłe –
Okupacja, bezdomność, udręki…
W więzieniu hartowałeś swą młodość,
By spocząć pod koniec swej męki…
Swe partyzanckie mierzyłeś szlaki
Nogą chwiejną, znużoną w pochodach…
Wiodły nas one w nadludzkich męczarniach
Do Polski wyśnionej przez wieki…
– I maki nas polne witały
W naszej tułaczej niedoli…
– A końca udręki nie widać
Choć serce znużone tak boli…
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Domowe pielesze nie dla nas…
Nie dla nas rozmaryn, surm dźwięki…
nas w życiu dramaty czekały…
Piwnice karcery, udręki…

    II
Nie żegnały Cię trąby mosiężne…
[…]
W mrok mogiły spuściły Cię ręce
Płatnych ludzi – spracowane dłonie…
W pogrzebowej Cię mowie żegnali
Towarzysze przebytej niedoli…
Słowa z łzami cichymi, krwawymi padały
W czarną otchłań cmentarnej pościeli…
Partyzancka mogiła wyrosła
W krzyży smutnej, kamiennej krainie…
Nad Twą trumną tak strasznie samotną
Gasły słońca złociste promienie…
Nie żegnały Cię Polski sztandary
Zapomniany rycerzu przeszłości…
Znój Twój krwawy pozostał nieznany
Jak szyderstwo zdradzonej młodości…
 
   III
Twa mogiła to trwożna przestroga
Dla potomnych – dziedziców tej Ziemi…
Twoja krzywda kiedyś klątwą padnie
Na niewdzięczne kainowe plemię…
Mogiła Twa – kamieniem na szaniec
Padnie w walce – narodu rachunku…
Pierzchną kiedyś złowieszcze cienie…
Błyśnie zorza – zapowiedź ratunku.
Jak Anhelli spocząłeś w grobie…
Twa ofi ara padnie siłą gromu…
Zburzy krwawe tyrana okowy
W naszym polskim narodowym domu…
Z mogił krwawi powstaną rycerze
Mścić wiekowe zbrodnie, nieprawości…
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– I nad polską uznojoną ziemią
Spłynie orzeł, znak polskiej wolności!

Łomża, 29 września 1982

Nigdy nie dowiedzieliśmy się, jaki los spotkał brata mojego dziadka – Ro-
cha Kozłowskiego, oraz żonę i syna stryja Antoniego Kozłowskiego. Jeśli ktokolwiek 
może udzielić mi informacji na ten temat, będę bardzo wdzięczny.

Przypisy:

1 Taki pseudonim miała akcja inwigilowania Bolesława Kozłowskiego.
2 Ryszard Wójcik, „Już tylko do Pana Boga” (m.in. wywiad z Bolesławem Kozłowskim), Reporter, 
1989, nr 7 (35) i 8 (36): s. 9.
3 Tadeusz Walichnowski, U źródeł walk z podziemiem reakcyjnym w Polsce (Warszawa: 1987), s. 227.
4 Por. m.in. Wileński Słownik Biografi czny (Bydgoszcz: Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileń-
skiej, 2002), s. 178.
5 Wg informacji uzyskanych od śp. Heleny Skowronek z d. Jasionkowskiej – siostry babki Chętniko-
wej.
6 Wiele z podanych tu informacji uzyskałem od mej siostry Elżbiety Tarczałowskiej, córki stryja 
Mariana Kozłowskiego.
7 Portal internetowy KARTA.
8 Łukasz Kamiński, „Broń słabych. Z dziejów »szeptanej propagandy« 1944–1989”, Biuletyn Instytutu 
Pamięci Narodowej, nr 11 (grudzień 2001): s. 46–47. 
9 Anna Bikont, „Mieli wódkę, broń i nienawiść”, Gazeta Wyborcza, 15 VI 2001.
10 Ks. Walerian Meysztowicz, Gawędy o czasach i ludziach (Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 
1986).
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    My chcemy wolnej Polski

Ewa Rzeczkowska
 „My chcemy wolnej Polski!”
  Tajne organizacje harcerskie na Lubelszczyźnie w latach 1944–1956

W latach 1944–1956 działały w Polsce liczne tajne organizacje młodzieżowe, 
które strukturalnie i organizacyjnie odwoływały się do tradycji przedwojennego 
harcerstwa (Związku Harcerstwa Polskiego – ZHP). Nawiązywały one także do dzia-
łalności podziemia harcerskiego z okresu drugiej wojny światowej. Ten etap w histo-
rii harcerstwa nazywany jest często „drugą konspiracją harcerską”, w odróżnieniu 
od pierwszej, którą tworzyły Szare Szeregi i Hufce Polskie. Przez wiele lat problem 
harcerskiego buntu przeciwko władzy komunistycznej był tematem nieznanym dla 
badaczy dziejów współczesnych. Dopiero w marcu 1993 r. po publikacji artykułu 
„List z roku 1953” w czasopiśmie Harcerstwo rozpoczęła się dyskusja i zwrócono 
uwagę na zagadnienie słabo dotychczas opracowane, „białą plamę” w powojennej 
historii harcerstwa1.

  Geneza

Historia tajnego harcerstwa rozpoczęła się już we wrześniu 1939 r. Decyzją 
członków władz ZHP 27 września postanowiono przejść do działalności konspi-
racyjnej, przyjmując kryptonim „Szare Szeregi” (SzSz)2. Do założeń tej organizacji 
nawiązywali późniejsi konspiratorzy z drugiej połowy lat czterdziestych i początku 
lat pięćdziesiątych XX w. Na wzór SzSz tworzyli programy działania, przyjmowali 
podobne kryptonimy. Szare Szeregi były przez wiele lat symbolem męstwa i boha-
terskiej walki z okupantem. Przez cały okres okupacji SzSz ściśle współpracowały 
z organami Państwa Podziemnego. Zachowując samodzielność w sprawach wycho-
wawczych, organizacyjnych i programowych, w sprawach wojskowych były podpo-
rządkowane AK.

W świadomości społecznej na temat harcerstwa w czasie okupacji niemiec-
kiej funkcjonuje pewien obiegowy stereotyp. Wszystko, co wiąże się z działalnością 
konspiracyjną młodzieży harcerskiej, kojarzone jest tylko z SzSz. Organizacja 
posiadająca ten kryptonim, powszechnie uważana za spadkobiercę i kontynuatora 
przedwojennego ZHP, była najliczniejszą, lecz nie jedyną działającą w podziemiu 
organizacją harcerską3. Obok niej w walce z okupantem brało udział harcerstwo 
zrzeszone w organizacji o nazwie „Harcerstwo Polskie”, która została powołana 
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27 października 1939 r. w Warszawie z inicjatywy Stanisława Sedlaczka. W prasie 
podziemnej i tajnej korespondencji było określane nazwami „Harcerstwo Narodo-
we”, „Harcerstwo Katolickie”, „Narodowe Szare Szeregi”, „Szeregi Narodowe”. Od 
1943 r. organizacja przyjęła kryptonim „Hufce Polskie” (HP)4.

Hufce Polskie różniły się zasadniczo od Sz.Sz. w poglądach na metody pro-
wadzenia bieżącej działalności harcerskiej. Były mniej zmilitaryzowane, nie wpro-
wadzały regulaminów i stopni wojskowych, nie angażowały młodzieży w bieżącą 
walkę z okupantem, stały na stanowisku, że młodych trzeba chronić przed wojną. 
Hufce Polskie były organizacją ściśle harcerską, której działalność opierała się na 
przedwojennej metodyce pracy skautowej: zbiórkach, wycieczkach, zdobywaniu 
sprawności oraz pracy społecznej w ramach Rady Głównej Opiekuńczej. Uczest-
niczyły także w Akcji „M”, polegającej na wychowaniu i opiece nad młodzieżą 
niezorganizowaną. Kierownictwo HP wyrażało zgodę na udział w bieżącej walce 
tylko harcerzy starszych. Odbywali oni służbę w Narodowych Siłach Zbrojnych 
i Narodowej Organizacji Wojskowej. Wielu harcerzy zostało aresztowanych przez 
Niemców, m.in. hm. Stanisław Sedlaczek, który zginął w obozie koncentracyjnym 
w Oświęcimiu. Wielu poległo w Powstaniu Warszawskim5. 

Harcerstwo, jako organizacja z założenia społeczno-wychowawcza, nie na-
rzucało swoim członkom określonego światopoglądu czy przekonań politycznych. 
Podobnie SzSz pozostawały apolityczne. Jednakże harcerskie zespoły „małego 
sabotażu”, oprócz działań antyniemieckich, podejmowały akcje propagandowe 
przeciwko komunistom, np.: malowano na murach hasła: „PPR-wróg”. Przed 
działalnością komunistów ostrzegały pisma harcerskie6. W propagandzie antyso-
wieckiej uczestniczyły również HP. Młodsi harcerze brali udział w kolportażu prasy 
podziemnej i w akcjach „małego sabotażu”. Rozlepiali plakaty, rozrzucali ulotki, 
a także malowali napisy na murach, np.: „Komuna wróg Boga i Narodu”, „Katyń 
= Oświęcim”, „Hitler + Stalin = Dwaj Bandyci”, a także słynne hasło „PPR-Płatne 
Pachołki Rosji”7.

Zbliżanie się frontu postawiło przed władzami SzSz kwestię przygotowa-
nia organizacji na moment wejścia armii sowieckiej. Decyzją naczelnika harcerzy 
hm. Leona Marszałka rozwiązano SzSz. Decyzję tę poparł komendant główny AK 
Leopold Okulicki. W tym celu wydał rozkaz polecający rozwiązanie wszystkich 
jednostek organizacyjnych w chwili zajęcia danego obszaru przez wojska sowiec-
kie8. Pomimo formalnego rozwiązania organizacji wielu harcerzy SzSz w obliczu 
nowej okupacji pozostało nadal w podziemiu. Ostatni szef głównej kwatery hm. 
Kazimierz Grenda podjął decyzję o przekazaniu ludzi do dyspozycji organizacji 
„Nie”. Zadaniem instruktorów harcerskich było stworzenie nowej siatki konspi-
racyjnej, zastępującej zdekonspirowanych ofi cerów AK. Grenda został mianowany 

Glaukopis 07_CS2.indd   175Glaukopis 07_CS2.indd   175 2007-02-06   15:57:012007-02-06   15:57:01



G
L

A
U

K
O

P
IS

 N
R

 7
-2

0
0

6

176

    My chcemy wolnej Polski

komendantem łódzkiego okręgu Zrzeszenia WiN, a hm. Edwarda Dąbrowskiego 
mianowano komendantem „Nie” na terenie warszawskiej Pragi9.

Do konspiracji antysowieckiej włączyli się także harcerze SzSz z innych 
miast. W latach 1944–1951 działała w Mielcu drużyna im. Jeremiego Wiśniowieckie-
go, której dowódcą był podharcmistrz Józef Umiński. Po opuszczeniu Mielca przez 
Niemców 5 sierpnia 1944 r. drużyna podjęła decyzję o pozostaniu w konspiracji 
i stawianiu oporu nowemu okupantowi. Harcerze organizowali akcje protestacyjne 
po cofnięciu uznania dyplomatycznego Rządowi RP w Londynie przez mocarstwa 
zachodnie. Działania związane z tym wydarzeniem podejmowane były w ramach 
akcji o kryptonimie „5 lipca”. Przygotowano szablony z tektury z napisem o tre-
ści: „Polacy! Chwila ciężka i bolesna, jednak – WYTRWAMY! Niech żyje rząd RP 
w Londynie! Niech żyje Armia Polska na Zachodzie! Niech żyje Polska!” 

W godzinach wieczornych 6 lipca 1945 r. powyższy napis pojawił się na kil-
ku murach w Mielcu. Harcerze upamiętniali także rocznice narodowe, prowadzili 
szkolenie wojskowe oraz akcje ulotkowe. Pierwsze ulotki wydano jesienią 1945 r., 
upamiętniały rocznicę rozpoczęcia walk w obronie Lwowa w 1918 r. Rozrzucono je 
na ulicach miasta, w okolicach kościołów. Kolejne akcje ulotkowe zorganizowano 
dla uczczenia rocznicy 3 maja, a następnie przygotowano ulotki dotyczące referen-
dum w czerwcu 1946 r. oraz wyborów w styczniu 1947 r.10

Jednym z najważniejszych osiągnięć grupy była udana akcja na posterunek 
MO w Niepołomicach w grudniu 1950 r. Celem działań było uzyskanie dokumen-
tów, które służyły funkcjonariuszom MO do poszukiwań ukrywających się ludzi 
i rozpracowywania całych grup konspiracyjnych, m.in. spisów osób poszukiwanych, 
a także legitymacji funkcjonariuszy. Harcerze nie zamierzali zabierać broni ani amu-
nicji. „Jesienią 1950 r. podjęliśmy decyzję wykonania napadu na posterunek MO 
w celu zdobycia dokumentów MO różnego rodzaju, spisów osób poszukiwanych, 
jakie znajdowały się na każdym posterunku, legitymacji funkcjonariuszy, itd., które 
to dokumenty były nam potrzebne do naszej działalności w bliskiej i dalszej przy-
szłości. Na broni nam nie zależało, bo tej mieliśmy w zasadzie dość” – wspomina 
jeden uczestników akcji Józef Umiński11. Broń gromadzono już w okresie okupacji 
niemieckiej. Chłopcy wykradali ją stacjonującym w Mielcu Niemcom, potem Ro-
sjanom, zbierali lub wykupywali w pobliskich wsiach. Zdobytą broń przechowywali 
w kilku skrytkach na terenie Mielca i Krakowa. Jeden z magazynów znajdował się na 
strychu gmachu głównego Uniwersytetu Jagiellońskiego12.

Akcję w Niepołomicach przeprowadziła grupa siedmiu harcerzy: Józef 
Umiński, Roman Stachiewicz, Jerzy Zawadzki, Tadeusz Kamiński, Jerzy Dębicki, 
Tadeusz Kwaśniewski, Zbigniew Maziarzewski. Byli uzbrojeni w pistolety, broń 
maszynową i granaty. Aby uniemożliwić łączność telefoniczną, na początku opa-
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nowano urząd pocztowy. Następnie pozostała część grupy udała się na posterunek 
MO, w którym znajdowało się trzech milicjantów. Po zabraniu poszukiwanych 
dokumentów zawiadomiono telefonicznie grupę znajdującą się w urzędzie pocz-
towym o zakończeniu akcji. Aby uniemożliwić pościg z posterunku, zabrano dwa 
karabiny maszynowe, milicjantów związano. Potem harcerze udali się w kierunku 
Puszczy Niepołomickiej, dotarli na przystanek kolejowy i wsiedli do pociągu jadą-
cego do Krakowa. Akcja odbyła się bez strat i rozlewu krwi13.

W okolicach Grodziska Mazowieckiego, Milanówka i Radziejowic działała 
grupa „Krzysztof”. Powstała w marcu 1945 r. na bazie SzSz. Jej dowódcą był Janusz 
Zabłocki ps. „Krzysztof”. Pseudonim dowódcy stał się jednocześnie nazwą grupy. 
Harcerze przeprowadzili nieudany wypad na posterunek MO w Radziejowicach, 
rozbrajali milicjantów, gromadzili broń z myślą o wybuchu III wojny światowej. Na 
początku czerwca 1945 r. grupa została rozpracowana przez UB, a od 23 czerwca 
rozpoczęły się aresztowania harcerzy, które objęły dziesięć osób. Pozostali członko-
wie uniknęli aresztowań, ale odtąd musieli się ukrywać14. 

Aresztowani przeszli brutalne śledztwo w Grodzisku Mazowieckim, a na-
stępnie zostali przewiezieni do Warszawy. Przed Wojskowym Sądem Rejonowym 
w Warszawie 20 lipca 1945 r. odbyła się rozprawa, w wyniku której dwaj harcerze, Jan 
Błotnicki ps. „Ryś” i Edward Borowski ps. „Olszyna”, zostali skazani na karę śmier-
ci. Pozostali otrzymali wyroki od roku do dziesięciu lat więzienia. Po ogłoszeniu 
wyroku oddzielono Borowskiego i Błotnickiego od grupy i osadzono w celi śmierci. 
Wyrok wykonano 28 lipca 1945 r. w więzieniu karno-śledczym na Pradze15. Pozostali 
skazani wraz ze 130 innymi więźniami zostali przewiezieni transportem kolejowym 
w eskorcie 60 żołnierzy do Wronek16. Tego samego dnia, w którym stracono Borow-
skiego i Błotnickiego, tj. 28 lipca 1945 r., w rejonie Bąkowca w powiecie kozienickim 
(na linii kolejowej łączącej Dęblin i Radom) część zgrupowania „Orlika”, plutony 
II i III, dowodzone przez Zygmunta Kęskę „Świta” i Jerzego Jurkiewicza „Junacza”, 
w sile 75 ludzi zaatakowały pociąg wiozący więźniów z Warszawy do Wronek. Efek-
tem akcji było wzięcie do niewoli 62 jeńców z ochrony pociągu oraz uwolnienie 
120 więźniów17. Po obu stronach nie zanotowano żadnych strat w ludziach. Akcję 
przeprowadzono po uzyskaniu informacji wywiadowczych dotyczących ruchu ko-
lejowego w tym rejonie od kolejarzy z Dęblina18.

Szaroszeregowe oddziały brały udział w akcjach zbrojnych. W nocy z 20 na 
21 maja 1945 r. oddział Edwarda Wasilewskiego ps. „Wichura” oraz grupa dywersyj-
na z IV Ośrodka pod dowództwem ppor. Edmunda Świderskiego „Wichra” rozbiły 
obóz NKWD w Rembertowie, uwalniając przetrzymywanych tam więźniów. Decy-
zję o odbiciu więźniów podjął komendant obwodu „Kamień”, kpt. Walenty Suda 
„Młot”. „Wichura”, jako żołnierz SzSz, w czasie okupacji niemieckiej dowodził 
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w Mińsku Mazowieckim plutonem Grup Szturmowych (GS). Po wojnie stanął na 
czele oddziału AK, w którym znalazł się i jego pluton GS19. Wielu harcerzy spośród 
tej grupy uczestniczyło w uwolnieniu więźniów w Rembertowie. Atak był zasko-
czeniem dla strażników. Oddział „Wichury” został podzielony na grupy, które opa-
nowały obóz. Grupa szturmowa dowodzona przez „Wichurę” otrzymała zadanie 
opanowania bramy głównej obozu, wejścia do środka i uwolnienia więźniów. Grupa 
dowodzona przez „Wichra” miała wspierać oddział szturmowy, wyeliminować zało-
gę wartowni oraz uniemożliwić ewentualną odsiecz. Akcja, według relacji, trwała 
20–25 minut. Straty partyzantów wyniosły trzech lekko rannych20.

Po wycofaniu się oddziału „Wichury” wojska sowieckie zorganizowały po-
ścig za uwolnionymi więźniami. Przyjmuje się, że z obozu uciekło od kilkuset do 
tysiąca więźniów. Z tej grupy około stu zostało schwytanych. Wielu uwolnionych 
Sowieci zabijali zaraz po odnalezieniu, a ich ciała przywożono do obozu. Część 
więźniów pozostała w obozie. Tych, których zastano w barakach ubranych, uzna-
wano za przygotowanych do ucieczki i straszliwie bito. Ciała schwytanych i zamor-
dowanych w obozie zakopywano prawdopodobnie na jego terenie. Efektem rozbi-
cia obozu była jego likwidacja na przełomie czerwca i lipca 1945 r. Część więźniów 
przewieziono do Poznania, a następnie do Rawicza. Większość zwolniono21.

W obliczu zmian politycznych, jakie nastąpiły w Polsce w 1944 r., Hufce 
Polskie również kontynuowały podziemną działalność. Po zniszczeniu Warszawy 
władze organizacji przeniosły się do Krakowa. W połowie 1945 r. rozpoczęto stara-
nia o zalegalizowanie działalności części drużyn i włączenie ich do legalnego, konce-
sjonowanego przez władze komunistyczne ZHP. O podjęciu tych działań zadecydo-
wało przyjęcie do działającego ofi cjalnie ruchu harcerskiego niektórych działaczy 
przedwojennego harcerstwa i SzSz. Procesu tego jednak nie dokończono ze względu 
na serię aresztowań dokonanych przez UB w grudniu 1945 r. W więzieniu znalazł 
się m.in. Naczelnik HP Witold Sawicki. Spowodowało to rozpad ogólnopolskiej 
struktury HP22.

Od 1948 r. rozpoczął się proces laicyzacji harcerstwa. Zlikwidowano sta-
nowisko naczelnego kapelana ZHP, zaczęto odchodzić od wychowania religijnego. 
Działania te napotkały opór ze strony młodzieży. Nadal, mimo zakazów, na obo-
zach i koloniach widoczne były przejawy życia religijnego: stawiano ołtarze polowe, 
modlono się i śpiewano pieśni religijne23. Ateistyczna polityka komunistów rodziła 
bunt młodzieży wobec władzy nakazującej usuwanie krzyży z sal szkolnych, repre-
sjonowania katechetów i osób duchownych. Stworzył się swoisty „szkolny archipe-
lag oporu”24.

Sama więc obserwacja powojennej rzeczywistości politycznej powodowała 
sprzeciw wśród młodzieży. „Rozpoczynał się okres największego terroru stalinow-
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skiego. Atmosfera zakłamania politycznego i pomiatania godnością narodową Pola-
ków była tak wielka, że automatycznie budziła odruch buntu i chęć przeciwdziała-
nia” – wspominała członkini tajnej grupy harcerskiej „Trójki”, Danuta Strzelecka25.

Aby zrozumieć motywy, którymi kierowali się młodzi ludzie, tworząc 
nielegalne grupy, należy podkreślić, jak wielką rolę w tym czasie odgrywał w ży-
ciu młodzieży patriotyzm, wierność ideałom, a także wartość słowa „Ojczyzna”. 
W wielu lubelskich rodzinach pielęgnowano pamięć o legionach Piłsudskiego, 
Powstaniu Warszawskim, wiedzę o Katyniu czy AK, wspominano bliskich, którzy 
zginęli w walce z niemieckim okupantem. Specyfi ką Lubelszczyzny była ogromna 
fascynacja AK, która na tych terenach działała szczególnie mocno. Młodzi ludzie 
nie godzili się ze sposobem, w jaki mówiono o AK w szkole czy pisano w prasie. 
Dlatego też szczególnie boleśnie odczuwali represje nowej władzy wobec przedsta-
wicieli zbrojnego podziemia. Do elementów lubelskiej codzienności należały akcje 
przeprowadzane przez urzędy bezpieczeństwa, zmierzające do likwidacji konspira-
cji. Aresztowania członków AK odbywały się na ulicach miasta, w mieszkaniach, 
w tzw. „kotłach”. Aresztowanych osadzano w więzieniu na Zamku Lubelskim, 
w dawnym obozie na Majdanku, w więzieniu „Pod Zegarem”26.

Decydującym momentem dla podjęcia inicjatywy, by zakładać nielegalne 
harcerskie organizacje antykomunistyczne, była decyzja o likwidacji harcerstwa 
opartego na wzorach przedwojennych i włączeniu go do ZMP. Zapadła ona praw-
dopodobnie na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR 8 czerwca 1950 r., na 
którym poddano krytycznej ocenie prace w ZHP. W ślad za postanowieniami Biura 
KC, Rada Naczelna ZMP podjęła 2 sierpnia tego roku uchwałę polecającą wcielenie 
ZHP do ZMP27. Spowodowało to masowe rozwiązywanie drużyn, a nawet całych 
hufców. Młodzież nie przyjmowała nowych założeń wychowawczych, narzuconych 
przez władzę ludową. Chcąc prowadzić dalszą pracę w duchu idei baden-powellow-
skich, zdecydowano się na działalność konspiracyjną28.

Lata 1944–1956 w dziejach harcerstwa polskiego przyjęto określać w literaturze 
mianem „drugiej konspiracji harcerskiej”, w celu podkreślenia, że konspiracja i walka 
o niepodległość nie zakończyła się wraz z końcem wojny. Rozpoczęła się ponownie 
jako naturalny, spontaniczny odruch na bezprawie i zakłamanie nowej władzy.

  Ramy organizacyjne i skład osobowy

Na podstawie akt sądowych, ankiet, relacji ustnych uczestników, opracowań 
udało się do tej pory ustalić istnienie w całym kraju 142 organizacji harcerskich dzia-
łających w latach 1944–1956. Zrzeszały 2997 członków29. Na terenie Lubelszczyzny 
stwierdzono na razie istnienie 12 organizacji. Są wśród nich: „Trójki”, „Tajne Harcer-
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stwo Polskie” (THP), „Tajny Związek Harcerstwa Polskiego” (TZHP)30, „Armia Na-
rodowa”, „Konspiracyjne Oddziały Skautingowe” (KOS), „Związek Ewolucjonistów 
Wolności” (ZEW), „Szara Brać”, „Szczerb”, „Związek Harcerstwa Polskiego-Koło 
Krzyża Harcerskiego” (ZHP-Koło Krzyża), „Bojówka o Niepodległość” (BoN), 
„Organizacja Józefa Prokopa”, „Kraj-Krajowy Ośrodek” (Kraj)31. W niektórych przy-
padkach trudno jest wykazać harcerski charakter grupy. Bezspornie taką formę mają 
organizacje, które w nazwie posiadają przymiotnik „harcerskie”, np.: THP, TZHP, 
ZHP-Koło. Trudności pojawiają się, gdy mamy do czynienia z nazwą, która bezpo-
średnio nie wskazuje na harcerski rodowód grupy, np.: ZEW, BoN, Kraj. Dlatego usta-
lając „harcerskie” pochodzenie brano pod uwagę sposób działania grupy, strukturę, 
także to, czy jej członkowie należeli wcześniej do legalnego harcerstwa, z którego mo-
gli czerpać wzorce w pracy konspiracyjnej. Ostatnie kryterium często bywa mylące, 
gdyż wielu harcerzy należało do grup, które nie miały harcerskiego charakteru32.

Proces tworzenia organizacji składał się z dwóch etapów. W pierwszym 
następowało wzajemne poznawanie się, wymiana poglądów, budowanie wspólnej 
płaszczyzny porozumienia i zaufania. „Do organizacji wchodziły tylko osoby za-
ufane, na których można było polegać” – wspomina Danuta Strzelecka33. Byli to 
najczęściej koledzy z klasy, z jednej miejscowości, bądź osoby, które poznawano 
podczas wspólnych dojazdów do szkoły. Organizacja „Armia Narodowa” składa-
ła się głównie z uczniów dziewiątej klasy Szkoły Ogólnokształcącej Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci nr 1 w Lublinie. Podobnie TZHP powstał wśród grupy młodzie-
ży z Trawnik i okolic, która po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę 
w szkołach średnich Lublina.

W roku 1951 byłem uczniem dziewiątej klasy Szkoły Ogólnokształ-
cącej TPD nr 1 w Lublinie przy ul. Lipowej. Jesienią tegoż roku roz-
mawiałem na różne tematy ze swoim kolegą z klasy Edwardem Gora-
jewskim. W trakcie rozmowy zapytał mnie, jak mi się podoba sytuacja 
w kraju. Widziałem wiele niesprawiedliwości, bo np. za krytyczną wy-
powiedź pod adresem ustroju lub przywódców rządu groziło więzie-
nie, pomimo że konstytucja gwarantowała wszystkim wolność słowa. 
Nie mogłem się z tym pogodzić, że za byle co więziono niewinnych 
ludzi i na ten temat wypowiedziałem swoje zdanie. Kolega Gorajew-
ski zapytał mnie, czy chciałbym w jakiś czynny sposób przeciwstawić 
się tym poczynaniom ówczesnych władz. Odpowiedziałem twierdzą-
co, wtedy poinformował mnie, że chce stworzyć organizację walczącą 
z obecnym ustrojem, zgodziłem się do niej wstąpić. 

– tak wspominał okoliczności wstąpienia do „Armii Narodowej” Jerzy Rak34.
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Przed przyjęciem do organizacji sprawdzano, czy kandydat spełnia odpo-
wiednie warunki, dlatego zadawano mu szereg pytań, dotyczących jego stosunku 
do władzy i sytuacji politycznej w kraju. Poszukiwano osób, które posiadały broń 
lub miały do niej dostęp, także tych, których ktoś z rodziny pracował na kolei. Po-
trzebowano bowiem wiadomości o przyjeżdżających pociągach wiozących trans-
porty broni. Takie informacje zbierał ZEW z Międzyrzeca Podlaskiego35. Każdy 
nowo przyjęty członek miał za zadanie zwerbować następną osobę. Ten sposób 
poszerzania grona członków organizacji nie miał nic wspólnego z zasadami konspi-
racji. Świadczył o braku jakiegokolwiek przygotowania do działalności podziemnej. 
Wśród czynników, które sprzyjały dekonspiracji należy wymienić: częste zbiórki 
grupy młodych w określonym miejscu, śpiewy, palenie ogniska czy oddawanie 
strzałów z broni palnej w ramach ćwiczeń.

Wśród lubelskich tajnych grup harcerskich brakowało osób, które posiada-
łyby doświadczenie konspiracyjne z okresu II wojny światowej, bowiem działacze 
podziemnych grup harcerskich w okresie wojny mieli po kilka lat. Nie było też żad-
nej organizacji, która utrzymywałaby kontakt z żołnierzami podziemia zbrojnego. 
W gronie harcerzy nie stwierdza się także obecności osób dorosłych, które mogłyby 
inspirować i koordynować działania tajnych związków. Młodzież zrzeszała się i dzia-
łała samodzielnie. Działalność ta miała charakter raczej spontaniczny, rodziła się 
z „potrzeby serca”, była formą oporu, buntu wobec zastanej rzeczywistości. Młodzi 
lubelscy konspiratorzy działali entuzjastycznie, ale mieli zbyt mało doświadczenia, 
by swemu działaniu nadać podstawowe zasady pracy podziemnej. 

Członkiem organizacji stawał się ten, kto złożył przysięgę konspiracyjną. 
Część organizacji tworzyła własną rotę przysięgi, niektóre uznawały złożone wcze-
śniej przyrzeczenie harcerskie, z zastrzeżeniem utrzymania tajemnicy organizacyj-
nej. Tekst przyrzeczenia „Szarej Braci” został opracowany przez przywódców tej 
grupy – Edmunda Winiarskiego i Krystynę Stanecką. Zostało złożone 9 lutego 1949 r. 
w zamojskiej rotundzie. Ślubowano na krzyż harcerski, przyrzekano wierność nowej 
organizacji36. Przyrzeczenie wstępujących w szeregi „Szarej Braci” brzmiało: 

Mam szczerą wolę całym życiem wiernie służyć Bogu i Polsce, dążyć 
do wolności Ojczyzny, wcielać w czyny nasze idee i hasło – „Wszystko 
dla Ciebie Polsko”, dochować wierności prawu harcerskiemu i tajem-
nicy do ostatka. Tak mi dopomóż Bóg37.

Zaprzysiężenie nowych członków odbywało się w mieszkaniu jednego z kole-
gów należących do organizacji, w kryjówce bądź schronie, gdzie zbierano się na spo-
tkanie organizacyjne lub też w bardziej neutralnym miejscu, jak np. Ogród Saski38. 
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W TZHP przysięga na wierność organizacji obowiązywała każdego człon-
ka. Pierwsze ślubowanie odbyło się w lasku w Trawnikach. Składający przyrzecze-
nie ustawieni byli w szeregu. Klęcząc na jednym kolanie, z prawą ręką podniesioną 
do góry ze złożonymi dwoma palcami powtarzali rotę przysięgi, którą odczytywał 
dowódca Mieczysław Smalec. Złożenie przysięgi poprzedzone było wyjaśnieniem, 
którego dokonywał Mieczysław Smalec39.

Jak już powyżej wspomniano, we wszystkich przypadkach badanych orga-
nizacji inicjatywa ich powstania pochodziła od samej młodzieży. Brakuje informacji 
o udziale osób dorosłych w tworzeniu grup. Były one raczej przeciwne „konspiro-
waniu” ze względu na grożące konsekwencje. Dwie przedwojenne lubelskie instruk-
torki harcerskie, Małgorzata Szewczyk i Danuta Magierska, nie poparły planów 
utworzenia przez Krystynę Henger konspiracyjnych „Trójek”40.

Dlatego też istotną rolę w zakładaniu drużyn odegrały osoby, które w orga-
nizacji pełniły rolę „liderów”. To od nich najczęściej pochodził pomysł założenia 
tajnego związku. Wśród tych osób należy wymienić: Mieczysława Smalca (TZHP), 
Edwarda Gorajewskiego („Armia Narodowa”), Edmunda Winiarskiego („Szara 
Brać”), Krystynę Henger-Kucharzyk (THP, „Trójki”), Zbigniewa Tokarskiego 
(ZEW). Oni werbowali członków, tworzyli przysięgi, programy działania, na nich 
też spoczywał obowiązek zakonspirowania organizacji. W momencie rozpraco-
wania związku przez urząd bezpieczeństwa przywódcy ponosili również większą 
odpowiedzialność. 

Tajne organizacje powstawały wśród młodzieży szkolnej i akademickiej 
oraz pracującej. Większość grup działała równocześnie na terenie kilku szkół. 
„Armia Narodowa” rekrutowała młodzież lubelską z Gimnazjum im. Stanisława 
Staszica, Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, Gimnazjum TPD [Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci] nr 1, Państwowego Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących im. 
Tadeusza Kościuszki, Liceum Handlowego im. A. J. Vetterów41. „Trójki” skupiały 
młodzież z trzech liceów: Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej, Liceum 
Ogólnokształcącego Sióstr Kanoniczek oraz Gimnazjum i Liceum Sióstr Urszula-
nek42. Studenci KUL-u i UMCS-u należeli do THP oraz organizacji „Kraj”43.

Przekrój społeczny tajnego harcerstwa był zróżnicowany. Młodzież pocho-
dziła z rodzin inteligenckich, robotniczych i chłopskich. Na dwanaście organizacji 
tylko jedna („Trójki”) składała się z samych dziewcząt, pięć miało charakter koedu-
kacyjny („Armia Narodowa”, „Kraj”, „Szara Brać”, THP, ZEW). Wśród uczestni-
ków tajnego harcerstwa na Lubelszczyźnie przeważali chłopcy. 

Liczebność grup była bardzo zróżnicowana. Wahała się od kilku do kilku-
nastu lub kilkudziesięciu osób. Na podstawie dokumentów urzędu bezpieczeń-
stwa, akt sądowych udało się ustalić częściowy skład organizacji, są to tylko osoby 
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aresztowane. Duże trudności sprawia ustalenie nazwisk osób, które aresztowania 
uniknęły. 

Terytorialny zakres działania związków był lokalny, zakreślony granicami 
najbliższej okolicy, miasta lub wioski. Na terenie Lublina działały: „Trójki”, THP, 
którego główny ośrodek znajdował się na KUL-u, organizacyjnie zaś podporząd-
kowany był ośrodkowi w Warszawie. W Lublinie działały też: „Armia Narodowa”44, 
KOS, ZHP, BoN, „Kraj”, „Szczerb”. Ostatnia organizacja, „Szczerb”, swoim zasię-
giem obejmowała oprócz Lublina także Gdańsk i Bydgoszcz. Na terenie Lublina 
komórkę stworzył Czesław Bąbnis45. Podobnie organizacja „Kraj” obejmowała 
oprócz Lublina miasta: Zamość, Biała Podlaska, Zwierzyniec46. Twórcą organizacji 
„Kraj” był Zenon Sobota47. Z grupa tą utrzymywali kontakt członkowie THP, KOS. 
KOS współpracował też z „Szarą Bracią”, powstałą w Zamościu na terenie Liceum 
Sztuk Plastycznych48.

W Międzyrzecu Podlaskim w środowisku uczniów technikum handlowego 
i liceum ogólnokształcącego powstała organizacja ZEW. Kolejną grupą, której zasięg 
wychodził poza teren powstania, był TZHP. W przyszłości miał rozszerzyć działal-
ność poza województwo lubelskie. W skład TZHP wchodziła Pierwsza Trawnicka 
Drużyna Harcerzy im. Jeremiego Wiśniowieckiego oraz Zastęp Lubelski. Podjęto 
także próby zorganizowania zastępów w Uścimowie i Włodawie49.

Dosyć złożony problem stanowi struktura konspiracji harcerskich Lubelsz-
czyzny. Organizacje, które zrzeszały kilkudziesięciu członków, np. TZHP, przypo-
minały swoją budową harcerskie drużyny. Organizacja dzieliła się na zastępy, na 
czele zastępu stał zastępowy, jego zastępcą był czołowy. Cztery zastępy tworzyły 
drużynę. Drużyną kierował drużynowy, zastępował go przyboczny. Każdy zastęp 
miał swój numer i nazwę. TZHP w Trawnikach składał się z zastępów: „Lisów”, 
„Jeleni”, „Cietrzewi”, „Lwów”. Jednostką lokalną wchodzącą w skład związku był 
Zastęp Lubelski. Istniały plany utworzenia zastępów Uścimów i Włodawa, które 
również miały być rozbudowane i przekształcone w drużyny harcerskie50. W maju 
1953 r. wyłoniony został tzw. Zastęp Tymczasowy Szkolny. W jego skład weszli naj-
młodsi harcerze, którzy ze względu na wiek nie mogli w najbliższym czasie iść do 
szkół wojskowych51.

Budowa kilkuosobowych organizacji była prostsza. Każda grupa miała 
swojego przywódcę, członkowie ze względów konspiracyjnych podzieleni byli na 
komórki („dwójki”, „trójki”)52. Wśród organizacji harcerskich na Lubelszczyźnie 
system komórkowy przyjęły: THP, ZEW, „Kraj”, „Szczerb”. Ten sposób konspi-
racji przyjęła także grupa, która od swojego schematu organizacyjnego nazywana 
była potocznie „Trójkami”53. W zasadzie nie tworzono tu żadnych struktur, każda 
z członkiń organizowała swoją „trójkę”, co prowadziło w efekcie do pokrycia terenu 
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szeregiem komórek, niewiedzących nic o sobie nawzajem. Każda uczestniczka mo-
gła wiedzieć o istnieniu tylko dwóch komórek.

Pierwszą „trójkę” tworzyły: Krystyna Henger, wówczas studentka drugie-
go roku polonistyki na KUL-u, Janina Pielechowska, uczennica jedenastej klasy 
Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Kanoniczek w Lublinie i Danuta Rynkowska, 
uczennica dziesiątej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej. Drugą 
„trójkę” założyła Janina Pielechowska, wciągając do niej Annę Gąsiorowską, Janinę 
Napiórkowską i Stanisławę Szyszkowską. Wszystkie były uczennicami dziesiątej 
klasy Liceum Sióstr Kanoniczek. Trzecią „trójkę”, z inicjatywy Danuty Rynkow-
skiej, założyła Jadwiga Kincel, uczennica klasy maturalnej Liceum Sióstr Urszula-
nek w Lublinie. W jej skład weszły: Iza Pieretiatkowicz i Danuta Ficerman. Obie 
były uczennicami jedenastej klasy Licem Sióstr Urszulanek w Lublinie. Dołączyła 
też do nich Teresa Ludwińska studentka Wydziału Humanistycznego KUL54.

Trójkowa struktura organizacyjna obowiązywała również w grupie „Kraj”. 
W jej skład wchodziła młodzież harcerska i byli członkowie AK. Stąd istniał w orga-
nizacji podział na dwa piony „starych” i „młodych”. Centrala organizacji mieściła 
się w Warszawie i nosiła kryptonim „Wyka”55.

Komórkowy system przyjął też ZEW z Międzyrzeca Podlaskiego. Organi-
zacja była wielokrotnie przekształcana. Pierwsza grupa pod nazwą „Świt” została 
utworzona w lutym 1951 r. przez Zbigniewa Tokarskiego. W połowie tego roku 
związek przyjął nazwę ZEW. Przywódcy organizacji zastanawiali się nad prze-
obrażeniem ZEW-u w zastęp harcerski „Sokołów”. Wysłano w tej sprawie list do 
działającego na terenie USA Związku Sokolstwa Polskiego z prośbą o nadesłanie 
danych o organizacji. Jednakże koncepcja ta wkrótce upadła56. Podjęto więc decyzję 
o rozwoju grupy i stworzeniu, w związku z dynamicznym napływem nowych lu-
dzi, poszczególnych wydziałów: dywersyjnego, wywiadowczego, propagandowego 
i zaopatrzeniowego. W marcu 1952 r. rozwiązano organizację ZEW, a na jej miejsce 
powołano nową grupę, na której czele stanął ponownie Zbigniew Tokarski. Nadano 
jej nazwę „Grom” od pseudonimu dowódcy. Utworzono też odrębną grupę, której 
przewodniczył Witold Żyluk, przyjęła ona nazwę „Nieugięci”. Częścią składową 
„Nieugiętych” była kolejna grupa „Lechowcy”57.

Budowa tajnych związków sprzyjała konspiracji, zwłaszcza system ko-
mórkowy, stosowany już w XIX w. Zaletą „trójek” był fakt, że w razie „wpadki”, 
aresztowanie jednej osoby nie powodowało likwidacji całej siatki, o ile ta osoba 
podczas śledztwa nie zdradziła nazwisk kolegów. Najczęściej było jednak tak, że 
w momencie aresztowania funkcjonariusze UB znali nazwiska praktycznie wszyst-
kich członków danej organizacji. Zeznania składane podczas śledztwa przeważnie 
potwierdzały informacje zdobyte operacyjnie przez funkcjonariuszy. Najczęściej 
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aresztowania następowały w wyniku doniesień tajnych współpracowników. Taki 
scenariusz wystąpił w przypadku Armii Narodowej, ZEW-u, Szarej Braci, czy Bo-
jówki o Niepodległość. Następnie zeznania pierwszego z aresztowanych pociągnę-
ły za sobą falę kolejnych zatrzymań.

Do utrzymania w tajemnicy działalności organizacyjnej zobowiązywało 
przyrzeczenie, które składane było przed przystąpieniem do grupy. Konspiracji 
służyło także przyjmowanie pseudonimów, które co pewien czas były zmieniane. 
Istotne kroki w celu zabezpieczenia organizacji podjęli członkowie TZHP w Traw-
nikach. Dowódca Mieczysław Smalec wprowadził umówione hasła organizacyjne, 
których używano w większych skupiskach ludzi58. W celu zabezpieczenia miejsca, 
w którym odbywały się zbiórki, zakazywano udawania się całą grupą na spotkanie. 
O zbiórce drużyny zawiadamiał specjalnie umówiony znak, w przypadku organi-
zacji trawnickiej był nim ułożony na jednej z dróg kamienny trójkąt. Innym umó-
wionym symbolem tej organizacji był zielony kwadrat, oznaczający bezwzględne 
podporządkowanie się jego okazicielowi59. Spotkania organizacyjne członków kon-
spiracyjnych grup młodzieżowych odbywały się na obrzeżach miasta, wsi, w par-
kach, prywatnych mieszkaniach oraz w szkołach podczas przerw60. 

Tajne organizacje harcerskie na Lubelszczyźnie dzieliły się na małe grupy 
zrzeszające kilku członków oraz większe, liczące kilkunastu, a nawet kilkudziesię-
ciu harcerzy. Liczba konspiratorów w poszczególnych organizacjach wpływała na 
ich strukturę. Niektóre związki kontaktowały się wzajemnie ze sobą. Ramy organi-
zacyjne kilku z omawianych grup wykraczały daleko poza teren Lubelszczyzny.

   Działalność konspiracyjna

Organizacje harcerskie, w odróżnieniu od grup młodzieżowych nawiązują-
cych do tradycji AK, prowadziły w większości działalność samokształceniową. Na 
tajnych spotkaniach omawiano sprawy, które w szkołach objęte były sferą „tabu”. 
Poruszano zagadnienia z historii i literatury polskiej, które w szczególny sposób 
podlegały ideologizacji. Obok samokształcenia, opierającego się na obiektywnych, 
z reguły przedwojennych podręcznikach, dokonywał się też proces samowychowa-
nia. Odbywał się on w duchu patriotyzmu, głównie przez wzajemne oddziaływanie 
na kolegów i koleżanki zgodnie z ideałami tradycyjnego harcerstwa. Tego typu dzia-
łalność prowadziły wszystkie harcerskie organizacje na Lubelszczyźnie. Niektóre 
z nich podejmowały też szkolenia wojskowe. 

Tylko lubelskie „Trójki” były organizacją stricte samokształceniową. 

W czasie wieczornego spaceru – wspomina Danuta Strzelecka – gdy 
wracałyśmy ze szkoły Krystyny [mowa o Krystynie Henger-Kucha-
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rzyk, przyp. aut.] rozmowa zeszła na temat „co robić?” (...) W trakcie 
tej rozmowy ustaliłyśmy, że naszym pierwszym obowiązkiem jest 
nauka, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski i literatury 
polskiej, a więc przedmiotów najbardziej fałszowanych. W tym celu 
należałoby dotrzeć do obiektywnych, źródłowych materiałów, m. in. 
podręczników przedwojennych i książek historycznych poważnych 
autorów. Należało także, choćby indywidualnie, przeciwstawić się 
propagandzie sowieckiej poprzez bojkot fi lmów, prasy i piosenek 
sowieckich61.

Podobnie początki działalności TZHP z Trawnik miały charakter samo-
kształceniowy. Członek drużyny Roman Śliwczyński pisze, że „wczesna działalność 
naszej drużyny przede wszystkim miała na celu przeciwstawianie się komunistycz-
nej propagandzie, zakłamaniu polskiej historii (…), zwrócenie uwagi młodzieży na 
cele wyższe, odrzucenie doktryny i światopoglądu materialistycznego. Działaliśmy 
przez dobrą książkę, patriotyczne pieśni, piosenki zakazane, gawędy (…)” 62.

Podczas zbiórek drużynowy Smalec, wykorzystując stare przedwojenne 
podręczniki, uczył członków organizacji historii harcerstwa oraz posługiwania się 
metodami przedwojennego skautingu63. W działalności wychowawczej wzorowano 
się też na „Szarych Szeregach”, tzw. „Akcji M”. Członkowie tajnych organizacji od-
działywali na młodzież niezrzeszoną poprzez rozmowy i wspólną lekturę. Podczas 
dyskusji poruszano tematy „zbrodni katyńskiej”, sytuacji politycznej w kraju i za 
granicą. Celom edukacyjnym służyło też wspólne słuchanie zachodnich rozgłośni 
radiowych: BBC, „Głosu Ameryki”, „Wolnej Europy”. 

Wśród pierwszych zadań konspiracyjnych, często także jedynych, jakie uda-
ło się zrealizować kilku organizacjom harcerskim na Lubelszczyźnie, znalazły się 
przede wszystkim akcje ulotkowe, które polegały na sporządzaniu i kolportowaniu 
druków ulotnych o wyraźnie antykomunistycznym zabarwieniu. Ulotki wykony-
wano ręcznie, na dziecięcej drukarence lub z wyciętych z gazet liter, naklejonych 
na kartkę papieru. Ich liczbę należy szacować od kilkunastu do kilkudziesięciu. 
Najwięcej ulotek rozrzucano w miejscach publicznych, głównych punktach miasta, 
wsi, w szkołach. Rozlepiano je na płotach, słupach ścianach budynków. Przykładem 
tego typu tekstów jest zachowana w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Lubli-
nie ulotka, zredagowana przez „Armię Narodową”, o treści: 

Koledzy! Zmagania z hitlerowskim najeźdźcą trwały pięć długich lat. 
(...) Lecz w 1939 roku, gdy Polska słaniała się w ranach, bolszewicy 
jak czarne wrony rzucili się w przymierzu z Hitlerem na łatwy łup. 
Pamiętamy dużo zła, co zrobili z jeńcami w lesie katyńskim i jak 
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chcieli i chcą za wszelką cenę zataić to. Jednak nie wyschły łzy matek, 
żon i dzieci pomordowanych, by społeczeństwo polskie zapomnia-
ło o tym. Kolejno spod niewoli hitlerowskiej dostaliśmy się w łapy 
stalinowskie. Wszyscy widzieliśmy jaki jest skutek, więc zbyteczne 
komentarze. W ciągu lat naszej niewoli zorganizowało się wiele orga-
nizacji podziemnych, które walczą o jeden cel: Wyzwolenie i utwo-
rzenie Niepodległej w oparciu o szerokie masy ludowe64.

W założeniach programowych szeroką działalność propagandową prowa-
dzić miał TZHP. W ramach przygotowanego w 1952 r. „Programu Nr 2”, inspirowa-
nego założeniami Sz.Sz., przewidziano dwie „akcje” o takim charakterze: „Wilno-
-Gdańsk” i „Rugia-Lwów”. Obydwie swoimi nazwami wskazywały na terytorium 
Polski, o które organizacja chciała walczyć. Oprócz wymiaru propagandowego, 
działalność TZHP ukierunkowana też była na rozpowszechnianie wśród młodzie-
ży informacji o ukształtowaniu przedwojennych granic Polski. Pokazywano w ten 
sposób, jakie terytorium Polska utraciła w 1939 r. w wyniku okupacji sowieckiej. 
Wśród form działalności przewidywano kolportaż ulotek, rozlepianie plakatów 
z okazji przypadających rocznic i świąt państwowych, pisanie na murach kotwicy 
– symbolu „Polski Walczącej”, także umieszczanie nalepek o treści: „Rok 1920” na 
afi szach opisujących „bohaterstwo sowieckiego żołnierza”65. Pisaniem i kolporto-
waniem ulotek zajmowali się: Mieczysław Smalec, Czesław Bujanowski, Roman 
Śliwczyński, Kazimierz Tałaj i Edward Łakomski. Jednakże ze względu na problemy 
techniczne, tzn. brak papieru i przede wszystkim maszyn do pisania, organizacja 
zaniechała tej działalności66. 

Należy jednak podkreślić, że przedsięwzięcia organizacji harcerskich nie 
ograniczały się jedynie do działalności ulotkowej, samowychowawczej i samokształ-
ceniowej. Ta forma konspiracji dominowała w początkowej fazie organizowania się 
grupy. Część związków przeprowadzała również szkolenia wojskowe i sabotażowo-
-dywersyjne67. Organizacja „Kraj” przeprowadzała akcje rekwizycyjne na sklepy, 
pocztę i kancelarie adwokackie (w celu zdobycia akt procesów politycznych). Naj-
głośniejszą akcją tej organizacji było zlikwidowanie 9 września 1951 r. spikera radio-
wego audycji „Fala 49” – Stefana Martyki, który w swych programach radiowych 
szkalował AK, polskich działaczy niepodległościowych oraz państwa zachodnie. 
Stefana Martykę zastrzelili we własnym mieszkaniu w Warszawie czterej członkowie 
„Kraju”: Ryszard Cieślak, Lech Śliwiński, Bogusław Pietrkiewicz, Tadeusz Kowal-
czuk. W związku z zamachem na dziennikarza aresztowano ponad stu członków 
organizacji „Kraj”. Wielu z nich było uczniami szkół średnich i studentami uczelni 
wyższych, m. in. KUL, UMCS. Wykonawców akcji aresztowano dopiero w czerwcu 
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1952 r., a śledztwo nadzorował bezpośrednio dyrektor Departamentu Śledczego płk 
Józef Różański. We wrześniu wszyscy otrzymali wyroki śmierci, a w maju 1953 r. 
zostali rozstrzelani na Mokotowie68.

Na przełomie 1950 i 1951 roku TZHP, który dotychczas odwoływał się wy-
łącznie do założeń harcerskich został przekształcony w organizację harcersko-woj-
skową. Zmiana ta spowodowana została przez aktualną sytuację międzynarodową 
i rosnące napięcie między Wschodem i Zachodem. Młodzi spodziewali się wybuchu 
trzeciej wojny światowej i dlatego w ramach „Programu Nr 2” organizacja przewi-
dywała zdobywanie i gromadzenie broni, następnie szkolenie wojskowe oraz naukę 
strzelania69. Gromadzenie broni stało się bardzo ważnym zadaniem organizacji 
młodzieżowych, zaś w okresie powojennym jej uzyskanie nie było wielką trudno-
ścią. Pierwszą amunicją, jaką zdobył TZHP, było kilkaset sztuk nabojów do „Mau-
sera”, które tuż po wojnie zostały ukryte w Trawnikach przez Czesława Bujanow-
skiego. Broń i amunicję znajdowano także w poniemieckich magazynach i lasach 
koło Chełma. Przechowywano ją w kilku podziemnych schowkach. Na początku 
grudnia 1952 r. organizacja zdobyła pistolet P-38 „Walter”, należący do Stanisława 
Bujanowskiego (ojca Czesława Bujanowskiego)70. Od tej pory rozpoczęto praktycz-
ną naukę obsługi broni. W celach szkoleniowych powołano też na początku 1953 r. 
Zastęp Szkolny Tymczasowy71. 

Młodzież próbowała też zdobywać broń i inne środki bojowe w akcjach 
rozbrojeniowych72. Polegały one głównie na rozbrajaniu milicjantów, a także innych 
osób posiadających broń: funkcjonariuszy UB, żołnierzy czy działaczy partyjnych. 
Były to w większości akcje spontaniczne, mające raczej przypadkowy charakter. Dla-
tego też często kończyły się niepowodzeniem.

Pierwszej próby rozbrojenia milicjanta dokonali członkowie TZHP w marcu 
1953 r. Zasadzkę zorganizowano w Lublinie późnym wieczorem. Rozbrojenia mieli 
dokonać Mieczysław Smalec i Roman Śliwczyński. Akcja, ze względu na zbyt dużą 
ilość przechodzących w pobliżu ludzi, nie powiodła się73. Mimo to podjęto kolejną 
próbę zdobycia broni w wyniku rozbrojenia. Miała ona szczególnie dramatyczny 
przebieg. Akcja, której celem było rozbrojenie strażnika Służby Ochrony Kolei 
(SOK) zakończyła się tragicznie. W materiałach wspomnieniowych Archiwum 
Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego w Lublinie odnajduje-
my szczegółową relację z tego zdarzenia: 

Ustalono, że stosunkowo łatwo można dokonać rozbrojenia sokisty, 
gdyż pora nocna i chodzenie z bronią, ale w pojedynkę od stacji 
Trawniki do mostu na Wieprzu nie pociągnie za sobą ofi ar. W dniu 
siódmego kwietnia 1953 r. Smalec i Łuka udali się wzdłuż torów 
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kolejowych w kierunku mostu kolejowego na Wieprzu, aby dokonać 
rozbrojenia sokisty. Zgodnie z ustaleniami spotkano sokistę. Wezwa-
no go do podniesienia rąk. Sokista wbrew wszelkim oczekiwaniom 
zaczął zdejmować karabin z ramienia z zamiarem oddania strzału. 
Sytuacja stała się bardzo trudna. Nie wypalił obmyślany scenariusz. 
Trzeba było się decydować na najgorsze, gdyż w innym wypadku 
groziła śmierć zamachowcom. Oddano strzał z pistoletu do sokisty. 
Drugi strzał stał się niewypałem. Doszło do walki wręcz, podczas 
której rannego sokistę, po odebraniu karabinu pozostawiono na polu 
walki. Sokista w ciągu nocy zmarł. Organizacja wprawdzie zdobyła 
broń, ale nie tak jak się spodziewano, nie liczono się z zaistnieniem 
śmierci. Wydarzenie to wywarło wielkie wrażenie na obu kolegach 
i nie tylko, bo na wszystkich, którzy o tym wiedzieli74.

Organizacja zaprzestała dalszych działań mających na celu zdobywanie 
broni przez rozbrajanie. Był to bardzo trudny okres działalności harcerzy. Po 
pierwsze spowodowali śmierć niewinnego człowieka, który nie był milicjantem ani 
funkcjonariuszem organów bezpieczeństwa czy donosicielem. Zginął, bo posiadał 
broń potrzebną konspiratorom do działalności organizacyjnej. Po drugie obawiali 
się, że wzmożone po śmierci sokisty działania organów bezpieczeństwa spowodują 
dekonspirację organizacji i aresztowania. 

Problem strzelania do przeciwników i moralne usprawiedliwienie tych 
działań porusza członek wspominanej już powyżej organizacji harcerskiej z Mielca 
– Józef Umiński:

 
(…) Innym problemem była ewentualność strzelania do przeciwnika. 
W czasie wojny strzelano do Niemców. Teraz naprzeciw nas stali bądź 
co bądź Polacy. Owszem – o poglądach, które uważaliśmy za zdradę 
Ojczyzny, z czynami, które naszym zdaniem, wyrządzały krzywdę 
Narodowi. Ale też wiedzieliśmy, że nie każdy ubowiec torturował 
więźniów, że większość milicjantów po prostu pracowała w milicji 
(przecież niezbędnej w każdym państwie), że mieli żony, dzieci. Był 
okres, jeszcze w Mielcu, gdy zaistniała realna koncepcja zamachu na 
kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, nie-
jakiego W. Pacanowskiego. Był niewątpliwie zbrodniczo szkodliwy. 
Mieliśmy już rozpracowany plan akcji i duże szanse na skuteczne 
jej wykonanie. Ale ostatecznie doszedłem do wniosku, że nie mam 
prawa ani w sensie prawno-organizacyjnym, ani moralnym wydać 
wyroku śmierci. Cóż dopiero mówić o możliwości walki w czasie 
jakiejś akcji, gdy trzeba strzelać do, być może skądinąd zupełnie nie-
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winnych jakichś krzywd wyrządzonych Polakom, funkcjonariuszy 
UB lub MO. Zawsze się tego bałem i dlatego każdą akcję staraliśmy 
się tak opracować, by do minimum ograniczyć możliwość starcia. 
Wyznawałem zasadę, że inteligencją można osiągnąć nieraz lepsze 
wyniki niż brutalnym działaniem (…). I rzeczywiście – w całej naszej 
działalności nie zabiliśmy żadnego Polaka75.

Okres wojny był więc czasem prostych wyborów moralnych. Młodzi ludzie 
wyraźnie odróżniali, kto jest wrogiem i do kogo należy strzelać. Po wojnie pojęcie 
wroga również było jasne. Za wrogów uważano tych, którzy zdradzili ojczyznę 
oraz tych, którzy działali na niekorzyść narodu polskiego. Jednakże, kiedy w czasie 
wojny strzelano do Niemców, w latach powojennych po drugiej stronie stali często 
Polacy. Dlatego większości młodych konspiratorów towarzyszyły dylematy moralne 
związane z potrzebą użycia broni w stosunku do rodaków. Tragiczny obraz tych 
rozterek ukazuje wypowiedź z 1950 r. Romana Stachiewicza – mieleckiego harcerza, 
który rok później został zastrzelony przez funkcjonariusza MO – skierowana do 
przywoływanego już powyżej Józefa Umińskiego: „zobaczysz Józiu, my nie strzela-
my, ale nas zastrzelą”76. 

Inną formą działalności konspiracyjnej podejmowanej przez grupy harcer-
skie były akcje sabotażowo-dywersyjne. Znane są dotychczas dwa przypadki tego 
typu akcji na Lubelszczyźnie. Pierwszą była próba wysadzenia Pomnika Wdzięcz-
ności na placu Stalina w Lublinie. W przygotowaniach do niej brała udział „Armia 
Narodowa”77. 

30 czerwca 1952 r. próbę wykolejenia pociągu pasażerskiego „Mitropa”, 
relacji Moskwa – Berlin, podjęła organizacja ZEW78. Akcję zorganizowała wcho-
dząca w jej skład grupa tzw. „Lechowców”, kierowana przez Franciszka Oleksiuka 
i Czesława Mączyńskiego. Rozkręcono szyny kolejowe, a następnie podłożono mię-
dzy nimi granat, który nie eksplodował. Dlatego też akcja nie powiodła się79. Dwaj 
członkowie grupy uczestniczącej w akcji, Marian Dąbrowski i Tomasz Wasilenko, 
wspominają okoliczności wydarzenia: 

Pasażerami pociągu byli dostojnicy państwowi i generalicja sowiecka. 
Prości ludzie tym pociągiem nie jeździli. W związku z tym powstał 
plan uszkodzenia tego pociągu, a przynajmniej zatrzymanie go na kil-
ka godzin. Zadanie to miała wykonać grupa operacyjna. Należało wy-
brać miejsce oraz ustalić godziny przejazdu ostatniego pociągu tymi 
torami w celu uchwycenia czasu do przeprowadzenia akcji. Ponadto 
opracować całą technikę wykonania tego zamierzenia (...). Ustalono, 
ze akcja zostanie dokonana w lesie, około 4 km. przed Międzyrze-
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cem, na trasie Biała Podlaska – Międzyrzec. Od przejazdu ostatniego 
pociągu do nadejścia „Mitropy” pozostały na wykonanie akcji 33 
minuty. Czasu było niewiele. Technika operacji polegała na rozkrę-
ceniu łączących się szyn oraz wyciągnięciu części haków od strony 
zewnętrznej tak, aby kołnierze kół mogły wypchnąć na zewnątrz 
szynę. Na złączeniu podłożono granat (nie eksplodował). (...) Założe-
niem naszym nie było wysadzenie pociągu, co spowodowałoby wiele 
śmiertelnych ofi ar, lecz anonsowanie władzom polskim i sowieckim, 
że naród polski nie zgadza się z okupacją Polski przez Związek So-
wiecki. Reakcja władz polskich i sowieckich była oczywista. Cały ten 
teren przez długi okres był obstawiany przez wojsko i UB. Prowadzo-
ne były dochodzenia i przesłuchiwania ludzi. To było piekło! 80

Próba wykolejenia pociągu nie powiodła się. Podłożony granat wprawdzie 
wybuchnął, ale nie wywołał zamierzonego skutku, gdyż materiał wybuchowy uległ 
zamoknięciu. Mimo to miejscowy urząd bezpieczeństwa powołał specjalną grupę 
operacyjną dla wykrycia sprawców zdarzenia. Efektem działań grupy było aresz-
towanie całej organizacji harcerskiej. Do szybkiego wykrycia sprawców zdarzenia 
przyczyniły się informacje dostarczane przez tajnych współpracowników z PUBP 
Radzyń Podlaski i PUBP Biała Podlaska. Lawinę aresztowań rozpoczęło doniesie-
nie złożone przez współpracującego z PUBP w Radzyniu Podlaskim informatora 
o pseudonimie „Czółno”. W materiałach bezpieki istnieją szczątkowe informacje, 
wskazujące na to, że do rozpracowania grupy użyto tajnych współpracowników 
„Sęp” i „Mściwy”, którzy byli członkami ZEW81. 

Organizacja ZEW prowadziła też działalność sabotażową, polegającą na 
próbie przecięcia linii telefonicznej czy uszkodzenia izolatorów na słupach telefo-
nicznych. Podobne działania prowadzili harcerze z TZHP, którzy uszkadzali insta-
lację elektryczną w pociągach oraz niszczyli izolatory na słupach82. 

Niezwykle ważnym elementem działalności harcerskiej był wywiad. Do-
tychczas udało się ustalić, że przedsięwzięciami wywiadowczymi zajmował się 
TZHP. Tego typu próby podejmowała też „Szara Brać”83. W ramach akcji „Vis” 
członkowie TZHP zbierali informacje o fabrykach produkujących amunicję, broń, 
fotografowali mosty w okolicy Trawnik oraz sporządzali ich szkice. Interesowali się 
też rozmieszczeniem jednostek wojskowych, wyposażeniem i uzbrojeniem żołnie-
rzy84. Akcja „Vis” obejmowała zbieranie nazwisk działaczy ZMP, PZPR, funkcjona-
riuszy MO, UB, które umieszczano na tzw. „zielonej liście”. Osoby te uznawano za 
szczególnie niebezpieczne dla organizacji i społeczeństwa. Ponadto zbierano wia-
domości stanowiące tajemnicę państwową i wojskową. Powyższe dane gromadzono 
wyłącznie na potrzeby organizacji85. Jedyną organizacją, która prowadziła wywiad 
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dla USA była organizacja „Kraj”. Jej twórca – Zenon Sobota opracowywał i przesy-
łał do ambasady USA sprawozdania i memoriały ukazujące sytuację w Polsce pod 
rządami komunistów86.

Akcja „Osa” nakazywała członkom TZHP wstępowanie do ofi cerskich 
szkół wojskowych w celu zdobycia przeszkolenia, niezbędnego do organizowania 
własnych oddziałów na wypadek wojny. Organizacja posiadała plany wysyłania 
najbardziej zaufanych harcerzy do MO, MBP, ZMP i partii. W ramach tej akcji 
do Ofi cerskiej Szkoły Piechoty w Jeleniej Górze wstąpił Jan Kociuba. Edward Ła-
komski oczekiwał na wezwanie na egzamin do Wojskowej Akademii Technicznej. 
Po ukończeniu Technikum Budowy Samochodów do Ofi cerskiej Szkoły Lotniczej 
miał być skierowany Roman Śliwczyński, zaś Tadeusz Krajewski ubiegał się o przy-
jęcie do szkoły ofi cerskiej we Wrocławiu. Józef Panasiak, należąc do ZMP i będąc 
przewodniczącym szkolnego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, otrzymał 
zadanie wstąpienia do PZPR, a następnie do aparatu bezpieczeństwa. Ostatnich 
dwóch zamierzeń nie udało się zrealizować87.

Wstępowanie do ZMP czy TPPR było dosyć powszechną praktyką wśród 
działaczy tajnych organizacji młodzieżowych. W niektórych przypadkach służyło 
głębszemu zakonspirowaniu związku, bowiem władze szkolne zwracały szczególną 
uwagę na osoby, które uchylały się od członkostwa w tych organizacjach. Ponadto 
wstępowano do fi rmowanych przez państwo organizacji, by móc je dezintegrować 
i niejako „rozsadzać” od środka. 

Powyżej omówiono działalność grup harcerskich, którą można określić jako 
„zewnętrzną”, odnoszącą się do aktualnej sytuacji politycznej w kraju i polegającą 
na oddziaływaniu na społeczeństwo. Inny charakter miały przedsięwzięcia podej-
mowane wewnątrz organizacji. Należy tu wymienić: werbowanie nowych członków, 
inicjowanie zbiórek, dbanie o zachowanie tajemnicy organizacyjnej. Członkowie 
TZHP prowadzili „Książkę praw i rozkazów drużyny”, „Książkę pracy drużyny”, 
które zawierały wykazy członków, dane osobowe każdego z nich, pseudonimy, peł-
nione funkcje, a także fotografi e konspiratorów. Oprócz tego istniała książka kaso-
wa organizacji, informująca o zbieranych składkach i o wydatkach drużyny88. 

   Rozpracowanie organizacji przez UB

Na terenie Lubelszczyzny organy bezpieczeństwa zlikwidowały większość 
grup harcerskich. Wykrywaniem organizacji młodzieżowych na tym terenie zaj-
mował się Wydział V WUBP w Lublinie. Współpracował z PUBP w Zamościu, 
Radzyniu Podlaskim i Lublinie. W rozpracowaniu tajnych grup posługiwano się 
metodami operacyjnymi. Prowadzono tzw. rozpracowanie ewidencyjne (ewidencja 
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nazwisk i innych danych), agenturalne (w ramach tych działań pozyskiwano w śro-
dowiskach jak największą liczbę tajnych współpracowników) oraz obiektowe (roz-
poznawanie i rozpracowywanie danego obiektu: środowiska, osoby, grupy). Osoby 
występujące w rozpracowaniu obiektowym nazywano fi gurantami89. Każda sprawa 
obiektowa, którą objęto organizację harcerską uzyskiwała kryptonim. Rozpracowa-
niu operacyjnemu poddano: TZHP, KOS, „Armię Narodową”, „Szarą Brać”, ZEW, 
THP, BoN.

Sprawę obiektową na TZHP założono w lipcu 1953 r. Organizację wykryto 
na przełomie czerwca i lipca tego roku, wskutek poinformowania przez jednego 
z członków grupy przełożonych brygady Służby Pracy w Częstochowie o istnieniu 
tajnego związku w Trawnikach90. W ciągu dwóch miesięcy aresztowano wszystkich 
harcerzy i umieszczono w aresztach śledczych Lublina91.

Kryptonimem „Dywersanci” objęto rozpracowanie obiektowe organizacji 
KOS. Sprawa została rozpoczęta w 1949 r., wykorzystano w niej tajnego współpra-
cownika o ps. „Longin”92.

Wskutek złożonego doniesienia aresztowani zostali także członkowie „Ar-
mii Narodowej”. Dowodem w sprawie były znalezione w mieszkaniu jednego z za-
trzymanych kalki maszynowe, za pomocą których powielano ulotki93.

Nieostrożność, nieprzestrzeganie podstawowych zasad konspiracji i praw-
dopodobnie tragiczna pomyłka spowodowały zlikwidowanie przez bezpiekę orga-
nizacji harcerskiej „Szara Brać”. Jednym z zadań tej grupy było werbowanie nowych 
członków. W tym celu jedna z harcerek, Danuta Guz, udała się do Zwierzyńca. Tu 
próbowała skłonić do wstąpienia do organizacji ucznia liceum leśnego. Chłopca 
zdziwił fakt, że dziewczyna informowała o istnieniu tajnej grupy nieznaną sobie 
osobę i namawiała ją do wstąpienia w jej szeregi. Przypuszczał, że jest to organi-
zacja sterowana przez organy bezpieczeństwa. Dlatego powiadomił o zdarzeniu 
swojego wychowawcę, który następnie zameldował o wszystkim na posterunku 
MO w Zwierzyńcu. Uczeń przesłuchiwany był przez milicjantów. Przekonany 
o fałszywości „Szarej Braci” zgodził się także na współpracę z organami bezpieczeń-
stwa i nadal utrzymywał kontakty z grupą94. „Szarą Brać” objęto rozpracowaniem 
operacyjnym o kryptonimie „Spadochroniarze”, a wskazany uczeń występował 
w nim jako tajny współpracownik ps. „Krater”95. We wrześniu 1949 r. w wyniku tych 
działań zatrzymano 13 osób, z których 12 aresztowano i osądzono. Agent „Krater” 
został wyłączony ze sprawy96.

WUBP w Lublinie prowadził także rozpracowanie nielegalnej organizacji 
pod nazwą ZEW. Sprawę rozpoczęto w lipcu 1952 r.97 W związku z uszkodzeniem 
w rejonie Międzyrzeca Podlaskiego szyn kolejowych powołano specjalną grupę ope-
racyjną w celu wykrycia sprawców zdarzenia. PUBP w Radzyniu Podlaskim uzyskał 
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od informatora ps. „Czółno” doniesienie, w którym wskazywał, że uszkodzenia 
szyn dokonała grupa młodzieży z Międzyrzeca Podlaskiego. Informacje zostały po-
twierdzone i uzupełnione przez nadesłany PUBP w Radzyniu Podlaskim anonim. 
W wyniku przeprowadzonych działań aresztowanych zostało 30 osób98.

Kryptonimem „Ostrzegacz” objęta została sprawa obiektowa dotycząca 
organizacji Tajne Harcerstwo Polskie. Sprawę założono 25 marca 1950 r. na byłych 
uczniów liceum w Białej Podlaskiej (w 1950 r. już studentów KUL-u): Jerzego Hen-
gera, Krystynę Henger, Janinę Pielechowską i Zofi ę Nowakowską. Za podstawę do 
wszczęcia postępowania posłużyły dokumenty Biura „B”99, w których Jerzy Henger 
pisał do Zofi i Nowakowskiej o swojej podziemnej działalności i metodach organi-
zacyjnych100. W związku ze sprawą aresztowano w 1951 r. wspomnianą Janinę Piele-
chowską, Krystynę Henger, Teresę Gąsiorowską, Janinę Napiórkowską, Stanisławę 
Szyszkowską, Jadwigę Kincel i Jadwigę Kusyk101. W toku śledztwa ustalono istnienie 
organizacji harcerskiej o systemie trójkowym, do której należały dziewczęta, oraz 
grupy zrzeszającej chłopców pod nazwą „Błękitna Jedynka”. Do tej ostatniej nale-
żeli Cezary Siedlecki i Sławomir Pruchniak (studenci KUL-u). Sprawę „Ostrzegacz” 
powiązano także z rozpracowaniem krypt. „Zwoleniacy” i „Odwetowcy”, dotyczą-
cych członków organizacji „Kraj”102.

Rozpracowaniem operacyjnym objęto także organizację BoN. Do rozpozna-
nia grupy użyto informatora o ps. „Krzysiek”, któremu w styczniu 1947 r. członek 
grupy Ryszard Jaworski pokazał ulotki z pieczątką „BoN” nawołujące do strajku 
szkolnego. Na podstawie informacji, których dostarczał tajny współpracownik ps. 
„Krzysiek”, Wydział V WUBP w Lublinie dnia 6 maja 1948 r. założył sprawę agentu-
ralnego rozpracowania o krypt. „Skauci”. Dnia 10 listopada 1948 r. informator ps. „Be-
duin” doniósł, że członek grupy Edward Żukowski pokazał mu statut wspomnianej 
organizacji. Zaś dnia 16 grudnia 1948 r. urząd bezpieczeństwa przystąpił do „realizacji 
sprawy”. Aresztowano najpierw Edwarda Żukowskiego, a na podstawie jego wyjaśnień 
– Ryszarda Jaworskiego i Czesława Fetko. Na początku stycznia 1949 r. aresztowano 
jeszcze Henryka Wojciechowskiego i Eugeniusza Szostaka 103.

Harcerska konspiracja trwała zazwyczaj krótko i przeważnie kończyła się 
„wpadką”. Przyczyną tego był przede wszystkim brak jakiegokolwiek przygotowa-
nia do działalności podziemnej oraz brak wsparcia ze strony osób doświadczonych 
w konspiracji. Pojawienie się w okolicy „wrogich” haseł i ulotek natychmiast kiero-
wało uwagę urzędu bezpieczeństwa na miejscową szkołę. Niekiedy dochodziło do 
aresztowań w następstwie zaplanowanej prowokacji. Bywało, że sama bezpieka była 
inspiratorem utworzenia nielegalnej organizacji. 

Brak doświadczenia i błędy konspiratorów ułatwiały zadania pracownikom 
UB, którzy posługując się licznymi metodami operacyjnymi, z łatwością odkrywali 
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maszynę, jaką się posługiwano do napisania ulotki, odczytywali teksty z kalki lek-
komyślnie wrzuconej do kosza, przeglądali korespondencję pocztową, podsłuchi-
wali rozmowy telefoniczne. Sprzyjała im nieostrożność spiskowców, zwierzających 
się ze swych sekretów niepowołanym osobom i nieroztropnie werbujących nowych 
członków. 

Istotną rolę w rozpracowaniu organizacji odgrywała rozbudowana sieć taj-
nych współpracowników, którzy często wywodzili się z kręgów harcerskich bądź 
należeli do tajnych związków. Powodowało to szybkie oddolne rozpoznanie grupy 
i następnie aresztowanie większości jej członków. Osoby, które „zdradziły” kole-
gów, były wyłączane ze sprawy i nie ponosiły żadnych konsekwencji.

  System represji stosowanych wobec harcerzy

Aparat represji tworzą celowo powołane organy administracji, wyodrębnio-
ne i wyposażone m.in. w kompetencje do zwalczania wszelkich form oporu poli-
tycznego i społecznego oraz dysponujące odpowiednimi środkami. Organy bezpie-
czeństwa w walce z „wrogami ludu” stosowały szeroką gamę represji, począwszy 
od rozmów profi laktycznych, a skończywszy na aresztach i śledztwach104. Rodzaj 
zastosowanej represji uzależniony był od wieku harcerzy, stopnia zaangażowania 
w działalność konspiracyjną, pełnionej funkcji w organizacji. Najmłodszych, tj. 
mających poniżej 16 lat, wzywano w celu przeprowadzenia rozmowy profi laktycz-
nej, która polegała na urzędowym zwróceniu uwagi osobie wezwanej o szkodliwo-
ści popełnionego przez nią czynu, a następnie skłonieniu jej przez perswazję lub 
zastraszanie do zaniechania określonej działalności105. Jednakże zwalnianie osób 
nieletnich z aresztów i „darowanie przewinień” nie było regułą.

Większość konspiratorów to osoby, które urodziły się w latach 1936–1937, 
a więc w chwili aresztowania miały po piętnaście, szesnaście lat106. Wśród nich moż-
na wymienić: Wandę Krajewską (ZEW) – 16 lat, Elżbietę Górską (ZEW) – 15 lat, 
Zdzisława Kalenika (ZEW) – 16 lat, Czesława Garbola (TZHP) – 16 lat, Jerzego Łukę 
(TZHP) – 16 lat, Leopolda Doleckiego („Armia Narodowa”) – 15 lat. Osoby te były 
sądzone, otrzymały kilkuletnie wyroki. Oprócz tego zasądzano kary dodatkowe, jak 
pozbawienie praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych oraz przepadek 
mienia na rzecz skarbu państwa.

Okoliczności aresztowania podejrzanych o działalność konspiracyjną moż-
na uznać także za formę represji. Największa liczba aresztowań przeprowadzonych 
przez UB to zatrzymania dokonywane w domach harcerzy. Odbywały się zwykle 
w bardzo wczesnych godzinach rannych lub nocnych. Procedura aresztowania była 
zwykle taka sama. Do mieszkania wkraczało kilku lub kilkunastu funkcjonariuszy 
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urzędu bezpieczeństwa, następowało rutynowe „machnięcie” legitymacją służbo-
wą, po czym dokonywano rewizji107.

Istotnym problemem dotyczącym lubelskich konspiratorów jest kwestia 
„znikania” zatrzymanych. Urząd bezpieczeństwa długo nie przyznawał się do tego, 
że poszukiwany przez rodziców syn lub córka znajdują się w areszcie. Danutę Ryn-
kowską-Strzelecką z „Trójek” aresztowano we wczesnych godzinach popołudnio-
wych, kiedy w domu była jeszcze sama, dlatego przez długi okres rodzice bezsku-
tecznie próbowali ustalić miejsce jej pobytu108.

Aresztowania odbywały się zwykle bez wymaganego nakazu prokuratorskie-
go, pomimo że w lutym 1949 r. zarządzeniem dyrektora gabinetu ministra płk Juliusza 
Burgina wprowadzono obowiązek przedstawiania osobie aresztowanej postanowienia 
prokuratorskiego. To samo dotyczyło przeprowadzania rewizji mieszkań. Jednakże 
w sprawach pilnych pismo zezwalało zarówno na aresztowanie, jak i przeprowadzenie 
rewizji bez potrzeby prokuratorskiego nakazu, z czego nader często korzystano109.

Aresztowanych harcerzy przewożono do aresztów śledczych urzędu bezpie-
czeństwa, które mieściły się przy ulicach: Chopina, Królewskiej, Cichej, Lipowej, 
Narutowicza i Świętoduskiej110.

Przesłuchania więźniów odbywały się w różnych porach dnia i nocy. Trwały 
po kilka godzin, a niekiedy nawet całą dobę. Śledztwo rozpoczynało się od ruty-
nowych pytań o imię, nazwisko, następnie padały pytania dotyczące organizacji, 
jej członków, a przede wszystkim inspiratorów powstania grupy111. Takich osób 
szukano najczęściej wśród księży i nauczycieli. Nie wierzono, że młodzież sama, 
bez inspiracji dorosłych podejmowała decyzje o utworzeniu tajnej organizacji. 
Poszukiwanie inspiratorów wiązało się także z przygotowywanymi przez organy 
bezpieczeństwa procesami pokazowymi. Rozprawa w tym trybie miała się odbyć 
przeciwko harcerzom z TZHP: Mieczysławowi Smalcowi, Jerzemu Łuce, Romano-
wi Śliwczyńskiemu, Stanisławowi i Czesławowi Bujanowskim112. W uzasadnieniu 
wniosku o odbycie rozprawy pokazowej przeciwko harcerzom czytamy: „Ponieważ 
wszyscy zatrzymani członkowie nielegalnej organizacji to byli harcerze oraz ze 
względu na to, że TZHP kontynuował działalność opartą na ideologii baden-powel-
lizmu wskazanym jest, aby proces odbył się w trybie pokazowym. W toku procesu 
(…) można będzie poprzez radio i prasę zrobić robotę polityczną, która zdemasku-
je zbrodnicze wpływy baden-powellizmu na młodzież”113.

Okoliczności związane z rozpoczęciem śledztwa wspomina Czesław 
Ostrowski z ZHP-Koło Krzyża Harcerskiego: „Po wprowadzeniu mnie do poko-
ju kazano mi pisać życiorys. Pisałem te życiorysy od rana do wieczora, bo każdy 
z funkcjonariuszy, który wszedł do pokoju, odbierał ode mnie już napisany i kazał 
pisać jeszcze raz. Napisałem tych życiorysów ponad osiem…”114
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Podczas przesłuchań stosowano wobec harcerzy przemoc fi zyczną: uderza-
no głową o ścianę, kopano, bito pięściami po głowie i twarzy, kazano przez wiele 
godzin stać na baczność itd. Poza fi zycznym znęcaniem się wywierano też na prze-
słuchiwanym presję psychiczną. 

Moim śledczym, a zarazem kierownikiem śledztwa całej grupy – wspo-
minał Roman Śliwczyński z TZHP – był absolwent KUL-u Michał 
Skalenajdo. (...). Podczas przesłuchań kilka razy dostałem po twarzy, 
uderzał moją głową o ścianę, groził pistoletem. Trzymał go na dłoni 
i płaską stroną uderzał w twarz. Nie zdarzało się to często, ale tego 
doświadczyłem. Przesłuchiwaniu towarzyszyły wrzaski, przeklinania 
i wyzwiska115.

Podczas śledztwa przeciwko członkom TZHP funkcjonariusze UB również 
korzystali z metod operacyjnych. W areszcie razem z Mieczysławem Smalcem prze-
bywał tzw. agent celny, który składał na niego doniesienia. Posługiwał się pseudoni-
mami „17” i „Brzoza”116. Piony operacyjne MBP ściśle współpracowały z aparatem 
śledczym. To one przygotowywały materiał obciążający, kierowały pracą sieci agen-
turalnej, dokonywały aresztowań ludzi, prowadziły wstępne dochodzenia, w czasie 
których bito aresztowanych. Dopiero tak przygotowany materiał wraz z aresztowa-
nymi trafi ał do pionu śledczego w celu dalszej „obróbki”, tzn. pogłębienia śledztwa, 
przygotowania aktu oskarżenia i skierowania sprawy na drogę sądową. W praktyce, 
przesłuchiwany przez ofi cerów UB aresztowany nie wiedział, czy jest na etapie 
dochodzenia prowadzonego przez ofi cerów operacyjnych czy na etapie śledztwa 
prowadzonego przez ofi cerów śledczych. Stosowano bowiem podobne metody, 
nawet blankiety protokołów zeznań były takie same. Stąd przekonanie, że od chwili 
aresztowania sprawę cały czas prowadzili ofi cerowie śledczy117.

Do sądów trafi ały w większości materiały jednostronne, wymuszone i ukie-
runkowane na niekorzyść oskarżonego. W aktach sądowych członków młodzieżo-
wych organizacji konspiracyjnych można też znaleźć, wystawione na polecenie UB, 
opinie szkół, do których uczęszczali harcerze, opinie ZMP czy charakterystyki 
zredagowane przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa na podstawie tzw. 
wywiadów środowiskowych, które aparat bezpieczeństwa zbierał zwykle pod koniec 
każdego śledztwa.

Należy także zaznaczyć, że prokuratury w tym czasie stały się także organem 
wspierającym reżim komunistyczny. Podobnie jak organy bezpieczeństwa spełniały 
funkcję „miecza rewolucji”, zwłaszcza od czasu, kiedy do urzędów prokuratorskich 
wprowadzono skierowanych przez partię „prokuratorów ludowych”, przeszko-
lonych na kilkutygodniowych kursach kwalifi kacyjnych118. Podobnie wyglądała 
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sytuacja w sądownictwie, które również w omawianym okresie stało się istotnym 
elementem państwowej „machiny terroru”. 

W sprawach lubelskich konspiracyjnych organizacji harcerskich zapadały 
bardzo zróżnicowane wyroki, od kilku miesięcy więzienia do kary śmierci. Najsu-
rowszą karę – karę śmierci orzeczono w stosunku do Mieczysława Smalca z TZHP, 
urodzonego 3 lutego 1936 r., więc w chwili ogłaszania wyroku (12 stycznia 1954 r.) 
nie miał on jeszcze ukończonych 18 lat119. W tym przypadku kary nie wykonano, 
została zamieniona na piętnaście lat więzienia120. Jednakże na podstawie badań 
przeprowadzonych przez Ryszarda Jakubowskiego udało się ustalić dotychczas, 
wykorzystując dokumenty sądowe, relacje i publikacje, listę harcerek i harcerzy 
straconych w więzieniach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz przy próbie 
aresztowania w latach 1944–1956121. Lista liczy czterdzieści jeden osób, w tym dzie-
więć zamordowanych podczas śledztwa, dziewiętnaście straconych na podstawie 
wyroków sądowych i trzynaście poległych w walce. Wśród tych osób znajdują się 
cztery harcerki, trzy z nich zmarły bądź zostały zamordowane podczas śledztwa, 
jedną rozstrzelano na mocy wyroku sądowego. 

Po ogłoszeniu wyroku członkowie lubelskiego tajnego harcerstwa umieszcza-
ni byli w więzieniu na Zamku Lubelskim. Zdecydowana większość więźniów trafi ała 
tu bezpośrednio z aresztów powiatowych UB: z Białej Podlaskiej, Radzynia, Parczewa, 
Puław, Lubartowa, Chełma, Kraśnika czy Zamościa122. Centralne Karno-Śledcze Wię-
zienie na Zamku Lubelskim było swoistym ogniwem transmisji. Z jednej strony trafi a-
li tu ludzie z więzień i aresztów niższego szczebla, z drugiej zaś wychodziły stąd liczne 
transporty do centralnych więzień karnych i nie mniej liczne do obozów pracy123.

Lubelscy harcerze odbywali następnie kary w więzieniach w Rawiczu, So-
snowcu, Bytomiu, Chełmie, Wronkach, Strzelcach Opolskich, Sieradzu czy Sztu-
mie. Wielu z nich przebywało w obozie progresywnym w Jaworznie, m.in.: Roman 
Śliwczyński, Wojciech Górski, Zbigniew Lipski, Edward Łakomski, Jan Kociuba, 
Andrzej Mucha, Edward Gorajewski, Czesław Bujanowski, Ryszard Gołąb, Cze-
sław Garbol, Ryszard Zagraba, Henryk Buzek i Jerzy Łuka.

Po odbyciu kilkuletnich wyroków harcerze wychodzili na wolność. Jed-
nakże nie był to koniec represji w stosunku do nich. Dalej pozostawali w sferze 
zainteresowań organów bezpieczeństwa jako „szczególnie podejrzany element”. 
Zakładano na nich sprawy ewidencyjno-obserwacyjne, inwigilowano koresponden-
cję, śledzono. Szczególnie dotkliwą formą represji było uniemożliwianie podjęcia 
nauki w szkołach średnich, na uniwersytetach czy zdobycia pracy. 

Zastałem rzeczywistość dosyć trudną – wspomina Roman Śliwczyń-
ski. Trudna sytuacja materialna rodziców, ciągła odmowa pracy, ścisła 
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obserwacja przez ludzi związanych z aparatem ucisku, „gorsza” kate-
goria obywatela – to wszystko sprawiło, że nie mogłem się pozbierać. 
Nie udało mi się ukończyć rozpoczętej przed więzieniem szkoły. 
Gdy zgłaszałem się do zakładu pracy, przyjmowano mnie, dopóki 
nie wypełniłem ankiety. Później personalna mówiła wprost, że dla 
takich jak ja pracy nie ma. Musiałem zataić w ankiecie, że siedziałem 
w więzieniu.(...)124.

Represje organów bezpieczeństwa publicznego w stosunku do lubelskich 
konspiratorów rozpoczynały się już w chwili aresztowania, dokonywanego najczę-
ściej bez wymaganej podstawy prawnej, a także bez wiedzy rodziców zatrzymywa-
nych harcerzy. „Młodocianych przestępców” osadzano w licznych aresztach UB na 
terenie Lublina. Tam następnie przeprowadzano śledztwo, którego nieodłącznymi 
elementami było fi zyczne i psychiczne znęcanie się nad młodzieżą. Uzyskane w ten 
sposób zeznania stanowiły podstawę do skierowania sprawy do sądu. Efektem po-
stępowania sądowego były surowe wyroki, których wysokość wynosiła średnio kil-
ka lat więzienia. Śledztwo, potem pobyt w więzieniu wpłynęły negatywnie na stan 
zdrowia młodych ludzi. Także po wyjściu na wolność wielu z nich miało trudności 
z ukończeniem szkoły i podjęciem pracy.

Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku na mocy 
ustawy z 23 lutego 1991 r. „O uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego” 
zaczęto przeprowadzać procesy rehabilitacyjne byłych więźniów politycznych.

Przypisy:

1 „List z 1953 r. Do byłych instruktorów, działaczy oraz członków Związku Harcerstwa Polskiego”, 
Harcerstwo, nr 3 (1993): s. 34–36. List został napisany w 1953 z inspiracji Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego (MBP) przez działacza harcerskiego Kazimierza Koźniewskiego. Podpisało go również 
jedenastu instruktorów: Leon Marszałek, Zofi a Zakrzewska, Maria Fiedler, Jadwiga Gronostajska, 
Maria Krynicka, Alina Kleczewska, Józef Kret, Józef Sosnowski, Władysław Szczygieł i Bronisława 
Tkaczukowa. W liście ustosunkowano się do aktualnych wydarzeń dotyczących harcerstwa, miano-
wicie odbywających się w tym czasie w całej Polsce licznych procesów, podczas których na ławach 
oskarżonych zasiadali młodzi chłopcy i dziewczęta, należący do tajnego harcerstwa. Sygnatariusze li-
stu potępiali działania młodzieży, twierdzili, że: „Ci młodzi ludzie dokonywali kradzieży, rabunków, 
nawet morderstw w ramach jakiś band konspiracyjnych, organizowanych w celu walki z istniejącym 
w Polsce Ludowej porządkiem społeczno-politycznym”.
2 Stanisław Broniewski, Całym życiem Szare Szeregi w relacji naczelnika (Warszawa: PWN, 1983), s. 13 
[dalej cyt. Całym życiem].
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3 Grzegorz Ciura, Pełnić służbę Bogu i Polsce. Harcerstwo Polskie („Hufce Polskie”) 1939–1945 (Warszawa: 
Alfa, 1998), s. 7 [dalej cyt. Pełnić służbę].
4 Tamże, s. 37.
5 Tamże, s. 45–72, 92–102.
6 Sebastian Bojemski, Wojciech J. Muszyński, „Harcerstwo”, w: Encyklopedia Białych Plam, red. Mał-
gorzata Fiołek, Marzena Korytkowska, Barbara Kowaliszyn, t. 7 (Radom: Polwen, 2002), s. 206 [dalej 
cyt. „Harcerstwo”].
7 Ciura, Pełnić służbę, s. 70.
8 Julian Kwiek, ZHP w latach 1944–1950. Powstanie Rozwój Likwidacja (Toruń: A. Marszałek, 1995), 
s. 6 [dalej cyt. ZHP w latach 1944–1950].
9 Bojemski, Muszyński, Harcerstwo, s. 207–208.
10Józef Umiński, Stawialiśmy opór. Dwanaście lat (1940–1951) zbrojnej harcerskiej konspiracji niepodległo-
ściowej Drużyny Szarych Szeregów im. Jeremiego Wiśniowieckiego (Mielec: Krąg Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów Drużyny im. J. Wiśniowieckiego, 2003), s. 44 i n. [dalej cyt. Stawialiśmy opór]; zob. też 
„Działalność drużyny „Szarych Szeregów” im. Jeremiego Wiśniowieckiego w Mielcu 1944–1951”, 
Ład, nr 23 (1994): s. 4.
11 Umiński, Stawialiśmy opór, s. 100
12 Tamże.
13 Tamże, s. 178.
14 Janusz Zabłocki, Kawałki pociętego sztandaru. Nieznane karty z dziejów „Szarych Szeregów” 1945–1947, 
(Warszawa 1992), s. 33–39 [dalej cyt. Kawałki pociętego sztandaru]; zob. też: „Grupa Szarych Szeregów 
»Krzysztof« 1945–1947”, Ład nr 23 (1994): s. 4.
15 T. Swat, „…Przed Bogiem i Historią”. Księga ofi ar komunistycznego reżimu w Polsce lat 1944–1956. Ma-
zowsze (Warszawa: IPN-KŚZpNP, 2003), s. 195 [dalej cyt. „…Przed Bogiem i Historią”]
16 Zabłocki, Kawałki pociętego sztandaru, s. 33–39.
17 Wśród uwolnionych więźniów był ppłk Henryk Krajewski „Trzask”, „Leśny”, „Swat”, „…Przed 
Bogiem i Historią”, s. 198–199.
18 AP-Lu, Okręg Lublin AK-WIN. Inspektorat Puławy. Obwód Puławy, sygn. 96, t. I k. 28; AIPN-Lu, 
Charakterystyka nr 91 dot. Band zbrojnych AK i WIN pod dowództwem Bernaciaka Mariana ps. 
„Orlik” i Wilczyńskiego Zygmunta ps. „Żuk” działających w latach 1944–1947 na terenie wojewódz-
twa lubelskiego, sygn. 0136/141, k. 39; Janusz Ślaski, Żołnierze wyklęci (Warszawa: Ofi cyna Wydawni-
cza „Rytm”, 1998), s. 153–155.
19 Wasilewski pomimo ujawnienia podczas amnestii we wrześniu 1945 został aresztowany. Przeszedł 
roczne śledztwo. Został zwerbowany jako agent MBP pod pseudonimami „Ramzes” i „Wierny”, 
uczestniczył w kombinacjach operacyjnych, w wyniku których zlikwidowano kilka grup partyzanc-
kich, m. in. grupę braci Kmiotków – Jana i Franciszka, działających na północnym Mazowszu. Brał 
udział w operacji „Sekwana” przeciwko kpt. Kazimierzowi Kamieńskiemu „Huzarowi”. Później pra-
cował jako dziennikarz. Zmarł tragicznie. Kazimierz Krajewski, Jacek Pawłowicz, „Agentura WUBP 
w Warszawie wykorzystywana w 1949 przeciwko podziemiu niepodległościowemu”, w: Aparat repre-
sji w Polsce Ludowej 1944–1989, nr 1 (2004), s. 253 i 262.
20 Marek Hołubicki, Stanisław Madrak, „W 45. rocznicę akcji rozbicia obozu NKWD w Remberto-
wie”, Ład nr 25 (1990): s. 1; Stanisław Madrak, „Akcja Rembertów”, Karta nr 2 (1991), s. 89-90 [dalej 
cyt. „Akcja Rembertów”].
21 Madrak, „Akcja Rembertów”, Karta nr 2 (1991): s. 91– 92. 
22 Ciura, Pełnić służbę, s. 115–116.
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23 Julian Kwiek, „Wychowanie religijne w harcerstwie 1945–1959”, w: Edward Walewander (red.), 
Oblicze ideologiczne szkoły polskiej 1944–1956 (Lublin: Biblioteka Pedagogiczna Katedry Pedagogiki 
Porównawczej WNS KUL, 2002), s. 313 i n. [dalej cyt. Wychowanie religijne w harcerstwie].
24 Wspólna inicjatywa prefekta z parafi i Zakrzówek w powiecie kraśnickim ks. Jana Drabika oraz 
uczniów miejscowego gimnazjum ogólnokształcącego doprowadziła do utworzenia nielegalnej 
organizacji młodzieżowej pod nazwą „Narodowa Armia Wyzwoleńcza”, która stawiała sobie za cel 
walkę z komunistycznym ustrojem. Mirosław Piotrowski, Pro Fide et Patrie. Stronnictwo Pracy i du-
chowieństwo Kościoła katolickiego na Lubelszczyźnie po II wojnie światowej (Lublin: Ośrodek Studiów 
Polonijnych i Społecznych PZKS w Lublinie, 2001), s. 163–164 [dalej cyt. Pro Fide et Patrie].
25 Danuta Strzelecka, Wspomnienia, w: Jan Ziółek (red.), Druga konspiracja niepodległościowa. Tajne 
organizacje młodzieży szkolnej Lublina i Lubelszczyzny w latach 1945–1956, (Lublin: TN KUL, 2001), 
s. 202 [dalej cyt. Druga konspiracja niepodległościowa].
26 Piotr Kołakowski, NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939–1945, (Warszawa: Bellona 2002), s. 229 
[dalej cyt. NKWD i GRU na ziemiach polskich]; 3 VIII 1944 aresztowano delegata rządu RP na woj. 
lubelskie Władysława Cholewę „Paśnika” i naczelnika wydziału bezpieczeństwa Józefa Dolinę „Zy-
cha”. Komendant Okręgu Lubelskiego AK Kazimierz Tumidajski „Marcin” w czasie rozmów z ge-
nerałem Karolem Świerczewskim oraz generałami sowieckimi Gieorgijem Żukowem i Władimirem 
Kowpakczim został aresztowany i deportowany do ZSRS. Piotr. Gawryszczak, Podziemie polityczno-
wojskowe w inspektoracie Lublin w latach 1944–1956, (Lublin: Norbertinum 1998), s. 39–40 [dalej cyt. 
Podziemie polityczno-wojskowe w inspektoracie Lublin].
27 Wstęp, w: Komuniści wobec harcerstwa 1944–1950. Wybór dokumentów, Krzysztof Persak (oprac.), 
(Warszawa: SIP PAN 1998), s. 11 [dalej cyt. Wstęp].
28 „Po rozwiązaniu w 1949 ZHP i utworzeniu w jego miejsce OH (Organizacji Harcerskiej), szereg 
działaczy byłego ZHP nawiązuje kontakty z działającymi w podziemiu Szarymi Szeregami”, Infor-
mator o nielegalnych antykomunistycznych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej 
w latach 1945–56, (Warszawa: MSW Biuro „C”, Przedruk Wyd. „Retro”, 1993), s. 49 [dalej cyt. Infor-
mator].
29 Nie wszyscy członkowie organizacji byli aresztowani. W związku z powyższym liczba 2997 jest 
znacznie zaniżona. Brakuje też danych o harcerskich organizacjach, które nie zostały rozpracowane 
przez aparat bezpieczeństwa.
30 W aktach Instytutu Pamięci Narodowej organizacja ta występuje jako Pierwsza Trawnicka Druży-
na Harcerska. Prawidłowa nazwa grupy to: Tajny Związek Harcerstwa Polskiego. Pierwsza Trawnicka 
Drużyna Harcerska im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Trawnikach. W tekście autorka używa 
określenia Tajny Związek Harcerstwa Polskiego.
31 Istnienie tych organizacji ustalono na podstawie akt Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie. 
Na harcerski charakter organizacji ZEW i Kraj wskazuje Ryszard Jakubowski, zaś członkowie BoN 
należeli po wojnie do harcerstwa. Patrz: R. Jakubowski, Tropami harcerskiej konspiracji niepodległościo-
wej 1944–1956, w: W sztafecie pokoleń. Historia i bieżące zadania harcerstwa, (Lublin: ZHR Lubelska 
Chorągiew Harcerzy 2003), s. 63–65 [dalej cyt. Tropami harcerskiej].
32 Tamże, 55. Młodzież zakładając tajne organizacje wzorowała się nie tylko na założeniach harcer-
stwa. Młodzieżowe związki przyjmowały nazwy organizacji, które także posiadały ogólnokrajowy 
zasięg, np.: AK, WiN. Od marca do lipca 1947 na terenie miasta i powiatu Lublin działała 11-osobo-
wa organizacja o nazwie „NSZ-Pluton Wykonawczo-Specjalny pod dowództwem 17-letniego ucznia 
gimnazjum mechanicznego Tadeusza Czopowskiego ps. „Groźny”. Jednakże po rozpoznaniu w ma-
teriałach bezpieki stwierdzono, że „przyjęta nazwa NSZ nie miała żadnego związku z ogólnokrajową 
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organizacją Narodowe Siły Zbrojne, jak też łączności z innymi organizacjami”. AIPN-Lu, Charakte-
rystyka nr 24 nielegalnej organizacji pod nazwą NSZ pluton „Wykonawczo- Specjalny” działającej od 
marca do lipca 1947 na terenie miasta i powiatu Lublin pod dowództwem Czopowskiego Tadeusza 
ps. „Groźny” (oprac. mjr rez. Z. Mroczek – Lublin 1 XII 1982), sygn. 0136/81. 
33 Ustna relacja Danuty Strzeleckiej, w: Ziółek, Druga konspiracja niepodległościowa, s. 27.
34 Jerzy Rak, Moje przeżycia, w: Ziółek, Druga konspiracja niepodległościowa, s. 196.
35 AIPN-Lu, Spr. obiekt. Była nielegalna organizacja młodzieżowa pod nazwą „Związek Ewolucjoni-
stów Wolności”. Raport specjalny do Dyrektora Departamentu V MBP w Warszawie z 15 VII 1952, 
sygn. 08/183, t. 2, k. 1
36 AIPN-Lu, Notatka informacyjna nr 133 dotycząca nielegalnego związku pod nazwą „Szara Brać” 
działającego od lutego 1949 do kwietnia 1949 na terenie Zamościa (oprac. płk rez. K. Dywański Lu-
blin 1987), sygn. 0136/221, k. 4.
37 Ziółek, Druga konspiracja niepodległościowa, s. 2.
38 W Ogrodzie Saskim odbyło się zaprzysiężenie organizacji BoN.
39 Tekst ślubowania TZHP: „Ślubuję na Twoje ręce Boże pełnić służbę w harcerstwie, tajemnic służ-
bowych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofi arą życia”.
40 AIPN-Lu, Akta dotyczące Magierskiej Danuty, Siedleckiego Cezarego, Szewczyk Małgorzaty, 
sygn. 015/397, k. 93–102.
41 AIPN-Lu, Spr. obiekt. Materiały dotyczące byłych członków zlikwidowanych nielegalnych organi-
zacji na terenie województwa lubelskiego, sygn. 08/251, t. 1, k. 8–22.
42 AIPN-Lu, Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie przeciwko Magierskiej, Szewczyk, Sie-
dleckiemu, sygn. 36/1, t. 1, k. 146.
43 AIPN-Lu, Spr. obiekt. krypt. „Ostrzegacz”. Była nielegalna organizacja młodzieżowa pod nazwą 
„Tajne Harcerstwo Polskie”. Streszczenie materiałów w sprawie „Ostrzegacz”. Sygn. 08/246, k. 5–16.
44 Armia Narodowa” działała też w Chodlu, we wsi pod Chodlem, w Chełmie i na terenie wojewódz-
twa zamojskiego.
45 Bogdan Rusinek, Zbigniew Szczurek, Konspiracyjne organizacje niepodległościowe działające na Po-
morzu Gdańskim w latach 1945–1955. W świetle akt byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku, 
(Gdańsk: Związek Byłych więźniów Politycznych Zarząd Główny, 1994), s. 166 [dalej cyt. Konspira-
cyjne organizacje niepodległościowe działające na Pomorzu].
46 Kraj” miał centrale w Warszawie oraz komórki w Katowicach, Poznaniu, Krośnie, Jaśle, Wrocławiu, 
Gdyni, Zamościu., Ziółek, Druga konspiracja niepodległościowa, s. 97.
47 Szerzej o Zenonie Sobota patrz: A. Zagórski, Sobota Zenon Tomasz, w: Małopolski słownik biogra-
fi czny uczestników działań niepodległościowych 1939–1956, t. 2, Kraków 1997, s. 132–136; Idem, Zenon 
Tomasz Sobota, „Studia Rzeszowskie” 1997, t. 4, s. 189–192; T. Balbus, „Człowiek, żołnierz, współpra-
cownik MBP”. Sprawa Zenona Soboty „Świdy” – czyli o poplątanych życiorysach ludzi podziemia”, 
Pamięć i Sprawiedliwość, 2004, nr 1(5), s. 299–331, [dalej cyt. Człowiek, żołnierz].
48 AIPN-Lu, Spr. obiekt. krypt. „Dywersanci”. Konspiracyjne Oddziały Skautingowe, sygn. 08/245, 
k. 13–22.
49 AIPN-Lu, Charakterystyka nr 126 nielegalnego związku pod nazwą „Pierwsza Trawnicka Drużyna 
Harcerska” działającego w latach 1950–1953 w b. powiecie Lublin (oprac. ppłk rez. K. Mirosław Lu-
blin 1987), sygn. 0136/213, k. 3–5.
50 Karta informacyjna o organizacji niepodległościowej Tajny Związek Harcerstwa Polskiego dzia-
łający w latach 1950–1953, maszynopis w zbiorach Archiwum Związku Więźniów Politycznych 
okresu komunistycznego 1939–1989 w Lublinie.
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51 Tamże.
52 W ten sposób działali spiskowcy w XIX w. Autorami tego sposobu konspiracji byli fi lareci. Filarec-
kie komórki nie były liczne (najwyżej 8 osób), zebrania odbywały się raz na dwa tygodnie. Człon-
kowie kółka znali tylko swych kolegów z komórki. Nie wolno było prowadzić żadnych notatek ani 
używać na zebraniach i w rozmowach takich słów jak: „grono”, „kółko”, „posiedzenie”. Spotkania 
nie były protokołowane, natomiast na początku każdego zebrania relacjonowano przebieg poprzed-
niego posiedzenia., Aleksander Kamiński, Polskie Związki Młodzieży (1804–1831) (Warszawa: b.w., 
1963), s. 463 [dalej cyt. Polskie Związki Młodzieży].
53 AIPN-Lu, Notatka informacyjna nr 143 dot. nielegalnej młodzieżowej organizacji harcerskiej bez 
nazwy typu „trójkowego”, zorganizowanej przez Krystynę Kucharzyk, działającej na terenie miasta 
Lublina w okresie luty 1950 – listopad 1951 (oprac. mjr rez.. Marian Stasiak, Lublin: 1987), sygn. 
0136/233, k.3.
54 Ziółek, Druga konspiracja niepodległościowa, s. 136. W raporcie specjalnym do naczelnika wydziału 
IV MBP w Warszawie czytamy, iż w Gimnazjum Unii Lubelskiej i Sióstr Urszulanek ujawniono gru-
py tajnego harcerstwa. W związku ze sprawą zatrzymano uczennice Gimnazjum Sióstr Urszulanek: 
Lucynę Niedobylską, Zofi ę Smolińską, Justynę Kielasińską, Teresę Nizińską, Annę Chrzanowską, 
Izę Pieretiatkowicz oraz uczennice Gimnazjum Unii Lubelskiej: Annę Kowalską i Krystynę Stefań-
ską. Według danych urzędu bezpieczeństwa uczennice stworzyły we wrześniu 1949 tajną organizacje 
o nazwie „Zastęp Harcerski”. Funkcję zastępowej pełniła Kielasińska, czołowej Smolińska, skarb-
niczką była Chrzanowska. Zebrania zaś odbywały się w szkole Sióstr Urszulanek. Zatrzymane osoby 
ze względu na młody wiek zostały zwolnione do domów. AIPN-Lu, Spr. obiekt. krypt. „Dywersan-
ci”. Raport specjalny naczelnika wydz. V WUBP w Lublinie do naczelnika wydz. IV dep. V MBP 
w Warszawie z 22 I 1950, sygn. 08/245, k. 14–15.
55 Ziółek, Druga konspiracja niepodległościowa, s. 97.
56 Informacje o ZEW autorka czerpała z pracy J. Kopińskiego, Konspiracja akowska i poakowska na 
terenie inspektoratu rejonowego „Radzyń Podlaski” w latach 1944–1956 (Biała Podlaska: Calamus, 1998), 
s. 196–197 [dalej cyt.: Konspiracja akowska i poakowska]. W materiałach udostępnionych autorce w lu-
belskim oddziale IPN nie znaleziono szerszych informacji na temat ZEW.
57 AIPN-Lu, Spr. obiekt. ZEW, sygn. 08/183, t. 1, k. 1–12.; Kopiński, Konspiracja akowska i poakowska, 
s. 196–197.
58 Kolejność stosowanych zwrotów była mocno skomplikowana. W organizacji trawnickiej, chcąc 
porozmawiać z kimś, kto był zajęty rozmową z drugą osobą, należało zadać pytanie: „Jakie masz 
jutro lekcje?”. Odzewem na takie pytanie miały być słowa: „Geografi ę i historię”, na co pytający 
oznajmiał: „Bo ja mam jutro pięć”. Dopiero po wymianie tych haseł młodzi konspiratorzy mogli 
bezpiecznie „na boku” omawiać sprawy organizacji. Hasło „Przynieś mi zeszyt rachunkowy” ozna-
czało: „Muszę przyjść do ciebie natychmiast”. Smalec używał go, gdy chciał wezwać do siebie które-
goś z harcerzy, AIPN-Lu, Spr. obiekt. Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska, sygn. 08/105, k. 84.
59 Tamże.
60 W Lublinie, w wąwozie za miasteczkiem akademickim odbywały się zbiórki „Zastępu Lubelskie-
go”. W szkole organizowano zbiórki „Armii Narodowej”. Do starej tradycji nawiązywali członkowie 
TZHP, organizując swoje spotkania w lesie, późnym wieczorem, przy ognisku „zapalonym od 
pierwszej zapałki”. Podczas zbiórek śpiewano pieśni patriotyczne, harcerskie, omawiano sytuację 
polityczną w Polsce i na świecie., tamże; Zob. też Paweł. Misior, „Cztery maszynopisy”, Tygodnik 
Powszechny, nr 21 (1997), s. 4.
61 Danuta Strzelecka, Wspomnienia, w: Ziółek, Druga konspiracja niepodległościowa, s. 202.
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62 Pisemna relacja Romana Śliwczyńskiego. Materiały w zbiorach Archiwum Związku Więźniów 
Politycznych Okresu Komunistycznego 1939–1989 w Lublinie.
63 Notatka z rozmowy z Mieczysławem Smalcem z 4 XII 2003 (W zbiorach autorki)
64 AIPN- Lu, Akta WSR w Lublinie przeciwko Gorajewskiemu Edwardowi i innym, sygn. 31/111, 
k. 167. Nieco krótszą ulotkę, lecz o równie mocnym zabarwieniu emocjonalnym napisała organi-
zacja ZEW: 
„Precz z komunizmem
Precz ze Stalinem i jego poplecznikami
My chcemy wolnej Polski.
Chłopie nie wstępuj do kołchozu”. 
Ziółek, Druga konspiracja niepodległościowa, s. 46. Kolportowaniem ulotek zajmowały się też: „Szara 
Brać”, BoN, „Szczerb”.
65 AIPN-Lu, Spr. obiekt., Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska, sygn. 08/105, k.31.
66 AIPN-Lu, Akta WSR w Lublinie przeciwko Smalcowi i ośmiu innym. Protokół z przesłuchania 
Jerzego Łuki z 27 VIII 1953, sygn. 31/325, t. 2, k. 5.
67 Tego typu działalność prowadziły:TZHP, „Armia Narodowa”, ZEW, „Kraj”, „Szara Brać”, BoN.
68 Balbus, Człowiek, żołnierz, s. 311–312; P. Lipiński, Nietoperz cicho śmignął, „Gazeta Wyborcza” 
5 I 1996, nr 1(149); K. Czubara, Niepokorni dwudziestoletni, Tygodnik Zamojski”, 13 I 1999; Idem, 
Śmierć harcerza. Z archiwum sądowego, Tygodnik Zamojski”, 13 I 1999.
69 Karta informacyjna..., maszynopis w zbiorach archiwum Związku Więźniów Politycznych Okre-
su Komunistycznego 1939–1989 w Lublinie.
70 AIPN-Lu, Charakterystyka nr 126, sygn. 0136/213, k. 9; Notatka z rozmowy z Czesławem Buja-
nowskim z 11 XII 2003 (w zbiorach autorki).
71 AIPN-Lu, Spr. obiekt. Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska, sygn. 08/105, k. 17.
72 Tego typu akcje przeprowadzały ZEW i TZHP.
73 AIPN-Lu, Spr. obiekt. Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska, 08/105, k. 10.
74 Karta informacyjna..., maszynopis w zbiorach Archiwum Związku Więźniów Politycznych Okre-
su Komunistycznego 1939–19889 w Lublinie; Sekcja zwłok zabitego sokisty Benedykta Panasiuka 
wykazała w jego ciele dwie rany postrzałowe oraz kilka ran kłutych klatki piersiowej. Jako przyczynę 
śmierci podano wykrwawienie, AIPN-Lu, Akta WSR w Lublinie, Protokół z oględzin zwłok, sygn. 
31/325, t. 1, k. 1.
75 Umiński, Stawialiśmy opór, s. 118.
76 Tamże.
77 AIPN-Lu, Spr. obiekt. Materiały dotyczące byłych członków..., sygn. 08/251, t. 1, k. 8–22.
78 W kwietniu tego samego roku próby wykolejenia tego pociągu dokonali konspiratorzy z Organiza-
cji „Kraj”. Pociąg miał opóźnienie i na rozkręcone tory wjechał enerdowski pociąg towarowy, Balbus, 
Człowiek, żołnierz, s. 311.
79 IPN-Lu, Spr. obiekt. ZEW, sygn. 08/183, t. 2, k. 8.
80 Relacja pisemna M. Dąbrowskiego i T. Wasilenki, w: Ziółek, Druga konspiracja niepodległościowa, 
s. 52.
81 AIPN-Lu, Spr. obiekt. ZEW, sygn. 08/183, t. 2, k. 1–8
82 AIPN-Lu, Akta WSR w Lublinie przeciwko Mieczysławowi Smalcowi i ośmiu innym, sygn. 31/325, 
t. 1, k. 166–167.
83 Członkowie „Szarej Braci” zbierali informacje o jednostkach MO i UB na terenie powiatu zamoj-
skiego.
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84 Pewne informacje na ten temat czerpał Smalec od swojego ciotecznego brata Edwarda Czernuszko 
majora Wojska Polskiego i dowódcy jednostki wojskowej w Płocku, AIPN-Lu, Spr. obiekt. Pierwsza 
Trawnicka Drużyna Harcerska, sygn. 08/105, k. 33. Nazwa akcji „Vis” oraz jej celem zaczerpnięto 
z działalności SzSz, które w czasie drugiej wojny światowej prowadziły akcję pod kryptonimem 
„WISS”, czyli Wywiad i Informacja Szarych Szeregów. Było to przede wszystkim zbieranie adresów 
volksdeutschów, jak też danych dotyczących stacjonujących wojsk, oddziałów żandarmerii i policji, 
wreszcie niezwykle cennych materiałów o ruchach wojsk na drogach i liniach kolejowych, a także 
stała obserwacja lotnisk i magazynów wojskowych., Jerzy Jarzębowski, Harcerze z Szarych Szeregów, 
(Warszawa, PWN, 1997), s. 33 [dalej cyt. Harcerze z Szarych Szeregów].
85 Karta informacyjna...,maszynopis w zbiorach Archiwum Związku Więźniów Politycznych Okre-
su Komunistycznego 1939–1989 w Lublinie.
86 Balbus, Człowiek, żołnierz, s. 311.
87 Tamże. 
88 AIPN-Lu, Spr. obiekt. Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska, sygn. 08/105, k.133.
89 Mirosław Piotrowski, „Metody działań operacyjnych organów bezpieczeństwa w PRL (Zarys za-
gadnienia)”, Jaworzniacy (wydanie specjalne), s. 12.
90 W udostępnionych autorce aktach brak informacji o tym, w jakich okolicznościach Tałaj ujawnił 
fakt istnienia grupy. W sprawie był przesłuchiwany, jednakże nie sądzono go. W 1954 próbował uciec 
za granicę, prawdopodobnie do Stanów Zjednoczonych. AIPN-Lu, Plan operacyjnych przedsię-
wzięć dotyczących K. Tałaja, sygn. 08/ 251, t. 1, k. 38–40.
91 AIPN-Lu, Spr. obiekt., Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska, sygn. 08/105, k. 7–15.
92 AIPN-Lu, Spr. obiekt. krypt. „Dywersanci”, sygn. 08/245, k. 2–4.
93 AIPN-Lu, Akta WSR przeciwko Gorajewskiemu Edwardowi i innym, sygn. 31/111, k. 167
94 AIPN-Lu, Akta śledcze przeciwko „Szarej Braci”. Streszczenie materiałów w sprawie krypt. „Spa-
dochroniarze”, sygn. 012/225, k. 173.
95 AIPN-Lu, Notatka informacyjna nr 133, sygn. 0136/221, k. 5. 
96 AIPN-Lu, Akta śledcze przeciwko „Szarej Braci”, sygn. 012/225, k. 174.
97 AIPN-Lu, Spr. obiekt., ZEW, sygn. 08/183, t. 1, k. 1.
98 Tamże, k. 3–5. W rozpracowaniu ZEW-u wykorzystano też doniesienia informatorów ps. „Mści-
wy” i „Andrzej”. AIPN-Lu, sygn. 08/251, t.1, k.110. Istnieje teza, że organizacja ZEW była sterowana 
przez funkcjonariuszy UB z Radzynia Podlaskiego. Wysuwa ją Jarosław Okopiński w książce, Kon-
spiracja akowska i poakowska, s. 197. Wg autora wątpliwości budzi wysokość wyroków, jakie zapadły 
w procesach członków grupy ZEW. W pierwszej rozprawie, która odbyła się 6 II 1953 przeciwko 
przywódcom organizacji: Marianowi Dąbrowskiemu, Zbigniewowi Tokarskiemu, Witoldowi Żylu-
kowi, Wiesławowi Tokarskiemu i Władysławowi Hryciukowi zapadły wyroki od 2 do 3 lat pobawienia 
wolności. W kolejnym procesie, w którym sądzono szeregowych członków grupy: Tomasza Wasilen-
kę, Franciszka Oleksiuka i Czesława Mączyńskiego orzeczono surowsze kary, po 4 lata więzienia, 
Ziółek, Druga konspiracja niepodległościowa, s. 143. Tezę o zainspirowaniu organizacji ZEW przez UB 
potwierdza też Danuta Strzelecka (działaczka „Trójek”): „ (...) podczas mojego pobytu na Zamku 
wpuszczono do celi 15-letnią Elżbietę Górską (należała do ZEW). Była w plażówkach i cienkiej 
kretonowej sukience, na bosych nogach miała tenisówki. Zabrano ją z plaży. Przebywała kilka dni 
w areszcie, przy ul. Chopina. Już to było na niej znać. Pochodziła z Międzyrzeca. Tamtejsze UB 
dopuściło się wielkiej prowokacji. Jako narzędzia użyto 18-letniego Witka Żyluka. Założył on or-
ganizację, skupiającą 25–30 osób, w tym trzy dziewczęta: 15-letnia Ela Górska, 16-letnia Wandzia 
Krajewska i trzeciej nie pamiętam. Dano im do ręki rewolwer, kazano zabić milicjanta (do czego 
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na szczęście nie doszło), kazano wysadzić „Mitropę” (pociąg Moskwa – Berlin) i dano im do ręki 
klucze francuskie do rozkręcania szyn. Po kilkunastu tygodniach całą grupę aresztowano i osadzono 
w więzieniu”, w: Ziółek, Druga konspiracja niepodległościowa, s. 221.
99 Biuro „B” utworzono w grudniu 1946 do zajmowania się kontrolą korespondencji, tzw. perlustracją 
korespondencji. Biuro weszło w skład Departamentu II MBP. Od 1955 zadania te przejęło wydzielone 
Biuro „W”. Odpowiednie komórki tego pionu powstawały także przy WUBP. Ścisłą kontrola objęto 
korespondencję „elementu podejrzanego”, fi gurującego w kartotekach UB. Technicznie biorąc pole-
gała ona na segregacji i otwieraniu wybranych listów. Jeśli okazał się, że zawierają istotne informacje, 
przesyłkę fotografowano. Następnie list wkładano do koperty i przesyłano do właściwego odbiorcy. 
Tylko niektóre bardzo ważne listy i materiały zatrzymywano w oryginale, Henryk Dominiczak, 
Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990 Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW (Warszawa: 
Bellona, 1997), s. 51 [dalej cyt. Organy bezpieczeństwa PRL ].
100 AIPN-Lu, Spr. obiekt., krypt. „Ostrzegacz”, sygn. 08/246, k. 7.
101 Według materiałów zgromadzonych w czasie rozpracowania nie aresztowano Jerzego Hengera, 
ponieważ nie znaleziono podczas rewizji u Zofi i Nowakowskiej, pisanych przez niego listów.
102 AIPN-Lu, Spr. obiekt., krypt. „Ostrzegacz”, sygn. 08/246, k. 16.  
103 AIPN-Lu, Notatka informacyjna nr 119 dotycząca nielegalnej organizacji pod nazwą – „Bojówka 
o Niepodległość” – organizowanej przez Żukowskiego Edwarda w okresie od jesieni 1946 do jesieni 
1947 na terenie miasta Lublina (oprac. kpt. rez. Garbarczyk Wiesław, Lublin 1986), sygn. 0136/198, 
k. 5–6.
104 Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL, s. 52.
105 Tamże, s. 52–53. Ze względu na młody wiek po przeprowadzeniu rozmowy profi laktycznej zwol-
niono kilku członków TZHP: Tomasza Giletę, Kazimierza Listosia, Kazimierza Szewczaka, Mieczy-
sława Waryszka i Lecha Mrugałę, z „Armii Narodowej” Zbigniewa Biegańskiego.
106 Większość organizacji wykryto w latach 1952–1953.
107 Jerzy Rak, Moje przeżycia w latach 1952–1953, w: Ziółek, Druga konspiracja niepodległościowa, 
s. 197. 
108 Tamże, s. 213.
109 Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL, s. 56.
110 Marek Kielasiński, Raport o zabijaniu. Zbrodnie sądów wojskowych na Zamku w Lublinie, (Lublin: 
Test, 1997), s. 326 [dalej cyt. Raport o zabijaniu].
111 Za inspiratorki organizacji THP założonej przez Krystynę Kucharzyk i Cezarego Siedleckiego 
uznano Małgorzatę Szewczyk i Danutę Magierską. Wyrokiem WSR w Lublinie zostały skazane: Ma-
gierska na 10 lat, zaś Szewczyk na 8 lat więzienia. 30 IX 1953 Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie 
zmienił wyrok odpowiednio na 8 i 6 lat pozbawienia wolności. 11 II 1954 decyzją Rady Państwa 
zostały ułaskawione, zaś 15 II t.r. wyszły na wolność. AIPN-Lu, Akta WSR w Lublinie przeciwko 
Magierskiej, Siedleckiemu i Szewczyk, sygn. 31/1, k. 312–370. 
112 AIPN-Lu, Wniosek na odbycie sprawy pokazowej przeciwko członkom nielegalnej organizacji, 
która dokonała morderstwa strażnika SOK, sygn. 08/1005, k. 135.
113 Tamże.
114 Czesław Ostrowski, Przebieg wydarzeń związanych z aresztowaniem i więzieniem, w: Ziółek, 
Druga konspiracja niepodległościowa, s. 191.
115 Roman Śliwczyński, Pytania i odpowiedzi, w: Ziółek, Druga konspiracja niepodległościowa, s. 228.
116 AIPN-Lu, Akta śledcze Smalec i inni, sygn. 011/635, t. 5, k. 229–232, 241–245. W jednym z do-
niesień czytamy: „Smalec M. po ostatnich przesłuchaniach w rozmowie na temat jego sprawy wy-
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raził się w ten sposób: »zakończenie śledztwa zależne jest ostatecznie tylko od niego«. W dalszych 
słowach dawał do zrozumienia, że gdyby powiedział wszystko co wie to śledztwo by zostało zakoń-
czone i jego akt oskarżenia był by straszniejszy od ostatnio otrzymanego przez ks. Stanczaka. Dalej 
mówił, że wszystkie wiadomości jakie zbierał wspólnie z podległymi sobie członkami bandy były 
ewidencjonowane, miał je zamiar przekazać za granicę. Nie mógł tylko nawiązać z zagranicą kontak-
tu. Smalec jest niepoprawnym człowiekiem, wychwala wszystko co wrogie Państwu Ludowemu i jed-
nocześnie szkaluje Władze Bezpieczeństwa. Oczekuje zmiany ustroju i twierdzi, że on by wówczas 
funkcjonariuszy U.B. trzymał w celi aresztu zadając tortury”. (Tekst przytoczono w oryginale)
117 Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL, s. 58–59.
118 Tamże, 63–64.
119 Ziółek, Druga konspiracja niepodległościowa, s. 133.
120 Tamże, s. 135.
121 Jakubowski, Tropami harcerskiej konspiracji, s. 53.
122 Zdzisław Kowalski, Jan A. Sil, Więzienie na Zamku Lubelskim (Lublin: Muzeum Lubelskie, 1991), 
s. 12 [dalej cyt. Więzienie na Zamku].
123 Tamże, s. 16. Obiekt przeznaczony był dla 700 osób. Podczas okupacji Niemcy stłaczali w nim 
przeciętnie od 2 do 2,5 tys. więźniów. Tyle samo przetrzymywano w latach powojennych. Warun-
ki bytowe były znacznie gorsze ze względu na modyfi kacje budynku przeprowadzone przez UB. 
W miejsce oddziału IV, pełniącego w czasie okupacji rolę zwykłego oddziału więziennego, stworzono 
8 cel pojedynczych: 5 dużych i 3 małe. Stanowiły one oddział śledczo-karny, tzw. basztę. 
124 Roman Śliwczyński, Pytania, w: Ziółek, Druga konspiracja niepodległościowa, s. 228.
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Bezpieka

Bogusław Kopka

 Za kulisami warszawskiej bezpieki 
  1955–1956 

Wydawałoby się, że sprawa dotyczy tylko pieniędzy. Chodzi o starszego 
człowieka, emerytowanego prokuratora, któremu niesłusznie – według jego opinii 
– odebrano ekstraświadczenie emerytalne. Dzisiaj pobiera on zwykłą, „zusowską” 
emeryturę. W 1999 r., kiedy przechodził w stan spoczynku, prokurator generalny 
cofnął mu już przyznane świadczenie. Jako powód decyzji podał służbę prokura-
tora w stalinowskim UB w latach 1955–1956, a konkretnie w Sekcji VI Wydziału 
III Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie na stanowisku referenta, 
a następnie ofi cera operacyjnego. Według polskiego prawa specjalne uposażenie 
emerytalne nie należy się sędziom i prokuratorom, „którzy w latach 1944–1956 
byli zatrudnieni, pełnili służbę lub funkcję w strukturach Urzędów Bezpieczeń-
stwa, Służby Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, a także w nadzorujących je 
komórkach jednostek zwierzchnich, związanych ze stosowaniem represji wobec 
osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego”1. 
„Poszkodowany” prokurator-emeryt twierdził, że trafi ł do pracy w UB prosto po 
studiach prawniczych z nakazu pracy (jak się później okazało – z teczki personalnej 
– na własne życzenie). Natomiast w samym urzędzie bezpieczeństwa zajmował się 
tylko zabezpieczaniem porządku podczas imprez sportowych, ochroną delegacji 
zagranicznych oraz pociągów. Nigdy, jak mówił, nikogo nie zwalczał z powodów 
politycznych czy klasowych. Na dowód swoich twierdzeń przywołał zeznania daw-
nych przełożonych z resortu, którzy potwierdzili jego wersję wydarzeń sprzed pół 
wieku. Jednak kolejni prokuratorzy generalni niezmiennie podtrzymywali w mocy 
pierwotną decyzję. W końcu sprawa trafi ła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
który nieoczekiwanie zmienił tryb postępowania z cywilnego na karny. W praktyce 
oznaczało to, że to prokurator, a nie strona pozywająca ma przedstawić konkretne 
dowody świadczące o tym, że dana osoba – tutaj funkcjonariusz UB – wykonywała 
zadania związane „ze zwalczaniem organizacji oraz osób działających na rzecz su-
werenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”.

Czym tak naprawdę zajmowali się pracownicy wydziału trzeciego warszaw-
skiego urzędu bezpieczeństwa w latach tzw. odwilży, traktuje prezentowana poniżej 
opinia. Opinię biegłego z zakresu historii (bo tak formalnie brzmi tytuł dokumen-
tu) sporządziłem w kwietniu 2006 r. na prośbę jednego z prokuratorów prokuratury 
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apelacyjnej, który prowadzi z upoważnienia prokuratora generalnego omawianą 
sprawę. Podstawowym celem opinii było ukazanie prawdziwych mechanizmów, 
jakimi rządziła się praca operacyjna ówczesnej bezpieki, na przykładzie terenowego 
UB. Napisałem ją na podstawie analizy dokumentów Komitetu ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego z lat 1954–1956, przechowywanych w archiwum Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Warszawie (Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN) oraz 
literatury przedmiotu2.

  Opinia biegłego

Przedmiotem opinii jest udzielenie odpowiedzi na zadane przez prokurato-
ra prokuratury apelacyjnej zapytania w następujących kwestiach:

1) Jakie konkretnie zadania w okresie 1955–1956 wykonywała Sekcja VI Wy-
działu III Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego m.st. Warszawy i czy wśród tych 
zadań znajdowały się działania nieoperacyjne mające na celu zabezpieczenie imprez 
państwowych, ochronę ważnych gości, pociągów specjalnego znaczenia itp.?

2) Czy, mając na uwadze charakter, strukturę oraz zakres zadań tej komór-
ki organizacyjnej, zatrudniony w niej na stanowisku referenta, a następnie ofi cera 
operacyjnego funkcjonariusz mógł wykonywać wyłącznie inne czynności niż wy-
nikające z zakresu jej zadań, nie związane bezpośrednio lub choćby pośrednio ze 
zwalczaniem organizacji oraz osób działających na rzecz suwerenności i niepodle-
głości Rzeczypospolitej Polskiej (np. wymienione w pyt. 1 czynności o charakterze 
zabezpieczającym)?

W świetle zebranego materiału dowodowego: dokumentów Komitetu ds. 
Bezpieczeństwa Publicznego 1954–1956 oraz literatury tematu należy stwierdzić, 
co następuje:

Ad. 1) W latach 1955–1956 Sekcja VI Wydziału III Urzędu ds. Bezpieczeń-
stwa Publicznego m.st. Warszawy zajmowała się pracą operacyjną – kontrwywia-
dowczą w instytucjach naukowych, kulturalnych, wydawniczych, w prasie i radiu, 
w służbie zdrowia i opiece społecznej, w organizacjach i stowarzyszeniach społecz-
nych, ochroną delegacji naukowych i artystycznych wyjeżdżających do państw ka-
pitalistycznych. Cały wydział trzeci jako jednostka operacyjna stanowił część tzw. 
pionu trzeciego resortu bp3, z Departamentem III Komitetu ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego na czele. Owa działalność kontrwywiadowcza prowadzona na terenie 
miasta stołecznego Warszawy, podobnie jak w całym „pionie trzecim” resortu bp, 
polegała na zwalczaniu wszelkich działań antypaństwowych, czyli takich, które go-
dziły w ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
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W latach stalinowskich, tj. 1944–1956, ustrój PRL opierał się na wzorcach 
sowieckich. Władzę sprawowała z nadania sowieckiego partia komunistyczna, naj-
pierw Polska Partia Robotnicza, a później Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. 
Obowiązywał kult Stalina i pierwszego sekretarza KC PZPR Bolesława Bieruta 
(kult jednostki). Ważnym narzędziem sprawowania władzy było zastraszanie spo-
łeczeństwa. Możemy tu mówić o masowym terrorze, o czym najlepiej świadczy 
fakt, że liczba więźniów politycznych, tzw. antypaństwowych, w całym okresie 
stalinowskim wynosiła ponad 300 tysięcy osób; na najwyższy wyrok kary, na śmierć 
przez powieszenie lub rozstrzelanie, skazano przeszło 8 tysięcy osób, wykonano 
zapewne 4 tysiące wyroków w latach stalinowskich. I nie zmieniła tego stanu rzeczy 
nawet śmierć Stalina w marcu 1953 r. W latach tzw. odwilży (1954–1956) nadal prze-
trzymywano w więzieniach i obozach pracy przymusowej ponad 100 tysięcy „wro-
gów ludu”, potajemnie wykonywano wyroki śmierci. Obowiązywała powszechna 
inwigilacja ludzi, kontrola prywatnej korespondencji (bezprawna, wbrew zapisom 
obowiązującej konstytucji lipcowej z 1952 r.), cenzura, zakaz strajków, zrzeszania 
się w wolne związki zawodowe, stowarzyszenia czy towarzystwa naukowe. Idee nie-
podległościowe zostały zrównane z faszyzmem, tym samym każdy, kto działał (lub 
mógł działać) na rzecz suwerenności i niepodległości państwa polskiego uznawany 
był za wroga władzy ludowej4.

Wszelkiego typu postawy niepodległościowe wśród obywateli były zwalcza-
ne przez organa resortu bp (w latach 1954–1956 Komitet ds. Bezpieczeństwa Pu-
blicznego i podległe mu jednostki operacyjne i śledcze). Według najnowszych usta-
leń historyków, w latach 1944–1956 różnorodnym szykanom i represjom podlegało 
w Polsce co najmniej 6 milionów osób, a zatem co trzeci dorosły obywatel kraju był 
przynajmniej „przedmiotem aktywnego zainteresowania” aparatu bezpieczeństwa, 
inwigilowany lub aresztowany, przetrzymywany w ośrodku odosobnienia (więzie-
nie lub obóz pracy). Zakres inwigilacji osób i środowisk był zależny od rozumienia 
pojęcia przestępstwa politycznego, do którego zaliczano nie tylko zbrodnie stanu, 
ale także opowiadanie dowcipów politycznych, uprawianie szeptanej propagandy, 
zwanej też szeptanką, czy słuchanie Radia Wolna Europa, a nawet nie ujawnienie 
informacji o wrogiej działalności (np. członka najbliższej rodziny)5.

Sekcja VI, jak i wszystkie pozostałe sekcje wchodzące w skład Wydziału III 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego m.st. Warszawy, była jednostką operacyjną 
resortu bp. Podstawową metodą pracy jednostki operacyjnej resortu bp była p ra c a 
o p e ra c y j n a, którą można krótko zdefi niować jako działania funkcjonariuszy 
urzędu bezpieczeństwa, polegające na zdobywaniu i analizowaniu informacji 
o osobach, zdarzeniach i zagadnieniach, mające na celu zapobieganie, wykrywanie 
i zwalczanie „wrogiej działalności”, a za taką uważano wówczas przynależność do 
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konspiracji niepodległościowej, organizowanie i uczestniczenie w strajkach, pro-
dukcję i kolportaż druków bez zgody cenzury6, wspomnianą „szeptankę”, sabotaż 
gospodarczy. Tajnej obserwacji resortu bp poddane zostały również osoby dobro-
wolnie powracające z emigracji do kraju7.

Wymienione w zapytaniu „zabezpieczenie imprez państwowych, ochrona 
ważnych gości, pociągów specjalnego znaczenia itp.” miały charakter operacyjny. 
Stąd w języku zawodowym funkcjonariuszy bp mówiono o  z a b e z p i e c z e n i u 
o p e ra c y j n y m. Zwykłym zabezpieczeniem, tj. zabezpieczeniem porządku pu-
blicznego zajmowała się Milicja Obywatelska, funkcjonująca w innym resorcie 
– Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Ad. 2) Mając na uwadze charakter, strukturę i zadania wykonywane przez 
Sekcję VI Wydziału III Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego m.st. Warszawy 
w latach 1955–1956 oraz cały wydział III stołecznego urzędu ds. bp, należy stwier-
dzić, że zatrudniony w niej na stanowisku referenta, a następnie ofi cera operacyjne-
go funkcjonariusz nie mógł wykonywać wyłącznie innych czynności niż wynikające 
z zakresu jej zadań, niezwiązanych bezpośrednio lub choćby pośrednio ze zwalcza-
niem organizacji oraz osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej (np. zwykłych czynności o charakterze porządkowym).

   Uzasadnienie

Zakres pracy Sekcji VI Wydziału III Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publiczne-
go określał dokument opatrzony gryfem „Ściśle Tajne”, zatytułowany Zakres pracy 
wydziałów III wojewódzkich urzędów do spraw bezpieczeństwa publicznego8. W omawia-
nym przypadku Wydział III Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego m.st. Warsza-
wy odpowiadał statusowi wydziału III wojewódzkiego urzędu bp.

Według tego dokumentu wydziały III wojewódzkich urzędów ds. bp dzie-
liły się na siedem jednostek operacyjnych – sekcji. Na stronie czwartej podano do-
kładny zakres prac Sekcji VI:

Rozpracowuje, zwalcza i przecina destrukcyjną działalność agentów 
wywiadów imperialistycznych i innych wrogich elementów usado-
wionych w instytucjach naukowych, kulturalnych i artystycznych, 
w wydawnictwach, w prasie, radiu, w aparacie zdrowia, opieki spo-
łecznej, w stowarzyszeniach i organizacjach. Organizuje na zlecenie 
i pod kierownictwem Departamentu III9 przedsięwzięcia kontrwywia-
dowcze dla ochrony przed penetracją imperialistycznych wywiadów 
i reakcyjnych ośrodków emigracyjnych, delegacji naukowych, kultu-
ralnych, oświatowych – wyjeżdżających do krajów kapitalistycznych.
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Na samym wstępie przytaczanego dokumentu podano szczegółowy ka-
talog zadań, jakimi mają w swojej pracy operacyjnej kierować się funkcjonariusze 
wydziałów III wojewódzkich urzędów ds. bp, czyli także i funkcjonariusze sek-
cji VI (w praktyce dnia codziennego centrala, czyli Departament III KdsBP, rozliczał 
z pracy operacyjnej w terenie cały wydział, a nie poszczególne, kilkuosobowe sekcje, 
które były z perspektywy centrali zbyt małymi jednostkami, aby bezpośrednio 
kierować do nich wytyczne). Co więcej, w drugim punkcie dokumentu (II.) wymie-
niono rodzaje technik operacyjnych, jakimi mieli kierować się w pracy operacyjnej 
pracownicy merytoryczni terenowych urzędów bp. Do zadań wydziałów trzecich 
WUBP należała:

1. Walka ze zorganizowaną destrukcyjną działalnością czynnych 
w kraju resztek podziemia reakcyjnego i próbami tworzenia wrogich 
nielegalnych organizacji.
2. Walka z terrorem i bandytyzmem politycznym, uprawianym bądź 
przez samodzielnie działające resztki band, bądź przez elementy 
bandyckie związane, szczególnie na wsi, z podziemiem reakcyjnym 
i walka z indywidualnym terrorem.
3. Walka z wrogą działalnością uprawianą przez niemieckie elementy 
rewizjonistyczne wśród ludności autochtonicznej na Ziemiach Za-
chodnich i skierowaną przeciw państwowości polskiej i ustrojowi.
4. Wyjawianie i paraliżowanie destrukcyjnej i wywiadowczej dzia-
łalności agentów wywiadów kapitalistycznych i innych wrogich 
elementów usadowionych w instytucjach naukowych, kulturalnych 
i artystycznych, wywiadowczych, w aparacie zdrowia, opieki społecz-
nej i w aparacie administracyjnym.
5. Uogólnienie pracy w dziedzinie walki z destrukcyjną działalnością 
podziemia, którą na swoich odcinkach pracy prowadzą inne jednostki 
Wojewódzkich Urzędów w niezbędnych wypadkach przeprowadza-
nie wspólnych przedsięwzięć w poszczególnych sprawach.
II.
Dla wykonania postawionych zadań W y d z i a ł y  I I I  i Powiatowe 
Urzędy we r bu j ą  i  p o s ł u g u j ą  s i ę  a g e nt u r ą  i  p r z e p row a -
d z a j ą  i n ne  p r z e d s i ę w z i ę c i a  o p e ra c y j ne  [podkr. – B.K.] 
w celu:
a) wykrycia i rozpracowania ośrodków kierowniczych i organizacji 
oraz grup działających w terenie, udzielenie pomocy Departamento-
wi III w rozpracowywaniu ważniejszych organizacji i grup mających 
znaczenie centralne, rozpracowania i agenturalnej obserwacji ideolo-
gicznych przywódców i kierowniczych aktywistów wywodzących 
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się z burżuazyjnych formacji politycznych, okupacyjnych, powojen-
nych, a także i przedwojennych – AK-owsko-sanacyjnych, NSZ-en-
decko-klerykalnych, PSL-owskich, WRN-owskich, trockistowskich, 
syjonistycznych;
b) wykrycia i rozpracowania kierowniczych ośrodków nielegalnych 
wrogich organizacji i grup rewizjonistycznych działających w terenie, 
udzielenie pomocy Departamentowi III w rozpracowaniu kierowni-
czych ośrodków i najważniejszych nielegalnych organizacji rewizjo-
nistycznych działających na Ziemiach Zachodnich;
c) wykrywania i przecinania przestępczej działalności band politycz-
nych i terrorystów;
d) wyjawiania i przecinania destrukcyjnej działalności agentów 
wywiadów imperialistycznych i innych wrogich elementów usado-
wionych w aparacie nauki, oświaty, sztuki i w aparacie administracji 
państwowej;
e) poszukiwania i ustalania sprawców, autorów i kolporterów wrogich 
wydawnictw, ulotek i anonimów.
Wydziały III sprawują kontrolę nad pracą P[owiatowych] U[rzędów] 
B[ezpieczeństwa] P[ublicznego] w zakresie swojej działalności i udzie-
lają im faktycznej pomocy w realizacji wytycznych i zadań.

Potwierdzenie, że instrukcja była realizowana znajdujemy w innych źród-
łach – sprawozdaniach z pracy operacyjnej urzędów bp.

W sprawozdaniu kierownika Sekcji VI Wydziału III Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego m.st. Warszawy dla naczelnika Wydziału VI Departamentu III Komite-
tu ds. Bezpieczeństwa Publicznego z 5 lutego 1955 r. dotyczącym działalności Sekcji 
VI Wydziału III UdsBP m.st. Warszawy za miesiąc styczeń 1955 r.10 otrzymujemy 
garść informacji o pracy operacyjnej sekcji.

W pierwszej kolejności wykazywano w sprawozdaniu dane liczbowe dotyczą-
ce stanu agentury11, która odnotowana była w ewidencji operacyjnej jednostki aparatu 
bp (tutaj sekcji), zmian w sieci agenturalnej, pracy z agenturalną i spotkań kontrolnych. 
W drugiej części sprawozdania analizowano konkretne sprawy. W danych staty-
stycznych w punkcie odnoszącym się do stanu agentury odnotowano w ewidencji 
operacyjnej sekcji: 9 rezydentów12, 8 agentów13, 58 informatorów14 i 9 kandydatów na 
informatora. Tabele z danymi statystycznymi podano w porządku według zagadnień: 
Podziemie młodzieżowe; Związek Harcerstwa Polskiego; Sport i Akademie Wycho-
wania Fizycznego, Nauczycielstwo oraz Liga Przyjaciół Żołnierza. W części opisowej 
sprawozdania zwraca uwagę sprawa „Ulotka”, gdzie najlepiej widać, jakimi sprawami 
zajmowali się na co dzień funkcjonariusze Sekcji VI Wydziału III Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego m.st. Warszawy. Czytamy tam:
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W grudniu 1953 r. została przez nas zlikwidowana grupa młodzieżo-
wa z terenu szkoły T[owarzystwa] P[rzyjaciół] D[zieci] nr 1 przy ul. 
Felińskiego 15, która między innymi planowała ucieczkę zagranicę. 
Członkowie tej grupy w skład której wchodzili Andrzejewski Jerzy, 
Jędrzejczak Jerzy, Dobrzański i inni mieli należeć do nielegalnej 
organizacji pod nazwą AK „Łosie”, drukować i rozrzucać wrogie 
ulotki i posiadać broń palną (pistolet). Przesłuchani na powyższą 
okoliczność (wszyscy) w 1953 r. przyznali się do posiadania broni, nie 
przyznając się do przynależności do nielegalnej organizacji i rozrzu-
cania ulotek. Ze względu na młody wiek wszyscy po przesłuchaniu 
zostali zwolnieni. Pistolet marki parabellum – uszkodzony – został 
skonfi skowany.
W miesiącu sprawozdawczym został przesłuchany w charakterze 
świadka Dąbrowski Krzysztof – lat 19, który zeznał, że w listopa-
dzie lub grudniu 1953 widział j a k  A n d r z e j e w s k i  [tu i dalej 
odręczne podkr. w dokumencie – B.K.] Jerzy r ę c z n ą  d r u k a re n k ą 
d r u kow a ł  u l o t k i  o  w ro g i e j  t re ś c i ,  k t ó re  p o d p i s y w a ł 
„ Po d z i e m n a  O r g a n i z a c j a  A K”. Dalej zeznaje D ą b row s k i, 
że słyszał od Jędrzejczaka o ukazaniu się wrogiego plakatu na murze 
klasztoru oo. Marianów w związku ze śmiercią Józefa Stalina. Po 
kilku dniach Andrzejewski powiedział Dąbrowskiemu, że on (tj. An-
drzejewski) był jednym z autorów tego plakatu.

We wnioskach końcowych napisano, że, „Celem wyjaśnienia sprawy ulo-
tek i nielegalnej organizacji AK »Łosia« nawiązano w sprawie kontakt poufny15. 
Poza tym zostanie opracowany plan zmierzający do potwierdzenia zeznań Dą-
browskiego”.

Wypada w tym miejscu zaznaczyć, że za udział w konspiracji niepodle-
głościowej (według prawodawstwa ludowego – nielegalnym związku zbrojnym) 
oraz nielegalne posiadanie broni lub materiałów wybuchowych groziła w PRL kara 
śmierci16. Więzieniem groziły zaś publiczne rozpowszechnianie wiadomości na 
szkodę państwa, publiczne nawoływanie do czynów przeciwko jedności sojuszni-
czej ze Związkiem Sowieckim17.

W sprawach organizacyjnych w sprawozdaniu kierownik Sekcji VI Wydzia-
łu III UBP m.st. Warszawy napisał:

W miesiącu styczniu 1955 r. pracownicy Sekcji VI poświęcili znaczną 
część czasu nad analizą spraw pod kątem przydatności operacyjnej. 
W wyniku analizy około 30 spraw nienadających się do prowadzenia 
przez aparat ds. bp z powodu braku podstaw skierowano do archiwum 
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lub przesłano do MO. Analiza spraw będących w Sekcji przewidziana 
jest na dłuższy okres.

Z kolei w notatce dotyczącej stanu pracy Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa 
Publicznego m.st. Warszawy z 11 października 1955 r.18 w punkcie mówiącym 
o ulotkach czytamy:

Na 6 wypadków kolportażu ulotek (11 sztuk), 3 wypadki zanotowa-
no w kwietniu br. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Ulotki te 
rozrzucone zostały na Uniwersytecie Warszawskim 3-krotnie (w dniu 
5 i 6 kwietnia br. 5 sztuk i w dniu 14 kwietnia 2 sztuki). Wykonane 
one były odręcznie ołówkiem, o treści antypaństwowej z podpisem 
„Klub Wolnej Polski”. W wyniku rozpracowania agent[uralno]-śle-
d[czego] w dniu 18.8.br. Wydział III aresztował studenta III roku 
fi lologii UW Lenartowicz Zbigniew, lat 25, pochodzenie inteligencja 
pracująca, kandydat PZPR, podejrzanego o sporządzenie i kolportaż 
wym[ienionych] ulotek. Podczas rewizji w mieszkaniu Lenartowicza 
znaleziono artykuły szkalujące ustrój PRL. W toku śledztwa areszto-
wany przyznał się do kolportażu ulotek. Współautorów nie ustalono. 
Śledztwo zostało zakończone i w najbliższym czasie odbędzie się 
rozprawa sądowa.

W sprawie anonimów ustalono, że „W kwietniu do redakcji Życia Warszawy 
i redaktora Ekspresu Wieczornego nadesłane zostały 3 wrogie anonimy o treści anty-
radzieckiej szkalujące zamieszczone w prasie artykuły”. Wydział III Urzędu ds. BP 
m.st. Warszawy został wyróżniony jako jednostka, która posiada na swoim koncie 
najwięcej spraw aktywnych, czyli aktywnych rozpracowań „wrogiej działalności” 
osoby lub grupy osób (20 na 37 wszystkich rozpracowań aktywnych w urzędzie)19.

Do tzw. spraw aktywnego rozpracowania zaliczano: szpiegostwo na rzecz 
krajów imperialistycznych, terror, sabotaż, udział w reakcyjnym podziemiu, wro-
gą działalność kleru, współpracę z „dwójką”20, wrogą propagandę, współpracę 
z okupantem (choć jak wcześniej wspomniałem, w PRL, zwłaszcza w okresie stali-
nowskim 1944–1956, idee niepodległościowe zostały przez władze komunistyczne 
zrównane z faszyzmem, stąd AK czy NSZ uznawano za jednostki kolaborujące 
z hitlerowskim okupantem).

W sprawozdaniu z pracy operacyjnej Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Pu-
blicznego m.st. Warszawy za okres od 1 października do 31 grudnia 1955 r. zastępcy 
kierownika Urzędu ds. BP m.st. Warszawy do przewodniczącego KdsBP z 10 stycz-
nia 1956 r.21 poddano ocenie wewnętrznej dotychczasowe wyniki pracy wszystkich 
jednostek operacyjnych urzędu, w tym i wydziału trzeciego:
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W dniu 30.12.[19]55 r. zorganizowana została narada służbowa 
z udziałem naczelników w y d z i a ł ó w  o p e ra c y j n y c h ,  k i e -
row n i k ó w  s e k c j i  i  d e l e g at u r  [podkr. – B.K.], która poświę-
cona była przeniesieniu wytycznych z narady centralnej oraz ocenie 
przebiegu wykonania Instrukcji 03 i 04/5522 i wyników w pracy za rok 
1955. Na naradzie obecny był tow. Paszkowski [sekretarz Komitetu ds. 
Bezpieczeństwa Publicznego – B.K.].
Realizacja wniosków ujętych w poprzednim sprawozdaniu została 
wykonana w następującym zakresie:
1) Zagadnienie spraw agenturalno-śledczych i agenturalno-poszu-
kiwawczych w sensie ich uaktywnienia, oraz zagadnienie podnie-
sienia dyscypliny i poziomu pracy z siecią omówiono na odprawie 
z naczelnikami wydziałów, kierownikami delegatur i sekcji. W celu 
uaktywnienia 5 spraw agenturalno-śledczych dot. ulotek, powołano 
wymienioną już uprzednio grupę operacyjną.
2) Z liczby 98 spraw agenturalnego sprawdzenia23, których termin wy-
jaśnienia upłynął w ubiegłym kwartale, 42 sprawy przekwalifi kowano 
na inne formy rozpracowań bądź też zaniechano dalszego prowadze-
nia, a w 56 sprawach przedłużono okres wyjaśnienia.
3) Poczyniono pewne postępy celem lepszego rozeznania fi rm zagra-
nicznych przez uzyskanie 2-ch nowych jednostek sieci, natomiast 
w rozeznaniu obcokrajowców pozostającym na stałym pobycie istot-
nych wyników nie uzyskano. Nieznaczne wyniki uzyskano również 
w rozeznaniu elementu podlegającego ewidencji operacyjnej zatrud-
nionego na obiektach specjalnych i kluczowych oraz działalności 
kleru i aktywu przykościelnego.

Nieco dalej czytamy o wysuniętych przez zastępcę kierownika UdsBP m.st. 
Warszawy wnioskach w celu „możliwie szybkiej likwidacji braków, jakie jeszcze 
istnieją na odcinku realizacji wytycznych Uchwały Komitetu [ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego z 11 marca 1955 r. wraz z załącznikami, instrukcją nr 03/55 i 04/55 
– B.K.] oraz podniesienia aktywności i poziomu pracy operacyjnej”:

1) W dalszym ciągu koncentrować uwagę na u a k t y w n i e n i e  s p raw 
a k t y w n y c h  f o r m  ro z p ra c owa n i a  i  a ge nt u ra l ne go  s p raw -
d z e n i a  [podkr. – B.K.] drogą wprowadzenia nowej agentury i pełniej-
szego jej wykorzystania przez bardziej systematyczną kontrolę pracy.
2) Zwrócić uwagę na dalsze rozeznanie obcokrajowców przebywa-
jących na stałym pobycie i wrogiego elementu przede wszystkim za-
trudnionego na obiektach specjalnych i kluczowych oraz działalności 
kurii, kleru dołowego oraz aktywniejszych zakonów.
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3) Drogą systematycznie przeprowadzanej analizy posiadanej sieci 
zwiększyć wszechstronne wykorzystanie możliwości poszczególnych 
jednostek w kierunku sygnalizowania o wszelkich faktach, zjawiskach 
i osobach interesujących Urząd [ds. BP – B.K.] oraz wyjaśnienia szko-
dliwych przejawów mogących być rezultatem wrogiej działalności.
4) Zwrócić uwagę na właściwą kwalifi kację sieci. Informatorów posia-
dających kwalifi kacje agenta przesuwać do właściwej kategorii.
5) W związku ze wzrostem napadów bandyckich24 na terenie miasta 
Warszawy poświęcić temu zagadnieniu więcej uwagi, ponieważ do-
tychczas nastawialiśmy się na wykrycie sprawców wrogich ulotek. 
Wykorzystać do tego agenturę oraz werbować wśród elementów 
bandyckich.

Przywołana uchwała Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego z 11 mar ca 
1955 r. o zasadach pracy z agenturą, prowadzeniu rozpracowań agenturalnych i ewi-
dencji operacyjnej zabraniała funkcjonariuszom resortu bp „bezcelowego werbun-
ku informatorów dla mechanicznego »nasadzania« sieci wśród byłych uczestników 
zlikwidowanych i rozwiązanych reakcyjnych partii politycznych i organizacji (tzw. 
środowisk), jak również dla »ogólnego zabezpieczenia« lub »pokrycia« siecią wszyst-
kich obiektów gospodarki narodowej i osiedli mieszkalnych”25. Dla „wykrywania, 
zapobiegania i likwidowania w porę zbrodniczej działalności wroga” uchwała na-
kazywała stosować „ f o r m y  a k t y w ne g o  ro z p ra c ow a n i a  a g e nt u ra l ne g o 
s p ra w y :  a g e nt u ra l ne  g r u p owe ,  a g e nt u ra l ne  n a  o s o b ę ,  a g e nt u ra l n o -
- ś l e d c z e  i  a g e nt u ra l n o - p o s z u k i w a w c z e  [wytłuszczenie w dokumencie 
– B.K.]. Sprawy te zakłada się na podstawie sprawdzonych i wiarygodnych agentu-
ralnych, śledczych, operacyjnych lub ofi cjalnych danych o wrogich zamierzeniach 
i działaniach konkretnych osób lub o dokonaniu antypaństwowego aktu przestęp-
stwa”26. Jako załączniki do uchwały dołączono dwie instrukcje nr 03/55 i 04/55, 
które szczegółowo regulowały pracę jednostek operacyjnych resortu bp27.

Zgodnie z przyjętymi przez kierownictwo KdsBP i partię28 zaleceniami 
jednostki operacyjne resortu bp w terminie do dnia 30 kwietnia 1955 r. winny: 
„a) oczyścić całą sieć agenturalną, eliminując z niej dwulicowców, dezinformatorów, 
prowokatorów i zdekonspirowanych, b) zakończyć pracę nad rozpatrzeniem rozpra-
cowań agenturalnych wszczętych bezpodstawnie lub na podstawie prowokacyjnych 
materiałów, jak również spraw niewchodzących w zakres kompetencji organów 
bezpieczeństwa publicznego”29.

Kolejne sprawozdania z pracy operacyjnej Urzędu ds. Bezpieczeństwa Pu-
blicznego m.st. Warszawy za 1956 r. rejestrują – podobnie jak w roku poprzednim 
– wyniki działań podejmowanych przez funkcjonariuszy wydziału III tegoż urzę-
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du. Praca wydziału głównie skupiała się na zwalczaniu wszelkich przejawów tzw. 
propagandy pisanej godzącej w ustrój PRL i związek sojusznicy Polski Ludowej ze 
Związkiem Sowieckim. Wykrywanie autorów antypaństwowych ulotek i anoni-
mów oraz osób zajmujących się kolportażem zakazanych druków było głównym 
zajęciem funkcjonariuszy wydziału III w omawianym okresie30.

  Wnioski dotyczące pkt. 1 uzasadnienia

1. Biorąc pod uwagę ww. fakty i zapisy z dokumentów resortu bezpieczeń-
stwa publicznego z 1955 i 1956 r., można stwierdzić, że Sekcja VI Wydziału III 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego m.st. Warszawy, jak również cały wydział 
III stołecznego urzędu bp, była jednostką operacyjną, mającą na celu zwalczanie 
organizacji oraz osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Nie znaleziono natomiast żadnych dokumentów świadczących o wyko-
rzystaniu Sekcji VI Wydziału III Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego m.st. 
Warszawy oraz całego Wydziału III Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego m.st. 
Warszawy wyłącznie do zadań nieoperacyjnych, np. do zwykłych czynności o cha-
rakterze porządkowym.

2. Funkcjonariusze (resortu) bezpieczeństwa publicznego zatrudnieni 
w jednostkach operacyjnych aparatu bezpieczeństwa wykonywali czynności okre-
ślone jako czynności operacyjne. Inaczej mówiąc, to funkcjonariusze jednostek 
operacyjnych resortu bp (np. referenci i ofi cerowie operacyjni) mieli wdrażać w ży-
cie zalecenia centrali (tutaj Komitetu ds. BP) dotyczące pracy operacyjnej31.

Po przeprowadzeniu wewnętrznych procedur związanych z naborem do 
służby bezpieczeństwa, w tym podpisaniu zobowiązania dotyczącego dochowania 
tajemnicy oraz złożeniu w obecności świadków ślubowania, osoba zatrudniająca się 
uzyskiwała status funkcjonariusza bezpieczeństwa publicznego. Referenta i ofi cera 
operacyjnego zatrudnionego w organach bp należy traktować jako funkcjonariusza 
(resortu) bezpieczeństwa publicznego. Oryginał zobowiązania i protokół ślubowa-
nia przechowywany jest w teczce osobowej funkcjonariusza bp. Akta osobowe (z re-
guły była to jedna teczka) funkcjonariusza bp, prowadzone przez kadry urzędu bp, 
zawierały następujące dane: przebieg służby, wniosek personalny, karta zwolnienia, 
charakterystyka, opinia, zapytanie o karalność, odręcznie napisane podanie z proś-
bą o przyjęcie do pracy w organach bp, życiorys kandydata na funkcjonariusza, 
ankieta personalna, świadectwo lekarskie, wspomniane zobowiązanie o obowiązku 
ścisłego dochowania tajemnicy służbowej i protokół ślubowania. W teczce perso-
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nalnej zamieszczano także informacje o nagrodach, awansach, odznaczeniach, ale 
również i o naganach, pouczenia oraz rozkazy karne.

W obu dokumentach, czyli „Zobowiązaniu” i „Protokole ślubowania” 
funkcjonariusz bp zobowiązywał się do ścisłego dochowania tajemnicy służbowej.

Zobowiązanie: „Ja ......... funkcjonariusz bezpieczeństwa publicznego 
świadom obowiązku ścisłego dochowania tajemnicy służbowej, oraz szczególnego 
znaczenia tej tajemnicy w służbie bezpieczeństwa publicznego, zobowiązuję się ni-
komu i w żadnych okolicznościach nie ujawniać i nie zdradzać żadnych wiadomości 
służbowych”32.

Protokół Ślubowania: „Ślubuję uroczyście strzec i dochować tajemnicy 
służbowej, rozkazy przełożonych wykonywać wiernie i obowiązki moje wypełniać 
gorliwie i sumiennie”.

Utrzymywanie w ścisłej tajemnicy przed społeczeństwem działań resortu 
bp nie dziwi, skoro formalnie, czyli na podstawie ustawy sejmowej, działalność 
operacyjna służb specjalnych PRL uregulowana została dopiero w roku 1983. Do 
lat osiemdziesiątych – w co trudno uwierzyć – nie było żadnej ustawy, która pozwa-
lałaby na pracę operacyjną peerelowskiej służby bezpieczeństwa33. Wszystkie czyn-
ności związane z inwigilacją obywateli, takie jak: werbowanie agentury, podsłuch 
telefoniczny czy pokojowy, obserwacja fotografi czna, perlustracja (tajne otwieranie 
listów, przesyłek pocztowych, konspiracyjnych, wgląd do tajnej korespondencji) 
były regulowane aktami niższej rangi, niejawnymi, wewnętrznymi instrukcjami 
resortu bp34, a po 1956 r. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Ze względu na zachowanie tajemnicy wyników pracy funkcjonariusza bp 
nie przechowywano razem z jego dokumentami personalnymi. Stąd nie znajdziemy 
w aktach osobowych informacji, jak wywiązywał się ze swojej służby funkcjona-
riusz bp. Wiedza o wynikach jego pracy zawarta jest w zbiorczych sprawozdaniach 
sekcji, wydziałów urzędu bp, w dokumentach „rozpracowania agenturalnego” itp. 
Przy czym zwykle to kierownik sekcji czy naczelnik wydziału relacjonował wyniki 
poszczególnych prac operacyjnych, nie wymieniając z imienia i nazwiska (ze wzglę-
dów bezpieczeństwa, zachowania tajności działań operacyjnych) funkcjonariuszy 
bp oraz tajnych współpracowników, informatorów UB (agentów).

Poza tym, o czym należy pamiętać pisząc o metodach pracy operacyjnej bez-
pieki, nigdy nie było tak, że jeden funkcjonariusz czy grupa pracowników posiadała 
wiedzę o innych obszarach zainteresowań niż te poruczone zakresem obowiązków 
służbowych. Jak trafnie zauważył Janusz Kurtyka, „w SB [i w UB również – B.K.] 
obowiązywały procedury wzajemnej konspiracji pomiędzy różnymi członami 
struktury. Jedynymi w pełni zorientowanymi w tej materii osobami mogą być byli 
pracownicy archiwów bezpieki lub dzisiejsi archiwiści IPN. Ofi cer operacyjny 
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dysponował wiedzą jedynie o pewnym wycinku postępowania z pozyskiwanymi 
informacjami, mógł nie znać nawet wszystkich aspektów działalności swego wła-
snego agenta, bo te były oceniane na wyższym szczeblu. Zatem, jeśli zechce mówić 
prawdę, może kompetentnie poinformować o bezpośrednich kontaktach między 
sobą a agentem”35.

Źródłem informacji dla funkcjonariuszy jednostek operacyjnych w pracy 
operacyjnej – w tym i podczas „zabezpieczania operacyjnego różnego typu ofi cjal-
nych imprez, ochrony ważnych osobistości, przejazdów uprzywilejowanych pocią-
gów” – były osobowe i rzeczowe źródła informacji. Osobowe źródła informacji to 
ogół osób udzielających informacji UB (agentura, kontakty służbowe, konsultanci), 
a rzeczowe źródła informacji to materialne źródła informacji UB, na przykład za-
bezpieczone w ramach tzw. zabezpieczenia operacyjnego dokumenty „wrogiej dzia-
łalności” – ulotki, anonimy itp.; materiały z podsłuchów i podglądów (PP, PT, PDF) 
czy kontroli korespondencji.

W praktyce dnia codziennego najbardziej niewdzięczną pracę operacyjną 
wykonywali ci, którzy byli na samym dole w hierarchii UB, czyli referenci. To oni 
z reguły najczęściej musieli wychodzić do pracy „w teren”: spotykać się z agentami 
na mieście, w lokalach kontaktowych (zabronione było spotykanie się na terenie 
urzędu UB, bo groziło to dekonspiracją agenta), „zabezpieczaniem operacyjnym” 
różnego typu imprez przed możliwością wystąpienia działań antypaństwowych ze 
strony „wrogów ludu”, np. podczas pochodu 1-majowego czy święta 22 lipca, ściga-
nie autorów i kolporterów ulotek oraz anonimów o „wrogiej” treści itp. Natomiast 
bardziej „komfortowej” pracy, bo „za biurkiem”, mogli poświęcić się ofi cerowie 
operacyjni (choć oczywiście nie wszyscy) oraz ich przełożeni. Taki stan rzeczy 
potwierdzają dokumenty z archiwum IPN. Na przykład w notatce dotyczącej 
pracy Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego m.st. Warszawy z 11 października 
1955 r. dowiadujemy się, że na koncie „aparatu referenckiego” były aż 492 jednostki 
sieci (agentów), a na koncie „aparatu kierowniczego” tylko – 13536. W tym samym 
dokumencie, na następnej stronie, wyraźnie napisano, że „Z ogólnego stanu pro-
wadzonych spraw aktywnego rozpracowania naczelnicy wydziałów i zastępcy nie 
prowadzą osobiście żadnej sprawy, kierownicy sekcji prowadzą 7 spraw, re f e re n c i 
p rowa d z ą  3 0  s p raw  [podkr. – B.K.]”37.

Po zmianach organizacyjnych w grudniu 1954 r., związanych z powstaniem 
w miejsce zlikwidowanego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego dwóch resor-
tów – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicz-
nego – zaczęto w tym ostatnim coraz chętniej zatrudniać pracowników z wyższym 
wykształceniem. Dotychczasowi funkcjonariusze bp, jeśli nie zostali wcześniej 
zwolnieni z resortu, zaczęli podnosić swoje kwalifi kacje w zakresie wykształcenia 
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ogólnokształcącego i zawodowego38. Historyk Konrad Rokicki, analizując wykresy 
porównawcze dotyczące kadry aparatu bezpieczeństwa w latach 1944–1955, napi-
sał: „W pierwszych latach po wojnie w wielu terenowych urzędach bezpieczeństwa 
publicznego nie było nawet jednej osoby, która mogłaby napisać czytelny i w miarę 
zgodny z zasadami ortografi i i gramatyki raport miesięczny. Dopiero w 1955 r. funk-
cjonariusze z wykształceniem niepełnym powszechnym i powszechnym znaleźli się 
w mniejszości (44,84 proc.), zaczęli zaś przeważać ci z wykształceniem niepełnym 
średnim i średnim (50,56 proc.). Z jednej strony rosły bowiem wymagania kierownic-
twa resortu wobec jego pracowników, z drugiej zaś rekrutowani do MBP w dziesięć 
lat po wojnie zdobyli już nieco lepsze wykształcenie niż ci z okresu instalowania 
władzy komunistycznej w Polsce”39.

Zapoczątkowane w 1954 r. zmiany organizacyjne i kadrowe w resorcie bez-
pieczeństwa podważyły niezachwianą wśród jego pracowników wiarę we własną 
nieomylność oraz nietykalność40. Objawy zniechęcenia czy niepokoju o swoją 
przyszłość nasiliły się po XX zjeździe Komunistycznej Partii Związku Sowieckie-
go (luty 1956 r.), na którym zdemaskowano część zbrodni Stalina. W informacji 
o dokonanej analizie i przedsięwziętych środkach zmierzających do podniesienia 
stanu moralno-politycznego funkcjonariuszy organów bp województwa warszaw-
skiego czytamy: „Sytuacja jaka zaistniała po XX Zjeździe KPZR na terenie naszego 
województwa wskazywała, że wśród pracowników nastąpiło ogólne przygnębienie, 
dezorientacja polityczna, a niekiedy i niewiara w pracę org[anów] b[ezpieczeństwa] 
p[ublicznego]”.41

Z kolei jak podaje Andrzej Paczkowski, po wstrząsie spowodowanym rewe-
lacjami Chruszczowa na XX zjeździe KPZR „Komitet [dsBP] starał się bronić swej 
pozycji, ale sam podjął przygotowania do »zawężenia organizacyjnego niektórych 
działów« – czyli kolejnej – trzeciej już w ciągu dwóch lat redukcji [pierwsza miała 
miejsce w grudniu 1954 r., druga na wiosnę 1955 r. – B.K.] – oraz postanowiono »nie 
stawiać przeszkód pracownikom, którzy pragną zwolnić się na własną prośbę«”42.

Kryzys w resorcie bp nasilił się po tragicznych wydarzeniach czerwcowych 
w Poznaniu roku 1956. W sprawozdaniu z pracy operacyjnej Urzędu ds. BP m.st. War-
szawy za okres od 1 lipca do 30 września 1956 r. z 12 października 1956 r. czytamy:

Wydział III i Delegatura Wilanów nie dokonały żadnego werbun-
ku. Na sytuację tą miały pewien wpływ panujące wśród niektórych 
pracowników poszczególnych wydziałów „nastroje dyskusyjne” 
nad sprawami bytowymi i zastanawiania się nad perspektywą pracy 
w aparacie. Atmosfera ta na skutek braku odpowiedniej mobilizacji 
ze strony aparatu kierowniczego w wydziałach udzieliła się również 
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innym pracownikom. Do pewnej demobilizacji na tym odcinku 
przyczyniły się niektóre mniej uświadomione jednostki sieci, które 
na spotkaniach powołując się m[iędzy] innymi na artykuł Chy-
lińskiej z „Nowej Kultury” – „o donosicielstwie” zastanawiały się 
nad koniecznością współpracy z nami, a w Wydziale IV [nielegalne 
organizacje młodzieżowe – B.K.] w związku z tym 4 informatorów 
odmówiło dalszej współpracy.
Niektórzy pracownicy mając nawet opracowanych poważniejszych 
kandydatów na werbunek przekładali jego dokonanie „na później”, 
dochodząc do wniosku, że kandydat [na tajnego współpracownika 
– B.K.] obecnie w dość skomplikowanej sytuacji politycznej nie zgo-
dzi się na współpracę. Po szeregu odprawach wydziałowych, poświę-
conych tym sprawom uwidacznia się pewna poprawa43.

Faktycznie w 1956 r. w mieście stołecznym Warszawa odnotowano znaczą-
cy spadek liczby zarejestrowanych tajnych współpracowników w pionach operacyj-
nych resortu bp do 253, w stosunku do roku poprzedniego – 661 TW44.

Ostatecznie trzecią reorganizację resortu przeprowadzono na fali zmian 
popaździernikowych w listopadzie 1956. Zlikwidowano wtedy Komitet ds. Bezpie-
czeństwa Publicznego, który obok MBP stał się symbolem popełnianych w okresie 
„błędów i wypaczeń” stalinowskich przestępstw. W miejsce rozwiązanych urzędów 
bezpieczeństwa utworzono Służbę Bezpieczeństwa, która zaczęła funkcjonować 
w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ci, którzy odeszli z resortu bp, 
mogli liczyć na godziwe odprawy i wynagrodzenie w nowym miejscu pracy. Zgodnie 
z uchwałą rządu z listopada 1956 r. zwalnianym funkcjonariuszom przysługiwało 
pierwszeństwo do zatrudniania na wolnych stanowiskach, co więcej – mogli ocze-
kiwać w nowych miejscach pracy wynagrodzenia zbliżonego do pensji pobieranej 
w organach bezpieczeństwa45.

Na zakończenie warto powiedzieć parę słów o specyfi ce pracy operacyjnej 
wykonywanej przez funkcjonariuszy bp w Warszawie. Nie ulega bowiem wątpli-
wości, że „zabezpieczenie operacyjne” w stolicy, musiało różnić się od „zabezpie-
czenia” w innych miastach Polski, nie wspominając o małych miejscowościach. 
Różnica wynikała przede wszystkim ze skali podejmowanych działań operacyjnych 
przez UB oraz ściślejszej (bliższej) współpracy stołecznego urzędu ds. bp z centralą 
– departamentami operacyjnymi KdsBP.

W Warszawie mieściły się centralne urzędy państwowe, Dom Partii (siedziba 
KC PZPR), ambasady. Tutaj odbywały się zjazdy partii, zloty młodzieży, dożynki 
oraz imprezy sportowe, jak międzynarodowy Wyścig Pokoju: Warszawa–Ber-
lin–Praga46. Tutaj najwięcej przebywało obcokrajowców z krajów kapitalistycznych 
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(dyplomaci, specjaliści, nauczyciele języków obcych, np. zatrudnieni w warszaw-
skiej fi lii British Council), tu przyjmowano ofi cjalne delegacje zagraniczne. Tutaj 
wreszcie, w stolicy, mieście wzorcowym – w myśl założeń ideologicznych formuło-
wanych przez komunistów – w ramach planu sześcioletniego ulokowano wiele no-
wych zakładów przemysłowych z Fabryką Samochodów Osobowych na Żeraniu, 
fabryką traktorów w Ursusie i Hutą Warszawa na czele47. W informacji o sytuacji 
i stanie pracy operacyjnej Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego m.st. Warszawy 
z listopada 1955 r. m.in. czytamy:

W związku z dokonanymi przeobrażeniami w naszym kraju i przej-
ściu wrogich ośrodków głównie do form działalności szpiegowsko-
-dywersyjnej teren m[iasta] stołecznego Warszawy ma szczególne zna-
czenie. Składa się na to przede wszystkim fakt, że Warszawa stanowi 
centrum życia politycznego, ekonomicznego i kulturalnego kraju.
Szereg obcych placówek dyplomatycznych i instytucji, częste przy-
jazdy różnych delegacji, wycieczek i osób indywidualnych z państw 
kapitalistycznych, jak również wyjazdy służbowe i inne pracowników 
różnych instytucji do tych państw stwarzają dogodne warunki do 
działalności szpiegowskiej. Okolicznością sprzyjającą temu jest fakt, 
że na terenie Warszawy jest sporo elementu uplasowanego na różnych 
odcinkach życia, który z racji swego udziału w burżuazyjnym i oku-
pacyjnym aparacie ucisku, działalności w podziemiu, pracy w fi rmach 
kapitału zagranicznego oraz służby w londyńskich formacjach woj-
skowych może stanowić szeroką bazę werbunkową.
Warszawa jest poważnym ośrodkiem przemysłu specjalnego i kluczo-
wego, które siłą faktu muszą stanowić jeden z głównych obiektów 
zainteresowań wrogich ośrodków.
W tym świetle na pierwsze miejsce z punktu widzenia zadań apara-
tu bezpieczeństwa wysuwa się sprawa aktywnej ochrony głównych 
obiektów i instytucji o znaczeniu obronnym i gospodarczym przed 
penetracją wroga48.

Do ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w Warszawie w latach 1955–
1956, można zaliczyć49:

1955
21–22 marca – odbywał się Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, 

z udziałem królowej Belgów Elżbiety;
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14 maja – podpisano Układ Warszawski (Pałac Namiestnikowski, obecnie 
Pałac Prezydencki);

21 lipca – przekazano do użytku Pałac Kultury i Nauki w Warszawie (nazwa-
no go na cześć zmarłego dwa lata wcześniej przywódcy Związku Sowieckiego imie-
niem Józefa Stalina)50. Tego samego dnia otwarto również Stadion Dziesięciolecia, 
największy stadion stolicy;

31–14 sierpnia – odbywał się V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów 
o Pokój i Przyjaźń między Narodami, połączony z igrzyskami sportowymi dla 
młodzieży. Przyjechało nań blisko 30 tysięcy członków młodzieżowych organizacji 
lewicowych z całego świata51.

1956 
16 marca – odbył się manifestacyjny pogrzeb Bolesława Bieruta; w stolicy 

był to dzień wolny od pracy;
22 lipca – defi lada wojsk zmechanizowanych przed Pałacem Kultury i Nauki 

w Warszawie (była to jawna demonstracja siły wobec tych, którzy mogliby podnieść 
rękę na władzę ludową, bo jak powiedział ówczesny premier PRL Józef Cyrankie-
wicz w znanym wystąpieniu radiowym z 29 czerwca 1956 r.: „Kto podniesie rękę na 
władzę ludową, niech wie, że władza ludowa mu tę rękę odrąbie”).

24 października – na pl. Defi lad odbył się wiec z udziałem Władysława Go-
mułki, w którym uczestniczyło 400 tysięcy osób.

Na czym polegało „zabezpieczenie operacyjne” ofi cjalnych imprez w War-
szawie, jakie stosowano techniki pracy operacyjnej – możemy dowiedzieć się na 
przykładzie dokumentacji służby bezpieczeństwa dotyczącej warszawskiego Fe-
stiwalu Młodzieży i Studentów. Konkretne wytyczne „dotyczące operacyjnego 
zabezpieczenia V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów” regulowała ściśle 
tajna wówczas instrukcja nr 037/55 pierwszego zastępcy przewodniczącego KdsBP 
Antoniego Alstera z 27 maja 1955 r.52. Czytamy w niej, co następuje:

W dniach od 31 lipca do 15 sierpnia br. odbędzie się w Warszawie 
V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. W Festiwalu weźmie 
udział około 30 tys. demokratycznej i postępowej młodzieży z ponad 
100 krajów oraz przodująca część młodzieży polskiej.
Festiwal będzie światowym spotkaniem młodzieży wszystkich konty-
nentów, różnych ras, wierzeń i przekonań, będzie wielką o światowym 
znaczeniu manifestacją zbratania i protestu przeciwko przygotowa-
niom wojennym i wyścigowi zbrojeń, przeciwko groźbie broni ato-

Glaukopis 07_CS2.indd   225Glaukopis 07_CS2.indd   225 2007-02-06   15:57:122007-02-06   15:57:12



G
L

A
U

K
O

P
IS

 N
R

 7
-2

0
0

6

226

    Za kulisami warszawskiej bezpieki

mowej i wodorowej, będzie manifestacją solidarności międzynaro-
dowej, wydarzeniem o dużym znaczeniu dla internacjonalistycznego 
i patriotycznego wychowania naszej młodzieży.
Wokół Festiwalu rozwija się wśród młodzieży coraz bardziej masowy 
ruch współzawodnictwa o prawo udziału w Festiwalu, o najlepsze 
wyniki w pracy i nauce.
O ś ro d k i  w y w i a d ow c z e  p a ń s t w  k a p i t a l i s t y c z n y c h, 
w ro g i e  p o d z i e m i e  i  r ó ż ne  re a k c y j ne  e l e m e nt y  w  k ra j u 
b ę d ą  u s i ł ow a ł y  p r z e c i w d z i a ł a ć  t e j  w i e l k i e j  p o l i t y c z -
ne j  m a n i f e s t a c j i  i  w y ko r z y s t a ć  m o ż l i wo ś ć  p r z y j a z d u 
i  kont a k t ó w  d l a  c e l ó w  s z p i e g ow s k i c h.
N a l e ż y  r ó w n i e ż  p r z e w i d y w a ć  w z m o ż e n i e  d z i a ł a l n o -
ś c i  re a k c y j n y c h  e l e m e nt ó w  k l e r y k a l n y c h, o ż y w i e n i e 
d z i a ł a l n o ś c i  n i e l e g a l n y c h  o r g a n i z a c j i  i  g r u p  m ł o -
d z i e ż ow y c h, d z i a ł a l n o ś c i  b a n d y c k i e j, ko l p o r t a ż u 
w ro g i c h  u l o t e k  i t d.
Z a d a n i e m  o r g a n ó w  b e z p i e c z e ń s t w a  j e s t  w y j a w i e n i e 
w  z a ro d k u  z a m i e r z e ń  i  p l a n ó w  w ro g a, s k i e row a n y c h 
p r z e c i w ko  F e s t i w a l ow i  –  l i k w i d a c j a  i  u n i e s z ko d l i -
w i e n i e  t y c h  p o c z y n a ń  [podkr. –B.K.].
W związku z tym należy:
1. Uaktywnić pracę z siecią agenturalną wśród reakcyjnych elementów 
w środowiskach młodzieżowych, a także z siecią agencyjno-informa-
cyjną tkwiącą i docierającą do wrogich grup politycznych.
2. Przyśpieszyć rozpracowanie i dążyć do zakończenia przed Festi-
walem spraw agenturalnych dot. nielegalnej działalności, a przede 
wszystkim spraw, w których posiada się sygnały o terrorystycznych 
zamierzeniach, kolportażu wrogich ulotek i dywersji. Przyśpieszyć 
ustalenie sprawców kolportażu ulotek, wskazujących na istnienie 
zorganizowanego sposobu działania.
3. Energicznie ustalać inspiratorów szeptanej propagandy, skierowa-
nej przeciwko politycznej i organizacyjnej pracy Partii i Z[wiązku] 
M[łodzieży] P[olskiej] w związku z Festiwalem.
4. Wnikliwie śledzić przy pomocy agentury, osób zaufanych i przez 
zastosowanie niezbędnych środków technicznych jednostki, pozosta-
jące w operacyjnym zainteresowaniu organów, utrzymujące łączność 
korespondencyjną z zagranicą w celu ujawnienia umawianych spotkań, 
odwiedzin i innych prób nawiązywania kontaktów przez członków de-
legacji i osoby przybyłe z delegacjami krajów kapitalistycznych.
W wypadku stwierdzenia takich faktów badać ich charakter i infor-
mować właściwe departamenty Komitetu.
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5. Wyjawiać zamierzenia i plany reakcyjnego kleru i elementów klery-
kalnych podejmowane w związku z Festiwalem, jak np. organizowa-
nie pielgrzymek, wystąpienia z ambon, wrogie oddziaływanie na mło-
dzież itp. O ujawnionych faktach informować Departament VI-ty53.
6. Zwrócić uwagę operacyjną na żywioły rewizjonistyczne, które 
mogą oddziaływać na miejscową młodzież w celu odciągnięcia jej od 
Festiwalu lub skłaniać ją do wrogich wystąpień. Szczególnie zaintere-
sować się operacyjnie przygotowaniami do spotkań młodzieży z wo-
jewództw autochtonicznych z delegacją Niemiec Zachodnich.
Celem niedopuszczenia elementów wrogich do bezpośredniego 
udziału w Festiwalu – należy:
1. Sprawdzić kartami E-1554 w kartotece operacyjnej delegatów na 
Festiwal (z wyjątkiem etatowego aktywu ZMP). Szczególną uwagę 
zwrócić na osoby starające się poprzez Zarząd Wojewódzki ZMP 
o zatrudnienie w charakterze tłumaczy.
O osobach, co do których będą dane budzące wątpliwości, poin-
formować właściwe czynniki partyjne i ZMP celem ewentualnego 
wycofania.
2. Osoby pozostające w naszym operacyjnym zainteresowaniu, 
a biorące udział w Festiwalu w ramach zespołów tanecznych, arty-
stycznych, w chórach itp. poddać obserwacji agenturalnej. W tym celu 
rozpatrzyć możliwości wykorzystania posiadanej sieci, względnie 
konieczność werbunku nowej.
3. Wśród delegatów werbunków nie przeprowadzać. Wykorzystać na-
tomiast dane uzyskiwane od aktywu ZMP i innych zaufanych osób.
4. W czasie Festiwalu do Warszawy będą przyjeżdżać wycieczki mło-
dzieży z poszczególnych województw. W razie uzasadnionych podej-
rzeń w stosunku do konkretnych osób poinformować Kierownictwo 
Wojewódzkiego Zarządu ZMP celem niedopuszczenia do udziału 
w wycieczkach.
5. Wo j e w ó d z k i e  i  Pow i at owe  U r z ę d y  z a b e z p i e c z ą 
o p e ra c y j n i e  p o c i ą g i  w i o z ą c e  z a g ra n i c z ne  d e l e g a c j e 
m ł o d z i e ż y  n a  F e s t i w a l. [podkr. – B.K.]
6. O wszelkich zamierzeniach i działalności wrogiej skierowanej 
przeciwko Festiwalowi informować niezwłocznie Departament III 
[działalność antypaństwowa – B.K.], przesyłając równocześnie uzy-
skane materiały. Jednocześnie informować instancje partyjne i kie-
rownictwo ZMP.

13 lipca 1955 r. na zebraniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego powo-
łano specjalny sztab, który miał zająć się koordynacją całością działań związanych 
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z operacyjnym zabezpieczeniem festiwalu55. Prace sztabu festiwalowego komitetu 
prowadziły głównie dwa piony operacyjne – kontrwywiadowczy („rozpracowywa-
nie” cudzoziemców) i wywiadowczy. Wzmocniono na czas festiwalu siły porząd-
kowe i aparat agenturalno-operacyjny specjalnie na tę okoliczność oddelegowanymi 
z terenu, w tym i z warszawskiego urzędu bezpieczeństwa, funkcjonariuszami. Na 
przykład do zabezpieczenia operacyjnego linii kolejowych i pociągów wiozących 
delegatów na festiwal zaangażowanych było przez wojewódzkie urzędy ds. bp 275 
pracowników operacyjnych i 401 „jednostek sieci agenturalno-informacyjnej”56. 
Z kolei dla zabezpieczenia porządku w czasie festiwalu w Warszawie Milicja Oby-
watelska zaangażowała bezpośrednio do tych prac na terenie stolicy 2300 funkcjo-
nariuszy MO z terenu.

Podjęte działania – w ocenie kierownictwa Departamentu III KdsBP 
– okazały się jednak niewystarczające, a przede wszystkim uznano je za spóźnione. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy doszukiwano się między innymi w słabym przygoto-
waniu operacyjnym oddelegowanych na festiwal funkcjonariuszy. W Sprawozdaniu 
z przebiegu i rezultatach pracy operacyjnej Sztabu Festiwalowego Komitetu do Spraw Bez-
pieczeństwa Publicznego za okres 28.7–17.8.1955 r. napisano, że „dobór pracowników 
operacyjnych z innych jednostek bp do zabezpieczenia festiwalu był nieodpowied-
ni. Na ogół byli to ludzie młodzi, nieobyci życiowo, nieumiejący znaleźć miejsca dla 
swej pracy przy tego rodzaju imprezach. W zasadzie pracownicy ci nie znali obcych 
języków, co jest bardzo potrzebne przy wykonywaniu zadań w takich sytuacjach”57. 
Podobne zastrzeżenia wysuwano pod adresem niewłaściwego doboru sieci agentu-
ralnej, składającej się głównie z niedoświadczonej, bo nowo zwerbowanej agentury, 
najmniej przydatnej przy tego typu imprezach.

Mimo zakończenia festiwalu wydział III stołecznego urzędu ds. bp nadal 
rozpracowywał operacyjnie osoby związane lub kojarzone z festiwalem. „Ustalono 
Średnickiego (b[yły] ofi cer armii Andersa, powrócił do kraju w 1947 r.), który w okre-
sie Festiwalu [Młodzieży i Studentów] przez delegata przekazał zagranicę anonim 
przedstawiający w swej treści fałszywe dane odnośnie sytuacji w PRL. Z wymienio-
nym przeprowadzono rozmowę w czasie której rozładowane [sic!] zostało istniejące 
u niego przekonanie jakoby ludzie, którzy powrócili przed kilkoma laty z zagranicy 
byli ciągle prześladowani”58 – czytamy w sprawozdaniu z pracy operacyjnej Urzędu 
ds. BP m.st. Warszawy za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1956 r.

   Wnioski dotyczące pkt. 2 uzasadnienia

1. Każdy funkcjonariusz (resortu) bezpieczeństwa publicznego musiał wyko-
nywać czynności wynikające z zakresu zadań jednostki, w której był zatrudniony.
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2. Referent i ofi cer operacyjny zatrudniony w jednostce operacyjnej resortu 
bp jako funkcjonariusz (resortu) bezpieczeństwa publicznego nie mógł wykonywać 
wyłącznie innych czynności niż wynikających z charakteru, struktury oraz zakresu 
zadań komórki (jednostki) operacyjnej, w której był zatrudniony.

3. Funkcjonariusze bp, którzy nie wykonywali poleceń swoich przełożo-
nych (w UB polecenie traktowane było jako rozkaz) lub nie przestrzegali zasad 
pracy operacyjnej byli karani, np. rozkazem karnym (groziła nawet kara więzienia, 
a przynajmniej kara pieniężna lub czasowy areszt).

4. Nie znaleziono natomiast żadnych dokumentów świadczących o tym, 
że funkcjonariusze Sekcji VI Wydziału III Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publiczne-
go i pozostałych sekcji Wydziału III tegoż urzędu w latach 1955–1956 zatrudnieni 
w niej na stanowisku referenta, a następnie ofi cera operacyjnego mogli wykonywać 
wyłącznie inne czynności niż wynikające z zakresu jej zadań, niezwiązane bezpo-
średnio lub choćby pośrednio ze zwalczaniem organizacji oraz osób działających 
na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (np. czynności 
o charakterze porządkowym).

Przypisy:

1 Za: Maria Stanowska, Adam Strzembosz, Sędziowie warszawscy w czasie próby 1981–1988 (Warszawa: 
IPN, 2005): s. 321 (Ustawa z dnia 28 VIII 1997 o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych oraz niektórych innych ustaw).
2 Najważniejsze publikacje zestawiono w artykule bibliografi cznym: Wojciech Frazik, Bogusław Kop-
ka, Grzegorz Majchrzak, „Dzieje aparatu represji w Polsce Ludowej (1944–1989). Stan badań”, Aparat 
Represji w Polsce Ludowej 1944–1989, Rzeszów 2004, nr 1 (1); zob. też na stronie www.ipn.gov.pl .
3 Tu i dalej używany w dokumentach i przeze mnie skrótowiec „bp” oznacza – bezpieczeństwo pu-
bliczne.
4 Janusz Kurtyka, „Polska 1944–1956: z dziejów agonii i podboju”, w: Konspiracja i opór społeczny 
w Polsce 1944–1956. Słownik biografi czny, t. 1 (Kraków–Warszawa–Wrocław: IPN, 2002): s. LV.
5 Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. Krzysztof Madej, Jan 
Żaryn i Jacek Żurek (Warszawa: IPN, 2003): s. XX–XXI.
6 To właśnie Departament III i wydziały trzecie wojewódzkich urzędów bp odpowiedzialne były 
– zgodnie z Instrukcją nr 011/53 w sprawie zwalczania wrogiej propagandy w formie ulotek i napi-
sów z 22 V 1953 – „za prowadzenie rozpracowań w sprawach kolportażu ulotek lub wrogich napi-
sów”; Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej AIPN), IPN BU MBP 658.
7 Mowa tu o udziale aparatu bezpieczeństwa PRL w tzw. drugiej kampanii reemigracyjnej. W latach 
1955–1957, zgodnie z instrukcją nr 0105/55 pierwszego zastępcy przewodniczącego KdsBP A. Al-
stera z 8 X 1955 o akcji powrotu „powrześniowej reakcyjnej emigracji politycznej”, wydziały trzecie 
wojewódzkich urzędów ds. bp miały za zadanie inwigilację reemigrantów; AIPN, IPN BU KdsBP 
66. Sprawozdania UdsBP m.st. Warszawy z 1956 potwierdzają fakt, że to wydział trzeci tego urzędu 
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zajmował się w Warszawie „akcją powrotu do kraju emigracji politycznej”; AIPN, IPN BU 01265/
389 (mf GM-WAM-56/S-1).
8 Dokument ten nie jest datowany, ani podpisany, ale na pewno powstał w latach 1955–1956, kiedy 
funkcjonował Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Obecnie przechowywany jest w archiwum 
IPN, w zespole Gabinet Przewodniczącego KdsBP, pod sygn. IPN BU KdsBP 100.
9 Zgodnie z rozkazem organizacyjnym nr 06 przewodniczącego KdsBP (10 III 1955) zorganizowano 
z dniem 1 IV 1955 Departament III KdsBP na bazie Departamentu III i Samodzielnego Wydziału do 
Walki z Bandytyzmem byłego MBP; AIPN, IPN BU KdsBP 42.
10 AIPN, IPN BU 01265/1823 (mf: DEP III-WAM-55/S-2).
11 Ogół niejawnych współpracowników aparatu bezpieczeństwa; stosowano także określenie „sieć 
agenturalna”, potocznie „sieć”; według jednej z defi nicji siecią agencyjną/agenturalną nazywano 
„planowe i celowe rozmieszczenie agentów i informatorów w terenie”; AIPN, 0297/43, t. 67. Tu i da-
lej defi nicje podano za Łukasz Kamiński, Lingua securitatis, Tadeusz Ruzikowski, „Tajni współpra-
cownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeństwa 1950–1984”, Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo 
Instytutu Pamięci Narodowej, 2003, nr 1 (3).
12 Rezydent – do połowy lat pięćdziesiątych jedna z form agentury. Rezydenci, najczęściej byli funk-
cjonariusze UB, mieli za zadanie prowadzenie pracy z kilkoma informatorami.
13 Agent – do połowy lat pięćdziesiątych jedna z form agentury. W odróżnieniu od informatorów agenci 
byli werbowani dla rozpracowywania środowisk prowadzących – w rozumieniu UB – „wrogą działal-
ność”, mogli też otrzymywać do wykonania konkretne zadania operacyjne.
14 Do połowy lat pięćdziesiątych jedna z form agentury. Informatorów werbowano w środowiskach 
i grupach potencjalnie zagrożonych „wrogą działalnością”, poza dostarczaniem informacji nie wy-
konywali oni innych zadań.
15 Inaczej kontakt obywatelski, do 1970 nierejestrowana forma agentury, w rzeczywistości spełniająca 
często funkcje tajnego współpracownika TW.
16 Art. 4 i 16 małego kodeksu karnego, czyli dekretu o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy Państwa z 13 VI 1946 (DzU 1946 nr 30, poz. 192). 3 IV 1955 przekazanie więk-
szości spraw rozpatrywanych dotąd przez sądy wojskowe wobec osób cywilnych sądom powszech-
nym (DzU 1955 nr 15, poz. 83). Uchylony 16 IV 1969 (DzU 1969 nr 13, poz. 95).
17 Tamże, art. 9 i 11.
18 AIPN, IPN BU 01265/388 (mf: GM-WAM-55/S-3).
19 Tamże.
20 Używane powszechnie – także w bezpiece – określenie wywiadu wojskowego II RP, od Oddziału II 
Sztabu Głównego; również „dwójkarze”, czyli ofi cerowie II Oddziału, powinni znajdować się w ob-
szarze zainteresowania wywiadu wojskowego.
21 AIPN, IPN BU 01265/388 (mf GM-WAM-55/S-2).
22 Zob. przypis 27.
23 Wprowadzona instrukcją z 11 III 1955 kategoria spraw operacyjnych, mająca na celu sprawdzenie 
wiarygodności informacji o „wrogiej działalności” osoby lub grupy osób.
24 Tu i dalej chodzi o tzw. bandytyzm polityczny. Funkcjonariusze resortu bezpieczeństwa terminu 
„bandytyzm” nie używali w powszechnie przyjętym znaczeniu. Był on bowiem zarezerwowany 
dla zbrojnego podziemia niepodległościowego. W języku resortu banda to: „porozumienie co naj-
mniej trzech osób, działających z bronią w ręku przeciwko ustrojowi ludowego Państwa Polskiego”; 
AIPN, IPN BU 0297/43, t. 90. Nawet jeżeli mowa była o ściganiu zwykłych przestępców, to zawsze 
takie czynności defi niowano przez pryzmat ideologii, obrony systemu. W informacji UdsBP m.st. 
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Warszawy z 1955 napisano: „Biorąc pod uwagę wzrost przejawów przestępczej działalności trzeba 
stwierdzić, że na pierwsze miejsce wysuwa się tu sprawa dużej ilości dokonywanych napadów ban-
dyckich. Chociaż charakter ich jest raczej pospolity. Jednak zjawisko to z uwagi na stopień wzrostu 
zaczyna przybierać w warunkach stolicy w y m ow ę  p o l i t y c z n ą  [podkr. – B.K.]”; AIPN, IPN BU 
01265/388 (mf GM-WAM-55/S-2).
25 AIPN, IPN BU KdsBP 146.
26 Tamże.
27 Treść obu instrukcji opublikowano w Materiałach pomocniczych Biura Edukacji Publicznej IPN, t. 1: 
„Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa 1945–1989”, oprac. Tadeusz Ruzikowski (War-
szawa IPN, 2004): s. 47–92; zob. też na stronie www.ipn.gov.pl .
28 Zob. uchwałę III Plenum KC PZPR ze stycznia 1955 w sprawie pracy organów bezpieczeństwa pu-
blicznego oraz wzmocnienia kontroli partii nad działalnością tych organów; AIPN, IPN BU KdsBP 
57 (pismem przewodnim z 9 II 1955 r. Gabinet Przewodniczącego KdsBP przesłał tekst uchwały 
plenum do kierowników samodzielnych jednostek komitetu).
29 AIPN, IPN BU KdsBP 63 (pismo z 30 IV 1955 dyrektora Gabinetu Przewodniczącego KdsBP Micha-
ła Drzewieckiego skierowane do kierowników wojewódzkich urzędów ds. bp).
30 AIPN, IPN BU 01265/389 (mf: GM-WAM-56).
31 Defi nicję pracy operacyjnej podano w pierwszej części Opinii.
32 Sygnatury teczek osobowych prominentnych funkcjonariuszy UB zob. w opracowaniu Aparat 
bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944–1956, red. Krzysztof Szwagrzyk (Warszawa: IPN, 
2005): s. 50–51.
33 14 VII 1983 Sejm uchwalił ustawę o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działania pod-
ległych mu organów (DzU 1983, nr 38, poz. 172). Artykuł 6 tej ustawy stanowił, iż „funkcjonariusze 
Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania 
przestępstw i wykroczeń oraz innych działań godzących w bezpieczeństwo państwa lub porządek 
publiczny wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-
prawne”. Dopiero z chwilą wejścia w życie tej ustawy, tj. 19 VII 1983, Służba Bezpieczeństwa MSW 
została na podstawie ustawy uprawniona do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.
34 Uchwała Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego z 11 III 1955 o zasadach pracy z agenturą, 
prowadzeniu rozpracowań agenturalnych i ewidencji operacyjnej (AIPN, IPN BU KdsBP 146) wraz 
z instrukcjami nr 03/55 i 04/55 („Instrukcje pracy operacyjnej aparatu…”).
35 „Dwie rzeczywistości lustracji”. Z dr. hab. Januszem Kurtyką, prezesem IPN, rozmawia Katarzyna 
Hejke, Niezależna Gazeta Polska, 5 V 2006, s. 13.
36 AIPN, IPN BU 01265/388 (mf: GM-WAM-55/S-3).
37 Tamże.
38 Zob. m.in. rozkaz nr 036 przewodniczącego KdsBP w sprawie typowania do szkół podwyższenia 
kwalifi kacji funkcjonariuszy bp (2-letnia Wyższa Szkoła Podwyższenia Kwalifi kacji Aktywu Kierow-
niczego w Ośrodku Szkolenia KdsBP w Warszawie, 2-letnia Szkoła Podwyższenia Kwalifi kacji Kie-
rowników Sekcji w Ośrodku Szkolenia KdsBP w Gdańsku, roczna Szkoła Podwyższenia Kwalifi kacji 
Referentów w Centrum Wyszkolenia w Legionowie, roczna Szkoła Podwyższenia Kwalifi kacji Ofi -
cerów Śledczych w Centrum Wyszkolenia w Legionowie); Aleksander Kochański, Polska 1944–1991. 
Informator historyczny, t. 1 (Warszawa Wydawnictwo Sejmowe, 1996): s. 572.
39 Konrad Rokicki, „Aparatu obraz własny. Analiza wykresów porównawczych dotyczących kadry 
aparatu bezpieczeństwa publicznego w latach 1944–1955”, w: „Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bez-
pieczeństwa 1944–1956, red. Kazimierz Krajewski i Tadeusz Łabuszewski (Warszawa: IPN, 2005): s. 20.

Glaukopis 07_CS2.indd   231Glaukopis 07_CS2.indd   231 2007-02-06   15:57:132007-02-06   15:57:13



G
L

A
U

K
O

P
IS

 N
R

 7
-2

0
0

6

232

    Za kulisami warszawskiej bezpieki

40 Zob. Dariusz Jarosz, „Nieznany dokument na temat nastrojów w aparacie bezpieczeństwa pu-
blicznego w Polsce w końcu 1954 r.”, Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej 1993, t. XXXVI.
41 AIPN, IPN 01265/414 (mf: GM-WAM-56). Podobne głosy zniechęcenia i apatii można było usły-
szeć na odprawach w innych terenowych urzędach bp – zob. Zdzisław Zblewski, „Główne problemy 
Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie w przededniu Paździer-
nika ’56”, Pamięć i Sprawiedliwość 2003, nr 1 (3).
42 Andrzej Paczkowski, „Aparat bezpieczeństwa w latach odwilży: casus polski”, Zeszyty Historyczne 
1995, nr 114, s. 23–24.
43 AIPN, IPN BU 01265/389 (mf: GM-WAM-56/S-2).
44 Tadeusz Ruzikowski, Tajni współpracownicy…, s. 128.
45 Uchwała nr 707 RM z 13 XI 1956 w sprawie zatrudniania funkcjonariuszy, zwolnionych ze służby 
w organach bezpieczeństwa publicznego i ich materialnego zaopatrzenia (MP nr 96, poz. 1056).
46 Uprzywilejowana pozycja Warszawy nie wszystkim podobała się. W jednym z listów do Polskiego Ra-
dia z 5 IX 1955 niejaka Gienia z Białegostoku tak pisała: „Mieszkańcy Białegostoku nie zgadzają się na 
to, że dożynki mają się odbyć w bieżącym roku w Warszawie dlatego, że i Białystok może się poszczycić 
sukcesami, jakie wypracował w ostatnich latach. Białystok jest miastem wojewódzkim, wybitnie rolni-
czo-przemysłowym i z całego serca pragniemy, aby choć raz w ciągu 11 lat istnienia Polski Ludowej tutaj 
właśnie odbyły się dożynki. Warszawie wystarczyć może V Światowy Festiwal Młodzieży”; Księga listów 
PRL-u 1951–1956 (Warszawa: Baobab, 2005): s. 156.
47 Więcej na ten temat, zob.: Błażej Brzostek, Robotnicy Warszawy. Konfl ikty codzienne (1950–1954), 
Warszawa: Trio, 2002 oraz Jerzy Eisler, „Życie codzienne w Warszawie w okresie planu sześcioletnie-
go”, w: Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały (Warszawa: IH PAN, 2001) t. 5.
48 AIPN, IPN BU 01265 (mf: GM-WAM-55/S-3).
49 Podano za: Kartki z PRL: ludzie, fakty, wydarzenia, red. Wiesław Władyka (Warszawa: Wydawnictwo 
SENS 2005).
50 Zob. Konrad Rokicki, „Katedra Stalina”, Wprost, 30 VI 2002; tenże, „Kłopotliwy dar: Pałac Kultury 
i Nauki w Warszawie”, w: Zbudować Warszawę piękną… O nowy krajobraz stolicy (1944–1956), red. Jerzy 
Kochanowski (Warszawa: Trio, 2003).
51 O działaniach władz wobec warszawskiego festiwalu zob. dalej oraz Piotr Osęka, „Święto inne niż 
wszystkie. Propaganda i rzeczywistość V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie”, 
w: Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. Tomasz Szarota (Warszawa: Neriton, IH PAN, 2001).
52 AIPN, IPN BU KdsBP 66.
53 Departament VI KdsBP zajmował się sprawami związanymi z „wrogą działalnością” w związkach 
wyznaniowych i organizacjach z nimi związanych. Więcej zob.: Bartłomiej Noszczak, „Zakres dzia-
łania i struktura Departamentu VI KdsBP”, Przegląd Powszechny 2005, nr 4 (1004).
54 Jak wyglądała karta sprawdzeniowa E-15, zob. Monika Komaniecka, „Organizacja i funkcjono-
wanie kartotek ogólnoinformacyjnej i zagadnieniowej aparatu bezpieczeństwa”, Zeszyty Historyczne 
WiN-u, 2005, nr 23, s. 194.
55 AIPN, IPN BU KdsBP 1, Protokół nr 12 zebrania Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego 
z 13 VII 1955, 14 VII 1955, k. 110–112 (za: Aparat bezpieczeństwa w latach 1954–1956. Taktyka, strategia, 
metody, oprac. Grzegorz Majchrzak, Andrzej Paczkowski, w druku)
56 AIPN, IPN BU KdsBP 282, s. 6.
57 Tamże, s. 34. Obecnie przygotowuję do druku materiały Sztabu Festiwalowego KdsBP.
58 AIPN, IPN 01265/389 (mf GM-WAM-56/S-1).
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Piotr Gontarczyk 

 Raport z działalności Komisji powołanej 
 do wyjaśnienia charakteru operacji kryptonim
 „ŻELAZO”

19 kwietnia 1984 r. do centrali bezpieki przy ul. Rakowieckiej w Warszawie 
zgłosił się międzynarodowy gangster Mieczysław Janosz. Powołał się na swoje 
związki z Departamentem I (wywiadem) MSW i zażądał wypuszczenia innego 
aresztowanego bandyty, brata Kazimierza. Groził ujawnieniem informacji na temat 
swoich przestępczych powiązań z członkami kierownictwa MSW i KC PZPR. Taki 
był początek jednej z największych afer kryminalnych PRL, określanej potem mia-
nem operacji „Żelazo”.

W ramach wspomnianej akcji grupa czołowych funkcjonariuszy MSW 
z gen. Mirosławem Milewskim na czele nawiązała ścisłą współpracę z działającą 
w Niemczech grupą gangsterów, dokonującej napadów, oszustw i wyłudzeń na dużą 
skalę. Ofi cjalnie celem operacji było zdobycie dużej wartości majątku na potrzeby 
operacyjne wywiadu PRL. Jednak analiza jej przebiegu, a także losy zdobytych 
kosztowności wskazują, że chodziło głównie o zasilenie prywatnych kieszeni funk-
cjonariuszy kierujących Departamentem I MSW oraz wysokich dygnitarzy partyj-
nych i państwowych. Tylko niektóre z fragmentów tej operacji można w jakikolwiek 
sposób kojarzyć z esbeckim pojęciem bezpieczeństwa państwa: w 1977 r. płk Jan 
Rodak zlecił Janoszom zabójstwo przebywającego wówczas na Zachodzie Adama 
Michnika. Przedsięwzięcia ostatecznie nie udało się zrealizować.

Zaprezentowane niżej opracowanie było skutkiem szerokich działań wy-
jaśniających przez komisje powołaną w kierownictwie MSW. Zbadała ona akta 
archiwalne, przesłuchała najważniejszych uczestników wydarzeń. Jego treść należy 
jednak poddać wszechstronnej i rzeczowej krytyce. Porównanie treści raportu z nie 
prezentowanymi tutaj dokumentami zebranymi przez komisję nasuwa wiele wąt-
pliwości. Nie ma bowiem wątpliwości, że raport podaje minimalne dane dotyczące 
skali operacji (liczby zdobytych łupów). Stara się też pominąć – poza mózgiem 
bandyckiego przedsięwzięcia, członkiem Biura Politycznego KC PZPR i ministrem 
gen. Mirosławem Milewskim – zaangażowanie w zyskach najwyższych funkcjo-
nariuszy państwowych. Nazwiska premiera Piotra Jaroszewicza i I sekretarza KC 
PZPR Stanisława Kani, którzy byli zamieszani w operacje „Żelazo”, przedstawiono 
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jako osoby „oszukane”, od których wyłudzono podpisy. W czasie prowadzonych 
postępowań wyjaśniających nie starano się wyjaśnić, do kogo w Komitecie Central-
nym wożono duże ilości najcenniejszej biżuterii i kamieni szlachetnych. Można 
przypuszczać, że istniała tu pewna korzystna dla obu stron zmowa milczenia. Z jed-
nej strony w dokumentach nie padły nazwiska benefi cjentów operacji „Żelazo”, 
z drugiej ofi cerowie Departamentu I MSW przesłuchiwani w sprawie mogli liczyć 
na „życzliwe załatwienie sprawy”. Zapewne stąd brały się dziwne luki w ich pamięci 
i pewna siebie postawa. Niezwykle ciekawe w całej sprawie jest zachowanie samego 
Mirosława Milewskiego, którego demoralizacja, buta i poczucie całkowitej bezkar-
ności przekraczają nawet typowe maniery władców PRL. Tak Milewski, jak i jego 
podwładni uczestniczący w operacji dobrze znali system, w którym działali. Poza 
„karami partyjnymi” żadnemu z członków bandyckiej szajki stojącej na czele MSW, 
działającej w sposób nie mniej zuchwały i brutalny niż przestępcy spoza resortu, 
nie spadł nawet włos z głowy. 

Prezentowany raport jest więc ciekawym świadectwem aparatu partyjno-pań-
stwowego Polski Ludowej. Jak w lustrze odbija mechanizmy funkcjonowania partii 
komunistycznej i pozostającej w jej gestii aparatu państwowego. Degradacja moralna, 
pijaństwo, złodziejstwo i koterie są codziennością wydawałoby się elitarnego wywia-
du MSW. A fi nał sprawy, wymuszony na organach państwa przez zwykłego bandytę, 
stanowi bodaj jeden z najbardziej symptomatycznych wizytówek PRL. 

Prezentowany dokument znajduje się w Instytucie Pamięci Narodowej, 
w bogatej dokumentacji dotyczącej operacji „Żelazo” (sygn. IPN 0649/14, t. 7, 
k. 12–64). Sporządzenie przypisów dotyczących głównych jego bohaterów nie było 
możliwe ze względu na uwarunkowania formalno-prawne. 

 Warszawa, dnia 9 lipca 1984 roku.

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji powołanej do wyjaśnienia charakteru operacji kryptonim 
„ŻELAZO” oraz implikacji z niej wynikających.

 W dniu 19 kwietnia 1984 r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL 
zgłosił się ob. Mieczysław Janosz, ze skargą na postanowienia prokuratorskie o tym-
czasowym aresztowaniu jego brata, Kazimierza Janosza oraz na postępowanie w tej 
sprawie prowadzone przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Bielsku 
– Białej. /I/1 – 3/.
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Uzasadniając swoja skargę Mieczysław Janosz poinformował o swoich – i Ka-
zimierza – powiązaniach z resortem spraw wewnętrznych, biorących początek w latach 
60 – tych oraz o dużej wagi sprawach, które – jak stwierdził – realizował wspólnie z brać-
mi na polecenie wywiadu MSW. Wymienił przy tej okazji szereg nazwisk znanych mu 
osobiście pracowników resortu, włącznie z osobami pełniącymi funkcje kierownicze.

Mieczysław Janosz stwierdził, że wspólnie z Kazimierzem czują się nie tylko 
zawiedzeni i rozczarowani postawą pracowników resortu, z którymi mieli bezpo-
średni kontakt, ale wręcz, że zostali przez MSW oszukani, oraz że od dłuższego cza-
su są szykanowani. Wyraził nawet obawę o bezpieczeństwo osobiste, sugerując, że 
MSW ma związek ze śmiercią dwóch jego braci /na terenie Austrii i Polski/, którzy 
według niego – zginęli w podejrzanych okolicznościach. 1

Mieczysław Janosz wywierał zdecydowany nacisk, aby spowodowano uchy-
lenie aresztu tymczasowego wobec Kazimierza. Wysuwane przeciwko Kazimierzo-
wi zarzuty, m.in. spekulacja alkoholem określił jako „szykany” i „porachunki” ze 
strony niektórych pracowników resortu spraw wewnętrznych.

Mieczysław Janosz wykazał pełną determinację w osiągnięciu swojego 
celu, tj. doprowadzenia do tego, aby Kazimierz mógł odpowiadać z wolnej stopy. 
W przeciwnym wypadku, jak oświadczył, zarówno brat jak i on nie będzie się wahał 
z ujawnieniem faktu współpracy Janoszów z wywiadem MSW oraz charakteru reali-
zowanych na polecenie wywiadu zadań bandycko – kryminalnych. Reprezentowane 
przez M. Janosza stanowisko zawiera w sobie elementy szantażu wobec MSW oraz 
najwyższych władz państwowych./I/4-13, 84/. 

W związku z zaistniałą sytuacją, została powołana Komisja w składzie:

Przewodniczący:
– Gen. dyw. Władysław Pożoga – Podsekretarz Stanu – Szef Służby Wywiadu 

i Kontrwywiadu MSW.

Członkowie
– Gen. bryg. Lucjan Czubiński – Podsekretarz Stanu – sprawujący nadzór 

nad Wojskami MSW;
– Gen. bryg. Zdzisław Sarewicz – Dyrektor Departamentu I MSW
– Płk Zbigniew Pocheć – I Sekretarz Komitetu Dzielnicowego PZPR przy MSW
– Płk Tadeusz Kwiatkowski – Doradca Ministra Spraw Wewnętrznych 
– Płk Konrad Biczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu I MSW
– Ppłk Jerzy Garlej – Zastępca Dyrektora Biura Śledczego MSW
– Płk Włodzimierz Lipiński – Zastępca Naczelnika Wydziału Departamen-

tu I MSW.
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Przed Komisją postawiono zadanie zbadania sprawy, szczególnie ustale-
nie roli Janoszów w działaniach wywiadowczych Departamentu I, zasadności ich 
podejrzeń i zarzutów wysuwanych wobec MSW oraz określenie sposobów prze-
ciwdziałania ewentualnym niekorzystnym implikacjom prawnym, operacyjnym 
i politycznym wynikającym z tej sprawy.

Jak ustalono, operacja w której występowali Janoszowie oznaczona była 
w Departamencie I krypt. „Żelazo”.

Rozpoczynając swą działalność Komisja zakładała, że podstawą pracy 
w tym zakresie będzie dokumentacja tej sprawy, jak również inne materiały opera-
cyjne, pozostające w dyspozycji Departamentu I.

Niestety Komisja stwierdziła ogromne luki w dokumentacji, które bardzo 
poważnie utrudniały odtworzenie faktycznego przebiegu sprawy. Zdaniem Komisji 
luki te mają charakter celowego niszczenia i usuwania z akt sprawy bardzo istotnych 
dokumentów – jak planu operacji, sprawozdania o jej przebiegu, ilości dostarczo-
nych walorów i ich zagospodarowania itp.

W tej sytuacji, po przebadaniu pozostałej dokumentacji, Komisja przy-
stąpiła do rozmów z aktualnymi i byłymi pracownikami Departamentu I, którzy 
uczestniczyli w realizacji sprawy Janoszów.

Łącznie przeprowadzono rozmowy z ponad 30 aktualnymi i byłymi pracow-
nikami, w tym z byłymi dyrektorami Departamentu I – gen. bryg. Józefem Oskiem 
i gen. bryg. Janem Słowikowskim, ówczesnym zastępcą dyrektora płk Eugeniuszem 
Pękalą oraz kilkoma naczelnikami wydziałów.

Wobec szczupłości materiałów, jakimi dysponowała Komisja – zwłaszcza 
w początkowym etapie swojej pracy – istotne znaczenie miało przeprowadzenie 
rozmów z Mieczysławem i Kazimierzem Janoszem, od których ponadto pobrano 
stosowne oświadczenia na temat ich udziału w operacji krypt. „Żelazo” i warunków, 
w jakich została ona zrealizowana.

W rezultacie dotychczasowych ustaleń stwierdzono następujący stan fak-
tyczny:

 I. Sylwetki Janoszów

Do współpracy a następnie realizacji operacji krypt. „Żelazo” Departament 
I zaangażował rodzinę Janoszów, obywateli polskich, zamieszkałych na terenie 
ówczesnego województwa katowickiego. Główną postacią w sprawie był mieszka-
niec Bielska – Białej Kazimierz Janosz. W operacjach uczestniczyli również bracia 
Kazimierza – Mieczysław i Jan. Pośredni związek ze sprawą ma też pozostałe ich 
rodzeństwo: brat Józef oraz siostra Irena Wenzel i jej mąż.
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Kazimierz Janosz w początkowych latach 50-tych pełnił służbę zasadniczą 
w KBW. W 1951 r. został przyjęty do dwuletniej szkoły ofi cerskiej MBP. Szkoły tej 
nie ukończył i w stopniu plutonowego pełnił służbę w jednostce wojskowej 2944 
w Rembertowie. Według jego relacji, służba ta była „przykryciem”, bowiem faktycz-
nie współpracował z „wojskowymi organami wywiadu”, m.in. uczestniczył w grze 
operacyjnej w stosunku do pracownika ambasady USA. Następnie został oddelego-
wany do ochrony obiektu /wydobycie rudy uranowej/ w Kowarach. /1/71/.

Jak twierdzi, ok. 1960r. dostał polecenie Centrali wyjazdu wraz z braćmi 
Mieczysławem i Janem do zachodniej Europy. Wyjechali za pośrednictwem P[ol-
skiego Z[wiązku] Mot[orowego] i pozostali – każdy w innym kraju. Kazimierz po-
dejmował się różnych zajęć, aby zdobyć środki na utrzymanie /praca fi zyczna, han-
del itp./. Wyjeżdżając nie otrzymał zadań i miał oczekiwać na kontakt z Centralą. 
Ponieważ to nie następowało – w 1962 r. przypomniał się Centrali przez polskiego 
attache wojskowego w Bernie. To poskutkowało. Kontakt został początkowo nawią-
zany przez Departament II MSW. /I/63/.

W 1967 r. kontakt z Kazimierzem Janoszem i pozostałymi braćmi przebywa-
jącymi na Zachodzie, tj. Mieczysławem i Janem przejął Departament I.

Ogólnie można jednak stwierdzić, że efekty pracy operacyjnej braci Jano-
szów były dla wywiadu praktycznie żadne. Nie dotyczy to Jana Janosza, którego 
działalność operacyjna w pierwszym okresie współpracy oceniana była pozytywnie. 
Prawdziwą pasją i celem, do którego dążyli konsekwentnie była chęć szybkiego i za 
wszelką cenę bogacenia się /II/57, 58/. Cel ten udało im się z znacznym stopniu 
osiągnąć. Kazimierz Janosz, który wyjechał z Polski bez pieniędzy, zdobył w krótkim 
czasie bandycko-przestępczymi metodami poważny majątek. Stał się właścicielem 
restauracji w Hamburgu i obracał dużymi sumami pieniędzy. Podobnie Jan Janosz 
– prowadził restaurację w Hamburgu. Stosunkowo gorzej powiodło się Mieczysła-
wowi Janoszowi, choć – jak twierdzi – był on mózgiem różnych kryminalnych akcji 
realizowanych przez braci. Doszedłszy do wniosku o nieprzydatności operacyjnej 
Janoszów, ówczesne kierownictwo Departamentu I odstąpiło od wywiadowczego 
ich wykorzystania, natomiast zostali oni ukierunkowani na realizację zadań nie ma-
jących nic wspólnego z wywiadem. /II/15-16, 31-33, 57, 59, 65, 75-76/.

W rezultacie pod koniec lat 60-tych istniał następujący stan faktyczny:
1. Janoszowie, za wiedzą Departamentu I utworzyli za granicą, grupę ban-

dycką, powiązaną z międzynarodowymi gangami działającymi na terenie RFN, 
Francji i niektórych innych krajów zachodnich. 

2. Janoszowie, a zwłaszcza Kazimierz i Jan, m.in. poprzez rabunki zdobyli 
duży majątek, z myślą o zainwestowaniu w jednorazową akcję, mającą przynieść 
zwielokrotnione zyski. 
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3. Faktycznym organizatorem grupy przestępczej był Kazimierz Janosz, 
o czym prawdopodobnie zadecydował fakt, że odznaczał się on – nawet na tle 
pozostałych członków rodzinnego gangu – wyjątkową bezwzględnością i tupetem 
w działaniu. /II/16, VI/22/. Zdecydowano, że Kazimierz Janosz w drodze różnych 
przestępczych zabiegów zgromadzi maksymalną ilość złota i z tym – przy pomocy 
MSW – powróci do Polski. Departament I za pomoc w przerzucie złota do Polski 
i jego zalegalizowaniu, zgodnie z porozumieniem, miał otrzymać 50% „łupu”, na-
tomiast drugą połowę – Kazimierz i prawdopodobnie Mieczysław Janoszowie. Na 
tym tle doszło do nieporozumień między braćmi. Plan dojrzał do realizacji w poło-
wie 1970 roku i uzyskał akceptacje kierownictwa Departamentu I. /I/63-64, II/9/.

 II. Pracownicy Departamentu I zaangażowani w sprawę.

W latach 1969 – 1970 kiedy powstawał i dojrzewał do realizacji plan ope-
racji krypt. „Żelazo”, ministrem spraw wewnętrznych był tow. Kazimierz Świtała. 
Wiceministrem nadzorującym wywiad był tow. Franciszek Szlachcic, a dyrektorem 
Departamentu I – tow. Mirosław Milewski /tabela nr 1/ - /V/1/. Sprawa krypt. „Że-
lazo” była prowadzona w Wydziale III Departamentu I, którym kierowali funkcjo-
nariusze wymienieni w tabelki nr 2/V/2/. 

Wydział III podlegał bezpośrednio z-cy dyrektora, którymi byli kolejno 
towarzysze: Mirosław Milewski, Józef Osek, Eugeniusz Pękala i Jan Słowikowski. 
Zgodnie ze strukturą Wydziału III i wewnętrznym podziałem kompetencji, sprawę 
krypt. „Żelazo” nadzorował – oprócz naczelnika – jeden z jego zastępców, którym 
byli funkcjonariusze wymienieni w tabeli nr 3. /V/3/.

Sprawę krypt. „Żelazo” bezpośrednio prowadzili – kolejno bądź wspólnie 
– następujący pracownicy: płk Marian Grudziński, ppłk Tadeusz Drzewiecki i ppłk 
Marek Strzemień. W sprawie byli również zaangażowani dalsi pracownicy Departa-
mentu I: płk Jan Rodak, płk Bogdan Lisowski i inni – tabela nr 4/II/ 2-4/. Pracowni-
cy wywiadu organizowali spotkania z Janoszami z reguły za granicą – w niektórych 
krajach kapitalistycznych, jak również socjalistycznych. Tylko z Kazimierzem 
Janoszem odbyto spotkania w 24 miastach na terenie 10 krajów. Na spotkania te 
wyjeżdżali m.in. płk Mieczysław Schwarz, płk Marian Grudziński i ppłk Tadeusz 
Drzewiecki.

Niezależnie od tych spotkań pracownicy Departamentu I wykorzystywali 
Mieczysława Janosza do utrzymywania kontaktów z Kazimierzem i Janem, którzy 
osiedlili się w Hamburgu. Mieczysław Janosz dość często bowiem odwiedzał rodzi-
nę w Polsce, podtrzymując przy tej okazji łączność z przedstawicielami Departa-
mentu I.
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 III. Przebieg realizacji przerzutu kosztowności do kraju.

Realizując operację krypt. „Żelazo”, Kazimierz Janosz zmienił ofi cjalnie 
wykonywany na terenie RFN zawód – z restauratora stał się handlowcem w branży 
jubilerskiej. Założył w Hamburgu fi rmę exportowo-importową wyrobów jubilerskich 
i zgodnie z zaleceniem Centrali przystąpił do gromadzenia złota oraz kosztowności, 
dobierając sobie odpowiednich pomocników. Według relacji Kazimierza Janosza, na na-
bycie złota /tzw. kapitał początkowy/ przeznaczył zdobyty drogą przestępstwa kapitał 
w wysokości ok. 250. 000 DM, co uzgodnił z pracownikami Departamentu I /I/72/.

Kazimierz Janosz i jego wspólnicy posługiwali się różnymi metodami. 
Tak np. skupywali po bardzo niskiej cenie złoto i inne kosztowności od sprawców 
napadów rabunkowych, złodziei bądź paserów, którzy chcieli szybko pozbyć się 
tych kosztowności. Inną metodą było wchodzenie w porozumienie z właścicielami 
sklepów jubilerskich i dokonywanie ukartowanych napadów na te sklepy. Zabrany-
mi w wyniku tych uzgodnionych napadów kosztownościami, K. Janosz dzielił się 
następnie po połowie z właścicielami sklepów, którzy ponadto otrzymywali odpo-
wiednie kwoty z fi rm ubezpieczeniowych. /I/95-97/.

W ostatnich dniach przed wyjazdem z RFN K. Janosz zrealizował ponadto 
zakup wielu kosztowności w różnych fi rmach i sklepach jubilerskich, które miały 
być opłacone przelewem bankowym w ciągu 7 dni /oczywiście nie miał on zamiaru 
uiszczać opłaty, a ponadto już wtedy nie miał w banku pieniędzy/. Tą drogą K. Ja-
nosz, zgromadził w RFN dużej wartości majątek – na ok. 2 mln DM /w pierwszych 
wyjaśnieniach odtwarzając z pamięci K. Janosz określił wartość majątku na ok. 
1 mln DM/, na co składały się jak podaje, między innymi:

1. Złoto w sztabkach najwyższej próby, ok. 10 kg.
2. Złote monety, oryginalne /np. dukaty, 20-dolarówki/, ok. 10 kg.
3. Kolie z brylantami, rubinami i szmaragdami w złotej oprawie, w sumie 

ok. 200 sztuk.
4. Złote broszki ze szlachetnymi kamieniami, w sumie ok. 200 sztuk.
5. Złote broszki bez kamieni, w sumie kilkaset sztuk.
6. Złote pierścionki, damskie i męskie, z brylantami i innymi kamieniami 

szlachetnymi, w sumie ok. 2000 sztuk.
7. Pierścionki damskie i męskie, bez kamieni, w sumie ok. 10 tys. sztuk.
8. Złote zegarki ze złotymi bransoletami wysadzanymi brylantami od 1 do 

0,2 karata, w sumie ok. 200 sztuk.
9. Złote zegarki męskie i damskie, różnych rozmiarów i marek, w sumie ok. 

300 sztuk.
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10. Złote łańcuszki, w sumie ok. 50 kg.
11. Zapalniczki ze złota, w sumie ok. 50 sztuk.
12. Pozłacane zapalniczki gabinetowe z kamieniami szlachetnymi i w mar-

murze, w sumie ok. 500 sztuk.
13. Zapalniczki pozłacane, w sumie ok. 50 sztuk.
14. Złote obrączki, w sumie ok. 1200 sztuk.
15. Szlachetne kamienie luzem: szmaragdy, rubiny, szafi ry, topazy, ametysty 

i inne, różnej wielkości i ceny /największy szmaragd miał 28 karat/. Kamienie te znaj-
dowały się w 20 kasetach o rozmiarach 30x40 cm oraz w ok. 300 specjalnie do tego celu 
przystosowanych kopertach /w każdej kopercie kamienie rzędu ok. 300 karat/.

16.Siedem kontenerów m.in. z pozłacanymi sztućcami, srebrnymi sztućca-
mi, srebrem stołowym i artystycznymi wyrobami ze srebra /puchary, dzbanki, cu-
kiernice, serwetnice, owocarki, bomboniery/. W kontenerach znajdowały się także 
wyroby odzieżowe i zapalniczki.

17. Jeden milion żyletek typu „Silver” i żyletek technicznych.
18. Zapalniczki zwykłe, w sumie ok. 1500 sztuk.
19. Luksusowa garderoba skórzana /płaszcze, kurtki, rękawiczki/, tekstylia, 

wyroby futrzarskie, materiał ubraniowy w belach – ogółem towary te zajmowały 
jeden samochód ciężarowy.

O zgromadzeniu wymienionych wyżej wartości K. Janosz poinformował 
Centralę oświadczając, że jest gotów do wyjazdu Departament I wyraził zgodę na 
rozpoczęcie akcji. Według relacji K. Janosza przerzut zgromadzonego złota, wyro-
bów ze złota i pozostałych towarów odbywał się następującymi kanałami:

1. Część atrakcyjnych towarów – głównie pozłacane sztućce, zapalniczki 
i srebra stołowe – K. Janosz wysyła w kontenerach kolejowych na adres swojego 
szwagra, Wenzla w Bytomiu. Kontenerów, jak twierdzi K. Janosz, było w sumie 6 lub 
7. O nadaniu kontenerów informował każdorazowo Centralę meldunkami, posłu-
gując się tajnymi środkami łączności wywiadowczej.

2. Towary o dużej masie, jak artykuły skórzane i futrzarskie, tekstylia i me-
ble, K. Janosz załadował do 2 wagonów kolejowych, które skierował również na 
adres Wenzla. W wagonach ukrył 2 walizki z wyrobami ze złota o wadze ok. 50 kg 
i część zastawy srebrnej.

3. Zasadniczą i najbardziej wartościową część zgromadzonego majątku 
– złoto w sztabkach, monety, kolie, bransolety, zegarki, łańcuszki i kamienie szla-
chetne umieścił w licznych schowkach zakupionego w tym celu samochodu marki 
„Mercedes 200”. Łącznie, jak ocenia, ukrył w schowkach złoto i wyroby ze złota 
o wadze co najmniej 150 kg.
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O ilości schowanego w samochodzie złota, świadczy fakt, że jak wyjaśnia 
Kazimierz Janosz, samochód wyraźnie „usiadł” /w „Mercedesie” na tylnym sie-
dzeniu mieszczą się swobodnie 3 dorosłe osoby lub bagaż o odpowiedniej wadze /. 
/I/86-87/. Samochodem tym – K. Janosz udał się do Polski, zabierając pistolet oraz 
człowieka do ochrony /Kazimierza Zagórskiego, uciekiniera z Polski/. 

Władze graniczne NRD były uprzedzone przez Departament I MSW, aby 
samochód zwolnić od kontroli, co zostało zrealizowane. W ten sposób w dniu 
8 maja 1971 r. dostarczono do Polski przez punkt graniczny Świecko pierwszy 
transport wyrobów ze złota.

W kilkanaście dni później dotarły do Polski 2 wagony nadane przez K. Ja-
nosza w RFN na adres Wenzla w Bytomiu. /I/92-93/. Większość natomiast konte-
nerów skierowana do kraju drogą kolejową na adres jego szwagra Wenzla – według 
K. Janosza została przejęta przez pracowników Departamentu I, przed jego powro-
tem „Mercedesem” do kraju /czyli przed dniem 8 maja 1971 r./.

 IV. Podział dostarczonego przez Kazimierza Janosza złota, 
wyrobów ze złota i pozostałych towarów.

Według Kazimierza Janosza, dostarczył on w ramach operacji krypt. „Żela-
zo” co najmniej 200 kg złota, wyrobów ze złota, a także znaczne ilości srebra oraz 
cennych kamieni tj.:

– ok. 150 kg w „Mercedesie”, ok. 50 kg w dwóch walizkach ukrytych w wa-
gonie. /I/ 109/. 

– wyroby ze srebra przesłane w kontenerach kolejowych. W sumie, jak twier-
dzi K. Janosz, złoto, wyroby ze złota i cenne kamienie mieściły się w 4 walizkach:

 – złoto z „Mercedesa” w dwóch dużych walizkach, 
 – złoto z wagonów w dwóch walizkach średnich rozmiarów.
Pracownicy Departamentu I zaangażowani w sprawie podają mniejsze ilości 

złota. Niemniej zwraca uwagę fakt, że ppłk M. Strzemień, który osobiście odbierał 
transporty ze złotem, w czym udzielali mu pomocy pracownicy Inspektoratów De-
partamentu I KWMO w Zielonej Górze, ppłk Józef Laszczak i KWMO w Katowi-
cach, ppłk Zygmunt Nikiel podają, że od K. Janosza przejęli łącznie ok. 130 – 140 kg 
wyrobów ze złota. Przyjmując zatem wersję pracowników Departamentu I, należy 
stwierdzić, że do Centrali trafi ło co najmniej:

a/ 130 kg złota w sztabkach, złotych monet i wyrobów ze złota;
b/ tysiące kamieni szlachetnych;
c/ szereg wyrobów pozłacanych;
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d/ cenne srebra, w tym setki zestawów sztućców;
e/ wiele atrakcyjnych towarów przejętych z wagonów i kontenerów.
W żadnym z zachowanych w sprawie dokumentów nie precyzuje się warun-

ków umowy zawartej przez kierownictwo Departamentu I z Janoszami.
Według jednak Kazimierza Janosza, miał on otrzymać 50 % całości przesył-

ki. /I/160/.
Mieczysław Janosz natomiast podaje, że podział miał być przeprowadzony 

na trzy równe części: 1/3 dla niego, 1/3 dla Kazimierza i 1/3 dla MSW. Ostatecznie 
jednak Mieczysław Janosz został wyłączony z podziału. /I/21/.

Według K. Janosza faktyczny podział odbiegał od wcześniejszych ustaleń. 
Jak wynika z jego wyjaśnień, potwierdzonych częściowo wyjaśnieniami ppłk M. 
Strzemienia i ppłk Z. Nikla – K. Janosz otrzymał znacznie mniej wartości niż 
ustalono. Kierownictwo Departamentu I uzasadniało to odstępstwo wyższym od 
przewidywanego wysiłkiem operacyjnym pracowników wywiadu.

O wyjątkowo bezwzględnych metodach postępowania ze strony pracowni-
ków Departamentu I świadczy fakt, że na K. Janosza nałożono „konwencjonalną 
karę” w wysokości 2000 dolarów za niewywiązanie się w uzgodnionym terminie 
z wykonania jednego z zadań. Wynika z tego, że z K. Janoszem zawarte zostało spe-
cjalne porozumienie, w którym zamieszczono formułę o takich „karach”.

Jeśli się zważy charakter uzgodnionych z K. Janoszem działań oraz zleco-
nych mu zadań, to „kara” ta nałożona została za nieterminowe wykonanie przez 
niego jednego z kolejnych przestępstw polegających na zdobywaniu w sposób 
sprzeczny z prawem kosztowności. Nie trudno dostrzec, że tego rodzaju postępo-
wanie nie miało nic wspólnego z istotą wywiadowczego działania, nosiło wyraźne 
cechy przestępczego porozumienia i było w swej istocie i wymowie wyjątkowo 
niemoralne. Przy czym nie wiadomo co stało się z tak wyegzekwowaną „karą”. Jak 
wspomniano wyżej, do Centrali dostarczonych zostało nie mniej niż 4 walizki zew 
złotem, wyrobami ze złota i kamieniami szlachetnymi. Wobec K. Janosza zobowią-
zano się na piśmie /dokument ten znajduje się w jego posiadaniu/, że walizki zosta-
ną przechowane w Departamencie I i otwarte komisyjnie w jego obecności. 

Jak twierdzi K. Janosz, a potwierdzają to wyjaśnienia niektórych pracowni-
ków Departamentu I /zwłaszcza ppłk M. Strzemienia/ faktyczny podział miał inny 
przebieg. Według relacji K. Janosza – nie brał on udziału w komisyjnym otwarciu wa-
lizek. Gdy przyjechał do Departamentu I walizki były już otwarte i płk M. Schwarz 
odkładał to „co się jemu należało”. Obecni przy tym byli płk T. Dziewiecki i ppłk 
M. Strzemień. W sumie K. Janosz otrzymał znacznie mniej niż 50% kosztowności, 
gdyż zapakował on wszystkie wydzielone mu przez płk M. Schwarza wyroby ze zło-
ta do jednej teczki. Ile ważyła jego część, Kazimierz Janosz nie może sprecyzować. 
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Na podstawie różnych informacji można jednak przypuszczać, że zawartość teczki 
oscylowała od 25 do 30 kg /I/65, 89-90/.

Dokonując podziału walorów nie sporządzono jednak żadnego dokumentu 
i od K. Janosza nie pobrano pokwitowania przedmiotów, które otrzymał.

Z ustnych wyjaśnień K. Janosza wynika, że otrzymał on z podziału :
1. Około 20 kg złota w postaci sztabek i wyrobów bez kamieni szlachet-

nych.
2. Około 5 kg złotej biżuterii wysadzanej kamieniami.
3. Kamienie szlachetne w 50 kopertach.
4. Jedno pudełko ze szmaragdami oraz jeden pojedynczy szmaragd 28 karat.
5. Wyroby i towary z wagonów i kontenerów:
a/ 20 kompletów sztućców ze srebra,
b/ 50 kompletów pozłacanych sztućców,
c/ 10 tac ze srebra /5 dużych i małych/,
d/ 2 bele materiału,
e/ 8 zestawów stołowych,
f/ 10 sztuk fi gurek ze srebra,
g/ około 300 zapalniczek,
h/ około 250. 000 żyletek technicznych,
i/ ok. 30 sztuk płaszczy, kurtek i spódnic skórzanych,
j/ ok. 150 par rękawiczek skórzanych,
k/ ok. 100 sztuk sukienek,
l/ ok. 100 sztuk swetrów i pulowerów,
ł/ ok. 100 par skarpet.
Pojedyncze przedmioty z grupy wyrobów jubilerskich K. Janosz przedsta-

wił Komisji w czerwcu 1984 r. , z czego wykonano ekspertyzę i fotografi e /album/ 
/V/24-26/.

Przeprowadzony przegląd i ekspertyza tych kosztowności pozwalają na 
stwierdzenie, że w posiadaniu K. Janosza znajduje się szereg atrakcyjnych wyrobów 
ze złota, pozłacanych, a także ze srebra dostarczonych przez niego do Polski w ra-
mach operacji krypt. „Żelazo”. Ponieważ przywiezione przedmioty były dzielone 
między K. Janoszem i Departamentem I – do jednostki tej winna trafi ć także znacz-
na część wyrobów ze srebra w postaci zastaw. stołowych i wielu innych atrakcyjnych 
wyrobów. Dotychczas Komisja nie natrafi ła na jakikolwiek ślad przyjętych wyro-
bów ze srebra. Podobnie nie natrafi ono na ślad innych szczególnie wartościowych 
wyrobów okazanych Komisji przez K. Janosza np. kolii, broszek, zegarków ze złota 
ze złotymi bransoletami wysadzanymi szlachetnymi kamieniami itp. Można zasad-
nie twierdzić, że kosztowności te, a w szczególności wszystkie wyroby ze srebra, zo-
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stały zagarnięte. Stanowi to przejaw wyjątkowej zuchwałości ze strony osób, które 
dokonały tego czynu.

K. Janosz wyjaśnia, że z towarów dostarczonych w kontenerach i wagonach 
otrzymał jedynie ok. 1/10 całości „masy towarowej”.

Jak wynika z powyższego zasadniczą część złota, wyrobów ze złota i srebra, 
kamieni szlachetnych, a także niektórych wyrobów odzieżowych – przejął Depar-
tament I.

Powstają jednak uzasadnione wątpliwości, czy wszystkie te wartości fak-
tycznie trafi ły do Centrali. Brakuje bowiem jakichkolwiek dokumentów z ich in-
wentaryzacji podczas przyjmowania od K. Janosza. Nie wiadomo też jak zostały one 
rozchodowane przez Departament I.

 Z dotychczasowych ustaleń wynika, że na polecenie tow. Milewskiego, wyro-
by ze złota dostarczone przez K. Janosza przekazano w celu zinwentaryzowania powo-
łanej Komisji, której przewodniczył naczelnik Wydziału Ogólnego Departamentu I, 
płk Czesław Kowalczyk. Jak należy zasadnie przyjmować miało to jednak miejsce po 
wyłączeniu części kosztowności przez pracowników Departamentu I oraz po dokona-
niu podziału z K. Janoszem. Potwierdzają to m.in. oświadczenia płk Cz. Kowalczyka 
i członka tej komisji ppłk Zofi i Niedziałek, według których waga spisanych walorów 
wynosiła ok. 30 kg, przy czym część wyrobów ze złota miała najniższą próbę „333”.

Ppłk Z. Niedziałek ponadto stwierdza stanowczo, że dostarczonych do 
zinwentaryzowania walorach nie było przedmiotów szczególnie wysokiej wartości. 
Świadczy o tym, że brakowało części przywiezionych przez K. Janosza i zabranych 
do Departamentu I kosztowności, szczególnie najbardziej wartościowych wyrobów 
ze złota /II-112/.

Bardzo zastanawiającą jest w całej operacji forma przejęcia i rozliczenia 
dostarczonego przez K. Janosza majątku. Nie jest też zrozumiale dokonywanie ewi-
dencji resztek depozytu w lokalu operacyjnym na mieście, podczas kiedy Janoszów 
przyjmowano ofi cjalnie w gmachu Departamentu I i gdzie przekazano K. Janoszo-
wi wyznaczoną porcję kosztowności. 

Okoliczności te nasuwają uzasadnione przypuszczenie, że: 
– część złota i wyrobów ze złota została przywłaszczona w Departamencie I,
– część szczególnie wartościowych wyrobów mogła zostać podmieniona na 

wyroby gorsze gatunkowo.
Uwzględniając wszystkie dotychczas ustalone okoliczności i ustosunkowu-

jąc się jak najbardziej krytycznie do wyjaśnień K. i M. Janoszów stwierdzić należy, 
że dostarczyli oni minimum 130 kg złota i wyrobów ze złota. Z tej ilości do 30 kg 
pobrał Kazimierz Janosz i 36 kg przekazano do zinwentaryzowania komisji w De-
partamencie I, które następnie przekazano do Departamentu Finansów. 
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W świetle powyższego brak jest wyjaśnienia, co się stało z:
1. Minimum 65–75 kg złota w sztabkach, złotych monet i wyrobów ze zło-

ta, w tym dużą ilością atrakcyjnych wyrobów sztuki jubilerskiej, jak kolie, broszki, 
bransolety.

2. Tysiącami wartościowych kamieni szlachetnych.
3. Około 100 szt. złotych i pozłacanych zapalniczek
4. Około 250 kompletów sztućców pozłacanych.
5. Około 130 kompletów sztućców srebrnych.
6. Kilkadziesiąt kompletów zestawów stołowych ze srebra.
7. Około 300 gabinetowych zapalniczek.
8. Około 170 szt. płaszczy, kurtek i spódnic skórzanych.
9. Około 850 par rękawiczek skórzanych.
10. Około 400 swetrów i pulowerów.
11. Około 90 sztuk fi gurek ze srebra.
12. Około 750.000 żyletek typu „Silver”. 
13. Kilkoma belami materiału ubraniowego.
Ustalono, że wyroby i towary wymienione w punktach 3 – 13 dostarczone 

przez K. Janosza wagonami i kontenerami, zostały zgromadzone w magazynach 
Nadwiślańskich Jednostek MSW. Nie natrafi ono, jak dotychczas na żaden ślad, co 
stało się z tymi wyrobami i towarami, z których – jak podano wyżej – K. Janosz 
otrzymał jedynie 1/10 całości. 

V. Dokumentacja sprawy.
Ustalenia wskazują, że udokumentowanie rozpracowania krypt. „Żelazo” 

jeszcze w 1975 r. składało się z trzech tomów. Aktualnie całość sprawy w zasadzie 
mieści się w jednej teczce, która liczy zaledwie 92 karty różnych notatek i pism.

Odnaleziona szczątkowa dokumentacja została w sposób sztuczny połą-
czona z późniejszymi materiałami dotyczącymi zachowania się M. I K. Janoszów, 
po powrocie ich do kraju. Można zasadnie przypuszczać, że podstawowe materiały 
zostały celowo zniszczone mimo, że w resorcie istnieje obligatoryjny wymóg prze-
chowywania tego rodzaju dokumentów do 30 lat. Oczywiście można dokonywać 
zniszczenia materiałów wcześniej, jednak winna to uczynić powołana w tym celu 
komisja, po odpowiednim udokumentowaniu i zwięzłej ocenie sprawy. Jakiegokol-
wiek protokołu na ten temat dotychczas nie znaleziono.

Zwraca przy tym uwagę fakt, że prawdopodobnie w celu utrudnienia od-
tworzenia sytuacji w sprawie – tak jak się ona rozwijała, a jednocześnie dla stworze-
nia pozorów ciągłości dokumentacji, numery niektórych materiałów zachowanych 
z oryginalnego rozpracowania zostały zatarte, a w to miejsce wpisano nowe numery, 
rzekomo korespondujące z materiałami włączanymi w latach późniejszych.
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Na podstawie odnalezionych materiałów można stwierdzić, że dokumen-
tacja w sprawie była prowadzona wbrew obowiązującym w resorcie zasadom i wy-
mogom określonym stosownymi przepisami. W świetle ustaleń Komisji trudno to 
uznać za wyłącznie przypadkowy błąd.

W sprawie nie ma żadnych analiz, podsumowujących ocen i wniosków od-
noszących się do realizowanych działań operacyjnych.

Poszczególne notatki są nie tylko enigmatyczne, ale wręcz dezorientujące 
co do faktycznego przebiegu podejmowanych działań oraz – co najważniejsze – ich 
efektów. Przy tym wiele z tych dokumentów nie zostało podpisanych w związku 
z czym nie wiadomo kto je sporządził, w jakim celu i komu były przedstawione. 
Niektóre z nich nie zawierają dat sporządzenia. Na pewnej części dokumentów 
wykonane zostały różnego rodzaju dopiski, czasem zawierające bardzo istotną treść 
bez podania kto je sporządził. /V-13/.

Taki stan dokumentacji jest szczególnie niezrozumiały wobec faktu, że 
sprawa krypt. „Żelazo”, niezależnie od jej poważnego charakteru była sprawą opera-
cyjnego rozpracowania, a więc w myśl przepisów obowiązujących w resorcie spraw 
wewnętrznych była to sprawa najwyższej kategorii.

Tego rodzaju klasyfi kacja sprawy rodzi określone skutki formalno – prawne. 
Poszczególne działania podejmowane w sprawie muszą być dokumentowane w bar-
dzo szczegółowy sposób, począwszy od fazy planowania, podziału zadań, poprzez 
etap przygotowań i realizacji. Podstawowe dokumenty w sprawie muszą być zatwier-
dzone przez przełożonych, przy czym jest regułą, że najważniejsze przedsięwzięcia 
wymagają aprobaty kierownictwa jednostki, a nawet nadzorującego podsekretarza 
stanu.

Niektóre z zebranych materiałów wskazują na to, że w sprawie krypt. „Żela-
zo” podstawowe działania były akceptowane osobiście przez tow. M. Milewskiego, 
jako ówczesnego dyrektora Departamentu I, a następnie jako wiceministra nadzo-
rującego wywiad. /II/9,23/.

Na podstawie różnych ustaleń w tym, w oparciu o oświadczenia niektórych 
byłych i obecnych pracowników Departamentu I można przyjąć, że była to sprawa 
zastrzeżona dla kierownictwa Departamentu. Potwierdzają ten fakt również nie-
które adnotacje tow. M. Milewskiego na dokumentach zachowanych w szczątkowej 
sprawie. 

Dotychczas nie udało się ustalić bliższych okoliczności zniszczenia podsta-
wowych materiałów i zdekompletowania sprawy.

Jak wspomniano wyżej, jeszcze w 1975 r. rozpracowanie składało się z 3 to-
mów, ale już wówczas pracownicy dokonujący przeglądu akt stwierdzili bardzo po-
ważne braki w dokumentacji. 
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Z wyjaśnień ówczesnego z-cy naczelnika wydziału w Departamencie I, płk 
Tadeusza Wójcika wynika, że w sprawie brakowało między innymi planów, raportów 
z realizacji i spisu wartości, jakie wywiad przejął w wyniku operacji krypt. „Żelazo”. 
Jak stwierdza płk T. Wójcik, „widocznie celowo starano się je ukryć”./II/121-126/. 

Inny pracownik Departamentu I, por Andrzej Ławiński zaobserwował, że 
sprawa krypt. „Żelazo” – w stanie, w jakim mu ją udostępniono w 1978 r. – „była 
prowadzona niezgodnie z instrukcjami o pracy operacyjnej”. Na temat samej ope-
racji krypt. „Żelazo” – jak stwierdził – w sprawie znajdowało się „tylko kilka doku-
mentów”. /II/127-130/.

 W zachowanej szczątkowej sprawie nie ma żadnego dokumentu, który by 
w sposób całościowy podsumował, co i ile przerzucił Kazimierz Janosz do kraju 
oraz jaką część przejął on a jaką Departament I.

W jednym z dokumentów /informacja z 8 listopada 1972 r./ podaje się, że 
w ramach operacji krypt. „Żelazo” uzyskano ok. 50 kg złota i wyrobów ze złota, zło-
tych zegarków i normalnych, zapalniczki gazowe, naszyjniki i broszki oraz zegarki 
automatyczne, które przekazano na cele operacyjne.

Wydaje się, że dokument ma dwuznaczny charakter. Zataja bowiem najbar-
dziej istotne elementy w sprawie, a zwłaszcza:

a) wymienia się tylko 50 kg złota i wyrobów podczas, gdy jak wiadomo 
złota i wyrobów przejęto znacznie więcej. Stwierdzenie na ten temat jest wyraźnie 
dwuznaczne, bowiem pisze się, że 50 kg złota „przekazano kierownictwu naszej 
służby”. Nie wiadomo czy odnosi się to do całości przyjętego depozytu, czy tylko 
do jego części wyłączonej przed podziałem z K. Janoszem;

b) nie określono bliżej poszczególnych wyrobów ze złota i nie zaznaczono, że:
 – w przejętym depozycie było złoto w sztabkach, a więc najwyższej próby,
 – znaczna część złotej biżuterii, jak kolie, naszyjniki, bransolety, pierścion-

ki były wysadzane brylantami, szmaragdami i innymi szlachetnymi kamieniami;
c) całkowicie pominięto fakt przejęcia przez Departament I:
 – znacznych ilości szlachetnych kamieni luzem,
 – znacznych ilości artystycznych wyrobów ze srebra i pozłacanych, nade-

słanych przez K. Janosza w kilku kontenerach,
 – luksusowej galanterii skórzanej i innych cennych towarów dostarczonych 

przez K. Janosza w dwóch wagonach kolejowych;
 d) nie określono, na podstawie jakich dokumentów przejęto złoto, wyroby 

ze złota i pozostałe towary oraz dokąd zostały one skierowane.

W zachowanych materiałach sprawy natrafi ono jednak na ślad, że istniały 
dokumenty pozwalające dokładnie zorientować się w ilości i wartości przejętego 
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przez Departament I złota i innych cennych wyrobów. W notatce z dnia 26 czerwca 
1971 roku płk Wawrzyniak stwierdza, że:

„ Szczegółowy protokół uzyskanych walorów 
znajduje się w dyspozycji wiceministra 
tow. M. Milewskiego”. 
Dotychczas jednak protokołu nie znaleziono. Tak więc zasadniczy doku-

ment w całej operacji „Żelazo”, zawierający wykaz przejętego majątku najprawdo-
podobniej został ze sprawy usuniety.

*  *  *

Z dotychczasowych ustaleń Komisji wynika, że podobnie jak w sprawie 
krypt. „Żelazo” – postąpiono ze sprawą prowadzoną z początkiem lat 70-tych doty-
czącą niejakiego Moksela, kryptonim „Pasza”, handlowca, realizującego transakcje 
z CHZ „Animex”. W zamian za obietnicę umożliwienia mu przez Departament 
I szerszego wejścia na polski rynek, Moksel przekazał na konto wywiadu 250 tys. 
DM. Przekazał także 5 samochodów /marki „Mercedes” i „Volkswagen”/ i ok. 20 
nowoczesnych magnetofonów.

Jest bardzo prawdopodobne – na to wskazują niektóre informacje – że Mok-
sel przekazywał pracownikom wywiadu – dodatkowo-kolejne duże kwoty, jednak 
i tu brak podstawowych dokumentów. Sprawa rozliczenia wymienionych wartości 
jest w toku wyjaśniania. 

Również ta sprawa praktycznie „zaginęła”, a pozostał tylko niedokładny 
protokół jej zniszczenia .

Nasuwa się tu szereg analogii:
1. W obu sprawach w grę wchodziły podejrzane machinacje na dużą skalę.
2. W obu sprawach miało miejsce usunięcie podstawowej dokumentacji.
3. W sprawie Moksela, podobnie jak w sprawie krypt. „Żelazo” dostęp do 

materiałów archiwalnych mógł nastąpić wyłącznie za zgodą dyrektora Departamen-
tu I.

 VI. System zabezpieczenia kosztowności. 

Analiza szczątkowych dokumentów zachowanych w sprawie krypt. „Żela-
zo”, wyjaśnienia K. i M. Janoszów oraz pracowników zaangażowanych w operacji 
wskazują, że od samego początku usiłowano zacierać pewne ślady, które mogłyby 
naprowadzić na ujawnienie zaboru części tego majątku także przez uczestniczących 
w sprawie pracowników.
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W szczególności wydaje się, że stosowana była metoda polegająca na roz-
kładaniu odpowiedzialności na bardzo wiele osób, m.in. przez tworzenie dla nich 
okazji do przywłaszczenia dla siebie części złota i innych przedmiotów oraz na 
stwarzaniu warunków uniemożliwiających dokładne rozliczenie co się stało z kosz-
townościami i innymi wartościowymi przedmiotami.

W tym miejscu należy zauważyć, że w tym samym czasie prowadzona była 
w Centrali MSW sprawa o krypt. „Zalew”, dotycząca nadużywania państwowych 
stanowisk do spekulacji złotem przez niektórych pracowników MSW. Śledztwem 
objęto wówczas podsekretarza stanu – R. Matejewskiego, dwóch zastępców dyrek-
tora /St. Smolnik, H. Żmijewski/ oraz kilku naczelników /Budzyń, Kawala, Milka/, 
pracownika Departamentu I – Jerzego Grelę. Równocześnie godzi się zauważyć, że 
nie uzyskano akceptacji na podjęte czynności śledczych wobec innego pracownika 
Departamentu I – Jana Barczyńskiego, mimo istnienia przeciwko niemu poważnych 
dowodów popełnienia przestępstwa. 

Sprawa „Zalew” była alarmującym sygnałem, że włączenie aparatu opera-
cyjnego do takich działań grozi osłabieniem kontroli i demoralizacją – co w konse-
kwencji prowadzi do wynaturzeń.

W związku z tym w połowie maja 1971 r. – Minister Spraw Wewnętrznych 
wydał kategoryczny zakaz włączania aparatu do tego rodzaju spraw i polecił zerwać 
prowadzone w tym zakresie gry operacyjne, a formalnie tę sprawę przedstawiono na 
posiedzeniu kierownictwa MSW w dniu 18.06.1971 r. Rozpoczęte wcześniej działa-
nia miały być zakończone natychmiast w sposób uporządkowany i ze skrupulatną 
kontrolą czynności końcowych.

Godzi się zauważyć, że do problematyki tej w kierownictwie ministerstwa 
spraw wewnętrznych wracano kilkakrotnie. Między innymi w dniu 8 marca 1972 
roku odbyła się na ten temat specjalna narada aktywu kierowniczego resortu. W cza-
sie tej narady referat wygłosił wiceminister spraw wewnętrznych tow. Bogusław Sta-
chura, a w dyskusji głos zabrało kilkunastu funkcjonariuszy resortu. M.in. wystę-
pował także ówczesny wiceminister tow. M. Milewski, który jednoznacznie potępił 
przestępczą działalność pracowników MSW ujawnioną w sprawie „Zalew” oraz po-
stulował podjęcie zdecydowanych kroków w celu nie dopuszczenia do powtórzenia 
w MSW podobnych spraw /protokół z narady stanowi odrębny załącznik/.

Jak dowodzą ustalenia w sprawie „Żelazo” – kierownictwo Departamentu 
I i nadzorujący Podsekretarz Stanu nie wyciągnęli żadnych wniosków ze sprawy 
„Zalew”, a także nie wykonano poleceń Ministra przekazanych na posiedzeniu 
Kierownictwa MSW.

Odnosi się to tak do operacji „Żelazo”, a zwłaszcza tzw. operacji szwedz-
kiej2, którą rozpoczęto po zakończeniu sprawy „Zalew”.
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Jeśli chodzi o operację „Żelazo” przykładem nie respektowania wniosków 
ze sprawy „Zalew” i nie stosowania się do zaleceń przestrzegania w sprawach opera-
cyjnych obowiązujących w MSW przepisów był wyjazd do Świecka po złoto przy-
wiezione przez K. Janosza tylko jednego pracownika Departamentu I, a mianowicie 
ppłk M. Strzemienia, któremu w trakcie czynności związanych z przejęciem złota 
asystował jedynie st. inspektor Inspektoratu Departamentu I KWMO w Zielonej 
Górze ppłk Józef Laszczak. Przy przejmowaniu kosztowności w Świecku nie doko-
nano żadnego ich spisu. Co więcej – kosztowności w Świecku do walizek pakował, 
po wyjęciu ich z różnych skrytek samochodu, sam ppłk. M. Strzemień, gdyż w tym 
czasie K. Janosz spał w pomieszczeniu WOP. Walizki na przewóz do Warszawy 
zabezpieczono w sposób prymitywny, zapinając je pasami i plombując odciskiem 
klucza od samochodu należącym do K. Janosza i pieczątką nr 1596 Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. Walizki te następnie samochodem przewoził do Warszawy 
sam ppłk M. Strzemień, bez żadnego konwoju, od Zielonej Góry towarzyszył mu 
tylko płk. M. Schwarz.

Nie ulega wątpliwości, że ppłk M. Strzemień, mógł zarówno w Świecku, jak 
i w czasie podróży do Warszawy, swobodnie dysponować przewożonymi kosztow-
nościami. Mógł też oczywiście działać w tym zakresie w porozumieniu z płk M. 
Schwarzem.

Po dostarczeniu kosztowności do Warszawy, również nie dokonano ich 
inwentaryzacji. Przez pewien czas przetrzymywano je w pomieszczeniach Departa-
mentu I bez posterunku ochronnego. Nie wiadomo przy tym gdzie dokładnie były 
przechowywane i kto miał do nich dostęp. /Jak ustalono ich pozostałość3/ przywie-
ziono do lokalu konspiracyjnego przy ul. Filtrowej i tam dokonano ich spisu, bez 
udziału eksperta.

Przewożenie kosztowności bez konwoju ze Świecka do Warszawy, pozosta-
wienie ich bez zinwentaryzowania i bez należytego zabezpieczenia w Departamen-
cie I, a następnie wywiezienie bez konwoju z budynku MSW do mało zabezpie-
czonego lokalu konspiracyjnego w mieście i dokonywanie w nim spisu – pozornie 
wygląda na lekkomyślność, ale w istocie rzeczy stanowić może to potwierdzenie 
tezy o celowym rozkładaniu odpowiedzialności na szereg osób oraz organizowaniu 
warunków na dysponowanie tymi kosztownościami bez żadnej kontroli i stwarza-
niu okazji do przywłaszczenia sobie bądź nawet zaboru przez inne osoby tych 
kosztowności.

Jak wiadomo, w podobny sposób, choć w zmienionych warunkach miej-
scowych i w innym składzie personalnym, postąpiono z kosztownościami i innymi 
wartościowymi rzeczami dostarczonymi do Polski przez K. Janosza transportem 
kolejowym.
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Po przybyciu wagonu na stację kolejową w Cieszynie, otwarto wagon i od-
szukano dwie walizki z kosztownościami. Uczestniczyli w tym bracia K. i M. Jano-
szowie, ppłk M. Strzemień i ppłk Z. Nikiel. Walizki otwarto i po pobieżnym przej-
rzeniu znów opieczętowano i zabrano do Centrali. Inne atrakcyjne wyroby, poza 
meblami, załadowano na samochód ciężarowy i przewieziono do garażu Nadwi-
ślańskich Jednostek MSW. Żadnego protokołu przejęcia i opisu nie sporządzono. 
Nie znaleziono żadnego dokumentu stwierdzającego co się z tym mieniem stało.

Należy wnioskować, że w ten sposób starano się zacierać ślady, które mogły-
by stanowić podstawę do odtworzenia przebiegu sprawy „Żelazo”.

Kazimierzowi Janoszowi narzucono po podziale szereg zobowiązań dot. 
zachowania w tajemnicy tego faktu. Otrzymał również bezwzględny zakaz kontak-
towania się w sprawie „Żelazo” z kimkolwiek poza dwoma pracownikami Departa-
mentu I. Wprawdzie tego nakazu nie respektowano, ale zobowiązania te K. Janosz 
odbierał jako ostrzeżenie, a nawet groźbę, aby nierzetelności w ewidencjonowaniu 
i rozliczeniach złota, wyrobów ze złota i pozostałych kosztowności nie wyszły na 
światło dzienne /I/ 94-95/.

 VII. Negatywy wynikające z operacji krypt. „Żelazo”.

Dokładny podział złota, wyrobów ze złota i srebra, kamieni szlachetnych, 
galanterii skórzanej i innych atrakcyjnych towarów – został uznany przez M. I K. Ja-
noszów jako wysoce niesprawiedliwy.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że interweniowali oni w tej sprawie 
u niektórych pracowników Departamentu I oraz usiłowali dotrzeć do tow. M. Mi-
lewskiego.

Nieustosunkowanie się do tych roszczeń, jak również innych obietnic, jakie 
pracownicy Departamentu I składali Janoszom w związku z operacją krypt. „Żela-
zo” /np. według Mieczysława Janosza tow. M. Milewski miał mu obiecać wpisanie 
na listę adwokacką/, a stwarzało od samego początku możliwość stosowania przez 
K. i M. Janoszów szantażu polegającego na groźbie ujawnienia faktu udziału orga-
nów państwowych w przestępczej operacji krypt. „Żelazo”, a także zlecanych im 
przez wywiad zadań o charakterze przestępczym.

Kolejne zagrożenie stwarzał fakt niezalegalizowania złota i wyrobów ze zło-
ta, które K. Janosz otrzymał z podziału. W rezultacie bowiem doszło do sytuacji, 
że K. Janosz nie mógł dysponować tym złotem legalnie i zaczął nim handlować na 
„czarnym rynku”.

Fakty te zaczęły przenikać do opinii publicznej. Zainteresowały się nimi 
również organa Milicji Obywatelskiej. Do wszczęcia dochodzenia jednak nie 

Glaukopis 07_CS2.indd   251Glaukopis 07_CS2.indd   251 2007-02-06   15:57:182007-02-06   15:57:18



G
L

A
U

K
O

P
IS

 N
R

 7
-2

0
0

6

252

 Raport z działalności komisji powołanej do wyjaśnienia charaktru operacji kryptonim „ŻELAZO”

doszło, gdyż Departament I otoczył K. Janosza swego rodzaju „parasolem ochron-
nym”.

Sytuacja ta została – jak można przypuszczać – ukartowana przez osoby 
z Departamentu I, które były zainteresowane, aby K. Janosz pozbył się części 
otrzymanego podziału złota za pośrednictwem Centrali. Wydaje się, że już wów-
czas planowano uzyskanie na pośredniczeniu w tej transakcji korzyści material-
nych.

W rezultacie z K. Janoszem zostało zawarte porozumienie, że Centrala 
weźmie niejako w komis i odsprzeda instytucjom państwowym pewną ilość posia-
danych przez niego kosztowności.

Dokumenty na ten temat zachowane w sprawie zawierają szereg nieścisłości. 
Np. 29 marca 1972 r. tow. M. Milewski został poinformowany przez ówczesnego 
zastępcę dyrektora Departamentu I, płk E. Pękałę, że K. Janosz przekazał do od-
sprzedaży 5 kg złota.

Tow. M. Milewski wyraził zgodę na tę transakcję, ale w rzeczywistości prze-
kazano do odsprzedaży nie 5 kg złota, lecz 19 kg 147 g.

W sprawie nie odnaleziono dokumentów, skąd wzięła się wyższa od ak-
ceptowanej ilość złota. K. Janosz twierdził, że przekazał do odsprzedaży ogółem 
10–12 kg wyrobów ze złota. 

Z dokumentów w sprawie wynika, że K. Janosz miał otrzymać z tego tytułu 
kwotę 3. 803.008, 50 zł, ale potrącono mu z tej kwoty jeszcze 638.000 na „koszta 
służby”.

Mimo tego potrącenia, od K. Janosza zażądano pokwitowania na pełną 
sumę, tj. na 3.803.008 zł. K. Janosz otrzymał w rzeczywistości 2 mln 100 tys. zło-
tych. Na część niewypłaconej jemu kwoty brak jest jakichkolwiek dokumentów, że 
wprowadzono ją do Kasy Departamentu I. 

Interesujące światło na sprawę odsprzedaży złota rzucają notatki płk. 
M. Schwarza i płk Z. Nikla.

Płk M. Schwarz w zachowanej w sprawie notatce wyraża zainteresowanie 
kontynuowaniem odsprzedaży przez Departament I w ten sposób, aby sprawa nie 
wyszła na światło dzienne. Natomiast płk Z. Nikiel twierdzi, że zgłaszał przez swe-
go przełożonego – płk St. Opitka – kierownictwu Departamentu I zastrzeżenia co 
do rzetelności rozliczeń z K. Janoszem, ale wyjaśniono mu, że wszystko odbyło się 
w sposób prawidłowy.

W późniejszym okresie lat 70 – tych K. Janosz nadal korzystał z „parasola 
ochronnego”, jaki zapewnił mu Departament I, co umożliwiło mu bez żadnych 
skrupułów pomnożenie majątku w drodze nielegalnych kombinacji i ewidentnych 
przestępstw.

Glaukopis 07_CS2.indd   252Glaukopis 07_CS2.indd   252 2007-02-06   15:57:182007-02-06   15:57:18



253

Bezpieka

Świadczą o tym niektóre zachowane w sprawie oryginalne dokumenty, jak 
np. pismo ówczesnego naczelnika Wydziału VII Biura d/w z Przestępstwami Go-
spodarczymi KGMO mjr T. Rydzka z dnia 12 marca 1973r.

W piśmie tym poinformowano Departament I MSW – na podstawie mate-
riałów z rozpracowania – że K. Janosz:

„jest jednym z współkierowników wieloosobowego i wysoko zorganizowa-
nego gangu dewizowo-przemytniczego zajmującego się przerzutami złota z RFN 
i innych państw Europy Zachodniej. Jednorazowo transporty złota wynoszą około 
10 kg... Uwikłany jest w inne poważne przestępstwa gospodarcze. Jest przestępcą 
zuchwałym i zdemoralizowanym”.

Ówczesny dyrektor Departamentu I, płk J. Osek przekazał pismo tow. Tade-
usza Rydzka wiceministrowi M. Milewskiemu.

W konsekwencji rozpracowanie K. Janosza przez MO zostało praktycznie 
zawieszone i ponownie podjęte dopiero w 1981 r.

Z akt sprawy wynika, że kierownictwo Departamentu I konsekwentnie 
broniło K. Janosza sugerując odstąpienie od dalszych czynności przez KWMO 
w Bielsku Białej.

Płk B. Lisowski delegowany do KWMO w Bielsku Białej w związku z możli-
wością aresztowania K. Janosza przez Prokuraturę stwierdził, że postępowanie MO 
w sprawie K. Janosza jest tendencyjne. Podkreślił jednocześnie, że K. Janosz w swo-
jej obronie powoływał się na znane nazwiska z resortu I Departmentu I.

Płk B. Lisowski proponował w związku z tym kierownictwu Departamen-
tu I:

– przeprowadzenie dochodzenia odnoszącego się tylko do wykroczeń zwią-
zanych z prowadzeniem przez K. Janosza lokalu gastronomicznego;

– uwzględnienie okoliczności łagodzących w stosunku do popełnionych 
przez niego wykroczeń;

– zwrócenie mu wszystkich zakwestionowanych walorów i dokumentów.
Z akt sprawy wynika, że wszczętym przeciwko K. Janoszowi przez KWMO 

w Bielsku Białej dochodzeniem interesował się bezpośrednio ówczesny dyrektora 
Biura Dochodzeniowo – Śledczego KGMO, płk Stanisław Dereń.

Z wyjaśnień płk S. Derenia wynika, że interweniował u niego w tej sprawie 
bezpośrednio dyrektor Departamentu I gen. J. Słowikowski.

Gen. J. Słowikowski przekazał płk S. Dereniowi pismo potwierdzające 
związki K. Janosza z wywiadem.

W piśmie stwierdza się m.in., że:
„Zakwestionowane u Kazimierza Janosza wyroby i przedmioty ze złota 

mieszczą się w zestawie tych, które wwiózł on do kraju w 1971 r.”/. /IV/18/. 
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Płk S. Dereń poinformował o takim stanowisku organy prokuratorskie, 
w związku z czym dochodzenie przeciwko Kazimierzowi Janoszowi zostało w tej 
części zawieszone, a zakwestionowane mienie zostało mu w całości zwrócone.

W dniu 20 października 1981 r., ówczesny naczelnik Wydziału X płk 
M. Schwarz skierował raport do dyrektora Departamentu I, gen. J. Słowikowskiego, 
z którego wynika, że w sprawie K. Janosza został delegowany do KWMO w Biel-
sku-Białej, wspólnie z z-cą dyrektora Biura d/w z Przestępstwami Gospodarczymi 
KGMO płk Tadeuszem Stasiakiem.

W raporcie stwierdza się m.in., że:
„Nie ma dostatecznych podstaw do doprowadzenia sprawy Janoszów do 

sądu...
Cała sprawa była niepotrzebnie „rozdmuchana”.
Nie mogę zgodzić się z faktem, że Janosz powołuje się bezpodstawnie na 

różne nazwiska i autorytety m.in. na b. ministra SW – M. Milewskiego. Zabroniłem 
mu... „powoływania się na kogokolwiek, ponieważ pogarsza tylko własną sprawę”...

W konkluzji raportu płk M. Schwarz stwierdza, że „w rezultacie wyjaśnień 
całej sprawy interesy służbowo-operacyjne Departamentu I MSW nie ucierpiały”.

Stwierdzenie to mija się z prawdą, ponieważ:
– fakt zatuszowania sprawy, pomijając Centralę, znany był wielu pracowni-

kom KWMO i Prokuratury w Bielsku – Białej ;
– do szerszej wiadomości przedostało się nazwisko tow. M. Milewskiego;
– znacznie uwiarygodniły się opinie w różnych środowiskach w Bielsku-

-Białej, że wspólnikiem K. Janosza jest resort spraw wewnętrznych;
– na tle sprawy K. Janosza doszło do niepotrzebnych napięć między funk-

cjonariuszami MO a MSW.
Zwraca uwagę, że choć sprawa krypt. „Żelazo” była niecodzienna oraz, że 

u K. Janosza jesienią 1981 r. zakwestionowano znaczne ilości wyrobów ze złota 
i kamieni szlachetnych wartości kilkudziesięciu milionów złotych /wg ówczesnego 
kursu/ oraz obcych środków płatniczych – to zarówno samą sprawę, jak i fakcie 
interwencji i zwrotu K. Janoszowi tak znacznych walorów, ówczesny dyrektor 
Departamentu gen. bryg. J. Słowikowski – nie zameldował Ministrowi Spraw We-
wnętrznych, gen. broni Czesławowi Kiszczakowi.

 VIII. Impilkacje wynikające z kryminalnej działalności 
Janoszów.

Kazimierz, Mieczysław i Jan Janoszowie wkrótce po pozostaniu na Zacho-
dzie nawiązali kontakt z miejscowym światem przestępczym.

Glaukopis 07_CS2.indd   254Glaukopis 07_CS2.indd   254 2007-02-06   15:57:182007-02-06   15:57:18



255

Bezpieka

Działali na „własną rękę”, jak również mieli związek z międzynarodowymi 
bandami, które dokonały co najmniej dwóch zabójstw na tle rabunkowym / NN 
mężczyznę pochodzenia żydowskiego w Szwecji i policjanta w RFN bądź Francji/.

Jan Janosz w czasie napadu rabunkowego we Francji został postrzelony 
w nogę przez policję. Pracownikowi Departamentu I oświadczył, że osobę, która 
uprzedziła policję o dokonywanym przez niego napadzie – zlikwiduje.

Tak samo zdecydowani i bezwzględni w załatwianiu bandyckich porachun-
ków byli Mieczysław i Kazimierz. Wnioskować należy, że ich działalność w tym 
zakresie nie mogła ujść uwadze zachodnich służb specjalnych.

Z wyjaśnień K. Janosza wynika, że z polecenia wywiadu MSW zastrzelił 
w Hamburgu nieznanego mu człowieka. /I/146-152/.

Był również uprzedzony, że będzie przeprowadzał likwidację następnych 
dwóch osobników /do realizacji tych planów rzekomo nie doszło z nieznanych mu 
przyczyn/.

K. Janosz w swych oświadczeniach utrzymuje, że podobne zadania otrzy-
mywali od wywiadu MSW Mieczysław i Jan /I/149-155, 165/. Natomiast Mieczy-
sław Janosz temu zaprzecza.

W czasie przeprowadzonych rozmów z byłymi ministrami spraw wewnętrz-
nych – Kazimierzem Świtałą, Franciszkiem Szlachcicem i Stanisławem Kowalczy-
kiem oświadczyli oni, że nic nie wiedzieli o planowanych bądź wykonywanych 
fi zycznych likwidacjach jakichkolwiek osób za granicą. /V /140, 141, 142/.

Jak dotychczas nie udało się ustalić bliższych okoliczności likwidacji osoby 
przeprowadzonej przez K. Janosza, a zwłaszcza kto i na podstawie jakich przesłanek 
został zlikwidowany i kto miał być zlikwidowany.

W toku prac Komisja uzyskała informację, że na polecenie Departamentu I, 
Mieczysław i Jan Janoszowie byli przygotowywani w 1977 r. lub w 1978 r. do doko-
nania na terenie RFN napadu na inną jeszcze osobę /dla sprawy tej przyjęto w MSW 
krypt. „Truteń”/. Według niektórych informacji upozorowany napad miał na celu 
likwidację tej osoby.

W materiałach sprawy wydzielonej zawarte są dane, że w końcu lat 70-tych 
niezależnie od operacji ,,Żelazo’’ rozważano propozycję dalszej współpracy z Jano-
szami w dostarczaniu do Polski różnych zdobytych w sposób przestępczy /napady, 
kradzieże/ za granicą wartościowych wyrobów, a za ułatwienie w ich przerzucie 
przez granicę wywiad miał partycypować w ich podziale.

Tematy te podejmowali z Janem Janoszem i niektóre propozycje zamierzali 
urzeczywistniać ppłk M. Strzemień i ppłk T. Drzewiecki. Ostatecznie zrezygno-
wano z propozycji zakupu kradzionych samochodów, uprowadzenia samochodu 
z maszynami matematycznymi i sprowadzania żyletek oraz innych artykułów 
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rynkowych a także złota, które to rzeczy i wartości miały pochodzić z napadów 
rabunkowych.

Natomiast długi czas rozważano w jaki sposób sprowadzić do kraju ok. 
10 mln marek, które miały pochodzić z przygotowywanego napadu na bank 
w RFN. M. in. dla umożliwienia ucieczki z tymi pieniędzmi rozważano otwar-
cie granicy CSRS lub NRD w porozumieniu z organami bezpieczeństwa tych 
państw.

Do realizacji sprawy nie doszło, choć z zeznań aresztowanego szpiega J. Ra-
czyńskiego wynika, że Jan Janosz brał udział w napadzie na bank w Hamburgu / Ra-
czyński –współpracownik wywiadu amerykańskiego skazany na 12 lat więzienia/. 
Niektórzy uczestnicy tego napadu zostali aresztowani, zaś Jan Janosz rzekomo 
czasowo ukrywał się.

Poważnie potraktowano również propozycję Jana i Mieczysława Janoszów 
sprowadzenia do Polski ze Szwecji 50 kg złota litego, 30 kg wyrobów ze złota i około 
3 kg brylantów o jednostkowej wadze 0,5 – 6 karat. Walory te pochodziły z napadu, 
podczas którego zginął NN mężczyzna pochodzenia żydowskiego. W miesiącach 
czerwiec – lipiec 1972 r. rozważano różne sposoby sprowadzenia tych walorów. 
Wśród nich brano pod uwagę drogę dyplomatyczną. Operacja nie doszła do skutku 
w rezultacie utraty możliwości operacyjnych w Szwecji. Pomysł o wykorzystaniu 
drogi dyplomatycznej do takich celów mógłby przynieść nieobliczalne straty i kon-
sekwencje dla kraju.

Istnieją przesłanki, że M. Janosz począwszy od drugiej połowy lat 70-tych 
zaczął powracać do niektórych awanturniczych pomysłów o zasięgu wykraczają-
cym poza granice PRL.

Departament I, niejako akceptował te zamiary, bowiem zgadzał się na prze-
łomie lat 70-tych i 80-tych na jego wyjazdy do państw afrykańskich i azjatyckich. 
M. Janosz decydował się na te wyjazdy, mimo iż jako prawnik musiał zdawać sobie 
sprawę z konsekwencji prawnych związanych z jego wcześniejszą działalnością 
przestępczą na Zachodzie. Koresponduje to z informacjami o jego wcześniejszych 
związkach z zachodnimi służbami specjalnymi.

 IX. Międzynarodowe implikacje dla wywiadu MSW

W sprawę krypt. „Żelazo” – prowadzoną w okresie kilku lat – zaangażowa-
nych było wielu pracowników Departamentu I.

Większość z nich, K. M. i Jan Janoszowie znali osobiście, m. in. ze spotkań 
odbywanych za granicą, na których były przekazywane zadania i uzgadniane plany 
kolejnych działań.
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Janoszowie mieli również bezpośredni kontakt z kierownictwem Departa-
mentu I, m. in. Mieczysław spotkał się z ówczesnym dyrektorem tow. M. Milew-
skim, w lokalu konspiracyjnym, omawiając różne szczegółowe sprawy.

Jako karygodne łamanie podstawowych zasad pracy wywiadu, należy uznać 
fakt, że niektórzy pracownicy, którzy się z nimi kontaktowali – Janoszowie znali 
pod ich właściwymi nazwiskami.

Również tow. Milewski spotkał się z M. Janoszem pod swoim faktycznym 
nazwiskiem.

Postępowanie to jest niezrozumiałe zwłaszcza wobec faktu, że Janoszowie 
musieli się zetknąć z wywiadami i kontrwywiadami państw natowskich, które in-
teresowały się nimi jako uciekinierami z Polski, tym bardziej, że często wyjeżdżali 
do innych krajów socjalistycznych, gdzie Departament I organizował z nimi spo-
tkania. O lekceważeniu zagrożenia świadczy fakt, że przed rozpoczęciem sprawy 
krypt. „Żelazo” M. Janosz był już podejrzany przez Departament I o współpracę 
z zachodnimi służbami specjalnymi i zarzuty te właściwie nigdy do końca nie zo-
stały wyjaśnione.

Jest zastanawiające, jak doszło do tego, że aktywny członek grupy przestęp-
czej Jan Janosz mógł przez szereg lat, w zasadzie ofi cjalnie i bezkarnie działać na 
terenie RFN i częściowo we Francji, dopuszczając się m.in. poważnych przestępstw 
kryminalnych, w tym napadów rabunkowych z bronią w ręku /w czasie jednego 
z nich został ranny/.

Jak wynika z ustaleń Komisji bandycko-kryminalna działalność Janoszów 
była dobrze znana zachodniej policji.

Wiadomym jest na przykład, że w sprawie wywiezionego przez Kazimierza 
Janosza z RFN złota, policja zachodnioniemiecka wszczęła formalne śledztwo, 
a jego wspólników aresztowano.

  Mimo, że sprawą interesowały się organa ścigania RFN, to jednak 
Jan Janosz nie został pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Jest to tym bar-
dziej zastanawiające, że nie zerwał on z przestępczą działalnością i nadal mieszka 
oraz prowadzi interesy w Hamburgu /V/16-17/.

Z tych względów można uznać za wysoce prawdopodobne, że zgromadzone 
przez zachodnie służby specjalne i policję dossiers Janoszów stanowiło wystarczają-
cą podstawę do ich przewerbowania.

Zakładając taki przebieg wydarzeń, trzeba stwierdzić, że przeciwnik mógł 
wykorzystać materiały ze sprawy krypt. „Żelazo” –  posługując się Janoszami lub na-
wet bez ich udziału – jako materiały kompromitujące pracowników Departamentu 
I, którzy wyjeżdżali służbowo za granicę, jak np. płk Drzewiecki, płk Fiećko, płk 
Wawrzyniak, płk Rodak i inni.
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W tej sytuacji jako karygodne lekceważenie podstawowych reguł pracy wy-
wiadowczej należy uznać kierowanie za granicę – w celu realizacji zadań – pracow-
ników Departamentu I, których Janoszowie znali osobiście.

W najwyższym stopniu nieodpowiedzialnym było również zlecenie obo-
wiązku utrzymywania kontaktu operacyjnego z J. Janoszem, przez ofi cera bezpie-
czeństwa w ambasadzie PRL w Kolonii znanego zachodnioniemieckiemu kontrwy-
wiadowi jako pracownik MSW.

 X. Wewnętrzne implikacje sprawy krypt. „Żelazo” 
dla wywiadu MSW.

Sprawa krypt. „Żelazo” ujawniła szereg słabości Departamentu I, których 
nie umiało lub nie chciało dostrzec ówczesne kierownictwo służby wywiadowczej.

Od strony ściśle warsztatowej, sprawa musi być oceniona zdecydowanie 
negatywnie. M. in. brak jest głębokiej myśli przewodniej w prowadzeniu agentury, 
widoczny jest schematyzm w odbywaniu spotkań, a równocześnie występuje kary-
godne lekceważenie zasady bezpieczeństwa agentury i obsługujących ją pracowni-
ków Centrali.

O błędach w pracy operacyjnej świadczy również sposób zakończenia ope-
racji krypt. ,,Żelazo’’, narażający MSW na ciągłe konfl ikty z Janoszami i powodują-
cy zagrożenie dekonspiracji szeregu pracowników oraz niektórych funkcjonariuszy 
wywiadu.

Całokształt sprawy wskazuje jednoznacznie, że faktyczne powiązania braci 
Janoszów z Departamentem I poza początkowym okresem nie miały charakteru 
wywiadowczego, ani nie wynikały z potrzeby tej służby.

W Departamencie I – i to nie tylko w kierownictwie, ale również wśród 
pewnej części szeregowych pracowników – prawie od początku była pełna jasność, 
że Janoszowie są gangsterami. /II/10,16, 33/. 

Wynika to z oświadczeń kilku pracowników Departamentu I mających do-
stęp do sprawy, przy czym, niektórzy z nich stwierdzają, że swoje obiekcje zgłaszali 
kierownictwu Departamentu I, które nie reagowało na te zastrzeżenia.

Realizacja takich spraw jak „Żelazo” prowadziła w konsekwencji do tego, że 
najważniejsze dla wywiadu i państwa problemy w niektórych komórkach Departa-
mentu I schodziły na drugi plan.

Jednocześnie w niektórych wydziałach Departamentu I oraz u niektórych 
funkcjonariuszy wywiadu następowała erozja, stopniowe spłycanie pracy operacyj-
nej, głównie w zakresie prowadzenia agentury, zasadności zakładania spraw opera-
cyjnych i szeregu innych umiejętności warsztatowych niezbędnych w wywiadzie.
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To niekorzyste zjawisko, nabierające z czasem cech trwałych tendencji, które 
deformowały i wypaczały ideę oraz sens pracy wywiadowczej, dostrzegali niektórzy 
pracownicy i naczelnicy w Departamencie I.

Realizacja sprawy kryp. „Żelazo” świadczy także o braku należytej kontroli 
i troski ówczesnego kierownictwa Departamentu I i nadzorującego podsekretarza 
stanu, o kadrę wywiadowczą – w aspekcie jej moralnych podstaw i właściwe stosun-
ki w kolektywach pracowniczych.

Klimat ten oddają wyjaśnienia Kazimierza Janosza, który stwierdza, że:
„prawie wszyscy pracownicy Centrali, którzy ze mną współpracowali swe 

obowiązki traktowali na pół służbowo na pół prywatnie”.
K. Janosz podaje, że wielu pracowników uzależniało się od niego material-

nie. Świadczyć mają o tym fakty pobierania przez niektórych funkcjonariuszy od 
K. Janosza, w czasie jego pobytu za granicą, pokwitowań na odbiór różnych sum 
pieniężnych, w tym przeważnie w dolarach, jako wynagrodzenia za działalność 
operacyjną, bez przekazywania K. Janoszowi tych pieniędzy.

K. Janosz twierdzi, że ogółem wydał obsługującym go pracownikom pokwi-
towania na łączną sumę około 50.000 dolarów. Świadczyć ma także o tym – według 
wersji K. Janosza – zaciąganie u niego prywatnej pożyczki przez dwóch funkcjona-
riuszy MSW w ilości 10.000 i 5.000 dolarów, których to pieniędzy nigdy nie zwróco-
no. Na marginesie warto dodać, że – według wyjaśnień K. Janosza – do udzielenia tej 
pożyczki nakłonił go jego brat – Józef Janosz, który znał obu tych funkcjonariuszy 
i za nich ręczył. Pieniądze te miały być zwrócone właśnie Józefowi w Polsce. Tym-
czasem, według K. Janosza, Józef zginął w Polsce w podejrzanych okolicznościach. 
Podaje również, że po osiedleniu się w kraju wystawiał pracownikom Departamentu 
I pokwitowania bez pokrycia na sumę 8 tys. dolarów i nieco ponad 700 tys. złotych 
/I/102-103, 118-121/.

Problem wystawienia przez K. Janosza pokwitowania na kwotę przekra-
czającą 700.000 złotych wymaga szerszego omówienia. K. Janosz twierdzi, że 
pokwitowanie na tę kwotę wystawił jesienią 1974 r. dwóm nieznanym wcześniej 
pracownikom Departamentu I, którzy przedstawiali się hasłem i legitymacjami 
MSW. Pieniędzy nie otrzymał.

W dokumentach Wydziału Ogólnego Departamentu, a więc poza spra-
wami operacyjnymi odnaleziono raport dyrektora Departamentu I /płk J. Słowi-
kowskiego/ do Ministra Spraw Wewnętrznych – tow. St. Kowalczyka – datowany 
21.01.1975 r. stawiający do dyspozycji Ministra m. in. kwotę 704.000 złotych po-
chodzącą ze sprawy „Żelazo” , a więc sprawy formalnie zakończonej prawie cztery 
lata wcześniej. Raport ten za pośrednictwem tow. M. Milewskiego przedłożono tow. 
St. Kowalczykowi, który akceptował go 30.01.1975 r./V/7/. Tego samego dnia kwota 
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704.000 złotych została przekazana do komórki fi nansowej Departamentu I – jako 
zastrzeżona do dyspozycji Ministra.

Okoliczności wskazują na powiązanie tej operacji z wystawionym fi kcyj-
nym pokwitowaniem przez Janosza K. /podobna wysokość kwoty i zbieżność 
w czasie/.

Gen. bryg. J. Słowikowski podczas rozmowy w dniu 6.07.1984 r. nie potrafi ł 
wyjaśnić sprawy związanej z tymi pieniędzmi, zaś b. minister St. Kowalczyk uważa, 
że za sprawą kryje się jakaś nierzetelność.

Według K. Janosza, pracownicy Departamentu I, którzy się z nim kontakto-
wali za granicą, zamówili u niego cenną broń osobistą i myśliwską: 3 pistolety, dwa 
z rękojeściami ze srebra i jeden z pozłacaną rękojeścią oraz 3 sztucery. Broń tę odebra-
no od K. Janosza w 1969 lub 1970 roku – on sam nie wie dla kogo była przeznaczona 
i twierdzi, że Departament I nie uregulował należności z tego tytułu /I/104 – 105/.

Jak większość kwestii dotyczących rozliczeń, w aktach sprawy nie natrafi ono 
na żaden ślad dotyczący broni. Temat ten pomijają również w swoich wyjaśnieniach 
pracownicy Departamentu I.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że klimat wokół sprawy krypt. „Żela-
zo” miał demoralizujący wpływ nie tylko na ofi cerów obsługujących Janoszów, ale 
i na znaczną część pracowników Departamentu I MSW.

U niektórych funkcjonariuszy, na szczęście nielicznych, obserwowano prze-
jawy utożsamiania pracy w wywiadzie i dla wywiadu z pozaprawnymi działaniami, 
a jednocześnie traktowania jej jako źródło zdobycia cennych nagród i możliwości 
„urządzenia się” w życiu. 

Charakterystyczną w tym względzie była praktyka nagradzania pracowni-
ków Departamentu I – złotymi zegarkami i innymi cennymi wyrobami, ze sprawy 
„Żelazo”, którymi dysponowano poza wszelka kontrolą, wręczając je w charakterze 
upominków przy różnych okazjach. Panowała w tym względzie całkowita dowol-
ność – pracownicy mogli zmieniać upominki na takie, które bardziej im odpowia-
dały. Upominki były również przekazywane żonom pracowników. /II/112/.

Na przesadną rozrzutność w przekazywaniu drogocennych upominków 
wskazuje fakt nagrodzenia 12 kobiet, pracowników administracyjnych Departa-
mentu I /niskiego szczebla/ złotymi zegarkami z bransoletami – w tym pracownicy 
MSZ /Alfredy Moczar./ 4

Praktyka ta nie była objęta żadną dokumentacją, a w szczególności nie wy-
dano stosownych rozkazów personalnych i nie pobierano pokwitowań.

Pozwala to wnioskować, że system ten w sprawie był działaniem celowym 
i że od początku operacji krypt. „Żelazo” robiono wszystko, aby określoną ilość 
złota i innych kosztowności ukryć poza jakąkolwiek ewidencją. 
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Np. z wyjaśnień pracowników wynika, że do selekcji i spisu wyrobów ze zło-
ta i kamieni szlachetnych nie brano w ogóle żadnych ekspertów, trudno bowiem, za 
takich uznać pracowników Wydziału Ogólnego Departamentu I. Przy czym nie jest 
zrozumiałe dlaczego pod pretekstem utajnienia sprawy, wyroby ze złota dostarcza-
no do mieszkania konspiracyjnego i tam dopiero komisja dokonała ich spisu.

W tym miejscu należy się odnieść do faktu, czy rzeczywiście chodziło 
o zachowanie niezbędnych wymogów konspiracji. Otóż jednoznacznie stwierdzić 
należy, że w sprawie powyższej nic nie stało na przeszkodzie, aby przy zachowa-
niu stosownych środków ostrożności /np. stworzenie legendy/, że kosztowności 
te pochodzą z przemytu ujawnionego na granicy, została zaprowadzona właściwa 
ewidencja kosztowności, a następnie przeprowadzona ich szczegółowa wycena. Co 
więcej, postępowanie takie było konieczne właśnie dla zachowania w tajemnicy całej 
operacji i jej przebiegu. Niestety, stało się inaczej: do współuczestnictwa w operacji 
dopuszczone zostało w różnych jej fazach liczne grono osób z różnych struktur 
MSW /Departament I, Departament Finansów, Komendy Wojewódzkie MO w Ka-
towicach i Zielonej Górze, a potem Komenda Główna MO i Komenda Wojewódzka 
MO w Bielsku-Białej/, co praktycznie przekreśliło możliwości zachowania niezbęd-
nej konspiracji. Stwarzało to oprócz groźby ujawnienia tej sprawy wewnątrz i na ze-
wnątrz kraju, także na niektórych etapach okazję do dokonywania różnego rodzaju 
nadużyć ze strony poszczególnych funkcjonariuszy MSW „na swój rachunek”.

W rezultacie takich praktyk umacniało się przekonanie, że pracownicy ma-
jący dostęp do sprawy złota cieszą się szczególnym zaufaniem kierownictwa.

Ci „wyróżnieni” dostępem do sprawy krypt. „Żelazo” istotnie wiedzieli 
dosyć dużo na temat jej zakulisowych aspektów, w tym także ówczesnego kierow-
nictwa Departamentu I.

Jak ustalono pracownicy ci byli dość szybko awansowani, kierowani do pra-
cy za granicą, następnie odsyłani na emerytury lub kierowani poza resort.

W rezultacie takiej polityki kadrowej, żaden z pracowników nie znał sprawy 
od początku do końca, ponieważ był włączony do niej na poszczególnych etapach 
i na zasadzie rotacji, awansu lub odejścia ze służby – wyłączany z rozpracowania 
w określonym momencie. Na przykład M. Strzemień, przy zwalnianiu ze służby 
z MSW, pomimo zgłaszania wobec niego istotnych zastrzeżeń został awansowany 
do stopnia podpułkownika.

 XI. Kierowanie i nadzór nad sprawą krypt. „Żelazo”.

Sprawa krypt. „Żelazo” posiada wiele aspektów, w szczególności dadzą się 
wyróżnić jej aspekty.
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W aspekcie operacyjnym m. in. w związku z tą sprawą narażonych zostało na 
poważne niebezpieczeństwo ze strony przeciwnika co najmniej kilkunastu pracowni-
ków wywiadu i kontrwywiadu MSW, którzy bezpośrednio kontaktowali się z Janosza-
mi. Zostały także narażone nasze rezydentury wywiadowcze w Kolonii i Paryżu. 

W aspekcie politycznym sprawa krypt. „Żelazo” idealnie nadaje się do pro-
pagandowego wykorzystania przez zachodnie służby specjalne i skompromitowa-
nia Polski, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, licznej grupy pracowników MSW, 
w tym członka Biura Politycznego, Sekretarza KC towarzysza M. Milewskiego, 
ambasadora PRL w Teheranie J. Słowikowskiego i b. członka najwyższych władz 
partyjnych – Fr. Szlachcica oraz niektórych innych członków b. kierownictwa Partii 
i Rządu.

W dostępnej Komisji dokumentacji nie znaleziono co prawda żadnych 
śladów, że najwyższe w kraju czynniki były informowane o planowanej operacji 
rabunku wyrobów ze złota, kradzieży i przestępczych malwersacji, a tym bardziej, 
aby ją akceptowały.

Niemniej jest faktem, że część dostarczonych przez Janoszów wyrobów ze 
złota prezentowano w MSW przedstawicielom najwyższego kierownictwa.

Charakterystyczne jest, że o tej prezentacji wiedzieli również Janoszowie, 
którzy twierdzą, że jakoby przedstawiciele kierownictwa Partii oglądający złoto 
i wyroby ze złota zachowywali się w sposób podrywający ich autorytet. Fakt ten 
– podobnie jak szereg innych Janoszowie są zdecydowani ujawnić, jeśli sprawy uło-
żyłyby się nie po ich myśli.

Dla ewentualnego propagandowego rozgrywania tej sprawy przez przeciw-
nika nie ma żadnego znaczenia, że kierownictwo polityczne i państwowe – jak moż-
na zasadnie przypuszczać – nie było informowane ani o bandycko – kryminalnym 
charakterze operacji, ani o jej międzynarodowych implikacjach.

Natknięto się natomiast na materiały, że ówczesne kierownictwo Departa-
mentu I usiłowało wykorzystać podpisy b. Sekretarza KC PZPR tow. S. Kani i b. 
premiera tow. P. Jaroszewicza na informacji dot. zamiaru sprowadzenia ze Szwecji 
złota jako akceptację tych osób dla całości operacji „Żelazo” oraz wprowadziło te 
osoby w błąd co do charakteru operacji „Żelazo”. /V/9,14/.

W aktach sprawy są tylko szczątkowe dokumenty, które mogłyby zorien-
tować, czy i w jakim stopniu ówczesne kierownictwo Departamentu I meldowało 
o sprawie krypt. „Żelazo” – zgodnie z obowiązującą praktyką – kierownictwu resor-
tu spraw wewnętrznych.

Brakuje dokumentów na ten temat odnoszących się do b. ministra K. Świ-
tały, który w rozmowie stwierdził, że o sprawie nie był informowany i nic o niej nie 
wie. /II/141/.
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W sprawie znajduje się jeden dokument świadczący o tym, że b. minister Fr. 
Szlachcic wiedział o przejęciu złota przez Departament I. Z dostępnych materiałów 
nie wynika jednak, w jakim zakresie był zorientowany w sprawie.

W czasie rozmowy b. minister Fr. Szlachcic stwierdził, że nie była mu bliżej 
znana sprawa krypt. „Żelazo”. Podał także, że nie był informowany kto uczestniczył 
z pracowników i przez jaką agenturę realizowano kombinację. Jak twierdzi, pojęcia 
nie miał jaką drogą i za jaką cenę „zdobywano” wyroby ze złota i gdyby znał kulisy 
tej sprawy to nie wyraziłby zgody na jej realizację. /II/139-140/

Wydaje się być mało prawdopodobnym, aby kierownik resortu nie intere-
sował się źródłem pochodzenia kosztowności tak znacznej ilości i wartości. Rów-
nocześnie bowiem F. Szlachcic potwierdza, że na prośbę tow. M. Milweskiego był 
w Departamencie I i widział ogromną ilość wyrobów ze złota. Przypomina sobie, 
że były to zegarki, bransolety, kolie, pierścionki – rozłożone na stołach. Zaznacza, że 
to utkwiło mu w pamięci, ponieważ nigdy nie widział takiej ilości wyrobów ze złota. 
Stwierdził, że spis tych wyrobów musiałby zwierać się w kilku tomach /co najmniej 
1000 stron formatu A-4/ oraz, że polecił te wyroby zewidencjonować i przekazać na 
Skarb Państwa.

Były minister W. Ociepka, jak wynika z adnotacji w sprawie był informowa-
ny przez tow. M. Milewskiego o odsprzedaży przez Departament Finansów MSW 
jedynie 5 kg złota będących własnością K. Janosza. 

Brak materiałów, czy wiceminister M. Milewski informował W. Ociepkę, 
że faktycznie sprzedano tym kanałem ponad 19 kg wyrobów ze złota, jak również 
o tym, skąd pochodziły te wyroby.

W złożonych na ten temat wyjaśnieniach – b. minister St. Kowalczyk stwier-
dził, że sprawa taka nie była mu znana i że nic nie wiedział, że w Departamencie 
I znajdują się dziesiątki kilogramów złota, wyrobów ze złota, kamieni szlachetnych 
i sreber. Wyraził jednocześnie pogląd, że obejmując stanowisko ministra powinien 
być o tego rodzaju sprawie poinformowany przez ówczesnego Podsekretarza Stanu 
M. Milewskiego bądź dyrektora Departamentu I tow. Oska lub kolejnego dyrektora 
tow. Słowikowskiego /II/142/.

Zgodnie z poleceniem Ministra Spraw Wewnętrznych – tow. gen. broni 
Cz. Kiszczaka – w dniu 7 lipca 1984 r. część członków Komisji udała się do gabi-
netu członka Biura Politycznego, sekretarza KC PZPR Towarzysza M. Milewskiego 
w celu zapoznania go z dotychczasowymi ustaleniami Komisji badającej okolicz-
ności operacji „Żelazo” oraz z prośbą o wskazanie co należałoby podjąć i z kim 
rozmawiać aby sprawę tę doprowadzić do końca.

Rozmowa ta nie wniosła istotnych nowych elementów do sprawy – szczegó-
ły w załączonej notatce.
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W aspekcie fi nansowym i moralnym istotne jest, że – jak wynika z dotych-
czasowych ustaleń, w Departamencie I – zaginęło dostarczone w ramach operacji 
krypt. „Żelazo”:

– co najmniej 65 kg złota i wyrobów ze złota,
– tysiące szlachetnych kamieni,
– setki kompletów sztućców srebrnych i pozłacanych oraz zestaw stołowych 

i innych wyrobów ze srebra,
– setki luksusowych wyrobów skórzanych i tekstylnych
Brak jest jakichkolwiek dokumentów co stało się z tą ilością złota, srebra 

i innych wartościowych towarów, których utrata naraziła Skarb Państwa na wielo-
milionowe straty.

Istnieją dane, że tow. M. Milewskiemu, a także J. Słowikowskiemu, po zre-
alizowaniu sprawy „Żelazo” przekazano pewną ilość bardzo cennych tzw. „okazo-
wych” wyrobów ze złota, kamieni szlachetnych i zegarków. Stwierdzają to w swoich 
oświadczeniach płk Schwarz /z dnia 6.06.1984 r. /ppłk M. Strzemień/ z dnia 18 i 19 
czerwca 1984 r./, podając co następuje:

„W trakcie dokonywanego podziału uzyskanych walorów ze złota w gabi-
necie zastępcy naczelnika Wydziału III Departamentu I MSW, razem z tow. Tade-
uszem Drzewieckim, na polecenie naczelnika wydziału Wawrzyniaka względnie 
na polecenie zastępcy naczelnika Schwarza, dokonaliśmy wyboru przedmiotów ze 
złota i zegarków tzw. „okazowych”. Jak mnie oświadczono, przedmioty były prze-
znaczone dla kierownictwa Ministerstwa w sensie tow. Jan Słowikowski i wicemini-
ster Mirosław Milewski /zapoznanie się z przekrojem uzyskanego towaru/.

Do kopert dużych formatu A-4 koloru szarego /biurowych/ wyselekcjo-
nowaliśmy zegarki ręczne z białego złota gładkie i wysadzane kamieniami – bry-
lancikami, było ich około 15–25 sztuk. W każdym bądź razie były to egzemplarze 
rzadkie w stosunku do pozostałej ilości. Następnie zapakowaliśmy zegarki złote ze 
złotymi bransoletami i złote ze zwykłymi bransoletami i zegarki „zwykłe”. Sądzę, 
iż było ich razem nie więcej jak do 30 sztuk. Omawiane zegarki były dobierane na 
zasadzie egzemplarzy pokazowych poszczególnych asortymentów. Należy nadmie-
nić, iż zegarków w pełni złotych /złota oprawa i złota bransoleta/ nie było dużo 
w stosunku do innych, może kilka procent. Natomiast jak wyżej podałem, zegarki 
z brylantami stanowiły rzadkość, przekazano je /o ile pamiętam/ wszystkie w owej 
partii okazowej. Zegarki złote i zwykłe były pakowane do kopert biurowych formatu 
A-4. Jednocześnie zapakowaliśmy do kilku kopert mniejszych /szare biurowe tzw. 
połówkowe A-5/ egzemplarze różnych bransoletek złotych z perłami, broszki złote 
bez pereł i z perłami, w formie kwiatów i gałązek itp., złote pierścionki męskie rów-
nież gładkie, jak i z brylantami. Sądzę, iż ponieważ z każdego rodzaju pakowaliśmy 
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od dwóch do czterech egzemplarzy, to łącznie mogło pierścionków być do 40–50 
sztuk. W podobne koperty włożyliśmy złote łańcuszki i bransoletki /tzw. kółka/. 
Było ich po kilkanaście sztuk.

Pamiętam, że operatywny – służbowy kontakt w tym okresie utrzymywałem 
/podległość/ z tow. Schwarzem. Prawdopodobnie jemu też, wspólnie z Drzewiec-
kim, przekazałem wszystkie owe koperty. Z tej partii po kilku dniach otrzymaliśmy 
nagrody w formie zegarków, o których pisałem w poprzednim oświadczeniu – no-
tatce.

Pragnę nadmienić, iż oprócz kopert z poszczególnymi wyrobami dołączali-
śmy kilka brązowych plastikowych etui zawierających naszyjniki ze złota z wisior-
kami złotymi ozdobionymi perłami. Czy były kolie ściśle z pereł, dokładnie nie 
pamiętam. 

W kopertach z wyrobami tzw. „okazowymi” zapakowano również kilka 
sztuk kopert kamieni szlachetnych opakowanych, każdy z nich w białą bibułkę. 
Ilości nie pamiętam. Dołączono także pudełka /etui/ z umieszczonymi wewnątrz 
kamieniami szlachetnymi. Ilości sztuk nie pamiętam.

Nadmieniam, iż całość sprawy była nadzorowana przez dyrektorów Depar-
tamentu Józefa Oska i Jana Słowikowskiego oraz przez wiceministra tow. Mirosława 
Milewskiego.

Przypominam sobie, iż będąc służbowo w Mikuszowicach w willi Mie-
czysława Janosza, już w okresie po podziale „towaru” i zwrotu fi gurantom rzeczy 
dostarczonych wagonem kolejowym /były transportowane do Warszawy/, chcia-
łem zakupić komplet sztućców pozłacanych czy też srebrnych /dziś dokładnie 
nie pamiętam/. Wówczas Mieczysław Janosz powiedział, iż są one przeznaczone 
dla „faceta z Warszawy wysoko postawionego”. Nie komentowałem wypowiedzi”. 
/II/53-54/.

Jak oświadczył K. Janosz, w trakcie podziału złota w Departamencie I w jego 
obecności , płk Schwarz, ppłk Drzewiecki i ppłk Strzemień rozważali jaki prezent 
przygotować dla tow. M. Milewskiego /I/162/.

Jak wynika z wyżej przedstawionych ustaleń, tow. M. Milewski operację 
„Żelazo” na wszystkich jej etapach organizował, kierował i nadzorował, jako dyrek-
tor Departamentu I, a następnie Podsekretarz Stanu oraz minister Spraw Wewętrz-
nych. W związku z tym ponosi on odpowiedzialność także za jej skutki operacyjne 
oraz następstwa polityczne, fi nansowe i moralne. 

W tym miejscu nadmienić należy, że według oświadczenia ppłk. Z. Niedzia-
łek z dnia 6.06.1984 r. jeszcze przed operacją krypt. „Żelazo”, a mianowicie w 1968 
lub 1969 r. miał miejsce fakt, kiedy to tow. M. Milewskiemu zostało przekazanych 
4 – 5 złotych kolii nadesłanych pocztą operacyjną z Libanu.
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Znamienne były bliskie związki tow. M. Milewskiego z Markiem Czurlejem, 
ówczesnym pracownikiem Departamentu I. M. Czurlej będąc na placówce w Liba-
nie organizował przemyt złota do kraju, które wprowadzał na „czarny rynek”.

Sprawą interesowały się organa MO, które wszczęły postępowanie karne 
przeciwko znajomej M. Czurleja, Urbańskiej pod zarzutem nielegalnego handlu 11 
złotymi bransoletami. W śledztwie ustalono, że bransolety są własnością M. Czur-
leja, ale mimo to przez kilka miesięcy nie mógł on być przesłuchany – co wydaje się, 
że można przypisać tylko protekcji na wysokim szczeblu.

W efekcie sprawą karną przeciwko Urbańskiej umorzono, jednak M. Czur-
lej został ukarany naganą z ostrzeżeniem przez Komisję Kontroli Partyjnej.

W oświadczeniu z dnia 7 lutego 1984 r. złożonym w innej sprawie – płk 
Z. Zieliński stwierdza, że przekazano mu wiadomości, iż tow. M. Milewski osobi-
ście był zainteresowany pozasądowym załatwieniem sprawy i całkowitym jej zatu-
szowaniem /II/112-173/.

Kiedy Biuro Śledcze MSW zapoznało się z zarzutami wobec M. Czurleja 
tow. M. Milewskiego jako wiceministra nadzorującego Departamentu I – nie tylko 
nie podjął on w stosunku do M. Czurleja żadnych kroków służbowych bądź dyscy-
plinarnych, ale wręcz przeciwnie – spowodował utrzymane go w resorcie, a nawet 
wystąpił z wnioskiem o mianowanie go naczelnikiem wydziału.

Mimo popełnionych przestępstw fi nansowych M. Czurlej został skierowa-
ny na rezydenta do Brukseli, a następnie objął stanowisko dyrektora Departamentu 
Łączności w centrali MSZ.

Decyzje w tych sprawach zatwierdzał tow. M. Milewski jako wiceminister 
nadzorujący wywiad, mimo że przekazywano mu informacje o nieuczciwości i mal-
wersacjach M. Czurleja.

Tow. M. Milewski przyczynił się również do decyzji o powierzeniu M. Czur-
lejowi stanowiska ambasadora PRL w Laosie, gdzie ten dokonywał nadużyć i mal-
wersacji, za co zostawał odwołany i usunięty – przy dużym negatywnym rozgłosie 
w MSZ.

Jak podaje płk Władysław Madura w oświadczeniu z dnia 11 lutego 1984 r. 
złożonym w innej sprawie – M. Czurlej przekazywał z Laosu wartościowe przesyłki 
/m.in. wyroby z kości słoniowej i obrazy zdobywane z nielegalnych źródeł /tow. 
M. Milewskiego /tom II str. 167-168/.

W kolektywie I Departamentu stwarzanie nad M. Czurlejem swoistego „pa-
rasola ochronnego” i jego awanse były i są nadal kojarzone z osobą tow. M. Milew-
skiego. Wysuwane w tej sprawie zastrzeżenia, m.in. na forum organizacji partyjnej 
Departamentu I, nie były brane pod uwagę przez ówczesne kierownictwo, co u osób 
zaangażowanych i kierujących się – jako motywem zgłaszania zastrzeżeń – racjami 
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wyższego rzędu – wywołało zrozumiałą frustrację i niechęć do podejmowania tzw. 
drażliwych tematów, tzn. źle widzianych przez najwyższych przełożonych. 

Innym przykładem tolerancji ze strony tow. M. Milewskiego zachowań 
sprzecznych z prawem, jest sprawa płk J. Barczyńskiego, który był członkiem grupy 
przemytniczej sprowadzającej nielegalnie do kraju złoto, wyroby ze złota i inne to-
wary. Również w tym przypadku tow. M. Milewski nie zareagował na sugestię Biura 
Śledczego o potrzebie wszczęcia przeciwko J. Barczyńskiemu dochodzenia i nie 
spowodował dyscyplinarnego zwolnienia go ze służby. Zaaranżowano natomiast 
zwolnienie J. Barczyńskiego w związku ze stanem zdrowia, po czym bardzo szybko 
przyjęto go ponownie do służby na etat zastępcy naczelnika. W rezultacie takiego 
stanowiska J. Barczyński pracował w resorcie do listopada 1983 r., kiedy to został 
zwolniony ze służby w resorcie w związku z szeregiem nadużyć, które popełnił jako 
kierownik obiektu specjalnego Departamentu I.

Kolejnymi przykładami tolerowania w służbie wywiadowczej i kierowania 
za granicę osób o wątpliwych postawach moralnych przynoszących w końcowym 
efekcie duże straty tej służbie, są również sprawy Tadeusza Fiećko i Jerzego Porow-
skiego.

Płk T. Fiećko, zaangażowany w sprawę krypt. „Żelazo”, pomimo wykazywa-
nia skłonności do akoholu skierowany został jako rezydent w charakterze radcy do 
pracy w ambasadzie PRL w New Delhi. Tam również nadużywał alkoholu, kompro-
mitując placówkę i stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa.

Po odwołaniu płk Fiećko z ambasady PRL w New Delhi, znaleziono rozli-
czenia, z których wynika, że ma do podziału 100 tys. dolarów z innym pracowni-
kiem, który też został odwołany z placówki. Pochodzenie tych pieniędzy i zasady 
ich podziału są obecne przedmiotem odrębnych ustaleń.

Dokument ten przedstawiła żona płk Fiećki pozostająca jeszcze w Indiach, 
ministrowi Spraw Żagranicznych PRL przebywającemu w dniu 9.06.1984 r. w New 
Delhi, tow. S. Olszewskiemu. Przy okazji oświadczyła mu, że zna się osobiście z tow. 
M. Milewskim i zamierza prosić go o pomoc /II/178/.

Podobnym do sprawy T. Fiećki jest przypadek płk Jerzego Porowskiego 
– również osoby skompromitowanej nadużywaniem alkoholu, którego kandydatu-
rę na wyjazd do rezydentury w Rzymie zatwierdzał tow. M. Milewski.

Identyczny był fi nał obu spraw. Płk Porowski, tak jak Fiećko zostali dyscypli-
narnie odwołani w następstwie stwierdzonej dekonspiracji składu i zadań realizowa-
nych przez rezydenturę oraz alkoholizmu. 

W takim właśnie klimacie, tolerowanym przez ówczesne kierownictwo 
Departamentu I i tow. M. Milewskiego jako wiceministra nadzorującego wywiad, 
który zatwierdzał wnioski na wyjazd pracowników niekryteryjnych, karanych dys-
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cyplinarnie itp. – nastąpiło akumulowanie w krótkim okresie czasu /lata 1981–1983/ 
trzech przypadków zdrad, co było wypadkiem bez precedensu. 

Waldemar Mazurkiewicz 
– trzykrotnie karany za wykroczenia dyscyplinarne, mające m. in. związek 

z nadużywaniem alkoholu;
– nieustabilizowana sytuacja rodzinna.
Henryk Bogulak
– trzykrotnie karany dyscyplinarnie, wyraźne skłonności do nadużywania 

alkoholu;
– nieuregulowana sytuacja rodzinna, a ponadto najbliżsi krewni powiązani 

z elementem przestępczym;
Jerzy Koryciński
– charakteryzowany przez bezpośredniego zwierzchnika, że w ogóle nie 

nadaje się do pracy w rezydenturze zagranicznej;
– żona samowolnie zatrudniła się w amerykańskiej instytucji w sytuacji, gdy 

J. Koryciński pracował w rezydenturze w Chicago,
– syn J. Korycińskiego zgłosił się do Marines Corps;
– te negatywne oceny i konkretne zarzuty zostały w centrali MSW zignoro-

wane, a J. Koryciński został skierowany na newralgiczny odcinek działań wywiadow-
czych. Zajmował się m. in. szczególnie istotnymi dla bezpieczeństwa PRL i całego 
Układu Warszawskiego sprawami realizowanymi na terenie USA, skąd został dyscy-
plinarnie zwolniony;

– wbrew zastrzeżeniom zgłaszanym przez dwóch naczelników we wrześniu 
1979 r. tow. M. Milweski zatwierdził wniosek ówczesnego dyrektora gen. J. Słowi-
kowskiego o wyjazd J. Korycińskiego; 

– awansowano w międzyczasie na podpułkownika – na kolejną placówkę, 
do Sztokholmu, gdzie dokonał zdrady.

Wymienione przypadki zdrad spowodowały bardzo poważne implikacje 
operacyjne i polityczne.

Mazurkiewicz i Bogulak zdradzili przeciwnikowi około 100 znanych im 
pracowników Departamentu I i II Zarządu Sztabu Generalnego WP oraz szereg 
spraw operacyjnych, systemy i dokumenty łączności szyfrowej i wiele innych.

Szczególnie dotkliwie i niepowetowane straty zostały poniesione w wyniku 
zdrady J. Korycińskiego.

Według dotychczasowych ustaleń, zdrajca zdekonspirował:
– strukturę resortu spraw wewnętrznych i zadania poszczególnych służb 

i pionów, w tym szczególnie służby wywiadu oraz niektóre formy i metody pracy 
wywiadowczej;
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– aktualne kierunki zainteresowań i szereg konkretnych obiektów za granicą 
rozpracowywanych przez wywiad MSW, jak również pozostających we wspólnym 
zainteresowaniu wywiadów innych państw socjalistycznych;

 – 117 kadrowych pracowników wywiadu MSW, z których większość prze-
bywa poza krajem; 

– 9 wysokiej rangi agentów oraz szereg innych osobowych źródeł informa-
cji, głównie z odcinka wywiadu naukowo-technicznego.

Największe straty wywiad poniósł na terenie USA, gdzie w oparciu o infor-
macje zdrajcy, służby specjalne przeciwnika dokonały aresztowań naszej agentury, 
która dostarczała niezwykle cenne informacje o charakterze strategicznym, mające 
bezpośredni wpływ na długofalową politykę obronną PRL i innych państw Układu 
Warszawskiego /sprawa Zacharskiego, Harpera, skazanych w USA na karę dożywot-
niego więzienia/. 

Fakty te są i będą nadal wykorzystywane w działaniach destrukcyjno-propa-
gandowych przeciwko krajom socjalistycznym, a szczególnie w Polsce i ZSRS.

Ogromne straty operacyjne spowodowała konieczność wycofania, bądź za-
mrożenia działalności cennych źródeł wywiadu za granicą. Bardzo poważnie zosta-
ło również utrudnione pozyskiwanie przez wywiad nowej wartościowej agentury.

W świetle przedstawionych wyżej faktów należy stwierdzić, że szkodliwość 
dokonanej zdrady przez W. Mazurkiewicza, H. Bogulaka i J. Korycińskiego posia-
da charakter międzynarodowy /spowodowała istotne szkody także dla interesów 
ZSRS oraz całego Układu Warszawskiego/ i strategiczny oraz, że następstwa tej 
sytuacji w poważnym stopniu nie są do odrobienia przynajmniej w najbliższych 
kilku latach. Dodać przy tym należy, że w bardzo poważnym stopniu zostały prak-
tycznie unicestwione lub przynajmniej zasadniczo nadwyrężone wieloletnie skom-
plikowane i wielce kosztowne wysiłki oraz dorobek polskiego wywiadu. Sprawę te 
szczegółowo przedstawiono w obszernym opracowaniu, które stanowi załącznik do 
niniejszego sprawozdania.

*  *  *

Reasumując dotychczasowe ustalenia stwierdzić należy, że: 
1. W wyniku machinacji jakie miały miejsce w sprawie krypt. „Żelazo”, 

skradziono lub doprowadzono do utraty minimum 65 kg złota i wyrobów ze złota, 
tysiące kamieni szlachetnych i setki wyrobów ze srebra, w tym srebrne i pozłacane 
komplety stołowe-aktualnie wartości wieluset milionów złotych.

2. Sprawa krypt. „Żelazo” doprowadziła do poważnych strat operacyjnych, 
co się przejawia zwłaszcza:
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– w dekonspiracji szeregu pracowników wywiadu;
– w rażących błędach i koncepcjach pracy wywiadowczej;
– w regresie pracy operacyjnej, która zaczęła systematycznie ulegać spłyceniu.
Odpowiedzialność za realizację i następstwa tej pracy przede wszystkim po-

noszą – tow. M. Milewski, gen. bryg. J. Osek, gen. bryg. J. Słowikowski, płk E. Pękała, 
płk M. Schwarz, płk W. Wawrzyniak, płk T. Drzewiecki, płk M. Grudziński i ppłk 
M. Strzemień. Odpowiedzialność z tytułu braku niezbędnego zainteresowania się 
sprawą, ponoszą byli ministrowie spraw wewnętrznych – tow. F. Szlachcic, tow. 
W. Ociepka oraz tow. S. Kowalczyk.

3. Sprawa krypt. „Żelazo” spowodowała również, że niektórzy pracownicy 
wywiadu MSW stali się swego rodzaju wspólnikiem i protektorem trzech groź-
nych międzynarodowych przestępców kryminalnych. Takie powiązania wywiadu 
stwarzały i częściowo nadal stwarzają poważne zagrożenie interesów politycznych 
państwa, jak też realne zagrożenie dla pracy Departamentu I jako całości, poszcze-
gólnych jego ogniw i konkretnych pracowników.

4. Przeciwnik może wykorzystać propagandowo sprawę krypt. „Żelazo” 
w każdym dogodnym dla siebie momencie.

Jeśli nie uczynił tego do tej pory znając tyle szczegółów sprawy, to może to 
świadczyć jedynie o nadrzędności dla przeciwnika interesów operacyjnych. Innymi 
słowy – sprawa krypt. „Żelazo” stanowi nadal zagrożenie dla bezpieczeństwa pań-
stwa.

 Uogólniając dotychczasowe ustalenia stwierdzić należy, że Komisja napo-
tyka na trudności w dochodzeniu do odtworzenia pełnego i faktycznego przebiegu 
operacji krypt. „Żelazo”, z realizacją której to sprawy łączą się przypadki naruszania 
przepisów prawa karnego. Zarówno ta okoliczność, jak też waga sprawy, przemawia-
ją za tym, aby sprawę skierować do Prokuratora Generalnego PRL w celu wszczęcia 
śledztwa.

Przy podejmowaniu jednak decyzji w tej sprawie należy mieć na względzie 
dobro służby i autorytet Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym także b. mini-
stra spraw wewnętrznych, aktualnego Członka Biura Politycznego.

Konsekwencje powinny być wyciągnięte również w stosunku do wszystkich 
pozostałych osób, co do których stwierdzono, że ich udział w sprawie krypt. „Że-
lazo” miał charakter przestępczy lub którzy dopuścili do zaistnienia przestępstwa, 
a w tym:

– pracowników resortu spraw wewnętrznych – zwolnić z aparatu;
– osoby zatrudnione w aparacie państwowym, na różnych odcinkach życia 

politycznego, społecznego i gospodarczego – spowodować zwolnienie z zajmowa-
nych stanowisk.
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Z uwagi na to, że Kazimierz i Mieczysław Janoszowie są zdeterminowani 
– w ramach niekorzystnego dla nich rozwoju sprawy – skompromitować wielu pra-
cowników MSW, resort spraw wewnętrznych i Państwo, należałoby doprowadzić 
do umorzenia postępowania, względnie zakończenia sprawy wyrokiem skazującym 
z zawieszeniem wykonania kary, z ewentualnym wyegzekwowaniem nałożonej na 
Kazimierza Janosza grzywny.

Z Kazimierzem i Mieczysławem Janoszami powinno się równocześnie 
przeprowadzić rozmowę ostrzegawczą, że jest to ostatni gest władzy, a przy ewentu-
alnym następnym przestępstwie zostaną skazani niezależnie od wszelkich okolicz-
ności w sprawie, a wyrok zostanie bezwzględnie wykonany.

Komisja przedkłada do akceptacji niniejsze sprawozdanie.

Przewodniczący:
Gen.dyw. Władysław POŻOGA

Członkowie:
Gen.bryg. Lucjan CZUBIŃSKI
Gen.bryg. Zdzisław SAREWICZ
Płk Zbigniew POCHEĆ
Płk Tadeusz KWIATKOWSKI
Płk Konrad BICZYK
Ppłk Jerzy GARLEJ
Płk Włodzimierz LIPIŃSKI

Przypisy:

1 Według dokonanych przez Komisję ustaleń, Józef Janosz zmarł w Polsce na skutek obrażeń dozna-
nych w wypadku samochodowym, natomiast Jerzy Janosz został zamordowany w niewyjaśnionych 
okolicznościach w Austrii – nie pozostawał w zainteresowaniu organów MSW.
2 operacja szwedzka miała polegać na sprowadzeniu do Polski przy pomocy braci Janoszów – ok. 
80 kg złota i ok. 3 kg brylantów. O sprawie tej jest mowa w niniejszym sprawozdaniu
3 por. str. 8
4 na marginesie nadmienić należy, że nie natrafi ono na żadne materiały świadczące o nagradzaniu 
złotymi zegarkami funkcjonariuszy za osiągnięcia w pracy wywiadowczej. 
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     Człowiek godny zaufania

Cecylia Kuta
 Człowiek godny zaufania
  TW „Ares” i jego rola w inwigilacji krakowskich środowisk katolickich 

Dysponujący znacznym poparciem społecznym Kościół katolicki w Polsce 
stał się po II wojnie światowej głównym przeciwnikiem władzy komunistycznej. 
Obawiano się zarówno hierarchii kościelnej, duchowieństwa, zakonników, jak rów-
nież świeckich środowisk katolickich. Dlatego też komuniści stosowali wobec nich 
określone metody polityczne i tajne działania operacyjnie.

Do walki z Kościołem i ugrupowaniami katolickimi powołano w organach 
bezpieczeństwa PRL specjalny, dobrze rozbudowany i sprawnie działający IV De-
partament MSW. Najważniejszym zadaniem, jakie wyznaczono temu departamen-
towi, była budowa sieci agenturalnej wewnątrz wszystkich instytucji i organizacji 
kościelnych, aby w ten sposób „rozbić” Kościół od wewnątrz.

Pozyskiwano do współpracy agenturę na każdym szczeblu hierarchii. Pe-
netracji tajnych służb PRL nie zdołało uniknąć również środowisko krakowskiego 
Tygodnika Powszechnego, Znaku i Klubu Inteligencji Katolickiej.

Bardzo ważną rolę w rozpracowaniu tego środowiska w ramach prowadzo-
nej teczki zagadnieniowej, jak też w ramach prowadzonych spraw wobec poważniej-
szych aktywistów tego środowiska odegrał jeden z cenniejszych agentów bezpieki 
– TW „Ares”, czyli Tadeusz Nowak – świecki pracownik kurii krakowskiej i dyrek-
tor administracyjny Tygodnika Powszechnego. Współpracował on z SB od 1952 aż do 
1983 (z kilkuletnią przerwą), kiedy to z powodu podeszłego wieku wyeliminowano 
go z czynnej sieci agenturalnej i zarejestrowano jako kontakt operacyjny. 

 Tadeusz Nowak spełniał ważną rolę w środowisku, w którym pracował, i był 
poważnie zaangażowany w działalność kościelną. O tym, jak poważne musiało być 
jego zaangażowanie i jak bardzo był ceniony przez hierarchię kościelną, świadczy 
fakt, że za swoją działalność otrzymał tytuł „Szambelana Papieskiego”. Podkreślić 
przy tym należy, że tytuł ten przyznawano bardzo rzadko i tylko osobom szczegól-
nie zasłużonym w pracy dla dobra Kościoła powszechnego.

Nowak został zwerbowany do współpracy z SB w 1952 r. na podstawie tzw. 
komprmateriałów (czyli materiałów kompromitujących z przeszłości), jako podej-
rzany o wręczanie łapówek urzędnikom kontroli skarbowej1. Do 1956 r., kiedy to 
został na pewien czas wyeliminowany z sieci, występował jako TW „N”. W 1961 r. 
nawiązano z nim ponownie kontakt, zmieniając mu pseudonim z „N” na „Ares”, jak 
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to określono „w celu lepszej konspiracji”2. Od tego czasu aż do 1983 r. wiernie i su-
miennie realizował wszystkie zadania bezpieki. Mocno związał się ze swoim ofi ce-
rem prowadzącym, którym był kpt. J. Schiller. „Przyjaźń”, która zrodziła się między 
tymi dwoma panami, była tak silna, że nawet kiedy kpt. Schiller został przeniesiony 
do pracy w Nowym Sączu, to nadal pozostał ofi cerem prowadzącym „Aresa”, gdyż 
ten nawet nie chciał słyszeć, aby mógł współpracować z kimś innym3. Nic zresztą 
dziwnego, że „Ares” przywiązał się do swego ofi cera prowadzącego, skoro przez te 
wszystkie lata spotykali się systematyczne raz w miesiącu, a w razie konieczności 
odbywali również tzw. spotkania kontrolne.

Bardzo znamienne jest, że Nowak traktował swą współpracę z SB jako służ-
bę ojczyźnie. W „Notatce ze spotkania” z nim z dnia 15 grudnia 1966 r. kpt. Schiller 
pisał, że TW „Ares”:

Spotyka się ze mną nie dla żadnych korzyści, ale jako Polak z Pola-
kiem, którzy niezależnie od swoich postaw ideowych pragną służyć 
swojej ojczyźnie. Przez kontakt ze mną nie chce i nie będzie nikomu 
szkodzić, chce pomóc i zrobi wszystko, aby usuwać przeszkody leżące 
na drodze porozumienia między władzami a hierarchią. Nikt nam nie 
rozwiąże naszych trudności. Musimy uczynić to sami. Zawsze może-
my liczyć na jego pomoc4.

Sam „Ares” wielokrotnie w rozmowie z Schillerem podkreślał, że nie 
traktuje siebie jako źródła informacji Służby Bezpieczeństwa, lecz jako działacza 
katolickiego. Kieruje się racjami dobra narodu – co w jego pojęciu oznacza m.in. 
rozwiązywanie na drodze dialogu spraw Kościół – państwo w naszym kraju, a nie na 
drodze konfl iktów5.

SB, zdając sobie sprawę jak cennym tajnym współpracownikiem jest „Ares”, 
podjęła odpowiednie środki, aby nie tylko nagrodzić go za współpracę, ale również 
jeszcze bardziej związać ze sobą. Kpt. Schiller proponował:

Celem silniejszego związania TW „Ares” z naszą służbą planuje się: 
przekazywanie mu przy różnych okazjach – święta państwowe, ko-
ścielne, uroczystości rodzinne, np. imieniny, podarków, początkowo 
o stosunkowo niewielkiej wartości, pozornie nie zobowiązujące do 
niczego, później droższe i cenniejsze. Sprawa ta obecnie jest otwarta, 
gdyż TW przyjął już z okazji świąt (gwiazdka) upominek. Poza tym 
na spotkania przynosi mi on miesięcznik Znak oraz niektóre książki 
wydawane przez Wydawnictwo Znak, co przyjmuję, aby móc się TW 
zrewanżować (aby nie mógł odmówić przyjęcia czegoś ode mnie)”6.
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To „silniejsze związanie” Nowaka z SB miało też określony cel – w ten 
sposób bezpieka planowała przenosić swoje sugestie i wytyczyć określony kierunek 
działania w tych środowiskach, w których działał wyżej wymieniony tajny współ-
pracownik. W „Planie przeszkolenia” TW „Aresa” z dnia 5 sierpnia 1964 r. kpt. 
Schiller kładł nacisk między innymi na:

Stopniowe, systematyczne przyzwyczajanie TW do przenoszenia 
naszych sugestii i podsuwania ich ludziom, do których TW „Ares” 
ma dotarcie (kierownictwo Znak, miejscowa kuria, a nawet przed-
stawiciele episkopatu w Warszawie). „Rady” nasze winny być tak 
dobierane przynajmniej w początkowym okresie, aby były zgodne 
z przekonaniem samego TW, a przede wszystkim, aby były po zasto-
sowaniu się określonej osoby do nich skuteczne. To z jednej strony 
umocni pozycję TW „Ares” jako tego, który potrafi  znaleźć właściwe 
wyjście, a równocześnie upewnić samego TW o słuszności i celowo-
ści wykonywania naszych zadań. Sugestie nasze winny odnosić się do 
konkretnych problemów i wskazywać ich rozwiązania zgodne z na-
szymi życzeniami7.

 Działalność „na odcinku”: Tygodnik Powszechny, Znak i KIK

Mimo że TW „Ares” formalnie nie wchodził w skład zespołu redakcyjnego 
Tygodnika Powszechnego i miesięcznika Znak, i na pozór wydawać by się mogło, nie 
ogrywał aż tak wielkiej roli, to jednak w rzeczywistości było zupełnie inaczej. Jako 
dyrektor administracyjny i osoba odpowiedzialna za fi nanse miał bardzo duże zna-
czenie w zespole. Przez jego ręce przechodziły przecież najważniejsze dokumenty. 
Miał sporo do powiedzenia w wielu kwestiach i liczono się z jego zdaniem. Nic 
zatem dziwnego, że jego możliwości wykorzystała w pełni SB.

TW „Ares” systematycznie dostarczał bezpiece informacji o aktualnej sytu-
acji w redakcji Tygodnika Powszechnego i Znaku, o sytuacji fi nansowej tego środowiska. 
Sporządzał też szczegółowe rozliczenia fi nansowe, informował o zamierzeniach 
i planach wydawniczych i publicystycznych. Ponieważ jako księgowy miał dostęp do 
szeregu dokumentów, przede wszystkim do rozliczeń fi nansowych z autorami piszą-
cymi do Tygodnika Powszechnego, rozszyfrowywał dla SB nazwiska osób piszących pod 
pseudonimami. Informował o wszystkich zebraniach, naradach spotkaniach przed-
stawicieli Tygodnika, Znaku i Klubu Inteligencji Katolickiej, o wszystkich wyjazdach 
zagranicznych i krajowych przedstawicieli tych środowisk oraz o wszystkich wizytach 
w redakcji gości z zagranicy. Sporządzał dla SB charakterystyki poszczególnych dzia-
łaczy środowiska. Informował o wszelkich konfl iktach w zespole.
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W „Planie wykorzystania” TW „Ares” z marca 1963 r. przy pomocy tego 
osobowego źródła informacji zamierzano uzyskać:

a) dane o aktualnej sytuacji w redakcji TP i Znaku, o pozycji mate-
rialnej tego środowiska, o zamierzeniach i planach wydawniczych 
i publicystycznych, wyrażanych przez to środowisko opiniach na 
temat aktualnych zjawisk politycznych, kulturalnych, społecznych 
i ekonomicznych. Kierunki angażowania się czołowych fi gurantów 
środowiska, ich wystąpienia i poglądy, znaczenie i wpływ ich na profi l 
redagowanych pism;
b) obszar i środowiska, w których TP i Znak szczególnie oddziaływu-
je, jakie grupy społeczne ulegają wpływowi tych pism – inteligencja 
twórcza, lekarze, naukowcy, studenci. Imienne wykazy ludzi formal-
nie działających, a praktycznie realizujących ideowe postulaty inteli-
gencji katolickiej, związanych z wymienionymi pismami szeregiem 
więzów, do pisania pod kryptonimami artykułów włącznie;
c) dane o wzajemnych powiązaniach i zależnościach między zespołami 
redakcyjnymi TP i Znaku a Klubem Poselskim Znak. W jakim zakresie, 
w jaki sposób i w jakich kierunkach wpływają n siebie te grupy. Postawy 
i oceny polityczne poszczególnych działaczy katolickich środowiska. (...)
d) Wzajemne powiązania i przenikające się wpływy między hierarchią 
kościelną a środowiskiem Znak, ich punkty styczne i sprzeczności. 
(...) Drogi i sposoby docierania hierarchii do środowiska Znaku, for-
my stosowanych nacisków na zespół redakcyjny. Jaki nurt środowisko 
Znaku reprezentuje w odniesieniu do kierunków katolicyzmu lanso-
wanych na soborze powszechnym;
e) ocena wizyt obcokrajowców w Tygodniku Powszechnym, nazwiska 
odwiedzających, problemy, którymi się interesują, ich oceny sytuacji 
w kraju i ewentualne sugestie dot. „rozwiązania” nabrzmiałych spraw 
wewnętrznych Polski8.

Krakowska bezpieka umiejętnie prowadziła pewnego rodzaju grę psycho-
logiczną w stosunku do TW „Ares”. Wykorzystywała i podsycała wszelkie oznaki 
niechęci do niego pojawiające się w redakcji Tygodnika Powszechnego, aby w ten 
sposób nie tylko skłócić go ze środowiskiem, ale też pokazać, że esbecy są dobrzy 
i wdzięczni za pracę, a koledzy z redakcji Tygodnika źli i niewdzięczni. Donosy 
systematycznie dostarczane przez „Aresa” służyły więc nie tylko do zdobywania 
informacji, ale też prowadzić miały do rozbicia grupy.

„Ares” znalazł się również w zarządzie krakowskiego Klubu Inteligencji 
Katolickiej, bo jak sam stwierdził w rozmowie z ofi cerem prowadzącym w marcu 
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1962 r.: „w czasie przyszłych wyborów będzie kandydował do Zarządu i poprowa-
dził Klub zgodnie z naszymi życzeniami”9. Jako członek zarządu otrzymywał też 
od SB konkretne zadania do realizacji, np. jak czytamy w notatce ze stycznia 1965 r.: 
„TW „Ares” w związku z jego pracami w kierownictwie miejscowego KIK-u będzie 
dążył do nasycenia działalności publicystyczno-odczytowej tego stowarzyszenia 
tematyką aktualną, noszącą cechy pozytywne, patriotyczne”10. W ten sposób kra-
kowska bezpieka zyskała kontrolę nad działalnością Klubu Inteligencji Katolickiej 
i mogła pośrednio nim sterować.

 Rozpracowywanie krakowskiej kurii i hierarchii kościelnej

Ponieważ „Ares” pełnił ważną funkcję nie tylko w redakcji Tygodnika Po-
wszechnego, ale również w krakowskiej kurii, także i na tym polu wykorzystywano jego 
możliwości. Miał on za zadanie dostarczać informacji dotyczących sytuacji w kurii, 
panujących tam nastrojach i tendencjach, o planach i zamierzeniach oraz o codzien-
nej działalności, a szczególnie w sprawach fi skalno-podatkowych, administracyjnych 
i budowlanych, o wszelkich zmianach organizacyjnych, o wzajemnych stosunkach 
pomiędzy poszczególnymi biskupami sufraganami diecezji krakowskiej.

TW „Ares” miał też duże znaczenie i znajomości w episkopacie polskim, 
a co za tym idzie również i w tym zakresie był cenny i skrupulatnie wykorzystywany 
przez SB. Świadczyć może o tym choćby następujące zadanie, które otrzymał od 
kpt. Schillera w lipcu 1970 r.:

TW „Ares” w związku ze służbowym wyjazdem do Łodzi uda się 
do tamtejszego ordynariusza bpa Rozwadowskiego [znajomy TW]. 
Celem wizyty jest uzyskanie tekstów, a przynajmniej informacji 
dot. treści przygotowywanych na posiedzeniu episkopatu w połowie 
czerwca br. listów pasterskich. Szczegóły dot. zachowania i prowa-
dzenia rozmowy z Rozwadowskim zostały z TW bardzo dokładnie 
omówione. Zalecono TW daleko idącą ostrożność przy realizacji za-
dania. W wypadku fi aska wizyty u bpa Rozwadowskiego TW uda się 
do Warszawy i odwiedzi bpa Dąbrowskiego. Tam niewątpliwie będzie 
miał większe szanse wykonania zadania. Z bpem Dąbrowskim jest 
bowiem na bardzo dobrej stopie11.

 „Ares” realizował konkretne plany bezpieki. Podkreślano, że:

Przy realizacji wytycznych planu zmierzającego do dezintegracji 
wyższego kleru w kraju przenoszone są poprzez TW „Ares” do kół 
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kościelnych – przy sprzyjających do tego sytuacjach różnorodne opi-
nie i oceny dotyczące sprzecznych interesów i wzajemnej rywalizacji 
między poszczególnymi biskupami o funkcje w kościele. (…) Dzięki 
jego bliskim kontaktom z bpem Dąbrowskim otrzymujemy poprzez 
TW „Ares” dane o zamierzeniach i aktualnych pracach episkopatu 
w sprawach administracyjnych, fi nansowych, o przygotowywanych 
przez episkopat projektach ewentualnych postulatów pod adresem 
władz na wypadek podejmowania rozmów między przedstawicielami 
kościoła i państwa itp.12

Bezpieka korzystała z pomocy „Aresa” nie tylko w uzyskiwaniu informacji 
dotyczących Kościoła w Polsce, ale szła też dalej. Postanowiono wykorzystać go 
także (jak to zaznaczono w „Zadaniach kierunkowych” dla TW „Ares” z września 
1970 r.) do: 

„Urabiania opinii wyższych funkcjonariuszy kościelnych, łącznie 
z watykańskimi, jak np. bp Rubin, czy ks. Deskur – z którymi TW 
ma możliwość kontaktu w wypadku ich pobytu w naszym kraju, co 
do potrzeby dostosowania polityki kościoła w naszym kraju do wy-
mogów socjalistycznego państwa, jako jedynie realnej perspektywy 
działania kościoła na naszym terenie”13.

   „Ares” donosi na Karola Wojtyłę

Jako sumienny pracownik kurii „Ares” był w bliskich kontaktach z ów-
czesnym metropolitą krakowskim Karolem Wojtyłą. Nie pozostało to oczywiście 
obojętne dla Służby Bezpieczeństwa. Karol Wojtyła był bowiem dla reżimu komu-
nistycznego PRL jednym z najwybitniejszych i jednocześnie najgroźniejszych hie-
rarchów polskiego Kościoła i co za tym idzie – celem szczególnego zainteresowania 
i inwigilacji SB. Szczególnie zaczęto się nim interesować po otrzymaniu przez niego 
sakry biskupiej. Intensywne rozpracowywanie wzmagało się, w miarę jak Karol Woj-
tyła otrzymywał kolejne nominacje.

Po nominacji Karola Wojtyły na metropolitę krakowskiego 30 grudnia 1963 r. 
„Ares” w czasie spotkania ze swym ofi cerem prowadzącym na początku 1964 r. do-
nosił, że: „Nominacja Wojtyły na arcybiskupa i metropolitę została w środowisku 
tak świeckim jak i księży w Krakowie przyjęta prawie że z entuzjazmem. Wojtyła 
cieszy się bardzo wielkim szacunkiem i mirem, szczególnie u księży młodych. (...) 
Wojtyła jest uważany za człowieka bardzo zbliżonego do Tygodnika Powszechnego 
i pismo to wychodzi pod jego bokiem”14.
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Kiedy w czerwcu 1967 r. nowo mianowany kardynał Wojtyła wyjeżdżał 
do Rzymu po odbiór nominacji, bezpieka uznała, że „Ares” powinien znaleźć się 
wśród osób towarzyszących kardynałowi. Kpt. Schiller w uwagach ze spotkania 
z TW „Ares” z czerwca 1967 r. pisał, że: „Wyjazd TW „Aresa” do Rzymu uważam 
za b. pożądany. Wyjazd ten zapewni nam [Służbie Bezpieczeństwa – przyp. C.K.] 
dokładną relację z przebiegu całej grupy „W” [Wojtyły – przyp. C.K.] w Watykanie, 
zbliży jeszcze bardziej TW do nowego kardynała oraz wzmocni bardzo poważnie 
jego osobistą pozycję wśród katolików w kraju. Wypływają z tego bardzo poważne 
korzyści operacyjne dla naszej służby”15.

Z powierzonego zadania „Ares” oczywiście się wywiązał i złożył dokład-
ną relację z każdego dnia pobytu w Rzymie całej grupy. Oddał tym samym SB 
nieocenioną przysługę. Niejednokrotnie zresztą towarzyszył kardynałowi w jego 
wyjazdach do Rzymu i wynikało to nie tylko z jego własnej woli, ale było realizacją 
konkretnych zadań postawionych mu przez SB. 

Warto podkreślić przy tym, że kardynał Wojtyła miał do Nowaka zaufanie, 
cenił go jako dobrego i solidnego księgowego, co zresztą sam często podkreślał. 
„Ares” zaś informował SB na bieżąco o wszelkich poczynaniach metropolity. Rów-
nież po wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża „Ares” kilkakrotnie odwie-
dzał go w Watykanie, z czego także zdawał szczegółowe relacje swojemu ofi cerowi 
prowadzącemu. W „Notatce” sporządzonej na podstawie doniesienia swojego agen-
ta z 26 października 1978 r., awansowany już wtedy do stopnia pułkownika Schiller 
pisał m.in., że: 

TW „Ares” był razem z innymi pielgrzymami w Rzymie 
na uroczystościach koronacyjnych Jana Pawła II. Brał też 
udział w specjalnym obiedzie w Watykanie. Papież uści-
skał go i miał mu powiedzieć: „Ja liczę na pana”. TW uwa-
ża, że ta forma upoważnia go do podjęcia starań o pasz-
port wielokrotny, aby mógł na każde wezwania papieża 
natychmiast wyjeżdżać do Rzymu. Napisze o specjalny 
dokument w tej sprawie do Cassorolliego. TW „Ares” 
liczy, że Wojtyła może skorzystać z jego doświadczenia 
w zakresie znajomości problemów fi nansowych16.

Należy również wspomnieć, że nawet kiedy zamierzano wyłączyć „Aresa” 
z sieci TW ze względu na jego podeszły wiek, to postanowiono wykorzystywać go 
nadal jako kontakt operacyjny w sytuacjach takich, jak: wyjazd do Rzymu, przyjazd 
papieża itp., bo – jak pisano – „mimo poważnego wieku – może wykonać jeszcze 
określone zadania”17.
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Niestety, do tej pory nie udało się ustalić, czy „Ares” zaangażowany był 
w inwigilację Jana Pawła II po roku 1983. Należy mieć nadzieję, że wkrótce na 
podstawie materiałów archiwalnych zgromadzonych w zasobach Instytutu Pamięci 
Narodowej będzie można rozwikłać tę zagadkę.

Przypisy:

1 AIPN Kr, Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Ares”, sygn. 0032/952, t. I (daw-
na: NS 1591/I), k. 18–19.
2 Tamże, k. 95
3 AIPN Kr, Teczka pracy TW „Ares”, sygn. 0032/952, t. III, k. 241–243.
4 AIPN Kr, Teczka pracy TW „Ares”, sygn. 009/2911, t. III (dawna: 29871/I), k. 62–64.
5 AIPN Kr, Teczka pracy TW „Ares”, sygn. 0032/952, t. II, k. 53.
6 AIPN Kr, 009/2911, t. III, k. 13–15.
7 AIPN Kr, sygn. 0032/952, t. III, k. 71–74.
8 AIPN Kr, sygn. 009/2911, t. III, k. 13–15.
9 AIPN Kr, sygn. 009/2911, t. II, k. 50–52.
10 Tamże, k. 259–261.
11 AIPN Kr, sygn. 009/2911, t. III, k. 200.
12 AIPN Kr, sygn. 0032/952, t. III, k. 241–243.
13 AIPN Kr, sygn. 009/2911, t. III, k. 19–21.
14 AIPN Kr, sygn. 009/2911, t. II, k. 181–186.
15 AIPN Kr, sygn. 009/2911, t. III, k. 81–85.
16 AIPN Kr, sygn.0032/952, t. II, k. 100–101.
17 Tamże, k. 131.
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  Postanowienie o umorzeniu śledztwa IPN w sprawie ‚‚pogromu kieleckiego”

Jacek Żurek

 Postanowienie Instytutu Pamięci Narodowej
 w sprawie „pogromu kieleckiego” 
   Śledztwo i umorzenie sprawy            (komentarz historyczny) 

Po przeszło trzech latach od wznowienia śledztwa, 21 października 2004 r., 
prokurator IPN (Oddział w Krakowie, Delegatura w Kielcach) Krzysztof Falkiewicz 
podjął postanowienie o umorzeniu śledztwa, gdyż zebrane dowody nie dały „pod-
staw do przedstawienia zarzutów komukolwiek” (poza osobami już skazanymi 
w procesach sądowych – przed NSW w lipcu 1946 r. i przed WSR w Kielcach w la-
tach 1946, 1947 i 1950)1.

Stwierdzono więc, że w toku śledztwa sięgnięto do wszystkich możli-
wych materiałów dowodowych, bardzo obszernych i wnikliwie zebranych. Jako 
„najbardziej prawdopodobną hipotezę” uznano zaś, iż „pogrom kielecki” miał 
charakter spontaniczny, a wynikł na skutek splotu różnych okoliczności histo-
rycznych i bieżących. Śledztwo IPN potwierdziło więc tezy wysuwane przez 
niektórych przesłuchiwanych funkcjonariuszy UB (Adam Humer, Edmund 
Kwasek)2 oraz historyków (Andrzej Werblan, Bożena Szaynok, Stanisław 
Meducki)3. Przyczynami pogromu były - obawy mieszkańców Kielc przed re-
windykacją pożydowskich majątków przez ich właścicieli bądź spadkobierców, 
odrębność narodowościowa i religijna Żydów, udział tychże w strukturach ko-
munistycznej władzy, w tym w aparacie bezpieczeństwa. Wszystkie te przyczny 
zadecydowały o wzroście nastrojów antysemickich, a następnie o bezkrytycz-
nym podchwyceniu przez mieszkańców plotki o uprowadzeniu przez Żydów 
ośmioletniego Henryka Błaszczyka. Motywy te kierowały kilkudziesięcioosobo-
wą grupą cywili, milicjantów, żołnierzy KBW i WP, którzy wzięli czynny udział 
w „pogromie”, mordując oraz okradając i bijąc. Twierdzenia owe jednakże nie 
mają charakteru kategorycznego i – jak zastrzeżono – w przypadku pojawienia 
się nowych dowodów możliwe będzie podjęcie umorzonego śledztwa. Elementy 
niewyjaśnione w „pogromie” (bierność szefa WUBP Sobczyńskiego, motywy 
zachowania Walentego Błaszczyka, zwolnienie go z aresztu bez procesu karnego) 
uznano zaś za poszlaki, wskazujące na możliwość zaistnienia prowokacji, lecz 
nie wystarczające do udowodnienia, zgodnie z zasadami procedury karnej, iż 
rzeczywiście miała ona miejsce.
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Odrzucono zatem w śledztwie IPN wszelkie hipotezy mówiące o zorga ni-
zo wanych działaniach mających na celu wywołanie „pogromu Żydów” w Kielcach. 
W pierwszym rzędzie zarzucono leitmotiv propagandy komunistycznej, mówiącej 
o udziale, czy inspiracji „andersowców”, to jest podziemia niepodległościowego 
(WiN, NSZ) i Rządu RP na uchodźstwie, czemu zaprzeczali sami funkcjonariusze 
UB przesłuchiwani w latach 90. Podobnie odrzucona została teza o inspiracji „po-
stnazistowskiej”, szczególnie przecież popularna w niektórych kręgach diaspory 
żydowskiej, a stanowiąca refl eks propagandy komunistycznej, która z racji politycz-
nych utożsamiała „polską reakcję” z „hitlerowcami”.

Istotniejsze zdają się za to dwa stwierdzenia ze śledztwa, mianowicie odrzu-
cenie hipotezy o inspiracji sowieckiej oraz o samodzielnej organizacji „pogromu” 
przez polskie władze bezpieczeństwa. Teza pierwsza stała się głośna po publika-
cji Michaela Checinskiego, czyli byłego ofi cera Informacji WP Michała (Mosze) 
Chęcińskiego, który m.in. oparł się na relacjach dwojga funkcjonariuszy UB 
– pierwszego szefa (12 I – 1 X 1945) kieleckiego WUBP Adama Korneckiego (Dawida 
Kornhendlera) oraz kierowniczki sekretariatu Ity Lewkowicz-Eisen man4 (oboje na-
stępnie na emigracji). Od nich zaś pochodziły informacje o sowieckim doradcy 
Diominie oraz agenturalności Walentego Błaszczyka5. Brak potwierdzeń dowodo-
wych tych relacji oraz stwierdzenie o braku oczywistego interesu ZSSR w zorgani-
zowaniu podobnego „pogromu” spowodowały odrzucenie owej tezy w śledztwie. 
Bierność Sobczyńskiego, funkcjonariusza NKWD6, uzasadniono jego osobistym 
antysemityzmem (udział w zabójstwach Żydów w Kieleckim pod okupacją nie-
miecką, w ramach oddziałów AL). Podobnie zaniechano tezę o samodzielnym dzia-
łaniu UB i MO, przede wszystkim ze względu na efekt i konsekwencje „pogromu” 
– przebieg jego unaocznił słabość władz, zajścia przybrały charakter antyrządowy, 
sprawców wydarzeń – na gruncie procesowym – nie powiązano z przeciwnikami 
politycznymi („andersowcy”), którzy pozostali tylko w cieniu jako „inspiratorzy”, 
co więcej – pociągnięto do odpowiedzialności karnej także funkcjonariuszy tej wła-
dzy. Zeznania samego Henryka Błaszczyka, ze względu na jego wiek w momencie 
„pogromu” oraz na późniejsze motywacje, uznano zaś za niewiarygodne (informa-
cje o związkach jego ojca Walentego z kieleckimi funkcjonariuszami UB). Kolejnym 
powodem odrzucenia tezy o prowokacji był konfl ikt między funkcjonariuszami 
UB a milicji i personalnie – Sobczyńskim a Kazimierzem Gwiazdowiczem, zastęp-
cą komendanta wojewódzkiego MO. W umorzeniu śledztwa wskazano także na 
działania władz centralnych PPR oraz MBP, które ofi cjalnie potępiały, począwszy 
od 1945 r., zajścia antysemickie, zaś wyciągnęły surowe konsekwencje karne wobec 
domniemanych sprawców, z pogwałceniem ich praw procesowych, a także dokonały 
wymiany personalnej na stanowiskach kierowniczych w strukturach wojewódzkich 
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w Kielcach (administracja, partia, UB, MO). Działania te – w ocenie prokuratura 
IPN - dowodziły braku oczywistego interesu władzy w zainicjowaniu „pogromu”.

Odzew w publikacjach polonijnych i krajowych uczyniła teza o hiperpro-
wokacji, to jest pogląd, że kielecki „pogrom” zainscenizował dosłownie Urząd 
Bezpieczeństwa, włącznie z żydowskimi ofi arami, jakich w rzeczywistości nie 
było (m.in. materiały nadesłane z Polskiego Instytutu Historycznego w USA przez 
Mieczysława Kiersznowskiego dla Prokuratury Wojewódzkiej w Kielcach)7. Świadczyć 
o tym mają m.in. zdjęcia domniemanych ofi ar, zrobione w zakładzie fotografi cznym 
Julii Pirotte8. Jednym z argumentów są informacje o analogicznych prowokacjach UB, 
jeśli chodzi o oddziały partyzanckie9, a także o działaniach prowokacyjnych wobec 
Żydów w innych miastach10. Hipoteza ta została przez prokuratora IPN odrzucona, 
jako że zebrane dowody dokonania faktycznych zbrodni były oczywiste.

W śledztwie IPN wykluczono także „wątek syjonistyczny”, to jest – najogól-
niej mówiąc – tezę o staraniach działaczy i organizacji żydowskich mających na celu 
emigrację jak najliczniejszych grup narodu żydowskiego do Palestyny, nawet za cenę 
wywołania pozornych lub prawdziwych prześladowań pobratymców11. Wątek ten łą-
czy się w istocie z pytaniem zasadniczym – skąd wzięły się pogłoski o porwaniu przez 
Żydów ośmioletniego Henryka Błaszczyka, kto i dlaczego dał im wiarę? Makabryczne 
zeznania chłopca, które stanowią zapewne odpowiednik rozpowiadanych informa-
cji12, posiadać mogły podłoże psychologiczne. Należy wziąć pod uwagę zarówno tra-
dycję podobnych oskarżeń, wysuwanych niejednokrotnie w historii13, jak i działania 
członków organizacji syjonistycznych, mających na celu emigrację do Palestyny po-
zostałej w Polsce ludności żydowskiej, w tym dzieci osieroconych podczas okupacji, 
a wychowanych następnie przez rodziców i opiekunów chrześcijańskich14.

  Uwagi krytyczne

W umorzeniu stwierdza się, iż „brak danych dostatecznie uzasadniają-
cych”15 udział w prowokacji i podżeganiu do zajść antysemickich. Autor umorze-
nia nie odnosi się jednakże do wniosków i hipotez sformułowanych w trakcie 
śledztwa, a dotyczących wątku prowokacji i osobistej odpowiedzialności za nią 
osób, wskazanych przez prokuratora Głównej Komisji Zbigniewa Mieleckiego. 
W umorzeniu mowa jedynie o zawieszeniu śledztwa 1 II 199916 tak, jakby wcześniej 
nie doszło do żadnych ustaleń. Tymczasem zebrany materiał dowodowy (10 tomów 
akt głównych śledztwa i 13 tomów dokumentów) posłużył za podstawę do przeka-
zania 20 października 1997 r. dalszego postępowania Prokuraturze Wojewódzkiej 
w Kielcach, zgodnie z ustawą o GKBZpNP-IPN17. Prokurator Mielecki uznał zaś 
„za zasadne przedstawienie zarzutów” funkcjonariuszom UB (dok. nr 88): wicedy-
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rektorowi Departamentu Śledczego MBP Adamowi Humerowi (1917-2001; ówcze-
śnie w areszcie śledczym)18, kierownikowi Wydziału Śledczego WUBP w Kielcach 
Edmundowi Kwaskowi (1923-2002; jak wyżej) oraz szefowi kieleckiego WUBP 
Janowi Tatajowi (1907-1996)19. Zarzuty dotyczyły także szefa WPR w Kielcach 
Kazimierza Golczew skiego (1917-?)20. W zasadzie wszyscy obwinieni zostali za nie-
właściwe prowadzenie śledztwa przeciwko osobom oskarżonym o udział w „pogro-
mie kieleckim” w lipcu 1946 r., jedynie Humer podlegać miał ponadto oskarżeniu 
za zaniechanie, gdy przebywał służbowo w Kielcach w dniu „pogromu”. Jako współ-
winnych określono także osoby nie żyjące – Walentego Błaszczyka (1897-1965; ojca 
ośmioletniego wówczas Henryka Błaszczyka, 1938-1998, będącego „bohaterem” 
ówczesnych wydarzeń), ministra bezpieczeństwa Stanisława Radkiewicza (1903-
1987), dyrektora Departamentu Śledczego MBP Józefa Różańskiego (1907-1981)21 
oraz szefa kieleckiego WUBP Władysława Sobczyńskiego (1904-1986)22.

W związku z przekazaniem przez Główną Komisję sprawy prokuraturze 
powszechnej powstał syntetyczny raport opisujący przebieg „pogromu kieleckiego” 
i sprawy karne z 1946 r.23 Istotne są wnioski, które sformułowano pod koniec – jak zda-
wało się wówczas – prowadzonego przez IPN śledztwa. Prokurator uznał za miarodaj-
ne uzyskane materiały sowieckie, które wskazywały na zaskoczenie sowieckich dorad-
ców przebiegiem wydarzeń. Nie natrafi ono zaś na opisywane w książce Chęcińskiego 
informacje o samych doradcach – Szpilewoju i Diominie24. Wobec odpowiedzi 
negatywnych z archiwów UOP i WSI w połowie 1996 r. odrzucono także informację 
o agenturalności Walentego Błaszczyka (pseudonim „Przelot”)25. Jego alkoholizm 
i słaby intelekt spowodowały zawieszenie w próżni pytania o motywy działania 
i sens kontaktów z funkcjonariuszami UB. W tej mierze uznano za niewystarczające 
zeznania Henryka Błaszczyka. Nie znaleziono również odpowiedzi na pytanie, dla-
czego szef kieleckiego WUBP Władysław Sobczyński zachował bierność w obliczu 
wydarzeń i dlaczego żołnierze WP brali w nich czynny udział. Ustalenie, co stano-
wiło przyczyny „pogromu kieleckiego” zostawiono więc „działaniom prokuratury 
powszechnej i dociekaniom badaczy”26. W umorzeniu śledztwa brak jakichkolwiek 
odniesień do tego raportu. Sprzeczności pomiędzy tekstem umorzenia a oboma 
dokumentami z 1997 r. oraz zadawane ówcześnie pytania i wątpliwości zostały więc 
zapoznane. Uzasadnieniem, można sądzić, dla podobnej decyzji było stwierdzenie, 
iż w śledztwie w ramach weryfi kacji wyeliminowano wszelkie okoliczności wynikają-
ce ze „spekulacji historycznych”, „braku jednoznacznych dowodów” etc.27

Stwierdzenia te zapewne można odnieść także do sygnalizowanych w ra-
porcie Głównej Komisji przestępstw popełnionych w trakcie śledztw i procesów 
sądowych w 1946 r. i później, przede wszystkim polegających na wymuszaniu 
i fałszowaniu zeznań (co skutkowało także sprzecznościami i lukami w zeznana-
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ich), a także na nie respektowaniu obowiązujących wówczas procedur sądowych. 
Nabierają te fakty szczególnego znaczenia, skoro efektem był szereg orzeczonych 
kar śmierci, następnie wykonanych. Tekst umorzenia dotyka tego problemu, gdy 
mowa, że społeczność Kielc oceniała wyroki jako „niesprawiedliwe”, co wynikało 
nie z obiektywnego stanu rzeczy, a z „braku społecznego zaufania do władz poli-
tycznych i sądownictwa w ówczesnej Polsce”28. Kłóci się to w jakiejś mierze z do-
konanymi w śledztwie ustaleniami, na które powołuje się umorzenie29. Ponadto 
należy zaznaczyć istnienie nie edytowanych akt procesów sądowych późniejszych, 
po 1989 r., które rzucają światło na sprawy z 1946 r.30

Należy ponadto zwrócić uwagę na zasadnicze kwestie metodologiczne 
w zakresie badań źródłowych:

1) ustalenie tożsamości ofi ar – Autor powołuje się na źródła niejednoznacz-
ne (np. ulotka funeralna - klepsydra), bądź zawierające odmienne dane (protokoły 
sekcji zwłok, oględzin lekarskich)31; w tak ważnej kwestii należy bezspornie ustalić 
tożsamość osób, a nie tylko brzmienie nazwisk, na dodatek w różnych lekcjach;

2) kwerend źródłowych w archiwach zagranicznych nie można uznać za wy-
czerpujące, tym bardziej, że – jak można sądzić z lektury tekstu – były to tylko tzw. 
kwerendy zamówione, zwłaszcza w archiwach posowieckich i izraelskich. Jeśli np. 
chodzi o działalność żydowskich organizacji syjonistycznych i posługujących się 
terrorem oraz prowokacją (Irgun, Hagana) – informacji o nich na pewno nie zawie-
ra Archiwum Yad Vashem w Jerozolimie. Wydaje się także błędnym zamysłem, by 
kwerendę w zakresie poszukiwań akt personalnych sowieckich doradców przepro-
wadzić wyłącznie za pomocą polskich placówek dyplomatycznych. W ogóle kwe-
rendę w archiwach rosyjskich należy uznać za nieudaną – uzyskane dwa raporty so-
wieckich „doradców” są ciekawe, jednak nie można na ich podstawie budować szer-
szych wniosków. Powtórzenia także wymaga kwerenda w zasobach IPN (zwłaszcza 
archiwalia po b. Informacji WP; kwerendy dotyczące poszczególnych osób);

3) rzetelnej oceny wymaga narosła literatura przedmiotu – wypada powtó-
rzyć w tym kontekście raz jeszcze, że nie można zbywać autorów twierdzeniem, iż 
nie dysponują dowodami, czy tylko spekulują, skoro Autor umorzenia obraca się 
także na gruncie hipotez; trzeba także poddać analizie monografi e, które nie znala-
zły się w obrębie zainteresowań Autora (np. Pytania nad pogromem kieleckim ks. Jana 
Śledzianowskiego, które odnoszą się m.in. bezpośrednio do raportu Głównej Komisji 
z 1997 r.; źródłowe pozycje Marka Chodakiewicza, Iwo Pogonowskiego itd.);

4) z punktu widzenia analizy historycznej wypada uznać za nieszczęśliwą 
metodę przesłuchiwania historyków jako świadków; o wiele racjonalniejsze wydaje 
się powołanie ich w charakterze opiniodawców; jeśli zaś historycy mogą występo-
wać wyłącznie jako świadkowie – należy pytać o konkretne, szczegółowe kwestie, 
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co do których istnieją kontrowersję, co wymaga uprzednio wszechstronnej analizy 
literatury przedmiotu;

5) jak wyżej, należy uznać składane w śledztwie IPN zeznania in toto za źródła 
ważne, lecz nie pierwszorzędne, a na pewno nie przesądzające o istocie zagadnienia 
(podobnie jak relacje, wspomnienia itp.); w tym świetle zeznania np. funkcjonariu-
szy aparatu bezpieczeństwa, iż nie podpisywali przedstawianych im dokumentów 
są ciekawe, lecz jeśli nie poparte żadnymi dowodami – gołosłowne. W przypadku 
protokołów śledczych Henryka Błaszczyka z 1946 r. należy, owszem, wziąć popraw-
kę, na ówczesny jego wiek (8 lat), lecz sama treść protokołu, datowanego na 4 VII 
1946, świadczy o sprecyzowanych zamiarach funkcjonariuszy śledczych (ustalona 
już w dniu zajść geneza wydarzeń). Ewentualne sfałszowanie podpisu chłopca tym 
bardziej przyciąga uwagę – w tym sensie są dla historyka wiarygodne32.

Wydaje się, że w umorzeniu śledztwa – mimo obfi tości cytowanych mate-
riałów źródłowych – przyjęto linię postępowania zawężającą całą sprawę. Autor 
– można sądzić – zdecydował się dać wiarę tylko jednoznacznym, oczywistym 
dowodom wskazującym na uprzednie, przed rozpoczęciem zajść, zabiegi mające 
na celu prowokację. Z punktu widzenia analizy historycznej wydarzeń dowodów 
takich można poszukiwać jednakże w samym przebiegu zajść, w połączeniu „po-
gromu” i „prowokacji”. Ostatecznie jednak Autor analizuje źródłowo hipotezy, 
stosując m.in. indukcję, co może być przecież metodą stricte historyczną, a następ-
nie wybiera jedną z nich (chociaż, jak pisze, odrzuca wszelkie „spekulacje histo-
ryczne”). Bezstronne podejście do problemu, mimo oczywistych przekonań, czy 
sympatii cechujących badaczy przy tak „gorącym temacie”, pozwala jednak równie 
dobrze przychylić się do hipotezy o „prowokacji”. Co więcej, wydaje się ona o wie-
le bardziej przekonywująca, niż hipoteza o wyłącznym działaniu bezrozumnego 
tłumu, w gruncie rzeczy arcytrudna do obrony, właśnie w świetle zgromadzonych 
materiałów na temat postaw i działań funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. 
Podobnie, wyprowadzanie przesłanek potwierdzających hipotezę z przyjętych ad 
hoc założeń nie zawsze kończy się szczęśliwie33.

W istocie, opór czytelnika budzi nie fakt umorzenia śledztwa i nie sama 
okoliczność, iż Autor przychyla się do hipotezy „pogromu”, a jego warsztat - spo-
sób argumentacji, autorytatywne tezy bez pokrycia w źródłach historycznych itd. 
W kwestiach szczegółowych wypada podzielić wątpliwości wysunięte przez bez-
pośrednich krytyków tekstu umorzenia śledztwa (Jerzy R. Nowak, „Kulisy zbrodni 
kieleckiej”, Nasz Dziennik, 23-29 VI 200634; Bogusław Wolniewicz, Zbigniew Musiał, 
„Spór o Kielce’46”, tamże, 28 VII 2006).
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Przypisy:

1 Tu i niżej cytaty z „Postanowienia o umorzeniu śledztwa”, Kraków, 21 X 2004, sygn. akt S 58/01/Zk 
- dok. nr 93 publikacji Wokół pogromu kieleckiego, pr. zb., (Warszawa: IPN, 2006), s. 441-483 (w aktach 
śledztwa IPN t. XII, k. 2246-2326). W niniejszym artykule wykorzystano fragmenty tekstu autor-
skiego „Śledztwo IPN w sprawie pogromu kieleckiego i jego materiały (1991-2004)”, [w:] Wokół 
pogromu…, s. 133-142.
2 Zob. dok. nr 34, 38.
3 Zob. dok. nr 44, 48, 50.
4 Występuje także jako Edka Lewkowicz-Eisenman (Ajzenman).
5 Wywiad M. Checinskiego z Adamem Korneckim, Frankfurt, 4-5 VII 1974, mps, Akta śledztwa, 
t. VII, k. 1305-1346 (akta śledztwa przechowywane są w Delegaturze IPN w Kielcach); Wywiad 
M. Checinskiego z Edką Lewkowicz-Eisenman, Tel Aviv, wrzesień 1973, mps, ibidem, k. 1347-1479.
6 Teczka personalna W. Sobczyńskiego, AIPN, IPN BU 0193/7009, t. 1 (t. 2 – kopia); P. Gontarczyk, 
Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941–1944 (Warszawa: Fronda, 2003), wg indeksu.
7 Kiersznowski do Prokuratury Wojewódzkiej w Kielcach, Stamford, 24 II 1998, Akta śledztwa, t. XI, 
k. 1930-1932.
8 Kserokopie tych fotografi i ibidem, t. I, k. 122-141. Protokół przesłuchania Julii Pirotte z 7 I 1994 
i wspomnienie tejże drukowane w Polityce tamże, k. 118-121. Ponadto kserokopie zdjęć ofi ar ze 
zbiorów ŻIH znajdują się tamże, t. VI, k. 1102-1103 (16 fotografi i bez opisów o sygnaturach 67770-
-67785). Analogiczne zdjęcia ze zbiorów AUOP, tamże, t. III, k. 543-546 (5 fotografi i o sygn. H-35).
9 Dołączony do listu Kiersznowskiego artykuł J. Koniecznego, Geneza band pozorowanych, pozorowa-
nego pogromu kieleckiego i partyzantki w Europie, 4 II 1998, New York, mps, tamże, t. XI, k. 1933-1939. 
Na temat „band pozorowanych” zob. L. Żebrowski, Działalność tzw. band pozorowanych jako metoda 
zwalczania podziemia niepodległościowego w latach 1944-1947, w: Skryte oblicze systemu komunistycznego. 
U źródeł zła... (Warszawa: 1997).
10 W Aktach śledztwa, t. XI, k. 1925-1929, Pismo Józefa Babicza, Trochę polemiki z autorem artykułu 
p.t. „Od Falangi do Szczerbca” z nr 1/98 (Polityki), Tarnów, 17 II 1998, gdzie świadectwo o próbach 
wywołania i inscenizacjach „pogromu” przez UB w Rzeszowie.
11 W polskiej literaturze przedmiotu jako pierwszy kwestię niejawnej współpracy władz państwowych 
z syjonistami poruszył W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, t. II, cz. 1 
(Londyn: wyd. Świderski, 1956), s. 621-629 (dla okresu przedwojennego). W odniesieniu do „pogromu 
kieleckiego” w zainteresowaniu prokuratura IPN znalazła się, mocno swego czasu kontestowana, publi-
kacja J. Orlickiego, Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918–1949 (Szczecin: KAW, 1983).
12 Por. reprodukowane w publikacji Wokół pogromu… protokoły śledcze zeznań Henryka Błaszczyka 
z 4 i 8 VII 1946.
13 Hanna Węgrzynek, „Czarna legenda” Żydów: procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej Polsce (War-
szawa: Bellona, 1995); Susanna Buttaroni, Stanisław Musiał, Mord rytualny. Legenda w historii europej-
skiej (Kraków: Stow. na rzecz Inicjatyw Kulturalnych, 2003); P. Chomik, Święty Gabriel Zabłudow ski 
pomiędzy sacrum a profanum, Gryfi ta 2005, nr 25 (w odniesieniu do ludności prawosławnej).
14 Zob. dok. nr 92.
15 Tamże, s. 442.
16 Tamże, s. 446.
17 Ta ówcześnie nie była władna zakończyć postępowania przygotowawczego i wnieść aktu oskarże-
nia do sądu, zostawiając te czynności prokuraturom powszechnym bądź wojskowym.
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18 Przed zmianą nazwiska – Adam Umer.
19 Prokurator najwyraźniej nie wiedział o jego zgonie. Datę śmierci zob. w: Aparat bezpieczeństwa..., wg 
indeksu.
20 Por. Szwagrzyk, Prawnicy..., s. 304-305.
21 Przed zmianą nazwiska – Józef Goldberg.
22 Przed zmianą nazwiska – Władysław Spychaj.
23 Raport Głównej Komisji BZpNP-IPN o wyniku śledztwa w sprawie wydarzeń kieleckich (4 VII 1946 r.), 16 
X 1997, mps (Raport posiada następujący układ: I. Wydarzenia, Wnioski, ss. 37, II. Aspekty i następstwa 
prawne wydarzeń kieleckich, ss. 18). W Aktach śledztwa, t. X, k. 1846-1900 (bez daty i autora). W obszer-
nych wyjątkach u Jana Śledzianowskiego, Pytania nad pogromem kieleckim (Kielce: Jedność, 1998).
24 Por. dok nr 80. Ambasady RP w RFN i Izraelu odpowiedziały negatywnie na pytania IPN doty-
czące Diomina, (Dyomina) - listy z 10 VIII 1995 i 2 X 1995, Akta śledztwa, t. IV, k. 697-703. W edyto-
wanych dokumentach sowieckich występuje st. śledczy MGB kpt. Diomin, w roli przesłuchującego 
28 III 1949 Pereca Dawidowicza Markisza w sprawie Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego. 
Zob. G. Kostyrczenko, Gosudarstwiennyj antisiemitism w SSSR ot naczała do kulminacyi 1938–1953 
(Moskwa: 2005), s. 174–177.
25 Antoni Zieliński, dyrektor BEiA UOP do Mieleckiego w sprawie Dygnarowicza i Spasowskiego, 
27 XII 1995, Akta śledztwa, t. VI, k. 1073. Marian Pastuszek, zastępca dyrektora BEiA UOP do naczel-
nika Wydziału Śledztw i Nadzoru ds. Zbrodni Stalinowskich Głównej Komisji w sprawie Błaszczyka 
ps. „Przelot”, 17 VII 1996, tamże, k. 1147-1148. Mielecki do szefa WSI w sprawie Błaszczyka, 
Pasowskiego i Dygnarowicza, 23 VII 1996 i kmdr Kazimierz Głowacki do Mieleckiego, 1 VIII 1996, 
tamże, k. 1160-1162.
26 Raport Głównej Komisji..., I, s. 36.
27 Dok. nr 93, s. 446.
28 Tamże, s. 442.
29 Tamże, s. 444, przyp. 28 (w aktach śledztwa w t. VIII, k. 1459-1592v), s. 465, gdzie mowa o fałszo-
waniu dokumentacji śledczej.
30 I tak np. Władysław Mazur, brat funkcjonariusza MO Stefana Mazura, skazanego na śmierć za za-
bójstwo Reginy Fisch z dzieckiem, złożył 29 VII 1998 wniosek do SN o wznowienie postępowania. 
Postanowieniem z 3 XI 1998, sprawa IV KO 66/98, SN oddalił wniosek, zwracając zarazem uwagę, 
że ówczesne uchybienia procesowe, wiążące się z prawem oskarżonych do obrony, miały tak rażący 
charakter, że mogłyby stać się przedmiotem oceny w postępowaniu kasacyjnym. Wobec śmierci 
oskarżonych do takowego byli zaś uprawnieni minister sprawiedliwości-prokurator generalny 
bądź rzecznik praw obywatelskich, czego nie uczynili (z tych powodów kasacja wniesiona przez 
pełnomocników następców prawnych innych oskarżonych w „procesie kieleckim”, Jurkowskiego 
i Kuklińskiego, została pozostawiona bez rozpoznania w sprawie IV KKN 452/97).
31 Por. dok. nr 93, s. 441, 459-460.
32 Por. tamże, s. 474.
33 Tytułem przykładu podajemy kategoryczne tezy Autora, które stanowią część materiału dowo-
dowego: czy Walenty Błaszczyk musiał być zainspirowany przez środowiska syjonistyczne, by teza 
o ich udziale w zajściach była prawdziwa? (s. 469). Dlaczego ZSSR nie miał oczywistego interesu 
w organizowaniu zajść antysemickich? (s. 472). Czemu Psychologia tłumu G. Le Bona (wyd. 1895 r.) 
tłumaczyć ma w sposób autorytatywny zachowanie poszczególnych osób zgromadzonych przy 
ul. Planty? (s. 479).
34 Por. tegoż, Nowe kłamstwa Grossa (Warszawa: MaRon, 2006), ss. 302.
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Wywiad

 O Polakach i Żydach bez retuszu
  Wywiad z prof. Markiem Janem Chodakiewiczem (The Institute od Word
  Politics, Washington, D.C.)

 Książka Jana Tomasza Grossa przypomina trochę potwora 
z Loch Ness: wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział. 
W Polsce nikt tego jeszcze nie czytał, ale dyskusja się już rozpętała. 

M.J.C.: Fear1 („Strach”) to kontynuacja Neighbors (Sąsiadów) oraz wcześniej-
szej Upiornej dekady. Ta ostatnia była zbyt abstrakcyjna dla polskiej inteligencji, 
dlatego potrzeba było kuracji szokowej łopatologicznymi Sąsiadami. Fear to kolejny 
krok w tym samym kierunku, na przykładzie głównie mordu w Kielcach. Podob-
nie jak poprzednie pozycje, jest to intelektualna eksplikacja tez od lat głoszonych 
w składanych przez amatorów tzw. księgach pamięci poszczególnych miejscowości 
(yizkor bukher).

 W „Strachu” Gross stawia tezę, ze przyczyną pogromów 
antyżydowskich w powojennej Polsce był odwieczny polski 
antysemityzm. Czy zgadzasz się z tą tezą? Jaka była przyczyna 
pogromów? Czy tylko Żydzi padali ofi arą agresji?

M.J.C.: Zacznijmy od końca. Ofi arami agresji po wojnie padali przede 
wszystkim polscy chrześcijanie. Agresorami byli głównie komuniści, zarówno So-
wieci jak i ich miejscowi pomocnicy. Tylko między lipcem 1944 r. a sierpniem 1948 
komunistyczni okupanci zabili od 20 do 50 tysięcy ludzi na terenach tzw. Polski 
Ludowej (od Bugu do Odry). Z tego terenu 100 tysięcy osób Sowieci deportowali do 
Gułagu. Potem około 10 tysięcy zostało skazanych na śmierć. Ponadto zabito „przy 
okazji” kolejne 10 tysięcy osób (tortury, pacyfi kacje, sądy kapturowe, bandy pozoro-
wane). Jak podaje Maria Stanowska, między 1944 a 1956 r. w Polsce było 150 tysięcy 
więźniów politycznych. Nie liczymy tu tych, których systematycznie aresztowano 
tymczasowo – co zdarzało się dość często, szczególnie na prowincji. Poza tym co 
najmniej 518 tysięcy chłopów uwięziono za sprzeciw wobec kolektywizacji. Istniało 
około 300 obozów koncentracyjnych i pracy niewolniczej, a przeszło przez nie co 
najmniej 250 tysięcy ofi ar, jak podaje Tadeusz Wolsza. To wszystko nie uwzględnia 
jeszcze bardziej tragicznych statystyk z Kresów Wschodnich RP. Tylko na Nowo-
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gródczyźnie między 1944 a 1947 r. Sowieci zabili 3 tysiące akowców, a aresztowali 
13 tysięcy żołnierzy polskiego podziemia. Ponad 20 tysięcy deportowano do Guła-
gu, jak podaje Henryk Pisunkowicz.

Rekapitulując: w czasie II wojny światowej Polska przeszła apokalipsę; stra-
ciła około 6 milionów obywateli, w tym do 3 milionów to chrześcijanie. Po wojnie 
miała miejsce „mała” apokalipsa. Właściwie dla chrześcijan to była kontynuacja ma-
sowych rzezi, deportacji, tortur i innych prześladowań, których doświadczali z rąk 
Hitlera i Stalina od września 1939 r. Tak było do 1956 r.

  A co z Żydami? 

M.J.C.: Ludność żydowska Polski została prawie zupełnie eksterminowana 
przez niemieckich narodowych socjalistów. Zginęło od 2 milionów 800 tysięcy do 
3 milionów polskich Żydów (w tym szacunkowo od 20 do 50 tysięcy z rąk Sowie-
tów). Ocalało około 300 tysięcy osób, głównie uciekinierów bądź deportowanych 
do Gułagu. W tym od 50 do 100 tysięcy uratowało się w Polsce, przede wszystkim 
przechowanych przez chrześcijan, ale również ukrywających się na własną rękę oraz 
– pozornie paradoksalnie – przebywających w nazistowskich obozach koncentracyj-
nych i pracy przymusowej.

      A co ze stratami żydowskimi po zajęciu Polski przez Sowietów?

M.J.C.: Amerykański badacz David Engel, profesor studiów nad Zagła-
dą w New York University, twierdzi, że między wrześniem 1944 a wrześniem 
1946 r. w Polsce poniosło śmierć 327 Żydów. Moje badania statystyczne wskazują, 
że żydowskich ofi ar było więcej – od 400 do 700 osób, zginęły między lipcem 1944 
a styczniem 1947 r. Opublikowałem te statystyki w swojej pracy After The Holocaust: 
Jewish-Polish Confl ict in the Wake of World War II2. Jak napisał niedawno prof. John 
Radziłowski, Gross odrzuca wyliczenia Engela, a zupełnie ignoruje moje. Arbitral-
nie podaje liczbę „około 1500” ofi ar (s. 35). 

   Dlaczego?

M.J.C.: Dlatego, że fakty nie pasują do opinii Grossa. Trzeba wiedzieć, że 
jego książka Fear: Antisemitism in Poland after Auschwitz jest swoistą polemiką z moją 
monografi ą. Swoistą, bowiem Gross udaje, że moje badania nie istnieją (nawet nie 
odnosi się do After the Holocaust w swojej bibliografi i). I nie polemizuje z faktami. Po 
prostu je zupełnie ignoruje. Jednocześnie stara się obalić odtworzone przeze mnie 
ramy dziejowe, promując swój własny paradygmat. Występuje więc tutaj polemika 
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nie tyle na fakty, co na paradygmaty. Mój oparty jest na empirycznych docieka-
niach, żmudnych badaniach, penetracji wielu archiwów, wyławianiu nieznanych 
źródeł oraz ich krytycznej analizie. Natomiast paradygmat Grossa oparty jest na 
postmodernistycznych dywagacjach, na selektywnej afi rmacji pasujących mu prze-
kazów, zwykle z drugiej albo trzeciej ręki. To się nazywa cut-and-paste history, czyli 
historia jako wycinanka. Bierze się tylko to, co pasuje do opinii autora.

 A co z tezą o „odwiecznym polskim antysemityzmie” 
w pracy „Strach”?

M.J.C.: Można stwierdzić, że Gross wskazuje na „odwieczny polski an-
tysemityzm” generalnie, a nawet w jakimś wymiarze metafi zycznym. Potępia 
bowiem wszystko w polskości, co nie jest intelektualnie laickie, komunistyczne, 
liberalne. Piętnuje więc religię chrześcijańską, a szczególnie hierarchów Kościoła 
katolickiego oraz zwykłych księży. Pisze na przykład, że „religijna patyna polskie-
go kleru była powierzchowna, łatwo się zeskrobywała za pomocą uprzedzeń oraz 
chciwości, którymi to księża charakteryzowali się wspólnie ze zwykłymi ludźmi” 
(s. 261: the religious veneer of the Polish clergy was thin, easily chipped away at by prejudice 
and greed they shared with the common folk). O hierarchach Kościoła Gross pisze: „To 
jest książka historyczna, a nie moralitet, ale ponieważ Kościół katolicki ma biznes 
związany z Dziesięcioma Przykazaniami, to można ocenić czyny jego funkcjona-
riuszy w świetle kryteriów moralnych bez obawy wydania niewłaściwych sądów. 
Powinniśmy odnotować, że odwrotnie niż elita intelektualna narodu [sic! chodzi 
o komunistycznych intelektualistów i ich kolaborantów] instytucjonalna elita Ko-
ścioła katolickiego wybrała kompletne zignorowanie powojennego antysemityzmu 
w Polsce” (s. 152: This is a history book, not a moral tale, but since the Catholic church’s 
business is with the Ten Commandments, one can evaluate the deeds of its functionaries in the 
light of moral criteria without being inappropriately judgemental. It behooves us to note that 
unlike the intellectual elite of the nation, the institutional elite of the Catholic church chose 
to completely ignore postwar anti-Semitism in Poland). Gross cytuje też z aprobatą opi-
nię brytyjskiego dyplomaty, że „polski kler był tak szokująco antysemicki” (s. 140: 
The Polish clergy was so blatantly anti-Semitic). Tacy mieli być Adam Sapieha, August 
Hlond, Stefan Wyszyński oraz inni przywódcy kościelni. Naturalnie Ojciec Święty 
Pius XII był taki sam. Jego Gross oskarża o „mord rytualny”, czyli o udzielanie sa-
kramentu chrztu żydowskim dzieciom (s. 162). Odniosę się do tej sprawy potem. 

Oprócz Kościoła Gross potępia wszystko, co tradycyjne, a więc niepodle-
głościowców, antykomunistów, a nawet harcerstwo (s. 72, 110, 114, 137). Wszystkie 
instytucje, które Polskę tworzą, są pod obstrzałem. Według Grossa są one na wskroś 
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przesiąknięte antysemityzmem, złem po prostu, które realizowało się w powszech-
nej kolaboracji w czasie zagłady Żydów oraz wypłynęło na fali antyżydowskiej prze-
mocy po 1944 r. 

Ta totalna krytyka tradycyjnej elity jest wypadkową straszliwego, zmasowa-
nego ataku na „polski lud”. To lud gremialnie mordował i rabował Żydów w czasie 
niemieckiej okupacji. Ale ramy intelektualne, ba! etyczno-moralne (polska „moral 
economy”, jak to postmodernistycznie nazywa Gross, s. 252), w których miał 
miejsce mord, stworzyła i podtrzymywała tradycyjna elita. A autor tłumaczy, że 
w ramach starego ładu mordował i rabował lud, naród, chłopstwo – czy, jak kto 
woli, chamstwo – chociaż preferowanym w „Strachu” zwrotem jest drobnomiesz-
czaństwo (lower middle-class). To właśnie oni, przeciętni Polacy, w ramach tradycjo-
nalistycznej chrześcijańskiej moralności rabowali, mordowali, niejako za przyzwo-
leniem czy przy obojętności albo „tylko” inercji tradycyjnych elit. Działo się to 
podczas wojny i po niej.

  To znaczy Polacy kolektywnie?

M.J.C.: I tak, i nie. Aktywna większość Polaków. Według Grossa, mordowało 
i rabowało głównie drobnomieszczaństwo (lower middle-class), które bezpośrednio 
zyskało na eksterminacji Żydów. Wielu chłopów w czasie wojny – jak podaje Gross 
– mordowało i rabowało Żydów. Następnie jednak mordercy i rabusie zastąpili Ży-
dów w funkcjach gospodarczych, wspinając się na pozostawione po ich ekstermina-
cji miejsce na drabinie społecznej. Ci chłopi-mordercy-rabusie awansowali więc na 
drobnomieszczaństwo, małych kupców, sprzedawców, pośredników. Proszę zwró-
cić uwagę na semantykę: lower middle- class – to rodem wprost z marksistowskiej 
propagandy. To właśnie oni mieli być zapleczem „faszyzmu”. Proszę też zwrócić 
uwagę, że wiejska szmuglerka-bohaterka, która zaopatrywała w żywność mieszkań-
ców miast mimo terroru niemieckiego, u Grossa staje się szwarccharakterem. A co 
z chrześcijańskimi szmuglerami, którzy zaopatrywali getto? Oni także w jakimś sen-
sie przejęli funkcje, które Niemcy zabrali Żydom. Czy tych też potępić? W każdym 
razie aktywna „większość polskiego społeczeństwa” zyskała na Zagładzie, bowiem 
„wykorzystała nazistowską politykę i dołączyła się do łupienia swych żydowskich 
sąsiadów”. (s. 260: broad strata of Polish society took advantage of Nazi policies and joined 
in the spoliation of their Jewish neighbors). Ogólnie: przeciętni Polacy są źli.

   A kto jest dobry?

M.J.C.: Pozytywnymi bohaterami Grossa są intelektualiści, którzy sprzeci-
wiali się antyżydowskiej przemocy (s. 29), „śmietanka inteligencji polskiej” (s. 32: 
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the cream of Polish intelligentsia). Ale i tutaj Gross jest bardzo selektywny. Ograni-
cza się bowiem do pochwał stalinistów, socjalistów, postępowców oraz liberałów. 
Chwali zarówno zwolenników komunistycznej okupacji Polski, jak i tych, którzy 
z okupantami kolaborowali albo przynajmniej aktywnie się dostosowali do rządów 
Stalina. Są to osoby piszące w Kuźnicy, Odrodzeniu czy Tygodniku Powszechnym. 
Dalej, Gross również selektywnie traktuje cierpienie ludzkie. Proszę bowiem 
zwrócić uwagę, że nie przeszkadza mu, iż większość wychwalanych przez niego 
intelektualistów to zwolennicy nowego systemu, a więc apologeci terroru komu-
nistycznego, masowych mordów i prześladowań przeprowadzanych przez Stalina 
i jego popleczników. Nawet najmniej umoczeni w zbrodnie wśród nich byli moral-
nie skarłowaciali. Popierali bowiem totalitaryzm, stawali się jego aktywną częścią. 
Propaganda to pas transmisyjny partii do mas. Czy w takim kontekście było miejsce 
na nieautoryzowane odruchy moralne? Nigdy nie słyszałem, aby choćby wychwa-
lany przez Grossa socjolog Stanisław Ossowski występował w latach 1944–1956 
aktywnie w obronie ofi ar komunizmu, chociażby rozstrzeliwanych piłsudczyków, 
torturowanych narodowców, prześladowanych ziemian czy porywanych ludowców. 
A kolaboranci, w tym też i lewicowi katolicy, swoim milczeniem na temat ofi ar ko-
munizmu pokazywali się co najmniej jako moralnie dwuznaczni. Wojciech Klewiec 
nazwał to ohydne zjawisko „wybiórczą wrażliwością”. Ale żeby tylko milczeli, otóż 
właśnie tacy rzekomo wrażliwi „intelektualiści” aktywnie zwalczali „reakcję” pió-
rem i mową3. Więcej pisali o tym Bohdan Urbankowski i Stanisław Murzański.

  I to są bohaterowie Grossa?

M.J.C.: Tak. Jest to bowiem zawoalowana próba zaoferowania współczesnej 
inteligencji polskiej faustowskiego układu: potępcie polski lud, a szczególnie ode-
tnijcie się od Kościoła katolickiego, od religii chrześcijańskiej, od patriotyzmu i tra-
dycji, odrzućcie stary ład, czyli to co – według Grossa – spowodowało antyżydow-
ską przemoc4. Wtedy będziecie tak jak ci jedyni sprawiedliwi polscy intelektualiści, 
którzy potępili mord kielecki, bowiem natychmiast rozpoznali jego „reakcyjne” 
źródła: Kościół, harcerstwo, andersowców, powstańców antykomunistycznych, 
drobnomieszczaństwo. Jeśli zaakceptujecie ekstremistyczny paradygmat propo-
nowany przez Grossa, będziecie wielcy, wspaniali, wysoce moralni. Będziecie jak 
marksistowscy publicyści Kuźnicy, lewicowi redaktorzy Odrodzenia oraz liberalni 
katolicy z Tygodnika Powszechnego. To są jedyni sprawiedliwi w pracy Fear. I – co jest 
charakterystyczną sztuczką odwołującą się do próżności czytelnika – to są jedyni 
ludzie, o których Gross pisze jako o „intelektualistach” czy „inteligencji”. To jest 
tak, jakby wyznawanie komunizmu oraz kolaboracja ze stalinowskim reżimem była 
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jedynym wyznacznikiem intelektu. A co z legionami inteligentów, którzy pozosta-
wali w opozycji do systemu – aktywnej czy pasywnej? A co z emigracją?

 Jak można dojść do takich konkluzji o polskiej inteligencji?

M.J.C.: Po części jest to możliwe dzięki specjalnej selekcji źródeł. Panowała 
komunistyczna cenzura i terror – policyjny i intelektualny – i właściwie nikt poza 
lewicowcami nie mógł się otwarcie wypowiadać na jakikolwiek temat. Ale przecież 
nie trzeba być ani lewicowcem, ani liberałem, aby potępiać mord kielecki czy jaki-
kolwiek inny mord. Gross kreuje więc fałszywy obraz opinii intelektualnej okresu 
powojennego. Cut-and-paste history pozwala mu pieścić jedynie lewicowych intelek-
tualistów. A równocześnie pokutuje brak badań. Opinia o Tygodniku Powszechnym 
jest raczej pozytywna wśród postpeerelowskiej inteligencji. Marksistowska Kuźnica 
i lewicowe Odrodzenie mają dobrą markę wśród liberalnych profesorów w USA 
(vide: ostatnia apologia intelektualnych zbrodniarzy komunistycznych pióra Marci 
Shore). Jednak mało kto wie cokolwiek o dyskursie intelektualnym w podziemiu 
bądź na emigracji. Otóż, nigdzie w żadnej gazecie podziemnej tamtego okresu 
nie znalazłem żadnego artykułu chwalącego mord w Kielcach czy czegokolwiek 
o innych mordach na bezbronnej ludności żydowskiej. Gross naturalnie ignoruje 
te źródła albo po prostu ich nie zna. Notabene, wyniki tych badań zostaną wnet 
opublikowane w przygotowywanej przeze mnie i Wojciecha Jerzego Muszyńskiego 
pracy źródłowej: „Polska dla Polaków!”: Prasa podziemia narodowego, 1939–1949. 

  Czyli brak wiedzy o źródłach albo selektywne ich 
wykorzystanie przez autora negatywnie odbija się na naszej 
zdolności odniesienia się do takich prac jak „Strach”. Co jeszcze 
można powiedzieć o metodzie Grossa?

M.J.C.: Ogólna niewiedza przeciętnego inteligenta daje przewagę Grossowi. 
To dotyczy też Polski, ale głównie USA. W pracy Fear Gross przeprowadza podwój-
ny zabieg: Po pierwsze, odgrzewa stalinowską propagandę przeciwko „reakcji” 
i „zabobonom”, czyli przeciwko tradycyjnej, religijnej, patriotycznej Polsce i Pola-
kom. Po drugie, on tę bolszewicką propagandę ubiera w najnowocześniejsze szaty 
postmodernistycznej dekonstrukcji – schematu, dyskursu, systemu intelektualnego, 
gdzie dawne zasady arystotelesowskiego logocentryzmu nie istnieją. Mówiąc pro-
sto: jest to paradygmat, gdzie nie trzeba nic badać ani nic udowadniać. Wystarczy 
– jak choćby piewca moralnego relatywizmu Michel Foucault – wyrażać swoją opi-
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nię, swoje uczucia, manichejsko przeciwstawiając je „potędze”, „władzy” (power). 
Wtedy postępowy, ikonoklastyczny autor może wystąpić w imieniu „prześladowa-
nych”, obnażać, dekonstruować, obalać tajne struktury „potęgi” – w tym wypadku 
Kościoła katolickiego, polskiego patriotyzmu, oraz tradycji. Tym sposobem autor 
wyzwala siebie, czytelnika i – retroaktywnie – ofi ary i sprawców z „systemu”, z taj-
nego panowania „potęgi”. Po obnażeniu mechanizmów „potęgi” można ją zastąpić 
rzekomo tolerancyjnym systemem laickim.

I to jest jeden poziom pracy Grossa – psychoanalityczny, grający na pod-
świadomość. Podkreślam, jest to poziom ezoteryczny. Zrozumieją go humaniści, 
szczególnie wykształceni na Zachodzie; docenią go głównie osoby zainteresowane 
prądami intelektualnymi postmodernizmu oraz obeznane z formą dyskursu obo-
wiązującą obecnie na amerykańskich uniwersytetach.

   A drugi poziom?

M.J.C.: Na drugim poziomie autor komunikuje się z czytelnikiem wprost. To, 
co proponuje otwarcie, ma być zrozumiałe bezpośrednio dla każdego przeciętnego 
człowieka. W Fear Gross stawia tezę, że powojenna przemoc Polaków wobec Żydów 
nie wynikła z przedwojennego antysemityzmu. Powojenna przemoc miała swoje źró-
dła w trzech czynnikach: w masowym współudziale wraz z Niemcami w ekstermina-
cji Żydów, w masowym rabunku mienia żydowskiego po mordzie, oraz w masowym 
awansie społecznym wielu przedstawicieli ludu polskiego, którzy zajęli miejsce wy-
mordowanych Żydów w systemie gospodarczym Polski jako handlarze, drobni kupcy, 
pośrednicy. Co więcej, nastąpiła antyżydowska wspólnota interesów między aktywną 
częścią ludu polskiego a władzą komunistyczną. Ta ostatnia również była antysemic-
ka, szczególnie na niższych szczeblach. Według Grossa, kiedy po wejściu Armii Czer-
wonej w 1944 r. niedobitki żydowskie wynurzyły się z kryjówek, a głównie powróciły 
ze Związku Sowieckiego, Polacy czuli powszechny strach. Był to strach za Holocaust 
– że polskie winy wyjdą na wierzch, że Żydzi będą chcieli odzyskać swoje mienie, że 
będą starali się powrócić do swoich zawodów, odtwarzając system konkurencji. Strach 
Polaków spowodował agresję przeciw Żydom. Polacy napadali na Żydów, bowiem ich 
nienawidzili za to, że wcześniej ich skrzywdzili. Była to klasyczna nienawiść do ofi ary, 
która nakręcała spiralę antyżydowskiej przemocy. I dlatego Żydzi z Polski po wojnie 
wyjeżdżali (s. XIV, 164, 247–248, 258). To jest pełna teza Grossa.

Gross nawet rzucił takie wyzwanie, że nie zmieni zdania dopóki „ktoś nie 
poda alternatywnego wytłumaczenia” (s. 247: until someone off ers an alternative expla-
nation). Takie wytłumaczenie podaliśmy przecież już w naszych wcześniejszych 
pracach. Mianowicie Żydzi wyjeżdżali z Polski po wojnie, bowiem:
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— nie chcieli żyć w miejscu, które przypominało im o masowym mordzie 
ich krewnych przez Niemców

— bali się III wojny światowej
— chcieli walczyć o Państwo Izrael
— chcieli zrealizować swoje przedwojenne marzenia o emigracji na Zachód, 

szczególnie do USA
— bali się przemocy, która pojawiła się w Polsce w kontekście tłumienia po-

wstania antykomunistycznego
— bali się sowieckiej i komunistycznej władzy w Polsce, a szczególnie ci 

Żydzi, którzy doświadczyli Gułagu 
— sprzeciwiali się komunistycznej władzy, a szczególnie komunistycznym 

zakusom na ich własność prywatną oraz ofi cjalnej kampanii przeciwko prywatnej 
przedsiębiorczości, a w tym przeciw handlowi prywatnemu, który był prześladowa-
ny jako „spekulacja”

— zrozumieli, że komuniści traktują społeczność żydowską instrumen-
talnie; nie chcą zagwarantować Żydom bezpieczeństwa, a jedynie „ujmują się” za 
nimi publicznie jako forma umizgiwania się do Zachodu oraz walki propagandowej 
z „reakcją”

— zaszokowani byli, że Polacy powyższego w większości nie rozumieją i że 
witali powracających Żydów często niechętnie, a – in extremis – stosowali wobec 
nich przemoc.

I z tych powodów Żydzi emigrowali z Polski po 1944 r. 

 Badałeś ten okres, napisałeś o tym książkę. Czy zgadzasz się 
z tezami Grossa na temat stosunków polsko-żydowskich i polskiego 
antysemityzmu?

M.J.C.: Nie zgadzam się z jego ogólnymi paradygmatami, zgadzam się z nie-
którymi interpretacjami faktów. Na przykład zgadzam się zupełnie z nim, że anty-
żydowskich postaw w Polsce, nawet w formie pogromowej, absolutnie nie można 
porównać do „eksterminacyjnego antysemityzmu Niemców5”.

Napisałem kilka prac na temat historii Żydów w Polsce w XX wieku. 
W USA opublikowałem wspomnianą już After the Holocaust oraz The Massacre in 
Jedwabne, July 10, 1941: Before, During, After6. W Polsce wyszły dwie moje prace: Żydzi 
i Polacy, 1918–1955: Współistnienie, Zagłada, Komunizm7, którą ukończyłem w 1999 
i która jako pierwsza historyczna monografi a poruszyła m.in. sprawę Jedwabnego. 
Druga praca to Ejszyszki: Kulisy zajść, epilog stosunków polsko-żydowskich na kresach, 
1944–458. To mikrostudium wydarzeń w Ejszyszkach, gdzie Armia Krajowa miała 
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zrobić pogrom Żydów po powrocie Sowietów na Nowogródczyznę. Badania wy-
kazały, że była to akcja na NKWD, a kilkoro Żydów zginęło w niej przypadkowo. 
Obie prace rozeszły się w środowisku konserwatywnym, ale zostały konsekwentnie 
przemilczane w głównym obiegu naukowym, nie mówiąc już o mediach. Tym spo-
sobem, na przykład liberalne środowisko kierujące ówcześnie Instytutem Pamięci 
Narodowej było absolutnie nieprzygotowane na sprawę Jedwabnego. Podobnie też 
polska inteligencja. Jak pisał niedawno Richard Tyndorf, „nie znają faktów ani nie 
mają amunicji intelektualnej, aby się z takimi sprawami zmierzyć”. 

 Czy chcesz przez to powiedzieć, że nie jesteśmy przygotowani 
na takie sprawy jak „Strach” czy Sąsiedzi?

M.J.C.: Właśnie tak. W związku z tym większość naukowców w Polsce po 
prostu dopasowała się do najbardziej ekstremistycznej interpretacji, jaką przedstawił 
w sprawie Jedwabnego Jan Tomasz Gross. Zrobili to, bowiem nie byli w stanie przepro-
wadzić dogłębnych badań i wysnuć samodzielnych konkluzji. Po prostu wpisali się 
w istniejący od dawna na Zachodzie paradygmat, który w Polsce wprowadził Gross. 

To taki odruch psa Pawłowa, zupełnie zrozumiały u osób z refl eksem do-
stosowawczym. Proszę pamiętać, że współczesna inteligencja polska wyłoniła się 
z zupełnej pustyni intelektualnej, jaką był PRL. Tam co najwyżej można było się 
wykazać negacją kłamstwa propagandy. Ale negacja fałszu to niekoniecznie prawda. 
Z negacji fałszu może wyjść jakaś zmodyfi kowana wersja fałszu. Chyba że istnieje 
wolność, aby wraz z negacją fałszu konstruktywnie zaprezentować alternatywny 
paradygmat. A inteligencja nie miała wolności, nie była w stanie odkrywać praw-
dy, zwykle mogła jedynie odnosić się – nawet jeśli negatywnie – do paradygmatu 
stworzonego przez komunistów. Inteligenci wbrew sobie mogli się poruszać tylko 
w wyznaczonych ramach, w tej komunistycznej klatce. To klasyczny zniewolony 
umysł. Jedyną niezatrutą alternatywą był Kościół na poziomie wiary – ale już nie na 
poziomie modernistycznych zabaw lewicowych intelektualistów katolickich. 

  I co się wlało po roku 1989 w tę totalną pustkę?

M.J.C.: No właśnie. Na takiej oto pustyni ukazała się cała znikomość ze-
świecczonego myślenia, jakie zapanowało na Zachodzie po 1945 r., w które wpisuje 
się również wytworzony tam obraz stosunków polsko-żydowskich, jaki wdraża 
w Polsce Jan Tomasz Gross. I inteligencja polska na to poleciała. Natura nie znosi 
próżni. Przecież nie mogła cierpliwie czekać, aż sama z siebie wypracuje własny 
pryzmat odnoszenia się do polskiej i żydowskiej przeszłości. Wzięła gotowy, nowo-
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czesny. No bo przecież przedwojenny paradygmat to zupełny anachronizm. A to, 
co produkują historycy polscy, inteligencja przyjmuje nieufnie. Z jednej strony in-
teligencja czuje, że komunistyczni „naukowcy” wciąż dominują, co więcej, przepo-
czwarzyli się w liberałów, sklonowali się, promując podobne sobie miernoty, które 
kontrolują w dużym stopniu zbudowaną na sowieckich wzorach machinę „nauki” 
humanistycznej w Polsce. I oni odkryli nagle Holocaust oraz promują ultrapesymi-
styczną i ekstremalnie krytyczną wersję historii Polski. Z drugiej strony inteligencja 
jest nauczona, że pisanie o Polsce pozytywnie to nacjonalizm.

  I polska inteligencja to kupuje?

M.J.C.: Nie do końca. Odrzuca ona do pewnego stopnia zarówno optymi-
styczną, jak i pesymistyczną szkołę krajową. W Polsce istnieje głęboki kryzys autory-
tetów krajowych. Stąd popularność intelektualistów zachodnich, a w tym historyka 
Normana Daviesa czy publicystów Stanleya Clouda oraz Lynne’a Olsona. No bo 
gdyby krajowy badacz napisał coś podobnie tryumfalistycznego o Dywizjonie 303, 
zostałby albo zignorowany, albo wygwizdany jako nacjonalista. I tym sposobem cu-
dzoziemcy uczą Polaków o pięknych kartach ich historii. A argumentacja Normana 
Daviesa, choćby o stosunkach polsko-żydowskich, jest powszechnie w Polsce akcep-
towana. Czyli jak pisze o czymś Jan Żaryn, to nie wychodzi to poza zaklęty krąg spe-
cjalistów. Ale na Żarynie opiera się potem Davies i ma oklaski. Proszę przy tym pamię-
tać, że na Zachodzie – w pewnych, wpływowych kręgach – profesor Davies uchodzi za 
„apologetę polskiego antysemityzmu”. Nasza inteligencja tego nie rozumie, drapie się 
w głowę. Ale na początku – przy sprawie Jedwabnego – bez sprzeciwu łyknęli przecież 
dawkę tej samej anty-Daviesowskiej szkoły, którą tutaj reprezentuje Gross.

Inteligencja jest więc nieufna wobec krajowych autorytetów. Bezsprzecznie 
jest kryzys. Przyznajmy jednak, że wina także może być w języku i formie przekazu 
krajowych autorów patrzących zbyt optymistycznie na przeszłość Polski. Bardzo 
często jest to język archaiczny, oparty na modelu przedwojennym. Trzeba nauczyć 
się komunikować stare treści w nowym stylu. Na szczęście robią to już coraz lepiej 
młodzi historycy z IPN.

Czy faktografi a przedstawiona przez Grossa zasługuje na zaufanie? 
Podaj – jeżeli są takie – kilka przykładów, gdy mija się on z prawdą.

M.J.C.: Podałem kilka przykładów powyżej, m.in. o intelektualistach, któ-
rzy są nimi tylko wtedy, gdy popierają komunistów. Oto garść innych przykładów. 
Najbardziej szokujący wypadek to określenie przez Grossa okupowanej przez 
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Sowietów Polski w latach 1944–47 jako „Polski niepodległej” (s. 82: independent Po-
land). Przecież kraj był zniewolony przez Stalina. 

Wcześniej Gross twierdzi, że pakt Hitler–Stalin z sierpnia 1939 r. „wyelimi-
nował na następne dwa lata antynazistowskie podziemie komunistyczne w Polsce” 
(s. 4). I autor cytuje odpowiedni fragment umowy. Po pierwsze, ten fragment doty-
czy współpracy Niemców i Sowietów w zwalczaniu polskiego podziemia niepod-
ległościowego. Po drugie, pod okupacją niemiecką przed czerwcem 1941 r. istniało 
podziemie komunistyczne. Część to agentura służb sowieckich, służył w niej m.in. 
Mieczysław Moczar. Co do reszty, to większość ograniczała się do samokształcenia 
oraz dostosowała się do warunków stworzonych przez narodowo-socjalistycznego 
sojusznika. Mniejszość podziemia komunistycznego uważała, że należy z nazistami 
aktywnie kolaborować. I znów – Gross nie zna faktów, nie pofatygował się przeczy-
tać pracy dr Piotra Gontarczyka czy naszego kompendium tajnych dokumentów 
komunistycznych. 

Można powiedzieć, że to szczegół. Ale Gross podchodzi w podobny sposób 
do innych spraw. Ogólnie: powiela komunistyczny model historii „ruchu oporu”. 
Ignoruje okupację sowiecką, jak również kresy pod władzą nazistów. Polega też na 
komunistycznej terminologii. 

Według niego wejście Armii Czerwonej do Polski w 1944 r. to „wyzwolenie” 
(s. 7). Dalej Gross pisze o osobach „repatriowanych” (s. 22: repatriated) z Kresów 
Wschodnich. Naturalnie chodzi mu o wypędzonych i deportowanych do tzw. Polski 
Ludowej ze swoich gniazd rodzinnych – częstokroć siedlisk rodów od kilkuset lat 
– na Kresach Wschodnich. Jak można „repatriować”, czyli wyekspediować do ojczy-
zny ludzi, którzy od wieków siedzieli u siebie w polskiej ojczyźnie na Wileńszczyź-
nie czy Wołyniu? 

Rabunek majątków ziemskich przez komunistów Gross nazywa „redystry-
bucją ziemi, która naprawdę była korzystna dla tych, którzy ją otrzymali” (s. 18: land 
redistribution that truly benefi tted recipients). Autor nawet nie zająknął się – jak poka-
zują Łukasz Kamiński czy Wojciech Jakubowski9 –że chłopi w większości odmówili 
przyjęcia ziemi albo zwracali nadania. Po pierwsze, nie chcieli rabować nie swojego. 
A po drugie, ci chłopi, którzy wzięli, wkrótce przekonali się, że nadania były zbyt 
małe, aby powstałe w ten sposób karłowate gospodarstwa mogły gospodarczo funk-
cjonować. Podobnie Gross nie zgłębił prawie zupełnie postaw polskich robotników 
w odniesieniu do komunistycznej okupacji10.

Gross zresztą zupełnie ignoruje dorobek Łukasza Kamińskiego i innych, 
dotyczący faktu powszechności oporu społecznego wobec komunizmu po 1944 r. 
Gross twierdzi wręcz, że „w większości ludzie pogodzili się z nowymi władcami, da-
lej prowadzili życie tak dobrze, jak tylko mogli, oraz nie hodowali w sobie zapalnej 
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nienawiści przeciw komunistom, która by mogła wybuchnąć furią niszczycielską 
przy najbliższej okazji” (s. 246: for the most part, people reconciled themselves to the new 
rulers, went on with their lives as well as they could, and did not nurture a combustible hatred 
for Communism ready to explode into destructive fury at the slightest opportunity). Niestety 
nie podaje źródła swej wiedzy. Nie przeprowadził żadnych badań.

Gross również zupełnie lekceważy badania młodych historyków IPN na 
temat podziemia antykomunistycznego. Powstańców antysowieckich Gross pogar-
dliwie określa – prawie kalką z komunistycznej propagandy – jako „podnieconych 
wyrzutków i oportunistów, którzy służą swoim interesom” (s. 21: various hotheads, 
misfi ts, and self-serving opportunists). Takie niepoparte niczym stwierdzenia urągają 
szczegółowym badaniom historyków IPN, takich jak Ryszard Śmietanka-Kruszel-
nicki, Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski, Adam Dziuba, Zdzisław Zblew-
ski, Piotr Niwiński, Sławomir Poleszak czy Rafał Wnuk. Również takie enuncjacje 
są nieważne w świetle prac Jerzego Ślaskiego, Anny Grażyny Kister, Leszka Żebrow-
skiego, Krystyny Pasiuk, Jana Ziółka, Ewy Kurek czy Grzegorza Wąsowskiego. 
Gross nawet nie wymienia ich w swojej bibliografi i.

Mimo to Gross twierdzi, że w Polsce miała miejsce „wojna domowa” (s. 28: 
civil war; s. 35: a civil war of sorts). To przecież jakieś nieporozumienie. Po pierwsze, 
było to powstanie antykomunistyczne i antysowieckie, przedłużenie powstania an-
tynazistowskiego i antyniemieckiego. Po drugie, centrum dowodzenia wroga znaj-
dowało się w Moskwie (obcej stolicy), a nie w Warszawie. Po trzecie, przez dłuższy 
czas tłumieniem powstania zajmowały się obce wojska – Sowieci. Po czwarte, reżim 
okupacji przez przedstawiciela w Warszawie składał się z polskojęzycznych interna-
cjonalistów, którzy mimo że mieli polskie pochodzenie, byli w istocie Sowietami. 
Ich orientacja to patriotyzm Związku Sowieckiego. Po piąte, nawet gdy komuniści 
zorganizowali swoje siły zbrojne i policję, oddziały takie składały się z miejscowej 
ludności wcielonej często przymusem bądź mającej niską świadomość narodową. 
Podobnie sprawa się miała z oddziałami tubylczymi w Afryce czy w Indiach. A prze-
cież funkcjonowały one bardzo sprawnie w systemie kolonialnym, systematycznie 
łamiąc opór świadomej części swoich współplemieńców i tłamsząc walkę o wol-
ność. Gross tego nie chce zrozumieć. Notabene, w świetle tego wszystkiego trudno 
się dziwić brakowi logiki, gdzie z jednej strony autor twierdzi, że w Polsce toczyła się 
„wojna domowa”, a z drugiej upiera się, że Kielce to największy pogrom w Europie 
w czasach pokoju. W takim razie, czy w Polsce panowała wojna czy pokój?

Można też jeszcze autorowi wytknąć inne rzeczy, np.: że Chełm Lubelski to 
nie „mała wioska” (s. 13), a średnie miasto; że Adam Humer (Umer) nie był pocho-
dzenia żydowskiego (s. 227). Można kwestionować, że Gross – za ekskomunistką 
Krystyną Kerstenową oraz za postkomunistami Czesławem Madajczykiem i Cze-
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sławem Łuczakiem – obniża arbitralnie do dwóch milionów liczbę polskich chrze-
ścijan, którzy zginęli w wojnie. A badania statystyczne, a modele komputerowe to 
nie łaska? Ten postulat odnosi się naturalnie głównie do historyków PRL-owskich, 
ale Gross ochoczo podchwycił ich wyniki i spopularyzował na Zachodzie, a więc 
powinien w jakiś sposób to udowodnić.

Takich faktografi cznych niedociągnięć oraz bibliografi cznych braków 
w pracy Fear jest mnóstwo.

  Czy metodologia stosowana przez Grossa zasługuje na 
zaufanie? Już w Sąsiadach postulował on afi rmatywny stosunek do 
relacji żydowskich świadków przy jednoczesnym krytycyzmie wobec 
innych źródeł historycznych.

M.J.C.: Jak mówiłem już, afi rmacja relacji żydowskich to jest jedynie frag-
ment szerszego podejścia do nauki zgodnie z „regułami” postmodernizmu. Zresztą 
warto podkreślić, że Gross afi rmuje tylko te źródła żydowskie, które się z jego teza-
mi zgadzają. Nie jest to afi rmacja etniczna tylko ideologiczna. Inny kwiatek: Gross 
pisze, że „milicja i Służba Bezpieczeństwa [sic! UB] systematycznie ignorowały 
antyżydowską przemoc w swoich raportach” (s. 35: the militia and the Security Service 
systematically ignored anti-Jewish violence in their reporting). Niestety, pozostawia tak 
kontrowersyjne stwierdzenie nieudokumentowane. Czy przeprowadzał szczegółowe 
badania? Czy konsultował się z historykami IPN? Wątpliwe. 

Zresztą wygląda na to, że większość materiałów, do których odnosi się 
w „Strachu”, uzyskał od asystentów, zaprzyjaźnionych badaczy czy koleżeńskich 
naukowców, m.in. Natalii Aleksiun czy Zbigniewa Nawrockiego. Czasami, nawet 
kiedy Gross dostaje dokumenty na talerzu, ma kłopoty z ich interpretacją. Na przy-
kład Gross otrzymał teczkę mjr UB Władysława Sobczyńskiego. Nie skojarzył – czy 
też nie chciał – że Sobczyński, który był szefem UB w Kielcach, uprzednio pełnił 
funkcję kierownika resortu w Rzeszowie (s. 235). Był on obecny przy próbie spo-
wodowania tam pogromu w sierpniu 1945 r. W tej antyżydowskiej prowokacji brała 
udział milicja i aparat bezpieczeństwa, co doprowadziło do wypędzenia tamtejszych 
Żydów. I w Rzeszowie, i w Kielcach padły oskarżenia o mord rytualny. Gross przy-
znaje, że w Rzeszowie miał miejsce spisek, że podrzucono żydowskiemu oskarżo-
nemu skrwawione rzeczy zamordowanego dziecka, które milicja potem „znalazła”. 
Potem pojawił się tłum, narastała atmosfera pogromowa. Pogrom nie wybuchł, ale 
Żydzi z Rzeszowa uciekli. Rezultat prawie taki jak w Kielcach. Jednak Gross żadnej 
analogii właściwie nie dostrzega, roli Sobczyńskiego nie docenia (s. 73–80).
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   Krytykowałeś kiedyś metodologię dotyczącą 
podliczania żydowskich ofi ar przez Grossa – ci sami ludzie raz byli 
traktowani jako nie-Żydzi, a innym razem jako Żydzi.
Czy mógłbyś rozwinąć ten watek?

M.J.C.: Powtórzę tylko tak. Według Grossa i jego szkoły (a rozwinął tę tezę 
najpełniej Jaff  Schatz) Żyd, który wstępował do UB i do partii komunistycznej, 
przestawał być Żydem (s. 195, 230). Natomiast w momencie gdy taki komunista 
i funkcjonariusz tajnej policji ginął w walce z powstańcami antysowieckimi to 
– upraszczając – magicznie odzyskiwał swoje żydostwo i stawał się ofi arą „polskie-
go antysemityzmu”. W taki właśnie sposób o niektórych ofi arach powojnia piszą 
Martin Gilbert czy Lucy Dawidowicz oraz wielu innych autorów. 

Zresztą pochodną tej „metodologii” jest też tendencja traktowania z na-
bożeństwem komunistycznych zbrodniarzy pochodzenia żydowskiego pod po-
zorem, że przeżyli Zagładę. Na przykład Gross z czułością wymienia Marcelego 
Reich-Ranickiego, który o mało nie został eksterminowany w czasie wojny. Tylko 
mimochodem Gross wspomina, że po wojnie Reich-Ranicki był w UB. Minimali-
zuje jednak jego rolę, twierdząc, że pracował bardzo krótko w cenzurze. Otóż Re-
ich-Ranicki również służył jako bardzo niebezpieczny ofi cer prowadzący agenturę 
komunistów w Wielkiej Brytanii. Gross ograniczył się zaledwie do pamiętników 
Reich-Ranickiego (s. X, 227). A wystarczyło zapoznać się też z badaniami Piotra 
Gontarczyka czy Sławomira Cenckiewicza, żeby zrozumieć, że co prawda Reich-
-Ranicki nie był aż tak wrednym ubekiem i donosicielem jak Zygmunt Bauman, ale 
zawsze szkodliwym11.

Jak już jesteśmy przy ubekach i metodologii, to warto podkreślić, że Gross 
lubi przytaczać pokutujące od kilkunastu lat zgadywanki wprowadzone w obieg 
naukowy przez Krystynę Kresten o rzekomym „1,7 procenta” komunistycznych 
policjantów o żydowskich korzeniach. Ostatecznie powołuje się na bardziej solidne, 
choć wciąż zaniżone szacunki Andrzeja Paczkowskiego (s. 228–229). Jednak Gross 
zupełnie ignoruje wydaną ostatnio pracę statystyczną pod redakcję Krzysztofa 
Szwagrzyka. Na podstawie teczek personalnych i innych dokumentów ustalono, 
że w latach 1944–56 komuniści pochodzenia żydowskiego zajmowali 37,1 procenta 
wszystkich stanowisk kierowniczych w aparacie komunistycznego terroru w Polsce.

Zresztą – jak pisze Gross – statystyki żydowskich ubeków nie mają żadnego 
znaczenia. Nie tylko dlatego, że komuniści to komuniści, a nie Żydzi czy Polacy 
(z tezą tą jestem skłonny się zgodzić, bo Gomułka, Gierek czy Jaruzelski nie byli 
Polakami, a polskojęzycznymi Sowietami). Ale dlatego, że wszystko – z obiektywnie 
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naukowego, socjologicznego punktu widzenia – jest winą antysemityzmu i kapitali-
zmu, przeciwko którym reagowali młodzi żydowscy idealiści:

Jeśli ktoś chciałby wytłumaczenia na temat całościowej obecności 
żydowskiej w aparacie komunistycznym, mamy na to znaną histo-
rię o marksizmie i inspirowanym przez niego ruchu robotniczym, 
jako o potężnych drogach modernizacyjnych w Europie XX wieku, 
oraz o antysemityzmie otaczającego społeczeństwa, który potęgo-
wał skutki niesprawiedliwości społecznej wczesnego kapitalizmu 
w stosunku do mniejszości narodowych. A było to perwersyjne ze 
strony antysemitów, że przyczepili się do socjologicznych skutków 
uprzedzeń swoich przodków jako rzekomego usprawiedliwienia 
swoich własnych uprzedzeń. (s. 230: If one wanted an explanation of the 
aggregate Jewish presence in the Communist apparatus, there was a familiar 
story about Marxism and the labor movement it inspired as powerful venues 
of modernization in twentieth-century Europe, and about the anti-Semitism 
of the surrounding society, which compounded the eff ect of early capitalism’s 
social inequalities on ethnic minorities. This is how a sliver of restless Jewish 
minority urban youth was funneled into the Communist movement. And 
it was perverse for anti-Semites to latch onto the sociological eff ects of their 
forebears’ prejudice as an alleged justifi cation for their own).

Takie „socjologiczne” stawianie sprawy absolutnie uwalnia każdego od 
jakiejkolwiek odpowiedzialności indywidualnej za swoje czyny. Wstąpił do komuni-
stów – i już. Popełnił zbrodnie jako ubek – i już. Obiektywna socjologia. Ciekawe, 
czy Gross przyłożyłby taką samą miarę do buntujących się przeciwko kapitalistycz-
nemu wyzyskowi młodych niemieckich narodowych socjalistów? Chyba nie. Jego 
paradygmat daje się stosować jedynie do mniejszości narodowych. Czyli jak się jest 
mniejszością, to przykłada się inną miarę moralną do naszych czynów. To absurd. 
Wynika z tego, że wina jest zawsze po stronie większości. Autor pisze: „To Polska 
– albo, bardziej precyzyjnie, ograniczona tolerancja dla Żydów albo bezpośredni an-
tysemityzm, który był powszechny w polskim społeczeństwie – pomogły Żydom 
przejść na stronę komunizmu” (s. 241: It was Poland – or, to be more precise, the limited 
tolerance for Jews and outright anti-Semitism that were widespread in Polish society – that 
helped to bring Jews over to Communism) Naturalnie jest to fałszywy sylogizm. Reakcją 
naszą na dyskryminację nie musi być koniecznie próba eksterminacji społeczności 
dyskryminującej, a to chcieli zrobić komuniści z Polską tradycyjną, mordując elitę 
i zmieniając lud na bydło robocze – homini sovietici. Reakcją na dyskryminację może 
być wycofanie się w swoje kręgi (jak robiła to patriotyczna elita pod okupacją komu-
nistyczną 1944–1989), przyłączenie się do prześladowców (jak robili to kolaboranci 
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komunistyczni w tym okresie) czy pozostawanie na emigracji (co uczyniło wielu pa-
triotycznych Polaków, którzy nie mogli znieść totalitarnego prześladowania). A bez 
wątpienia lepiej było być Żydem w niepodległej Polsce (1918–1939) niż patriotycz-
nym, konserwatywnym, religijnym Polakiem w PRL (1944–1989). Żydzi mieli swoją 
społeczność, wolną prasę, własność prywatną, kulturę, partie polityczne. Byli wolni, 
choć doświadczali też dyskryminacji. My nie mieliśmy pod sowiecką okupacją nic. 
Byliśmy niewolnikami z dostępem do polskojęzycznej propagandy sowieckiej.

A co do metodologii Grossa, to nie zatrzymujmy się na sposobie, w jaki trak-
tuje źródła żydowskie, czy też – szerzej – wątki żydowskie w swojej pracy. Dotyczy to 
wszystkiego, czego autor ten dotyka. Spójrzmy na przykład na harcerstwo. Oceńmy 
krytykę źródeł, wyciąganie wniosków, metodologię. Gross cytuje propagandę komu-
nistyczną o „masowym udziale młodzieży harcerskiej w dniu pogromu” i o sankcjach 
przeciwko kierownictwu skautingu „za liczny udział podżegaczy do ekscesów” (s. 72: 
mass participation of Boy Scout youth in the day of the pogrom; many Boy Scouts were involved 
as instigators during the pogrom). Z aprobatą Gross powtarza za propagandzistami, że 
„ich [harcerzy] wychowanie jest w rękach nieodpowiedzialnych ludzi, którzy rozpala-
ją ogień nienawiści rasowej i religijnej wśród młodzieży” (s. 114: their upbringing is in the 
hands of irresponsible people, who stoke racial and religious hatred among the young).

Następnie Gross opisuje jednego harcerza, szesnastoletniego Kazimierza 
Redlińskiego, który rzekomo miał wskazywać podróżujących w pociągach Żydów 
(s. 114). Dochodzi do generalnego wniosku: „wygląda na to, że harcerze odgrywali 
szczególnie aktywną rolę w tych zabiegach” (s. 110: it appears boy scouts played a parti-
cularly active role in this process). Powiada, że działo się to dlatego, że harcerze właśnie 
jechali na obozy letnie, a więc było ich dużo w pociągach. Poza tym byli szczupli 
i mali, a więc łatwo im było się przeciskać w tłoku w poszukiwaniu Żydów (s. 110: 
I am somewhat puzzled by this, but their role stands out in the available evidence. Perhaps 
in early July an unusually high number were traveling to or from their summer camps, for 
instance. It may also be that overcrowded trains [at the time people traveled even on rooftops 
for lack of available space] a slender youth could more easily go up and down a railroad car 
to look over passangers). Dodaje, że naturalnie harcerze – zarówno w mundurach jak 
i „wielu bez mundurów tego dnia” – brali udział przez wiele godzin w pogromie 
na terenie całych Kielc (s. 137: scouts [and undoubtedly many of their peers not wearing 
scout uniforms that day] joined their elders and actively took part in the pogrom). Gross 
puentuje: „Znacząca rola harcerzy w tych morderczych wypadkach jest szczególnie 
szokująca dlatego, że reprezentują oni, można powiedzieć, świecką formę czystości: 
są »ministrantami narodu«” (s. 114: The conspicuous role of boy scouts in these gruesome 
events is particularly disturbing, for they represent, in a manner of speaking, a secular form of 
purity: as the ‘altar boys’ of the nation).
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Oczywiście generalizacja na podstawie zachowania jednego harcerza jest 
nieuprawniona. Znów autor zapomniał zbadać akta procesowe i kontekst, z których 
jasno wynika, że „zeznania” harcerza o uczestnictwie w pogromie zostały z niego 
wymuszone torturami. Naturalnie Gross pomija nienawiść komunistów do harcer-
stwa, które hołdowało – i hołduje – wartościom tradycyjnym i patriotycznym. I wła-
śnie w takim kontekście należy czytać insynuacje o harcerzach. Oczywiście Marek 
Wierzbicki i zespół historyczny przy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej rozbije 
takie argumenty w puch w pięć minut. Ale to się nie liczy. Odgrzana stalinowska 
propaganda o polskim harcerstwie ponownie zaistniała w lewicowych kołach inte-
lektualnych Zachodu i ma się tam jak najlepiej. Tyle o metodologii Grossa.

 Czy pogrom w Kielcach był spontanicznym wybuchem 
nienawiści Polaków, czy sowiecką prowokacją? Co przemawia za 
tezą o prowokacji, a co jej zaprzecza?

M.J.C.: Najpierw pamiętajmy, że mord masowy zachodzi tylko wtedy, kiedy 
jest nienawiść. Prowokacja też nie wyjdzie, jeśli nikt się nie da sprowokować. Tyle 
uwag generalnych. A teraz możemy odnieść się do szczegółów.

Wspomniałem już o analogii z Rzeszowem. Rozchodzi się fama o zamordo-
waniu dziecka; wieść okazuje się prawdziwa; oskarża się Żydów o mord rytualny; 
bezpieczniacy i milicjanci nachodzą na mieszkania żydowskie, podrzucają „dowo-
dy”, aresztują pierwszego lepszego Żyda. Zbiera się tłum. Ale pogromu nie ma, bo 
cel uzyskano samym widmem pogromu: Żydzi z Rzeszowa uciekli. 

Jest też – według Grossa – analogia z Jedwabnem. Gross wręcz przykłada 
do Kielc fałszywy model, który usiłował narzucić na zrozumienie Jedwabnego: po-
grom miał się odbywać na masową skalę, w całym mieście, bez przerwy przez wiele 
godzin (s. 159). A przecież doszło do mordu skoncentrowanego głównie przy Plan-
tach. Oprócz tego miały miejsce pojedyncze wypadki napadów w kilku miejscach 
miasta, przede wszystkim przy stacji kolejowej. I znów – jak w Jedwabnem – Kielce 
jawią się jako wyreżyserowana tragedia, mord do dużego stopnia pod kontrolą. Od-
wrotnie niż chce Gross.

Dla Grossa, naturalnie, udział funkcjonariuszy aparatu komunistycznego 
terroru w mordzie jest tylko wynikiem załamania się dyscypliny w oddziałach 
bezpieki, milicji i wojska. Czyli bezpieczniacy, milicjanci oraz żołnierze stali się 
dokładnie tacy sami, jakim był antyżydowski tłum. Przestali być komunistami, 
stali się antysemickimi Polakami (s. 239). Znów specyfi czny rodzaj rozumowania: 
analogia do paradygmatu ubeka, który po wyjściu ze służby staje się znów Żydem, 
narzuca się sama. Z drugiej strony ciekawa jest hipoteza Grossa, że aparat terroru 
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składał się z „wielu młodych ludzi z niższych klas, których poglądy osobiste od-
zwierciedlały antysemityzm powszechny w ich środowisku społecznym” (s. 239: it 
brought together a bunch of lower-class youth who in their personal views could not but refl ect 
the anti-Semitism widespread in their social milieus). Niestety, Gross nie zbadał aparatu 
terroru ani nie podpiera swojej hipotezy właściwie żadnym innym autorytetem 
naukowym. Poza tym, jeśli ubecy i milicjanci polskiego pochodzenia mieli poglądy 
takie jak reszta narodu, to powinni też być antykomunistyczni i antysowieccy; jak 
też patriotyczni i religijni. I jak to się ma do ich służby w aparacie terroru? Do stania 
się komunistami zamiast Polakami? Nie można selektywnie skoncentrować się jedy-
nie na antysemityzmie. Człowiek – oprócz genetyki – to komplet postaw nabytych 
w toku socjalizacji w rodzinie, szkole i społeczności lokalnej. Socjolog powinien 
o tym wiedzieć.

Ale chciałbym tutaj podkreślić coś innego. Otóż Polacy generalnie – a ostat-
nio prokurator IPN, który prowadził to śledztwo – krótkowzrocznie koncentrują 
się na swoich własnych prowincjonalnych śmieciach. Prokurator na przykład uznał, 
że pogrom nie był w sowieckim interesie. Bo co kogo w Moskwie obchodzili Żydzi 
w Kielcach. Jest to pozornie logiczne rozumowanie. W rzeczywistości jednak my-
ślenie takie sprowadza się do perspektywy polskiego grajdołka. 

Z Kremla to wyglądało inaczej. Przez podbitą przez Sowietów Europę 
Wschodnią przetoczyły się w latach 1945–1946 pogromy: na Słowacji, na Węgrzech, 
na Ukrainie oraz w Polsce. Trudno sobie wyobrazić spontaniczny pogrom w Kijo-
wie, w Związku Sowieckim, gdzie – jak uczył Lenin – „nawet spontaniczność musi 
być zorganizowana”. A taki się zdarzył w maju 1945 r. Co więcej, badania nad an-
tyżydowską przemocą w Polsce wykazały, że właściwie w każdym przypadku w za-
mieszkach brali też udział przedstawiciele komunistycznego aparatu terroru: ubecji, 
milicji czy wojska. Czasami do pogromu przyłączali się umundurowani Sowieci. 
Policji płci obojga z różnych służb zawsze było w okolicy dostatek. Wiedza o tych 
sprawach zdecydowała – jak stwierdził Jan Żaryn12 – że najnowszą publikację IPN 
o mordzie na Plantach zdecydowano się zatytułować Wokół pogromu kieleckiego. Jak 
przypomina Janusz Kurtyka, słowo „pogrom” odnosi się przecież do kozacko-car-
skiej tradycji organizowania rzezi ludności żydowskiej. 

Po co Stalinowi pogromy? Ano, aby pozbyć się Żydów ze swojej strefy do-
minacji. Dlaczego? Jedna odpowiedź to taka, że – zgodnie z tym co twierdzi Gross 
– Stalin po 1945 r. stawał się coraz bardziej antysemicki (s. 206–212). Ale bardziej 
przekonujące jest to, że Stalin chciał nagłą eskalacją przemocy, serią pogromów wy-
straszyć ludność żydowską pod swoją władzą, aby „zachęcić” ją – czyli zmusić – do 
ucieczki na Zachód. Jak wiemy, komuniści w Polsce zgodzili się przymykać oczy na 
nielegalną emigrację setek tysięcy Żydów, którzy bez trudu przekraczali granicę na 
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Zachód. W tym czasie próbowali to wielokrotnie czynić też i uciekający powstańcy 
antykomunistyczni i tylko niewielu z nich to się udało – odwrotnie niż Żydom. Czy 
chodziło tu o faworyzowanie Żydów? Absolutnie nie. Stalinowi chodziło o to, aby 
posłać wielką falę biednych uchodźców do Europy Zachodniej. Fala ta miała zde-
stabilizować aparat pomocy społecznej nie tylko w alianckiej strefi e okupacyjnej, 
ale również gdzie indziej w Europie. A na Starym Kontynencie panował prawie 
powszechny głód i niedostatek. Fala uchodźców z Europy Środkowo-Wschodniej, 
a w tym głównie Polski, miała doprowadzić do załamania społecznego i wrzenia re-
wolucyjnego. To miało spowodować wycofanie się Amerykanów z Europy oraz zwy-
cięstwo partii komunistycznych bez bezpośredniego udziału Sowietów. Co więcej, 
sterroryzowanie i wyrzucenie na Zachód uchodźców żydowskich było Stalinowi na 
rękę również w takim sensie, że liczył on, iż przynajmniej część Żydów trafi  docelo-
wo do Palestyny, gdzie podejmie walkę przeciwko imperium brytyjskiemu. Stalinowi 
przecież chodziło o destabilizację Bliskiego Wschodu, o wypędzenie Brytyjczyków 
stamtąd, o przejęcie pól naftowych. Z dzisiejszej perspektywy może to brzmieć fan-
tastycznie, ale pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście istniały po-
tężne siły, które agitowały na rzecz wycofania się z Europy i innych miejsc na świecie 
zaraz po zwycięskim zakończeniu wojny. Opinia publiczna Ameryki była przeciwna 
zastępowaniu przez USA imperium brytyjskiego. W latach 1945 i 1946 sprawa jesz-
cze nie była przesądzona, że Amerykanie będą bronić cywilizacji zachodniej, a w tym 
Europy i świata przed komunistami. Stalin kalkulował logicznie.

  Co z zarzutem o tzw. „mord rytualny”?

M.J.C.: To jest zupełny absurd. Naturalnie zgadzam się z Grossem, że Żydzi 
to nie wampiry. W judaizmie nic takiego nigdy nie istniało. Owszem, były krwa-
we ofi ary ze zwierząt, ale to było prawie dwa tysiące lat temu, przed zburzeniem 
Wielkiej Świątyni. Ale mordowanie dzieci na mace? To zupełny folklor. Nawet tak 
bardzo niechętny cywilizacji żydowskiej badacz jak Feliks Koneczny odrzucił tę 
sprawę jako nonsens. Coś tam wspominał, że może to być jakaś zbuntowana sekta 
żydowskich apostatów, ale równie dobrze można twierdzić, że może być sekta psy-
chopatów, satanistów czy innych, rekrutująca się z byłych Polaków-katolików.

Gross sam przyznaje, że oskarżenia o mord rytualny, o „zabijanie dzieci 
chrześcijańskich na macę to tylko wymówki; to był pretekst, do którego ludzie przy-
czepili się z pasją” (s. 245: To blame the Jews… for killing Christian children to make matzo, 
was but to give excuses; these were pretexts, to which people latched on with passionate intensity). 
Tylko że według Grossa „mord rytualny” był wymówką, aby nienawidzić Żydów za 
polski współudział w mordach Holokaustu oraz w rabunku żydowskiego mienia.
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Są jednak przecież alternatywne wytłumaczenia. Na przykład, absurd funk-
cjonowania przesądu o „mordzie rytualnym” wzmacniał fakt, że w tym czasie rze-
czywiście porywano dzieci. Ale porywano głównie dzieci żydowskie, a nie chrześci-
jańskie. Otóż rodzice, krewni oraz działacze organizacji żydowskich wyszukiwali 
dzieci żydowskie, które przeżyły Zagładę jako zaadoptowane w polskich rodzinach. 
Większość tych dzieci była ochrzczona. Czasami (trudno powiedzieć jak często, bo 
brak badań) polscy chrześcijanie nie chcieli się rozstać z ocalonymi dziećmi, które 
traktowali jak swoje. In extremis, rodzice, krewni czy działacze żydowscy decydowali 
się porywać dzieci. Opisuje to w swych pamiętnikach sam Abraham Foxman, szef 
Ligi Przeciw Zniesławieniu (Anti-Defamation League, ADL). Rodzice porwali go 
od polskiej niańki, która nie chciała chłopca oddać. Są też inne źródła potwierdza-
jące istnienie tego zjawiska.

Widzimy więc, że świadomość o porywaniu „dzieci chrześcijańskich” 
(w rzeczywistości ochrzczonych dzieci żydowskich) przez „Żydów” (w rzeczy-
wistości krewnych bądź współwyznawców czy współziomków) funkcjonowała 
w społeczeństwie polskim. Ale była ona jedynie wtórnym czynnikiem pojawienia 
się w dyskursie publicznym zabobonu o „mordzie rytualnym”. 

Głównym sworzniem funkcjonowania retoryki o „mordzie rytualnym” 
było coś innego. W Polsce panowała cenzura oraz terror komunistyczny. Tylko 
komuniści oraz ich kolaboranci mogli pisać, jak im się podobało. Większość inte-
lektualistów oraz prawie cała inteligencja była zakneblowana. Na poziomie ludzi 
prostych wyodrębniono więc język zastępczy, aby rozmawiać o komunistycznej 
okupacji oraz o udziale w niej osób o korzeniach żydowskich. Lud rozmawiał po 
cichu o „żydokomunie” (podobnie jak inteligencja), ale głośno gadał o „mordzie 
rytualnym”. Tak można było bezpiecznie dowalać „żydokomunie”, mobilizować 
się przeciw sowieckiej przemocy. W taki sposób skomplikowane zjawisko – tłumio-
ne przez terror komunistów – znalazło swoje ujście w absurdalnej retoryce „mordu 
rytualnego”.

Można doszukać się tutaj pewnych analogii z sytuacją w Kenii. W latach 
pięćdziesiątych ubiegłego stulecia wybuchł tam bunt Mau-Mau. Rebelianci, któ-
rzy wywodzili się z plemienia Kikui (stanowiącego największą grupę etniczną), 
atakowali instytucjonalnie dominujących Masajów oraz białych osadników i ko-
lonialistów (głównie Brytyjczyków oraz Hindusów w służbie brytyjskiej). Jednak 
chyba większość z ofi ar Mau-Mau to inni Kikui, uznani za kolaborantów. Cieka-
we i bezpośrednio odnoszące się do sytuacji w Polsce jest to, że Mau-Mau był ru-
chem ludzi zupełnie niewykształconych, uprzedzonych, zabobonnych, prostych. 
Inteligencja ich nie popierała, po prostu takowej właściwie wśród Kikui nie było. 
Dlatego przywódcy Mau-Mau nie potrafi li wypracować nowoczesnego języka, 
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który oddawałby adekwatnie ich dążenia. Chodziło im głównie o sprawiedliwy 
podział ziemi oraz pastwisk. Walczyli o równy dostęp do wody. Sprzeciwiali się 
dyskryminacji większości przez mniejszość. Nie znali jednak dyskursu ani mark-
sistowskiego ani nacjonalistycznego. Dlatego swoje dążenia wyrażali w języku 
starych, plemiennych zabobonów. Wymyślali magiczne przysięgi, powoływali się 
na moce czarodziejskie, stosowali tajemne zaklęcia. A chodziło o ziemię, wodę, 
pastwiska i równouprawnienie.

Do pewnego stopnia w Polsce było podobnie. Lud walczył z komunistyczną 
mniejszością o równouprawnienie. Inteligencja nie mogła pomagać ludowi otwar-
cie, bowiem była zakneblowana cenzurą i terrorem. W związku z tym publicznie lud 
uciekał się do absurdalnych argumentów o „mordzie rytualnym”, aby sprzeciwiać 
się systemowi. Bowiem fałszywą percepcją było to, że reżim okupacyjny to „żydo-
komuna” i dlatego komuniści rzekomo faworyzują Żydów. Antyżydowskość tragicz-
nie trwała jako funkcja antykomunizmu. 

Ale – przypomnijmy – fałszywa percepcja oparta była na konkretnym fakcie 
nadreprezentacji komunistów żydowskiego pochodzenia na wysokich szczeblach 
władzy. Dotyczyło to szczególnie aparatu terroru. Polacy bali się z tego powodu 
Żydów, jako symboli znienawidzonego okupanta sowieckiego. Poza tym funkcjono-
wało przekonanie, że Żydzi są faworyzowani, bowiem z oskarżenia o antysemityzm 
czy antyżydowskie czyny nagminnie stawiano przed sądem Polaków. Najczęściej 
sądzono oskarżonych z paragrafu o „wywoływanie, a nawet wszczynanie waśni 
narodowościowych”. Jak pokazuje Krzysztof Sidorkiewicz, wysyłano ludzi do 
obozów pracy za dowcipy antyżydowskie czy też antyżydowskie inwektywy13. 
Lud to widział i komentował: „żydokomuna”. W ich oczach wyglądało na to, że 
tłamszono wolność słowa. Były też i inne procesy, często z żydowskiego oskarże-
nia. Przed sądem stawali kolaboranci niemieccy. Zdarzali się jednak też partyzanci 
AK, których oskarżano o „mordowanie Żydów” podczas wojny. W rzeczywistości 
chodziło głównie o zwalczanie pospolitego bandytyzmu, agentury niemieckiej czy 
partyzantki komunistycznej. W trakcie takich walk dochodziło nieraz do zabijania 
niewinnych osób, które – w ogniu konfl iktu – fałszywie uznawano za związane z ta-
kimi zjawiskami. Poza tym istniała cała plejada innych antyżydowskich uprzedzeń. 
Na przykład, powszechnie funkcjonowało przekonanie, że komuniści żydowskiego 
pochodzenia faworyzują „swoich”, co odzwierciedla się w większych przydziałach 
żywności i innych środków dla ludności żydowskiej. Te sprawy pozostają wciąż 
niezbadane.

Ponieważ żadnego z tych uprzedzeń nie można było ani zbadać, ani publicz-
nie wyjaśnić – powtórzmy raz jeszcze: ze względu na terror i cenzurę – lud konty-
nuował posługiwanie się wygodną wymówką i pretekstem „mordu rytualnego”. Był 
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to otwarty znak opozycji, nieposłuszeństwa, niezgody na komunizm. O „mordzie 
rytualnym” w kontekście porywania dzieci przez pewien czas można było mówić 
bezkarnie. Ale nie o Sowietach, nie o „żydokomunie”. I to jest cała tajemnica.

Nawiasem mówiąc, Gross uważa, że to katolicy są winni „mordu rytualne-
go” na Żydach: „Jeśli chodzi o sprawę oskarżeń o mord rytualny, możemy zidenty-
fi kować bezpośrednio związaną z tym działalność odwrotną, o której nigdy szeroko 
nie dyskutowano w świetle rozpatrywania spornych kwestii katolicko-żydowskich. 
Mam na myśli »mord rytualny« żydowskich dzieci przez kler katolicki, który miał 
miejsce, w pewnym sensie, za każdym razem gdy udzielano sakramentu chrztu ży-
dowskiemu dziecku bez bezpośredniej prośby czy pozwolenia przez jego bądź jej 
rodziców” (s. 162: In the matter of ritual murder accusations, we may identify a directly 
associated reverse practice, which has never been widely discussed as a contested issue of 
Catholic-Jewish relations. I have in mind the ‘ritual murder’ of Jewish children by Catholic 
clergy, which took place, in a manner of speaking, every time a Jewish child was baptized 
without a specifi c request or authorization by his or her parents). I tak to Gross potępia 
jako „mord rytualny” nagminnie stosowany sposób ratowania żydowskich dzieci-
-sierot podczas Holocaustu. Przecież sieroty nie mogły dostać pozwolenia rodzi-
ców na chrzest. Zabobon o „mordzie rytualnym” żyje więc i ma się dobrze, chociaż 
w nowej, postmodernistycznej formie. Czy polska inteligencja ten przesąd kupi 
w nowym opakowaniu?

 Jak to się dzieje, że piszesz książkę o tym samym problemie 
i w tym samym czasie co Gross, a dochodzisz do zupełnie innych 
wniosków? 

M.J.C.: Jak wspomniałem wyżej, ja kieruję się poszanowaniem faktów i do-
kumentów i stosuję kryteria naukowe zgodne z zachodnią tradycją rozumowania. 
Gross to odrzuca na rzecz dekonstrukcji i nieuprawnionej interpretacji według do-
wolnego widzimisię. Te dwa podejścia są obecne w dyskursie intelektualnym od ty-
siącleci. Ja poszukuję obiektywnej prawdy, włączając się w europejskie dziedzictwo, 
Gross uprawia typową gnozę, dziś prezentowaną w postmodernistycznej formie. 
Czyli możemy obaj spojrzeć na tę samą sprawę i dojść do zupełnie innych wnio-
sków. Naturalnie – zgodnie z systemem, który Gross wyznaje – jego nie obowiązują 
zasady badań naukowych. Od jakiegoś czasu nie zaprząta sobie nimi głowy. Za to 
ma opinie zgodne z przesądami zeświecczonej kultury masowej, która potężną, 
antytradycjonalistyczną, antyreligijną falą rozlewa się po całym świecie. Ja stoję po 
przeciwnej stronie. Trudno, żebyśmy nie mieli innych wniosków.
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  O co w tym wszystkim właściwie chodzi?

M.J.C.: Proszę zrozumieć, że generalnie nie chodzi w tym wszystkim o Ży-
dów czy stosunki polsko-żydowskie. Lewica laicka po prostu używa tragedii Żydów 
jako pały na wszystko, co tradycyjne, religijne, patriotyczne. To tylko wygodna wy-
mówka. Oni mają Żydów w nosie. Przecież nie cierpią żydowskiej religii, tradycji, 
patriotyzmu. 

Na koniec – jako podsumowanie pracy Fear – chciałbym jej autorowi zade-
dykować następujący cytat z The New York Times: 

Nie jestem pewien… czy czytelnik doceni ten materiał. Książka, 
niestety, jest przedstawiana jako studium historyczne i socjologiczne, 
a kiepskie zrozumienie przez autora dziejów tego okresu, jak również 
metodologii śledztwa socjologicznego są zbyt widoczne… Można 
podejrzewać, że… redaktorzy [książki] nie zwrócili się do specjali-
stów o jej recenzję albo zignorowali rekomendacje uzyskane od nich. 
W każdym razie źle się… [autorowi] przysłużyli, bowiem w tej książ-
ce wrażliwość i mądrość autora na temat losu Żydów w okupowanej 
przez nazistów Polsce są zaciemnione niezgrabną i nieprofesjonalną 
»naukową« fasadą”. (WHETHER readers will be able to appreciate the 
material…, I am not sure. The book, unfortunately, is framed as a historical 
and sociological study, and the author’s poor grasp of the history of the period, 
as well as of the methodology of sociological investigation, is all too appa-
rent…. One suspects… [the book’s] editors either failed to secure a reading of 
the manuscript by professionals in the fi eld or ignored any recommendations 
those professionals made. Either way, they have done … [the author] a disse-
rvice, for in the book …[the author’s] sensitivity and wisdom about the fate 
of Jews in Nazi-occupied Poland are obfuscated by an awkward and unpro-
fessional „scientifi c” facade14). 

Autorem powyższego cytatu jest sam Jan Tomasz Gross, zanim padł ofi arą 
modnego postmodernizmu i dekonstrukcji.

Marek Jan Chodakiewicz
11 lipca 2006
Waszyngton, DC
www.iwp.edu
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    Wywiad z prof. Markiem Janem Chodakiewiczem

Przypisy:

1 Jan T. Gross, Fear: Anti-Semitism in Poland After Auschwitz: An Essay in Historical Interpretation (New 
York: Random House, 2006).
2 New York and Boulder, CO: Columbia University Press and East European Monographs, 2003.
3 Grossowskie elity nie tylko milczały, ale podpisywały apele popierające stalinowskie show trials an-
tyklerykalne, czyli ciemnych. Gross przeprowadza apologię takich „elit”: http://www.dziennik.com/
www/dziennik/kult/archiwum/01-06-03/pp-04-25-06.html; Walka z Kościołem – Jerzy Gizella 
(Przegląd Polski, 25 kwietnia 2006) Apel ten podpisało 53 (wszyscy!) członków ZLP w Krakowie, 
w tym Jan Błoński, Karol Bunsch, Kornel Filipowicz, Andrzej Kijowski, Jalu Kurek, Stanisław Lem, 
Henryk Markiewicz, Sławomir Mrożek, Julian Przyboś, Tadeusz Śliwiak, Maciej Słomczyński, 
Wisława Szymborska. W całym kraju podpisywano podobne oświadczenia bez wyjątków, łącznie 
ze studentami i pracownikami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tylko nieliczne z tych osób 
czują po latach jakieś wyrzuty sumienia z tego powodu. 
4 Gross pisał: „the real challenge – as the Polish intellectual elite knew right away and as some histo-
rians, notably Krystyna Kersten, persistently repeated – was to acknowledge and comprehend the 
mass-scale involvement of Poles from all walks of life in a murderous assault on their Jewish fellow 
citizens one year after the war. Neither the Communist authorities nor the Catholic church, who 
rarely agreed on anything in this period, wanted to confront society on this issue” (s. 163).
5 Warto przytoczyć cały, ukryty w przypisie, cytat: „Let me make clear, however, in explicit terms, that 
I do not equate this tolerance for murdering Jews in the moral economy of postwar Polish society 
with the exterminatory anti-Semitism of the Germans. This was a moral economy that no longer 
recoiled from the idea of killing some Jews, pour encourager les autres to make themselves scarce and 
leave once and for all” (s. 252).
6 New York and Boulder, CO: Columbia University Press and East European Monographs, 2005.
7 Warszawa: Fronda, 2000.
8 Tom 1–2, Warszawa: Fronda, 2002.
9 Jakubowski twierdzi wprost, że „Wielu chłopów przyjęło reformę PKWN z ogromną rezerwą, nie 
kwapili się do przejmowania polskiej ziemi. Czekali” (s. 214). A władzę komunistów, UB i NKWD 
chłopi uznali za „rządy terroru i bezprawia skierowane przeciwko własnemu społeczeństwu, aby 
zaspokoić w tym względzie oczekiwania [sowieckiego] »sojusznika«” (s. 214). Chłopi traktowali 
okupacyjną władzę komunistów „bardzo negatywnie”. Zob. Wojciech Jakubowski, Chłopi polscy, 
1944–1948: Perspektywa psychologiczna (Pułtusk i Warszawa: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtu-
sku i Instytut Nauk Politycznych, 2000) s. 214–215.
10 Zob. Jarosław Neja (red.), Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy: Postawy robotników wielkich ośrod-
ków przemysłowych w PRL (Warszawa: IPN-KŚZpNP, 2005). 
11 Piotr Gontarczyk, „Druga twarz kapitana »Jacka«”, Gazeta Polska, 23 sierpnia 2006; Piotr Gontar-
czyk, „Towarzysz »Siemion«”, Ozon, 14 czerwca 2006.
12 „Przeciąć kielecki węzeł: z dr. hab. Janem Żarynem, historykiem, dyrektorem Biura Edukacji Pu-
blicznej IPN, rozmawia Waldemar Żyszkiewicz”, Tygodnik Solidarność, 14 lipca 2006.
13 Krzysztof Sidorkiewicz, Represje organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach politycznych w woje-
wództwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956 (Toruń: Wydawnictwo MADO, 2005) s. 173, 315, 
395–397.
14 Jan Tomasz Gross, „Poles Who Saved Jews,” The New York Times, 12 January 1986.
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  Odrzucona prośba tow. Jaruzelskiego

oprac. Grzegorz Majchrzak,
Paweł Piotrowski

 Odrzucona prośba tow. Jaruzelskiego
  Informacja Ministerstwa Obrony Narodowej Czechosłowacji 
  z posiedzenia komitetu ministrów obrony państw członkowskich 
  Układu Warszawskiego w dniach 1–4 grudnia 1981 r. 

Spory wokół stanu wojennego zapewne będą trwały w naszym kraju jeszcze przez 
wiele lat. Nic dziwnego skoro nasza wiedza na temat nie jest jeszcze pełna. Z czasem będziemy 
wiedzieć jednak coraz więcej. Co prawda na otwarcie archiwów postsowieckich nie mamy co 
w najbliższych latach liczyć, ale możemy korzystać z archiwów państw byłego Układu War-
szawskiego. Kryją one jeszcze wiele niespodzianek. O tym, że warto z nich korzystać wskazuje 
chociażby poniższy dokument. Jest nim relacja ministra Obrony Narodowej Czechosłowacji 
gen. Martina Dźura1, z posiedzenia komitetu ministrów obrony narodowej państw członkow-
skich Układu Warszawskiego w Moskwie w dniach 1–4 grudnia 1981 r. czyli niespełna dwa 
tygodnie przed wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. Ilustruje ona zabiegi ekipy Woj-
ciecha Jaruzelskiego o propagandowe przygotowanie do rozprawy z „kontrrewolucją” w PRL. 
W świetle stałych zapewnień generała i jego ekipy o nieustannych naciskach strony sowieckiej 
na rozwiązanie siłowe musi dawać co najmniej do myślenia, jeśli nie szokować. Oto bowiem 
przywódca polskiej partii i państwa zwraca się do swoich kolegów ministrów obrony narodo-
wej państw członkowskich Układu Warszawskiego z projektem oświadczenia zawierającym 
niedwuznaczną sugestię o możliwości interwencji wojskowej sojuszników w Polsce! Równie 
ciekawe są losy projektu zgłoszonego przez wysłannika W. Jaruzelskiego gen. Floriana Siwic-
kiego. Otóż polska propozycja upada z powodu sprzeciwu ministra obrony Rumunii gen. C. 
Olteanu, wspartego przez swego węgierskiego kolegę gen. L. Czinege. I to dzieje się tak mimo, 
że projekt jest popierany przez przedstawicieli Związku Sowieckiego. 

W świetle tej relacji zasadnym wydaje się pytanie na ile odgłosy zaniepokojenia 
naszych sąsiadów „polskim kryzysem” lat 1980–1981 czy nawet mniej lub bardziej zawo-
alowane groźby pod adresem Polski były wyrazem rzeczywistego niezadowolenia, a na ile 
jedynie elementem gry. I to prowadzonej zarówno z niepokornym polskim społeczeństwem 
i (chyba w znacznie mniejszym stopniu) z władzami PRL niespiesznie przygotowującymi 
rozprawę z „kontrrewolucją”, jak też ze Stanami Zjednoczonymi i jego sojusznikami. Na-
suwa się również drugie, chyba nawet bardziej istotne pytanie. Czy i ile jeszcze razy przy-
wódcy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej byli inspiratorami podobnych wystąpień? 
Bo to, że były one przez nich skwapliwie wykorzystywane do rozprawy z „Solidarnością” 
nie ulega wątpliwości. 
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Podobnie jak nie podlega wątpliwości, że rozwiązanie „polskiego kryzysu” wła-
snymi rękami, przez polskich towarzyszy było z pewnością mniejszym złem nie tylko dla 
Wojciecha Jaruzelskiego, ale również dla przywódców Związku Sowieckiego, z którymi 
przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego w PRL były konsultowane. I choć na 
odpowiedź czy w latach 1980–1981 groziła nam sowiecka interwencja musimy jeszcze po-
czekać, a być może nigdy jej nie poznamy warto o tym pamiętać.

Podpisany 14 maja 1955 r. w Warszawie, Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy 
Wzajemnej, zwany w skrócie pod nazwą Układ Warszawski, zakładał początkowo funkcjo-
nowanie jedynie Doradczego Komitetu Politycznego składającego się z przywódców partii 
komunistycznych państw członkowskich. Natomiast spotkania ministrów obrony narodo-
wej miały charakter epizodyczny i do 1969 r. odbyło się ich zaledwie kilka. Dopiero uchwa-
lony na naradzie Doradczego Komitetu Politycznego w 1969 r., po długich negocjacjach 
Statut Zjednoczonych Sił Zbrojnych (na czas pokoju) zawierał zapis o powołaniu stałego 
organu kolegialnego – Komitetu Ministrów Obrony Państw-Stron Układu Warszawskiego. 
W jego kompetencjach pozostawało opracowywanie i rozpatrywanie a następnie przedsta-
wianie do decyzji Doradczego Komitetu Politycznego węzłowych problemów związanych 
z funkcjonowaniem układu. Należały do nich również decyzje o znaczeniu polityczno-mi-
litarnym dla całego układu. W jego skład wchodzili ministrowie obrony narodowej państw 
członkowskich UW, oraz Naczelny Dowódca i szef Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych 
UW. Posiedzenia Komitetu odbywały się z reguły raz do roku, a w szczególnych przypad-
kach np. wzrostu napięcia w stosunkach Wschód-Zachód, miały miejsce dwa lub trzy 
spotkania ministrów obrony w jednym roku. 14 Posiedzenie Komitetu Ministrów Obrony 
które odbyło się 1–4 grudnia 1981 r. i zajmowało się analizą stanu i tendencjami rozwojowy-
mi sił zbrojnych państw NATO, sprawami rozwoju lotnictwa wojskowego, realizacją uchwał 
3 i 6 posiedzenia Komitetu, dotyczących doskonalenia systemu dowodzenia w armiach kra-
jów członkowskich. Podczas omawiania punktu pierwszego, obszerne wystąpienie na temat 
sytuacji wewnętrznej w Polsce przedstawił gen. broni Florian Siwicki, faktyczny kierownik 
ministerstwa obrony narodowej od chwili objęcia przez gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego 
funkcji I Sekretarza KC PZPR w październiku 1981 r.

*  *  *

Prezentowane poniżej fragmenty dokumentu dot. spraw polskich zostały przetłu-
maczony z języka czeskiego na potrzeby sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytu-
cyjnej badającej w latach 1991–1996 kwestię „pociągnięcia do odpowiedzialności konsty-
tucyjnej przed Trybunałem Stanu oraz do odpowiedzialności karnej” 26 osób (na czele 
z Wojciechem Jaruzelskim) za wprowadzenie i realizację stanu wojennego. Publikowany 
dokument ma szczególne znaczenie, gdyż w ofi cjalnym sprawozdaniu z przebiegu obrad 
14 Posiedzenia Komitetu Ministrów Obrony Narodowej nie ma wzmianki o omawianym 
zagadnieniu2, a ofi cjalne sprawozdanie polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej zawiera 
fałszywe informacje na ten temat3. Co więcej F. Siwicki na posiedzeniu Biura Politycznego 
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  Odrzucona prośba tow. Jaruzelskiego

w dniu 5 grudnia 1981 r., kiedy to W. Jaruzelski otrzymał de facto zgodę na wprowadzenie 
stanu wojennego, użył relacji z tego posiedzenia jako formy nacisku na obradujących przy-
wódców PZPR4. 

Ministerstwo Obrony Narodowej CSRS Nr 0037503/29

Informacja o przebiegu i wynikach 14. posiedzenia komitetu 
ministrów obrony, odbywającego się w dniach 1–4 grudnia 1981 r.

 w Moskwie

W dniach 1–4 grudnia 1981 r. odbyło się w Moskwie 14. po siedzenie 
komitetu ministrów obrony państw członkowskich Układu Warszawskiego 
pod przewodnictwem ministra obrony Związku Radzieckiego marszałka 
D.F. Ustinowa5. W obradach udział wzięli wszyscy członkowie komitetu 
ministrów obrony, z wyjątkiem ministra obrony narodowej PRL gen. 
armii Wojciecha Jaruzelskiego6. Delegacji L[udowego] W[ojska] P[ol-
skiego] przewodniczył szef sztabu generalnego - wiceminister obrony 
narodowej PRL gen. płk Florian Siwicki7. Poszczególne punkty progra-
mu zostały omówione w następującej kolejności.

1) Analiza stanu i tendencje rozwojowe sił zbrojnych agre-
sywnego bloku NATO.8

Szef Głównego Zarządu Informacyjnego - zastępca szefa sztabu 
generalnego sił zbrojnych ZSRR gen. armii P.L Iwaszutin9 w refera-
cie wstępnym przeanalizował współczesną, złożoną międzynarodową 
sytuację wojskowo-polityczną zgodnie z jej oceną dokonaną na 26. 
zjeździe K[omunistycznej] P[artii] Z[wiązku] R[adzieckiego]10 oraz 
na zjazdach bratnich krajów wspólnoty socjalistycznej. 

Szef sztabu generalnego Ludowego Wojska Polskiego gen. płk 
Florian Siwicki w swoim wystąpieniu m.in. powiedział, że złożona 
sytuacja społeczno-ekonomiczna w kraju może w najbliższych latach 
spowodować poważne zakłócenia w dostawach broni i techniki bojowej 
zarówno dla LWP, jak i armii sojuszniczych. 

Następnie mówił o znaczeniu sytuacji moralno-politycznej 
w wojsku. Poinformował, że w związku z sytuacją w kraju zostały 
przeprowadzone istotne zmiany w pracy partyjno-politycznej. Prze-
dłużył się okres jej trwania, podniosła się jakość zebrań par-
tyjnych i młodzieżowych oraz intensywność rozmów indywidualnych. 
W chwili obecnej w pracy partyjno-politycznej prawie 60% czasu 
przeznaczono na objaśnianie polityki partii i rządu. Polityka ta 
jest ukierunkowana na wyprowadzenie kraju ze złożonej sytuacji 
oraz demaskowanie wrogiej działalności przeciwników socjalizmu, 
zwłaszcza ektremistycznych kół „Solidarności”.

W zakończeniu swego wystąpienia powiedział, że: „... przy-
najmniej raz w miesiącu przeprowadzana jest na posiedzeniach Woj-
skowej Rady11 [MON] ocena stanu moralno-politycznego wojsk, który 
w chwili obecnej wydaje się być zadowalający. Dzięki tym wysiłkom 
Ludowe Wojsko Polskie, pomimo tego iż do jego szeregów przychodzą 
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poborowi, którzy znajdowali się pod negatywnym wpływem „Solidar-
ności” zachowało swój charakter ideowy i polityczny, pomyślnie 
odpiera ataki wroga klasowego i odgrywa istotną rolę stabilizującą 
w życiu naszego kraju”.

Generał Siwicki powiedział, że LWP aktywnie popiera partię 
i aparat państwowy. Uważa ochronę państwa socjalistycznego, ak-
tywną walkę z przejawami kontrrewolucji za swój obowiązek, za swój 
najwyższy cel.

Zaniepokojenie w związku z sytuacją w PRL i jej rozwojem 
wyrazili podczas omawiania tego punktu programu w swych wystąpie-
niach ministrowie obrony ZSRR, Bułgarii, NRD oraz głównodowodzący 
Połączonych Sił Zbrojnych. 

2) O stanie i rozwoju lotnictwa wojskowego.
Referat wygłosi przedstawiciel ministerstwa obrony ZSRR.
3. O przebiegu realizacji uchwał 3. i 6. posiedzenia komitetu 

ministrów obrony państw członkowskich Układu Warszawskiego12 na 
temat doskonalenia systemów dowodzenia w armiach sojuszniczych.

Informację wygłoszą: przedstawiciele ministerstwa obrony na-
rodowej PRL i Rumunii.

4) O programie 16. posiedzenia komitetu ministrów obrony13.
Projekt przedstawi szef sztabu Połączonych Sił Zbrojnych 

państw członkowskich Układu Warszawskiego.
Przedstawiony projekt uchwały do tego punktu obrad został 

przyjęty jednomyślnie.
Podczas obrad był przygotowywany do uchwalenia projekt tek-

stu informacji dla prasy, radia i telewizji o pracach 14. posiedze-
nia komitetu ministrów obrony.

Przed omówieniem projektu tekstu zostało przedstawione uzu-
pełnienie do reakcji na sytuację w PRL, który komitetowi ministrów 
obrony przesłał tow. Jaruzelski, z prośbą o włączenie go do tekstu 
dla środków masowego przekazu w następującym brzmieniu: „Komitet 
ministrów obrony wyraził swoje zaniepokojenie rozwojem sytuacji 
w PRL, wywołanym wywrotową działalnością sił antysocjalistycz-
nych, które stwarzają trudności w realizacji zobowiązań sojusz-
niczych sił zbrojnych państw członkowskich Układu Warszawskiego 
i wywołują konieczność podjęcia stosownych kroków w celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa wspólnoty w socjalistycznej w Europie”.

Na to uzupełnienie nie wyraził zgody minister obrony naro-
dowej Rumuńskiej Republiki Socjalistycznej gen. por. C. Olteanu14 
i zażądał, aby został przyjęty tekst w takim brzmieniu, w jakim 
został uzgodniony przed posiedzeniem komitetu ministrów obrony. 
Pozostali ministrowie obrony poparli przyjęcie uzupełnienia.

Następnie odbyło się zamknięte posiedzenie tylko członków 
komitetu ministrów obrony, podczas którego zalecono, aby rumuński 
minister obrony i ewentualnie inni, którzy tego potrzebują skon-
sultowali ww. problem ze swoim kierownictwem politycznym.

O projekcie uzupełnienia poinformowałem Was, szanowny to-
warzyszu sekretarzu generalny KC K[omunistycznej] P[artii] Cz[e-
chosłowacji] i prezydencie CSRS, telefonicznie dnia 3.12.1981 r. 
i prosiłem o Waszą zgodę.
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Po przeprowadzonych konsultacjach minister obrony Węgier-
skiej Republiki Ludowej gen. armii L. Czinege15 poinformował, że 
strona węgierska wyrazi zgodę na uzupełnienie tylko w przypadku 
pełnej zgody wszystkich ministrów obrony.

W nocy z 3 na 4.12.1981 r. projekt uzupełnienia był kilka-
krotnie zmieniany i jego ostateczny tekst brzmiał: „Komitet mi-
nistrów obrony wyraził swoje zaniepokojenie pogarszającą się sy-
tuacją w PRL. Wywrotowa działalność sił antysocjalistycznych, za 
plecami których stoją agresywne koła imperializmu, ma bezpośredni 
wpływ na realizację zobowiązań sojuszniczych sił zbrojnych państw 
członkowskich Układu Warszawskiego. Została wyrażona solidarność 
z walką PZPR, wszystkich polskich patriotów przeciwko kontrrewolu-
cji, walką o wyprowadzenie kraju z kryzysu. W związku z tym pod-
kreślono, że polski naród może w pełni polegać na poparciu państw 
sojuszniczych”.

W godzinach porannych ostatniego dnia obrad ponownie odbyło 
się posiedzenie tylko członków komitetu ministrów obrony, na któ-
rym uzgodniono, że przygotowany tekst dla środków masowego prze-
kazu nie będzie uzupełniany, ale że oprócz niego informacje w pra-
sie opublikują ministrowie obrony wszystkich państw z wyjątkiem 
Rumuńskiej Republiki Socjalistycznej. Z takim trybem postępowania 
zgodzili się wszyscy ministrowie obrony z wyjątkiem rumuńskiego. 
Dalsze szczegóły miały być omówione po podpisaniu protokołu.

Po zamknięciu posiedzenia ponownie odbyło się posiedzenie 
wyłącznie członków komitetu ministrów obrony, którzy zostali zapo-
znani przez tow. Ustinowa z treścią prośby tow. Jaruzelskiego. Pro-
sił on, aby w obecnym bardzo złożonym, praktycznie kulminacyjnym 
okresie, komitet ministrów obrony wraził niezadowolenie w związku 
z sytuacją w PRL i wyraził poparcie dla obecnego polskiego kie-
rownictwa.

Następnie głos zabrał szef sztabu generalnego LWP i powie-
dział, że sytuacja w ich kraju uległa dużemu pogorszeniu, że Front 
Porozumienia Narodowego16 nie może być zorganizowany i że partia 
ulega rozkładowi. To wszystko jest wykorzystywane przez wrogie 
siły popierane przez „Zachód”. W tej walce polskie kierownictwo 
potrzebuje poparcia. Rozwiązanie szkoły pożarnictwa było małym 
sukcesem17, na który kontrrewolucja reaguje bardzo ostrymi żąda-
niami dalszej izolacji partii i osłabienia władzy państwowej. Chce 
pokazać swoją siłę i zademonstrować, że idzie za nią cały polski 
naród. Kierownictwo „Solidarności” zwróciło się do Sejmu, aby od-
wołał decyzję rządu o rozwiązaniu szkoły pożarnictwa i wyraził 
wotum nieufności dla rządu. W przeciwnym razie zagroziło przepro-
wadzeniem strajków, łącznie z generalnym18. Liczy również na wzrost 
fali niezadowolenia ze stanu zaopatrzenia, zwłaszcza przed święta-
mi Bożego Narodzenia.

Z wyżej wymienionych przyczyn tow. Jaruzelski prosił o zane-
gowanie dywersyjnych twierdzeń „Zachodu”, że PRL nie ma już popar-
cia swoich sojuszników. Towarzysz Siwicki wyraził przekonanie, że 
uzupełnienie tekstu dla prasy byłoby zimnym prysznicem dla kontr-
rewolucji, a zarazem poparciem dla walki polskiego kierownictwa 
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z reakcją. Następnie stwierdził, że PRL ma jeszcze dosyć własnych 
sił do rozwiązania sytuacji. Nie chodzi tu o żadne konkretne kroki 
wojskowe, ale o moralno-polityczne poparcie dla partyjnego i pań-
stwowego kierownictwa PRL.

Towarzysz D.F. Ustinow stwierdził, że złożoną sytuację w PRL 
znamy i rozumiemy. Dlatego też takie moralne poparcie mogłoby być 
pomocne i nie oznaczałoby groźby użycia siły. Z jego poglądem wy-
razili zgodę pozostali członkowie komitetu ministrów obrony, z wy-
jątkiem rumuńskiego ministra obrony narodowej.

Węgierski minister obrony stwierdził, że wyrazi zgodę na 
uzupełnienie tekstu dla środków masowego przekazu tylko wówczas, 
o ile zgodzą się na to wszyscy ministrowie obrony. Strona węgier-
ska nie bardzo rozumie komu ma się pomóc, ponieważ po zamknięciu 
szkoły pożarnictwa aresztowano 20 kontrrewolucjonistów, którzy na-
stępnie zostali zwolnieni. 

Towarzysz Czinege zwrócił się do tow. Siwickiego z następują-
cymi pytaniami: „Dlaczego tow. Jaruzelski nie zwróci się z prośbą 
do pierwszych i generalnych sekretarzy bratnich partii w związku 
z tym, że chodzi o zagadnienie polityczne? Dlaczego sytuacji nie 
rozwiązują sami i kogo należy popierać, jeśli stale idą na ustęp-
stwa?” Dodał również, że gdyby stawili opór to i kontrrewolucja by 
się zachowywała inaczej.

Towarzysz Siwicki powiedział, iż mają kilka wariantów planów 
działalności przeciwko kontrrewolucji. Istnieją warianty zakazu 
strajków, ograniczenia swobód obywatelskich, wprowadzenia sądow-
nictwa wojskowego i plan zaprowadzenia porządku w kraju.

W dalszym ciągu dyskusji tow. Czinege ponownie stwierdził, 
iż strona węgierska wyrazi zgodę tylko w przypadku zgody wszyst-
kich ministrów obrony. Wobec braku zgody dwóch ministrów obrony 
dyskusję o przyjęciu uzupełnienia zakończono.

Po zakończeniu dyskusji doszło do ostrej wymiany poglą-
dów między ministrem obrony Węgierskiej Republiki Ludowej, a sze-
fem sztabu generalnego sił zbrojnych ZSRR tow. Ogarkowem19, który 
stwierdził, że towarzysze węgierscy chyba zapomnieli o 1956 r.20 
i o przelewie krwi, do którego wówczas doszło. Uwagę tę tow. Czi-
nege potraktował jako obrazę tow. Kadara21 i swojej osoby oraz wy-
raził zdziwienie, jak marszałek Związku Radzieckiego może wystąpić 
z podobnym oświadczeniem. Towarzysz Ogarkow dodał, że towarzysze 
radzieccy nie chcą, aby w PRL był taki przelew krwi jak na Węgrzech 
i dlatego popierają wszelkie dążenia do rozwiązania sytuacji kry-
zysowej w Polsce.

Z rozmowy z towarzyszami Ustinowem i Kulikowem wypłynął 
wniosek o stosowności włączenia spraw związanych z rozwiązaniem 
sytuacji w PRL na posiedzenie najwyższych przedstawicieli partii 
komunistycznych i robotniczych państw członkowskich Układu War-
szawskiego.

Czternaste posiedzenie komitetu ministrów obrony zostało za-
kończone podpisaniem protokołu.

W wystąpieniu końcowym przewodniczący obradom minister 
obrony narodowej ZSRR marszałek Związku Radzieckiego D.F. Usti-
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now podkreślił znaczenie zakończonego posiedzenia dla wzmocnie-
nia zdolności obronnej państw członkowskich Układu Warszawskiego. 
Podziękował członkom komitetu ministrów obrony za aktywny udział 
w obradach i przekazał słowo ministrowi obrony narodowej CSRS 
jako przewodniczącemu 15. posiedzenia komitetu ministrów obrony 
w 1982 r. w Pradze22.

W swoim wystąpieniu wyraziłem przekonanie, że 14. posiedze-
nie komitetu ministrów obrony przyczyniło się do umocnienia jedno-
ści, przyjaźni i do pogłębienia współpracy bratnich armii. 

Podziękowałem jego przewodniczącemu tow. Ustinowowi za or-
ganizację i kierowanie obradami. Podkreśliłem mocne uczucia łudzi 
radzieckich do naszych narodów i decydującą rolę Związku Radziec-
kiego w naszym wspólnym wysiłku zmierzającym do zapewnienia obro-
ny socjalizmu i pokoju. Zapewniłem wszystkich członków komitetu 
ministrów obrony, że podczas przygotowania i realizacji 15. posie-
dzenia komitetu ministrów obrony w 1982 r. w Pradze wykorzystamy 
wszystkie doświadczenia, zwłaszcza naszych radzieckich przyjaciół, 
dla pomyślnego przebiegu obrad.

Przypisy:

1 Martin Dźur, ur. 1919, zm. 1985. Generał armii. 1958–1968 wiceminister Obrony Narodowej Cze-
chosłowacji, Szef Służby Tyłów, 1968–1985 minister Obrony Narodowej Czechosłowacji. 
2 Materiały z tego posiedzenia zostały opublikowane przez Paralel History Project NATO-Warsaw 
Pact na stronie www.isn.ethz.ch/php/collections/coll_3_CMD.htm.
3 Nie ma w nim informacji o propozycji strony polskiej, jest natomiast mowa o zaniepokojeniu so-
juszników – co symptomatyczne (za wyjątkiem Węgrów i Rumunów) oraz o nie przyjęciu stosowne-
go zapisu na temat sytuacji w Polsce w komunikacie końcowym; Zob. Archiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej, IPN BU 02958/491, k. 239–241. Sprawozdanie szefa Sztabu Generalnego WP Floriana 
Siwickiego z XIV posiedzenia Komitetu Ministrów Obrony państw-stron Układu Warszawskiego.
4 Jak zapisał w swoich dziennikach Mieczysław Rakowski Siwicki stwierdzał m.in. Ministrowie (oprócz 
Rumuna) ocenili sytuację w Polsce i wyrazili duże zaniepokojenie rosnącą aktywizacją kontrrewolucji. Do-
strzega się zbyt słabe działanie partii i władzy. To, co się dzieje w PRL, osłabia cały obóz. Sygnalizowali 
naruszenie rytmu tranzytowego [...] Podkreślali zaufanie do kierownictwa partii, ale w różny sposób dawali do 
zrozumienia, że powinno ono działać bardziej stanowczo (M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1981–1983, 
Warszawa 2004, s. 122). 
5 Dmitrij Fiodorowicz Ustinow, ur. 1908, zm. 1984. Sowiecki działacz gospodarczy i marszałek 
Związku Sowieckiego. 1941–1957 Komisarz Ludowy Uzbrojenia a następnie minister przemysłu 
zbrojeniowego, 1957–1963 premier ZSRS, a 1963–1965 wicepremier. 1976–1984 minister Obrony 
ZSRS.
6 Wojciech Jaruzelski, ur. 1923. Generał armii. 1960–1965 szef Głównego Zarządu Politycznego WP, 
1965–1968 szef Sztabu Generalnego WP, 1968–1983 minister Obrony Narodowej. 1981–1985 Prezes 
Rady Ministrów PRL, 1981–1989 I Sekretarz KC PZPR, 1985–1989 przewodniczący Rady Państwa 
PRL, 1989–1990 prezydent PRL (RP).

Glaukopis 07_CS2.indd   320Glaukopis 07_CS2.indd   320 2007-02-06   15:57:332007-02-06   15:57:33



321

Dokumenty

7 Florian Siwicki, ur. 1925. Generał armii. 1964–1968 szef Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego, 
w 1968 dowódca 2 Armii WP w czasie interwencji zbrojnej państw socjalistycznych w Czechosło-
wacji, 1968–1973 dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego, 1973–1986 szef Sztabu Generalnego WP, 
wiceminister Obrony Narodowej; 1986–199 minister Obrony Narodowej. 
8 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, w skrócie NATO. Organizacja Militarno-Polityczna 
państw Europy zachodniej i południowej oraz USA i Kanady. Powstała w 1949 w celu obrony przed 
ekspansją ZSRS.
9 Piotr Iwanowicz Iwaszutin, ur. 1909. Generał armii. Służył w kontrwywiadzie wojskowym 
„Smiersz”, a od 1963 do 1985 pełnił funkcję zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Armii Sowieckiej 
i jednocześnie Szefa Głównego Zarządu Wywiadu Sztabu Generalnego (GRU). 
10 XVI Zjazd KPZR odbył się dniach 23 II–3 III 1981 r. Nakreślono na nim strategię budownictwa 
komunistycznego na najbliższe dziesięciolecie. 
11 Rada Wojskowa MON, kolegialny organ przy ministrze obrony narodowej, w skład którego wcho-
dzili przedstawiciele rodzajów sił zbrojnych, okręgów wojskowych i instytucji centralnych MON. 
Rada zajmowała się głównie zagadnieniami polityczno-społecznymi i socjalnymi Sił Zbrojnych.
12 3 Posiedzenie Komitetu Ministrów Obrony Narodowej obyło się w Budapeszcie w 2–4 mar ca 
1971 r. natomiast 6 posiedzenie odbyło się w Bukareszcie 5–7 lutego 1974 r.
13 16 Posiedzenie Ministrów Obrony odbyło się w Sofi i 5–7 grudnia 1983 r.
14 Constantin Olteặnu, Generał-pułkownik. 1980–1985 minister Obrony Narodowej Rumunii.
15 Lajos Czinege, ur. 1924, zm. 1998. Węgierski działacz komunistyczny i generał armii. 1960–1984 
minister Obrony Narodowej Węgier. 
16 Chodzi o propozycje tworzenia Frontu Porozumienia Narodowego wysuniętą przez Wojciecha 
Jaruzelskiego podczas posiedzenia Sejmu w dniu 30 października 1981 r. Został on odrzucony przez 
„Solidarność”, która forsowała wysunięty wcześniej pomysł utworzenia Społecznej Rady Gospo-
darki Narodowej, mającej m.in. uprawnienia kontroli nad działaniami rządu w sferze gospodarki 
i współkształtowania polityki gospodarczej.
17 Chodzi o Wyższą Ofi cerską Szkołę Pożarnictwa. 20 listopada 1981 r. studenci i część jej pracowni-
ków zaprotestowali przeciwko projektowi ustawy o szkołach wyższych, w myśl której WSOP miała 
otrzymać status wyższej szkoły wojskowej (dotychczas podlegała co prawda MSW, ale funkcjonowa-
ła jako uczelnia cywilna). 25 listopada proklamowano strajk okupacyjny. Zakończyła go pokazowa 
pacyfi kacja z użyciem m.in. śmigłowców w dniu 2 grudnia 1981 r. Wśród osób zatrzymanych zna-
lazł się m.in. przebywający na terenie szkoły wiceprzewodniczący regionu Mazowsze NSZZ „Soli-
darność” Seweryn Jaworski. Został on zwolniony niespełna godzinę przed zaplanowanym w tym 
samym dniu posiedzeniem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie. Władze 
podjęły tez decyzję o rozwiązaniu WSOP.
18 Informacja nieścisła. Chodzi o posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej i przewodniczących 
zarządów regionalnych NSZZ „Solidarność” w Radomiu w dniu 3 grudnia 1981 r. W przypadku 
uchwalenia przez Sejm ustawy o nadzwyczajnych środkach działania w interesie ochrony obywateli 
i państwa (ograniczającej znacznie możliwość działania związków zawodowych m.in. prawa do strajku) 
zapowiedziano 24-godzinny strajk, a w przypadku ich wprowadzenia w życie strajk generalny. W czasie 
posiedzenia odbywającego się, ze względu na napiętą sytuację w kraju, w bardzo nerwowej atmosferze 
padały również bardziej radykalne propozycje np. Jan Rulewski proponował cofnięcie mandatu udzie-
lonego ekipie W. Jaruzelskiego. Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” 
twierdził również, iż to związek, jest w stanie udzielić ZSRS lepszych gwarancji niż rząd (zachowanie 
baz sowieckich i szlaków komunikacyjnych). O tym oczywiście F. Siwicki już nie wspomniał.
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19 Nikołaj Wasiljewicz Ogarkow, ur. 1917, zm. 1994. Marszałek ZSRS. 1968–1974 pierwszy zastępca 
Szefa Sztabu Generalnego Armii Sowieckiej, 1974–1976 zastępca Ministra Obrony Narodowej ZSRS, 
1977–1984 pierwszy zastępca Szefa Sztabu Generalnego i Szef Sztabu Generalnego Armii Sowieckiej, 
1984–1989 głównodowodzący Zachodniego Kierunku Strategicznego Zjednoczonych Sił Zbrojnych 
Układu Warszawskiego. 
20 Nawiązanie do krwawego stłumienia przez Armię Sowiecką Powstania Węgierskiego w listopadzie 
1956 r.
21 Janos Kadar (wł. Jozsef Csermanek), ur. 1912, zm. 1989. Węgierski działacz komunistyczny. Od 
1946 zastępca Sekretarza Generalnego Węgierskiej Partii Komunistycznej. W 1951 aresztowany i ska-
zany na dożywocie, w 1954 zrehabilitowany. Od 1956 ponownie II sekretarz KC WPP, a następnie 
I Sekretarz. Przywódca Węgierskiego Rządu Robotniczo-Chłopskiego, marionetkowego rządu 
ustanowionego przez ZSRS w celu stłumienia rewolucji w 1956. 1957–1985 I sekretarz KC WSPR, 
a 1985–1989 sekretarz generalny WSPR. 
22 15 Posiedzenie Komitetu Ministrów Obrony, zostało przesunięte i odbyło się 11–13 stycz nia 
1983 r. w Pradze.
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      Doktor Stach

Marek Jan Chodakiewicz

 Doktor Stach
Doktor Stanisław Garstka zmarł 20 czerwca 2006 r. u siebie w Riverside w sta-

nie Kalifornia. Miał 90 lat. Dwa tygodnie przed śmiercią prosił, abym go odwiedził, 
obiecałem, że to zrobię, gdy wrócę z delegacji do Polski. Nie udało się. Powinienem 
był przełożyć wyjazd, przecież od dawna wiadomo było, że zbliża się koniec. Za każ-
dym razem, gdy rozmawialiśmy, beznamiętnym głosem zdawał mi medyczny raport 
ze stanu swego zdrowia. „Rak posuwa się, jestem zmęczony, spać mi się chce, ale mózg 
działa”, powiadał. W podobny sposób mówił o swojej ukochanej żonie Marcie, która 
cierpi również na Alzheimera.

Zresztą nasze pogawędki często krążyły wokół zdrowia, a raczej lekarskich 
obserwacji i porad. 

Dr Stach: „Jak stolec?”
Ja: „Dobrze”. 
Dr Stach: „Śpij więcej, odpoczywaj”. 
Ja: „Tak jest”. 
Dr Stach: „Powiedz jej, że ma nadwagę”.
Ja: „OK”. 
Wizyta u niego zaczynała się podobnie: „Chodź tutaj, siadaj, zmierzę ci ci-

śnienie. Jak cholesterol?” 
Właściwie bez wyjątku ciekawa opowiastka z przeszłości czy puenta na temat 

obecnej sytuacji zaczynała się odniesieniem do medycyny. „Leczeni przeze mnie 
homoseksualiści wyróżniali się narzutami syfi litycznymi w ustach”, doktor Stach 
rozpoczynał opowieść o swojej pracy lekarza powiatowego w Riverside. „Z punktu 
widzenia epidemiologa, homoseksualizm to wylęgarnia rozmaitego rodzaju chorób, 
stosunki zwykle odbywają się dosłownie w klimacie gnojówki”. Tyle o sprawach oby-
czajowych.

Podobnie było z polityką zagraniczną. Mówił na przykład: „Wietnamczycy 
mają świetną budowę ciała, mimo częściowego niedożywienia”. To była dygresja 
w trakcie rozmowy, kiedy wyrażał swój sprzeciw wobec wojny w Iraku. Pojechał do 
Wietnamu na ochotnika jako lekarz podczas wojny i stał się jej przeciwnikiem. Nie-
nawidził wojny. I Irak traktował przez analogię z Wietnamem. Gdy oponowałem, że 
jest różnica, odparowywał: „Komunę trzeba bić, ale to, co USA robiły w Wietnamie, 
sprowadzało się do zabijania zwykłych ludzi. Wojsko to nie tylko walka; armia to też 
biurokracja. Generałowie lubią wojnę, aby sobie wywalczyć medale”.

Dlaczego znalazł się w Wietnamie? No bo wojna mu uciekła. 
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Ale zacznijmy od początku. Stanisław Garstka urodził się w 1916 r. w War-
szawie. Jego rodzina to zamożni rolnicy, którzy sprzedali część ziemi i przenieśli się 
do miasta, gdzie jeszcze przed I wojną światową wtopili się w warstwę średnią. Stach 
uczęszczał do gimnazjum im. Reytana w stolicy. „Uformował mnie Roman Dmow-
ski”, podkreślał. Był członkiem tajnej NOG-i (Narodowa Organizacja Gimnazjalna) 
oraz Młodzieży Wielkiej Polski. Działał też w Grupach Szkolnych Obozu Narodowo-
Radykalnego. 

Na studiach związał się z ONR-ABC. Działał w Kole Medyków. Podkreślał, 
że w programie narodowych radykałów popierał sprawę wykształcenia polskiej elity 
narodowej, szczególnie lekarzy. Chodziło przecież o emancypację ludu polskiego 
przez edukację. Gdy pytałem o konfl ikty z mniejszością żydowską, opowiedział 
mi o jednej akcji antyżydowskiej, w jakiej brał udział. Mianowicie grupa medyków 
z ONR-u poszła do teatru na spektakl Kupiec wenecki Shakespeare’a. Akademicy 
ostentacyjnie i burzliwie oklaskiwali wszelkie wątki antyżydowskie sztuki. Widzowie 
i aktorzy byli bardzo zdziwieni. Warto nadmienić, że po wojnie doktor Stach zupełnie 
odciął się od antyżydowskości. Podkreślał, że jego przewodnikiem w tym względzie 
jest Jan Paweł II.

Patriotyczne i katolickie wychowanie w domu oraz działalność narodowa 
przygotowały go na największą próbę jego życia: II wojnę światową. Kampania wrze-
śniowa 1939 r. potoczyła się dla Stacha Garstki błyskawicznie, na wędrówkach w po-
szukiwaniu wojska. Po klęsce szybko związał się z podziemiem niepodległościowym. 

Zimą 1939 r. organizował piątki konspiracyjne w ramach struktur narodowo-
radykalnych, najpewniej Związku Jaszczurczego. Wiosną 1940 r. został zaprzysiężony 
w Związku Walki Zbrojnej. Współredagował podziemne pismo Znak. Uczęszczał na 
tajne komplety z zakresu medycyny. Studia kontynuował ze swymi przedwojennymi 
nauczycielami, m.in. profesorami: Paszkiewiczem, Demandem i Kopciem. 

20 lutego 1941 r. Stanisława Garstkę aresztowało gestapo wraz z dwudziestoma 
pięcioma innymi osobami z medycyny. Okazało się, że nie za konspirację, a za sprawą 
przedwojennego spisu społeczników. Był przecież działaczem studenckiego związku 
medyków. Stanisław Garstka wylądował na Pawiaku. Padł ofi arą niemieckiej akcji wy-
rzynania polskiej elity. Niemcy rozstrzelali część aresztowanych, m.in. prof. Kopcia 
wraz z synem. Stach Garstka miał więcej szczęścia: w marcu 1941 r. wylądował w Au-
schwitz.

Od tego czasu właściwie został wyrwany ze świata ludzi wolnych. Jego 
wyobrażenie o konspiracji skończyło się na wstępnym okresie organizowania ko-
mórek i kolportażu prasy. Kiedyś nawet mnie ofuknął, kiedy przytoczyłem opinię, 
że Miecz i Pług był „faszystowski”. „Co takie inwektywy rzucasz. To dobra organi-
zacja, czytałem jej prasę”. To było grubo przedtem, zanim część przywództwa MiP 
poszła na kolaborację z Niemcami.
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      Doktor Stach

Tymczasem w Auschwitz Stach Garstka doświadczył tego, co każdy inny wię-
zień: bicia, kopania, poniżania, zabójczej pracy. Najbardziej zapadło mu w pamięć, jak po 
wyładowaniu na rampę esesman zerwał mu ze wściekłością z szyi medalik od chrztu. 

W maju 1941 r. Stacha przeniesiono do obozu w Neuengamme. Był niewol-
nikiem; budował kanał. Kacetnicy pracujący zbyt wolno byli bici po twarzy i kopani 
przez strażników. Czasami słabsi padali ofi arą lepiej dostosowanych współwięźniów: 
„Staraliśmy się wmieszać w grupę polskich Żydów, aby uniknąć prześladowania przez 
naszego kapo, ale ci przepędzili nas i złożyli na nas raport do Niemców”1.

Następnie w czerwcu 1941 r. Stacha Garstkę przewieziono do obozu w Da-
chau. Tam esesmani i kapo lubowali się w „gimnastyce”. Stach się ociągał, za co kapo 
kopnął go z całej siły w krocze. Nastąpiła infekcja, owrzodzenie, przerzuty do odbyt-
nicy oraz straszliwa biegunka. W rezultacie nie mógł mieć dzieci. A cały czas harował 
przy odmulaniu jeziora, półzanurzony w wodzie. 

Pod koniec 1941 r. szczęśliwie przeszedł selekcję i dostał nową funkcję: sani-
tariusza w szpitalu. Był świadkiem pseudomedycznych eksperymentów: zamrażania 
więźniów, zarażania ich malarią, zakażania krwi, testowania na nich nowych, niebez-
piecznych środków chemicznych. Doktor Sigmund Rascher z SS i profesor Claus 
Schilling jako królików doświadczalnych używali polskich księży katolickich i jeńców 
sowieckich.

Wiosną 1943 r. Stach Garstka został ponownie przeniesiony. Znalazł się 
w obozie Flossenburg, gdzie pracował również jako sanitariusz. Warunki były takie 
same, jak w innych obozach: bicie, choroby, śmierć. We Flossenburgu był świadkiem, 
jak lekarz cywilny doktor Heinrich Schmitz wyrzucał ze szpitala chorych na gruźlicę 
jako rzekomych symulantów, skazując ich tym samym na powolną śmierć. Tych, którzy 
nie byli w stanie zwlec się z prycz, doktor Schmitz zabił zastrzykami. Operował też pa-
cjentów-więźniów bez odpowiednich zabezpieczeń; stawiał złe diagnozy. Ludzie marli 
jak muchy pod jego „kuratelą”. Później Stach Garstka zeznawał przeciw Schmitzowi 
w sądzie amerykańskim. Ale w międzyczasie posłano go do podobozu w Leitmeritz 
jako lekarza. Tam znalazł się pod jurysdykcją Wehrmachtu i przeżył wojnę. Gdy tereny 
te zajęli Sowieci w maju 1945 r. szybko uciekł do amerykańskiej strefy okupacyjnej. 
Powiązał przerwane wojną nici życia. 

W 1947 r. Stach Garstka ukończył studia medyczne w Erlangen. Uzyskał również 
doktorat z medycyny. W tym samym roku ożenił się z doktor Martą z domu Alszibaja, 
wychowaną w Polsce Gruzinką. W 1919 r. jej ojciec, doktor Gregori Alszibaja (1880–1956), 
został pierwszym posłem niepodległej Gruzji w Azerbejdżanie. Tam pomógł ewakuować 
się do Polski znajdującemu się w bolszewickich opałach polskiemu „białemu” legionowi 
kaukaskiemu, dowodzonemu przez płk. Gobuczewskiego. Za swoje czyny Polska odzna-
czyła gruzińskiego ambasadora Krzyżem Zasługi, a Francja Legią Honorową. Po zdoby-
ciu Azerbejdżanu przez bolszewików doktor Alszibaja został oddelegowany do Berlina 
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jako poseł gruziński. Znał Niemcy, wcześniej w ich stolicy kończył studia i pracował do 
1912 r., kiedy to powrócił do domu.

Po zdobyciu Gruzji przez Sowietów doktor Alszibaja prowadził jeszcze przez 
jakiś czas działalność dyplomatyczną. Jednak w 1926 r. zdecydował się przenieść do 
Polski. Zadecydowała o tym nie tylko życzliwość piłsudczyków do tzw. ruchu pro-
metejskiego – podbitych przez Sowietów narodów, ale również dawne znajomości. 
Uratowany na Kaukazie płk Gobuczewski dostał nominację na dowódcę pułku Kor-
pusu Ochrony Pogranicza (KOP) w Grodnie. Zaproponował więc doktorowi Alszibaji 
stanowisko ordynatora szpitala garnizonowego w Grodnie.

Tam wychowała się Marta Alszibaja (Garstkowa). Wraz z bratem i trzema 
siostrami byli całkowicie zakochani w Polsce i jej kulturze. Życie ich w II RP jawi się 
jako idylla. Jedyny zgrzyt to śmierć narzeczonego Marty, Gruzina, który w 1937 r. jako 
ofi cer wywiadu wślizgnął się do Gruzji i został ujęty przez NKWD. A potem wybuchła 
wojna. Alszibajowie znaleźli się pod niemiecką okupacją. Zostawiono ich we względ-
nym spokoju. W 1944 r. rodzina Alszibaja uciekła z Polski przed wkroczeniem Sowie-
tów. Marta ukończyła studia w Niemczech, tam poznała doktora Stacha.

Dwa lata po ślubie wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Tu – oprócz pracy 
zawodowej – oboje poświęcili się też społecznikostwu. Brali udział w wielu cennych ini-
cjatywach, łącznie z poparciem dla rządu RP, opozycji antykomunistycznej w kraju czy 
„Solidarności”. Hojnie łożyli na kulturę. Najwięcej zyskał na tym uniwersytet w Notre 
Dame, gdzie doktorostwo Garstkowie sponsorowali polski program. Wszystko robili 
razem. Doktor Stach bez doktor Marty nie działał. Stale mi o niej opowiadał.

Gdy piszę te słowa, doktor Marta umiera. Oprócz Alzheimera ma również 
raka krwi. Oboje zostawili luźne notatki, jakieś papiery. Niestety nie spisali pamięt-
ników. Ale zostawili przykazanie, abym pisał i opowiadał o dziejach Polski, o jej kul-
turze. „Bo jak nie zrobimy tego my, to zrobią to za nas inni i zrobią niedobrze”, jak 
mawiał doktor Stach.

Przypisy:

1 Dr Stanley Garstka, w: Richard C. Lukas, ed., Forgotten Survivors: Polish Christians Remember the 
Nazi Occupation (Lawrence, KS: University Press of Kansas, 2004), s. 26.
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     Generał Michał Gutowski

Iwo Cyprian Pogonowski

 Generał Michał Gutowski 
23 sierpnia 2006 odszedł Generał Brygady Michał Gutowski. Urodzony 

13 września 1910 roku, był ofi cerem 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla 
Bolesława Chrobrego. Był to wyjątkowo udany człowiek, dla wielu miłośników bo-
haterskich tradycji polskiej kawalerii był legendą i jednocześnie ważnym świadkiem 
historii. Miał osobowość dowódcy, na którym żołnierze mogli polegać i który swoim 
zachowaniem wzbudzał ich zaufanie. 

Generał Gutowski jako młody ofi cer i wyjątko utalenowany jeżdziec repre-
zentował Polskę na olimpiadzie w 1936 roku w Berlinie. Dwa lata wcześniej w 1934 r. 
uczestniczył w innch ofi cjalnych zawodach w Niemczech, o czym wspominał: 

na zaproszenie niemieckich władz wojskowych polska ekipa jeździec-
ka miała wziąć udział w zawodach w Aachen. Wyznaczono także 
i mnie...Pod koniec tych zawodów szef ekipy (a zarazem mój dowódca 
z 17 Pułku) – pułkownik Pragłowski przekazał naszej ekipie zaprosze-
nie na kolację w wąskim gronie, na terenie samych zawodów. Było ok. 
25–30 osób – ekipa niemiecka, 2 mundurowych generałów... Obiad wy-
dał gen. von Fritsch – szef sztabu armii, a jednocześnie – szef zawodów 
w Aachen. ...W pewnym momencie gen. von Fritsch zadzwonił w kieli-
szek i wzniósł toast za „Polską Armię, która – wierzy [on] że w krótkim 
czasie – ramię w ramię z (Niemcami) pójdzie przeciwko wspólnemu 
wrogowi [ZSRS]”...po obiedzie dręczony ciekawością zapytałem płk. 
Prągowskiego, czy aby się nie pomyliłem co do treści tego przemówie-
nia. Potwierdził, że toast ten miał taką treść... dobrze zapamiętałem ten 
niecodzienny toast. 

Toast gen. von Fritsch’a był przykladem tego, jak generalicja niemiecka, 
nauczona klęską w pierwszej wojnie światowej, była przekonana, że wtedy zabrakło 
jej żołnierza na podbój i skolonizowanie Rosji. W następnej wojnie Niemcy chcieli 
mieć po swojej stronie Japończyków, Polaków i innych, żeby szybko pokonać Sowiety 
osłabione czystką w Armii Czerwonej i zdobyć kontrolę nad polami ropy naftowej na 
Kaukazie i na Bliskim Wschodzie.

Polacy uważali, że zarówno sojusz z Hitlerem, jak i sojusz ze Stalinem, 
oznaczałby utratę niepodległości Polski i 25 stycznia, 1939 roku, odmówili Hitlerowi 
przystąpienia do Paktu Antykominternowskiego. W tamtym czasie Japonia toczyła już 
krwawe boje z Sowietami na granicy Mandżurii. Kiedy 22 sierpnia 1939 r. został podpi-
sany pakt o nieagresji między Mołotowem i Ribbentropem, Japonia oprotestowała ten 
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pakt w Berlinie, jako zdradę paktu Niemiec z Japonią. Stało się to w czasie bitwy pod 
Chałchin-Goł, gdzie zginęło około 20 tys. Japończków. Zawieszenie broni japońsko-
sowieckie zostało podpisane 15 wrześ nia, 1939, weszło ono w życie 16-go i następnego 
dnia Sowiety zaatakowały Polskę. 

W czasie kampanii wrześniowej na rozkaz gen. Romana Abra hama, w rejonie 
Uniejowa rotmistrz Michał Gutowski zaatakował swoim szwadronem Niemców usado-
wionych na drewnianym moście o długości około 400 m. Niemiecki oddział zaporowy 
na motocyklach był uzbrojony w karabiny maszynowe i moździerze. Wystraszeni 
kawaleryjską szarżą po moście Niemcy ustąpili pola. Później były walki o Walewice. 
Zmagania te to również chlubna karta 17 Puł ku Ułanów, a część chwały pułku spływa 
na rtm. Gutowskiego i jego szwadron. Min. Dowodził on grupą ułanów wraz z którymi 
zniszczył granatami dwa gniazda niemieckich karabinów maszynowych. W czasie walk 
o Walewice poległo 87 Niemców, a 100 wzięto do nie woli. Niestety, dotkliwe straty po-
niósł także szwa dron rtm. Gutowskiego. W czasie trwających 7 go dzin walk o Walewice 
łączne straty 17 Pułku Uła nów były duże: 6 ofi cerów, 58 podofi cerów i uła nów. Wśród 
rannych znalazł się także rtm. Gutowski. Polskie oddziały zdobyły wówczas wiele cen-
nego uzbrojenia i środków transportu. Rannemu rtm. Gutowskiemu osobiście dzięko-
wał osobiście gen. Roman Abraham: „Dzięki Pana akcji mamy to piękne zwycięstwo.” 

Po kłęsce w kampanii wrześniowej Gutowski wrócił do Wielkopolski i działał 
w podziemnej organizacji gen. Karaszewicza-Tokarzeskiego. Cudem uniknął śmierci. 
Od grudnia 1939 do marca 1940 roku działał w Warszawie w podziemnej organizacji 
Muszketerowie, poczem jako kurier dotarł przez Słowację do Francji. Po ewakułacji do 
Wielkiej Brytanii znalazł się w Szkocji w formowanej tam 1 Dywizji Pancernej pod 
dowództwem gen. Stanisława Maczka. Brał udział w walkach w Normandi, w wyzwa-
laniu Francji i Holandi. 

Miałem także ciekawe zdarzenie pod koniec wojny, które miało 
związek z wydarzeniami z 1934 r. Mianowicie w 1944 r. w bitwie nor-
mandzkiej, która toczyła się przez dwa tygodnie we dnie i w nocy, jako 
ofi cer 10 Pułku Strzelców Konnych (w składzie 1 Dywizji Pancernej 
gen. Maczka) wziąłem do niewoli generała niemieckiego Efelda (do-
wódcę korpusu). Był bardzo silny ostrzał – działa były rozpalone, że 
aż parzyły. Tenże Generał stwierdził, że na razie on jest moim jeńcem, 
ale jeszcze wszystko może się zmienić. Wówczas odrzekłem, że dla 
niego wojna już się skończyła, gdyż będzie jechał ze mną w moim 
czołgu i jakby Niemcy chcieli go zdobyć to zginiemy razem ,,bo my 
się nie poddajemy”. Wtedy Niemiec mi zasalutował, a na moje pytanie 
– po co Niemcom była ta wojna: w czym Polska wam przeszkadzała 
– stwierdził, że w latach 30-stych Polska miała jedną alternatywę: albo 
pójść z Niemcami na Rosję, która była naszym wrogiem, albo zostać 
zniszczoną (i tak się stało). Polska leżała na drodze do Rosji.
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     Generał Michał Gutowski

 Czego generał Efeld nie powiedział, to to że walcząc w obronie swojej niepod-
ległości Polska wykoleiła strategię Hitlera, ataku na Rosję ze wschodu i zachodu, oraz 
pozbawiła go połowy wojsk, na które liczył. Odmowa Polaków doprowadziła Hitlera 
do zdrady Japonii i straty udziału wojsk japońskich w walce przeciwko Rosji.

Po zdradzie Polski przez Churchilla i Roosevelta Michał Gutowski do opa-
nowanej przez komunistów Polski nie wrócił. Po za kończeniu działań wojennych 
kierował dużym garnizonem w strefi e brytyjskiej, podlegały mu też dwa pułki brytyj-
skie. W 1947 r. wyjechał do Kanady, gdzie osiedlił się na stałe. Wrócił do ulubionych 
koni. Ówczesny poziom sportowy jeździectwa kanadyjskiego był stosunko wo słaby, 
dlatego też podjął się pracy trenera kadry ofi  cerskiej armii kanadyjskiej – jak mówił: 
„po prostu jako trener zarabiający na życie...” Jego praca nie poszła na marne, gdyż 
reprezentacja jeździecka Kanady zdobyła na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku 
w 1968 r. złoty medal. 

Za zasługi bojowe Michał Gutowski był odznaczony Orderem Wojennym 
Virtuti Militarii kl. IV i V, pieciokrotnie Krzyżem Walecznych, a także amerykańskim 
Legion of Merit i francuskim Croix de Guerre z palmą. Został on również odznaczony 
najwyższym francuskim odznaczenim Legion d’Honneur oraz Komandorią Orderu 
Polonia Restituta z Gwiazdą. 
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     Mit zacofanego Kościoła

pawpolusa@yahoo.com Paweł Piotr Styrna

 Mit zacofanego Kościoła 
  Thomas E. Woods, Jr.: How the Catholic Church Built Western Civilization
 (Regnery Publishing, Inc., 2005) 

Roman Dmowski napisał niegdyś, iż „katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, 
zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej 
istotę”, co można z łatwością rozciągnąć na całą cywilizację łacińską dodając, iż Kościół 
katolicki był także wielkim budowniczym tejże cywilizacji, jej pojęć i osiągnięć. Takie jest 
też główne przesłanie jednej z najnowszych książek prof. Tomasza E. Woodsa Juniora 
o mówiącym sam za siebie tytule – „Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację”. 
Autor, jako nawrócony z protestantyzmu tradycyjny katolik, obala po kolei wszystkie te 
mity, półprawdy, zmowy milczenia i zwykłe propagandowe kłamstwa, które obrosły wokół 
dziejów Kościoła katolickiego i przypinały mu etykietki zacofania i ciemnoty. 

Woods rozpoczyna od przypomnienia, że to właśnie Kościół wyeliminował walki 
gladiatorów i dzieciobójstwo jeszcze za czasów rzymskich i przechował naukę oraz cywi-
lizację łacińską, chrześcijańsko-klasyczną i pomógł im przetrzymać najazdy germańskich 
barbarzyńców na ziemie Cesarstwa Rzymskiego i tzw. „wieki ciemne” trwające od wieku 
V do IX – od upadku Rzymu aż po tzw. renesans karoliński. Trzeba wszak pamiętać, że 
pogański Rzym chylił się ku upadkowi jeszcze przed tzw. Wędrówkami Ludów poprzez 
działanie wpływów orientalnych, wysokich podatków i obyczajowego libertynizmu, a na-
jazdy Hunów i Germanów były już tylko gwoździami do trumny Imperium Romanum. 
Przejście na chrześcijaństwo w wieku IV nie mogło zmienić już wiele, bowiem Rzym był 
już tak osłabiony, że zachodnie imperium stało się łatwym łupem dla plemion germańskich. 
Ważne jest jednak to, iż to Kościół, niosąc chrzest i ucząc rzymskiego stylu życia, uczynił 
z pogańsko-germańskich wodzów i ich plemion chrześcijańskich monarchów i chrześci-
jański – lud boży. Powstające w postrzymskiej Europie zachodniej klasztory stały się też 
oazami nauki i kultury w niezbyt uczonych czasach, z których powoli znów zaczęła pro-
mieniować oświata. W tychże klasztorach mnisi przechowywali, studiowali i przepisywali 
prace greckich i rzymskich autorów, co przyczyniło się przede wszystkim do uratowania 
tych drogocennych dzieł i kulturowego i intelektualnego odrodzenia, znanego jako karo-
liński renesans, za panowania Karola Wielkiego. Głównym motorem tegoż IX-wiecznego 
renesansu był Kościół, a najsłynniejszym dorobkiem pismo z literami małymi, dużymi 
i pauzami, którego używamy do dziś. 

Podczas „wieków ciemnych” to właśnie zakonnicy ocalili i unowocześnili rolnic-
two, zwiększając plony i wynieśli je na coraz to wyższy poziom drenując mokradła, kar-
czując gęste puszcze, wprowadzając pszczelarstwo, piwowarstwo, winnice, sadownictwo, 
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produkcję sera w Parmie, handel zbożowy w Szwecji, łowienie łososi w Irlandii itd. Mało 
kto wie też o tym, iż odkrywcą szampana był XVII-wieczny zakonnik francuski: benedyk-
tyn Dom Perignon.

Jak wspomina autor, Kościół stworzył i rozwinął także nowoczesny system uniwer-
sytecki z jego katedrami, stopniami i metodami naukowymi oraz podziałem na studia dy-
plomowe i podyplomowe. Tak słynne dziś wszechnice jak uniwersytet paryski, Oxford czy 
Cambridge, nie mówiąc już o uniwersytetach niemieckich czy włoskich, zaczęły rozwijać 
się na podstawie istniejących szkół przykatedralnych już w drugiej połowie XII w. a powsta-
ły w XIV w. polski Uniwersytet Jagielloński jest też produktem „ciemnego” średniowiecza. 

Amerykański naukowiec zwraca też uwagę czytelników na fakt, iż „prawdziwa rola 
Kościoła w rozwoju nowoczesnej nauki pozostaje jedną z najlepiej pilnowanych tajemnic 
historii nowożytnej”. Antykatolicka legenda głosi jakoby Kościół hamował i krępował 
jakikolwiek rozwój nauki poza teologią i był wiecznym wrogiem dociekliwości intelektu-
alnej. Prawda jest jednak taka, iż Kościół nie tylko przechowywał i przepisywał stare, grec-
ko-rzymskie rękopisy, ale także uczestniczył we wszystkich dziedzinach nauki, wspierał 
rozwój nauk moralnie i fi nansowo, a duchowni katoliccy często byli nie tylko wielkimi 
naukowcami, ale także pionierami nauk przyrodniczych i nie tylko. Wystarczy tutaj wymie-
nić kilka nazwisk: Teodoryka z Chartres (fi lozof, w. XII), słynnego XIII-wiecznego Tomasza 
z Akwinu, Jana Buridana (profesora Sorbony, fi lozofa, ojca tzw. rewolucji kopernikańskiej, 
XIV w.), osławionego Mikołaja Kopernika, „ojca geologii” i pioniera anatomii, Duńczyka 
nawróconego z luteranizmu, Mikołaja Steno (w. XVII) oraz XVIII-wiecznego jezuitę, Chor-
wata Rogera Boškoviča – astronoma, fi lozofa, poetę, dyplomatę i matematyka nazywanego 
„największym geniuszem Jugosławii”. Woods opisuje też kontrowersje i mity otaczające 
sprawę Galileusza, którego wcale nie „prześladowano” za intelektualną dociekliwość czy 
szerzenie teorii Kopernika (którą aprobował sam Papież), ale za wkraczanie w dziedzinę 
teologii i uparte twierdzenie jakoby teoria kopernikańska była jedyną. 

Jednym z głównych powodów, dla których właśnie Kościół katolicki przyczynił 
się do rozwoju nauk było katolickie przekonanie, iż Bóg zachowuje się w sposób racjo-
nalny i przewidywalny przy czym inne kultury i religie są przekonane o obecności duszy 
w drzewach, kamieniach i rzekach a muzułmanie uważają, że Allah jest nieprzewidywalny 
i zachowuje się wedle kaprysu. Dlatego też zbudowana i wychowana przez Kościół katolicki 
(nawet jeżeli później po części sprotestantyzowana i zateizowana) Europa, a nie Dar-al-Is-
lam, Chiny czy Indie stała się ostatecznie światowym centrum technologii i nauki. 

Równocześnie Woods udowadnia, wbrew tezom „racjonalistycznych” piewców 
„oś wie cenia”, iż Kościół uważał rozum i racjonalne jego wykorzystywanie za dane od Boga 
cechy człowieczeństwa. Jak pisał żyjący na przełomie w. X i XI Gerbert z Aurillac, później-
szy Papież Sylwester II: „człowiek sprawiedliwy żyje wiarą”, ale „dobrze jest, gdy połączy 
naukę ze swą wiarą”, a ci, którzy wiedzy nie mają „zwą się głupcami”.

Kolejnym przemilczanym osiągnięciem Kościoła jest też stworzenie nowoczesne-
go prawa, w przeciwieństwie do germańskiego prawa zwyczajowego, chodzenia po gorących 
węglach itd., opartego na dawnym prawie rzymskim i kościelnym prawie kanonicznym. 
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     Mit zacofanego Kościoła

Prawo międzynarodowe, próbujące uregulować i w jakiś sposób ucywilizować stosunki 
między państwami i narodami jest także dziełem Kościoła i XVI-wiecznego hiszpańskiego 
duchowieństwa występującego w obronie praw Indian. Kto zna prace Konecznego przypo-
mni sobie też, że to rektor UJ, Paweł Włodkowic, już na początku XV w. lansował zasadę, 
według której ziemia należąca nawet do pogan jest ich własnością i nie wolno tych pogan 
nawracać siłą.

Zbyt często zapomina się też o tym, że promująca wolność gospodarczą ekonomia 
wolnorynkowa jest tak naprawdę ekonomią katolicką, której główne zręby sformułowali już 
średniowieczni myśliciele katoliccy i Scholastycy. „Ojcostwo” teoriom wolnorynkowym 
przypisuje się przeważnie XVIII-wiecznemu szkockiemu deiście Adamowi Smith’owi cho-
ciaż Józef Schumpeter pisał w 1954 r. o katolickich scholastykach XV i XVI w.: „to właśnie 
oni, ze wszystkich grup, są najbliżsi byciu ‘założycielami’ ekonomii naukowej”. Podobnego 
zdania byli też tacy ekonomiści jak Marjorie Grice-Hutchinson, Rajmund de Roover i Alek-
sander Chafuen, a Murray Rothbard nazwał nawet Szkołę Austriacką kulminacją myśli 
scholastyków. Jeszcze w wieku XIV katoliccy myśliciele francuscy, Jan Buridan i Mikołaj 
Oresme, wyłożyli główne fundamenty nowoczesnej teorii pieniężnej, obaj sprzeciwiali się 
też psuciu pieniądza przez państwową politykę infl acyjną, bowiem, jak argumentowali, 
polityka taka wzbogaca państwo kosztem poddanych, winduje ceny i destabilizuje handel. 
Kopernik podobnie zresztą twierdził, iż zły pieniądz zawsze wypiera lepszy (niesłusznie 
nazywa się to „teorią Greshama”). Hiszpański teolog-scholastyk Marcin de Azpilcueta 
(1493–1586) zwrócił uwagę na fakt, iż gdy w obiegu jest mało pieniędzy, to i towary i ro-
bocizna kosztują mniej – podczas gdy np. w zalewanej złotem z Nowego Świata ówczesnej 
Hiszpanii panuje drożyzna. Włoski kardynał Tomasz Gajetan (1468–1534), znany głównie 
ze swych polemik-debat z Lutrem, jest z kolei wynalazcą tzw. teorii oczekiwań. Inne wielkie 
umysły Kościoła, jak np. Franciszkanin Piotr de Jean Olivi (XIII w.), jezuita kard. Jan de 
Lugo, XVI-wieczny scholastyk Ludwik Saravia de la Calle i Jezuita Ludwik de Molina, już 
wtedy, przed Adamem Smithem, pisali, że to podaż, popyt i wartość, którą przyznają dane-
mu towarowi konsumenci, a nie robocizna włożona w wyprodukowanie towaru, decydują 
o jego cenie. 

Feministki z kolei zapominają, lub nie chcą pamiętać, o fakcie, że to właśnie chrze-
ścijaństwo i Kościół dały kobietom równouprawnienie, bezkompromisowo domagając 
się monogamii dożywotniej. Zresztą są i takie feministki, które w przypływie szczerości 
przyznają półgębkiem, iż np. pornografi a niszczy godność kobiety i czyni z niej jedynie 
przedmiot pożądania seksualnego, a więc jednak przyznają rację Kościołowi pod tym aku-
rat względem. Jak pisze Woods, gdy chrześcijaństwo rozwijało się jeszcze za pogańskiego 
Imperium Romanum, Rzymianie często wyśmiewali się z chrześcijaństwa jako „religii 
kobiet”, ponieważ kobiety ciągnęły właśnie ku chrześcijaństwu jako dającemu im god-
ność i równouprawnienie. Sytuacja nie zmieniła się wiele przez dalsze półtora tysiąca lat, 
bowiem w XIX-wiecznej Francji obawiano się dać prawo głosu kobietom właśnie dlatego, 
iż demoliberałowie i „laiccy” republikanie obawiali się, że kobiety zagłosują en masse na 
prawicę katolicką. 
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Na koniec autor nawołuje też by „ogłosić swą niepodległość” od libertyńskiego 
systemu pseudowartości, bowiem od tego właśnie zależy, czy jest się tylko zwierzęciem, 
żyjącym jedynie dla zaspokajania swych najbardziej podstawowych potrzeb i natychmia-
stowej gratyfi kacji, czy też człowiekiem potrzebującym czegoś więcej, czegoś na wyższym 
poziomie. Wszystko o czym pisze i przypomina Woods może być czymś znanym i oczywi-
stym dla czytelników katolickich i konserwatywnych, lecz dla większości są to fakty raczej 
nowe. Tłumaczą one jednak, dlaczego wszelkiej maści lewaccy barbarzyńcy szturmy na 
cywilizację łacińską zaczynają od ataków na Kościół i katolicyzm właśnie. 

www.iwp.edu Marek Jan Chodakiewicz

 Wysterylizowane biurko Hitlera1

  David Irving, Hitler’s War and the War Path 
  (London: Focal Point Publication, 2002) 

Filolog Luciano Canfora z uniwersytetu w Bari napisał ostatnio książkę 
o historii „demokracji” (po włosku: Democrazia: Storia Di Un’Ideologia; po angielsku: 
Democracy in Europe: A History). Odniósł się w niej życzliwie do komunizmu. „Zapomniał” 
wspomnieć o gułagu. Natomiast cyklicznie irytował się na bezczelnych Polaków, którzy 
– czy to sprawą Katynia, czy to już „Solidarnością” bądź papieskim pontyfi katem – popi-
sywali się żenującym ekstremizmem i przeszkadzali w poprawnych stosunkach zachodnio-
sowieckich. Mimo tego Democrazia przetłumaczono na francuski, angielski i niemiecki, 
a usłużni współideowcy potraktowali ją z życzliwością. Zgrzyt nastąpił w momencie, gdy 
przerażony nagą apologetyką Stalina niemiecki wydawca odmówił publikacji gotowego 
już tłumaczenia. Profesor Canfora natychmiast podniósł wrzawę, oskarżając wydawcę 
o cenzurę. Autor otoczony takim nimbem męczennictwa może liczyć nie tylko na poparcie 
innych fi lostalinistów, ale również sympatię przeciętnego, liberalnego inteligenta. Czekają 
go zapewne wawrzyny w uniwersytetach oraz kontrakty książkowe i stypendia naukowe. 
Słowem: Canfora może być spokojny o swoją sławę i przyszłość. Przecież padł ofi arą prze-
śladowań przez nietolerancyjnych.

Tymczasem inny intelektualista zachodni doświadczył stokroć gorszych rzeczy. 
Jak sam wspomina, deportowano go z kilku krajów – od Austrii przez Kanadę do Australii, 
aresztowano kilkanaście razy, zrujnowano fi nansowo procesami. Napadnięto go i pobito 
kilkakrotnie; zaszczuto jego rodzinę. Zdemolowano mu dom, a „nieznani sprawcy” spalili 
drukarnię jego wydawcy. Intelektualista ten skarży się, że nagminnie wydawcy go cenzu-
rują, odmawia mu się prawa do polemiki, a ostatnio nawet ma kłopoty, aby opublikować 
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swoje książki poza internetem.2 Jednak nie słychać jakoś chóru poparcia dla tego badacza. 
Nie może on liczyć na sympatię opinii publicznej. Mimo, że od Canfory i innych nie różni 
go wiele, intelektualista ten wybrał złego socjalistę do wybielania. David Irving, bo o niego 
tu chodzi, jest fi lohitlerowcem. Historyk ten opublikował niezwykłą biografi ę przywódcy 
III Rzeszy od chwili zdobycia władzy do śmierci. Irving podkreśla, że praca pisana jest „zza 
biurka” Adolfa Hitlera, z jego optyką.

   Wiosna dla Hitlera
Der Führer wyłaniający się spod pióra Irvinga to „enigma.”3 To skomplikowana 

postać łącząca w schorowanym organizmie nadludzką wielkość z przyziemnością i ma-
łostkowością. Z jednej strony Hitler to błyskotliwy taktyk polityczny, natchniony wizjoner 
geopolityczny i genialny wręcz strateg wojskowy, któremu do pięt nie dorastają niemieccy 
generałowie. Cenił jednak rycerskość i odwagę, zarówno wśród swych podwładnych, jak 
i wrogów. Cenił też Wielką Brytanię i chciał podzielić się władzą nad światem z Anglika-
mi, którzy jego oferty stale odrzucali przez perfi dnego Churchilla. Dyktator nie był bez-
względnym przywódcą. Kochał Niemców i oszczędzał wojsko i cywilów na każdym kroku. 
Jednocześnie Hitler to dyktator coraz bardziej izolowany i izolujący się od rzeczywistości 
w swoich bunkrach; wódz III Rzeszy, którego z czasem mało kto słuchał; czołowy narodo-
wy socjalista, który nie miał dobrej orientacji w wielu bieżących sprawach, a szczególnie nie 
wiedział prawie nic o eksterminacji ludności żydowskiej; dowiadywał się o tym i innych 
kontrowersyjnych sprawach po czasie; w rzeczywistości nie miał na nie za dużo wpływu, 
a już nigdy przecież nie zaplanował „Ostatecznego Rozwiązania”. Nawet jak otrzymywał 
informacje o mordach po fakcie, to ignorował je, właściwie „nie chciał wiedzieć.”4 Tak, 
czasami zgadzał się na deportacje Żydów, ale to było dla ich własnego dobra. Chodziło 
przecież o uchronienie ich od „epidemii.”5 Co więcej, jego antysemityzm to była głównie 
populistyczna poza, retoryka przydatna w okresie demokratycznej walki o władze, następ-
nie porzucona. To jedna twarz Hitlera.

Z drugiej strony Irving kreśli Hitlera jako prywatnego, zwykłego człowieka, chociaż 
wewnętrznie, uczuciowo raczej enigmatycznego. Chorobliwie strzegł swojej prywatności. 
Był bardzo dyskretny w sferze intymnej. Poza tym Hitler to taki normalny, przeciętny pan 
w średnim wieku. Właściwie co wieczór zapraszał swoich totumfackich, a w tym i sekretarki 
na pogaduszki, które ciągną się do białego ranka. Herbatka, ciasteczka, anegdotki. Czasami 
towarzystwo urozmaicało sobie czas oglądaniem fi lmów. Hitler potrafi ł być miły i sym-
patyczny. Wraz z pogarszaniem się sytuacji coraz częściej wpadał w furię, nie pozwalał na 
wyrażanie przeciwnych poglądów. 

Der Führer w tym wcieleniu jawi się jako hipochondryk, niemal codziennie szpry-
cowany narkotycznymi koktajlami przez swego osobistego lekarza-szarlatana; właściwie 
bezzębny pacjent cierpiący na stale natężającą się chorobę Parkinsona, polityk działający 
pod presją widma własnej nadchodzącej przedwcześnie śmierci, człowiek cierpiący na bez-
senność. A jednocześnie jego choroby miały wpływ na jego polityczne i militarne decyzje. 
Hitler rozumiał, że ma niewiele czasu i dlatego śpieszył się, aby przed śmiercią osiągnąć 

  Wysterylizowane biurko Hitlera
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wielkie rzeczy dla Tysiącletniej Rzeszy. Niemiecki dyktator był wierny swojej ideologii i ce-
lom, a oportunistyczny w sprawach taktyki.

Irving namalował swój apologetyczny portret Hitlera w oparciu o wieloletnie, pra-
cowite badania w kilkudziesięciu archiwach i zbiorach prywatnych na całym świecie. Jako 
model intelektualny apologetyki posłużył mu, pozornie paradoksalnie, moralnie relatywny 
paradygmat rewizjonistów sowietologicznych.

  Rewizjonizm sowietologiczny
Dlatego też – mimo że David Irving wybrał jako przedmiot swej apologii socjalistę 

narodowego, a nie międzynarodowego – pod pewnymi kluczowymi względami badacz ten 
nie różni się zbyt wiele od Canfory i całej rzeszy podobnych im intelektualistów.

David Irving uzyskał wykształcenie historyczne w latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych. W tym czasie dominującą szkołą metodologiczną w Wielkiej Brytanii i świecie 
anglosaskim przywodził E.H. Carr. Naukowiec ten twierdził – trochę upraszczając – że 
historia jest tylko kwestią interpretacji i każda interpretacja jest równie dobra, jak każda 
inna.6

Moralny relatywizm na intelektualnym szczycie pomógł znacznie rewolucji kul-
turowej lat sześćdziesiątych. W tym czasie – w pogoni za socjalizmem i rewolucją – wielu 
naukowców odrzuciło model totalitarny państw komunistycznych. Zabiegł ten dotyczył 
rozumienia przede wszystkim Związku Sowieckiego. Irving postanowił zastosować ten 
sam manewr w stosunku do III Rzeszy.

I tak profesor Moshe Lewin twierdził, że Lenin był dobry, a tylko Stalin zły.7 Po-
dobnie, w bardziej zniuansowany sposób, Irving uważa, że Hitlera niesłusznie demonizuje 
się, bowiem tak naprawdę odpowiedzialnym za najgorsze zbrodnie był Heydrich, a może 
nawet Himmler.8 Theodore H. Von Laue podkreśla, że Lenin i Stalin byli potrzebni, aby 
zmodernizować Rosję.9 Hitler przecież również wprowadził kurs reformatorski w gospo-
darce – podkreśla Irving. Isaack Deutscher podnosił, że Trocki byłby najlepszym kandyda-
tem na następcę Lenina, ze względu na swój rewolucyjny dynamizm, antybiurokratyzm, 
oraz międzynarodowe nastawienie.10 Irving zastanawia się, czy Ernest Röhm ze skrajnego 
skrzydła NSDAP nie miał racji, gdy chciał natychmiast doprowadzić narodową rewolucję 
do jej radykalnej konkluzji. Stephen Cohen argumentuje, że w latach dwudziestych głów-
nym ideologiem systemu sowieckiego był Bukharin, którego program częściowo przejął 
i wypaczył Stalin.11 Irving twierdzi, że głównym ideologiem narodowego socjalizmu nie 
był Hitler, a Goebbels. Der Führer jakby bezwiednie godził się na podążanie wytyczanym 
przez swego ministra propagandy kierunkiem. Sheila Fitzpatrick argumentuje, że Stalin 
właściwie przestał być rewolucjonistą niedługo po dojściu do władzy.12 Podobnie myśli 
Irving o Hitlerze.

Naukowcy tacy jak J. Arch Getty przyjęli podejście socjologiczne; to rzekomo nie 
Stalin był winny za terror, a działające oddolnie i spontanicznie legiony „małych Stalinów,” 
czyli sowieckich biurokratów oraz zindoktrynowanych fanatyków, którzy wykazywali dużo 
większą inicjatywę niż ich przywódca.13 Stalin był odizolowany na Kremlu. Nie można go 
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przecież winić za wszystko, co się działo w Związku Sowieckim. Przecież to niemożliwe, 
że jeden człowiek mógł wszystko kontrolować. Podobnie David Irving upiera się, że nie Hi-
tler był odpowiedzialny za zbrodnie, a tylko jego SS-mani, czyli ideologiczni ekstremiści, 
którzy nadinterpretowali przemówienia swego wodza. Hitler rzekomo właściwie niewiele 
wiedział i niewiele kontrolował, był izolowany w swoim bunkrze. 

No i naturalnie istnieje cała szkoła naukowców, a w tym wszyscy powyżej wy-
mienieni i wielu innych, którzy nagminnie pomniejszali czy wręcz przemilczali zbrodnie 
komunistyczne. Moshe Lewin na przykład twierdził, że chłopi właściwie sami chcieli 
kolektywizacji.14 J. Arch Getty szacował, że w Związku Sowieckim zginęło może kilkaset 
tysięcy ludzi; a inny sowietolog, Jerry F. Hough, obniżył poprzeczkę ofi ar do „dziesiątków 
tysięcy.”15

Jednym słowem sowietologia zachodnia to do dużego stopnia apologia masowych 
morderców i ich zbrodni. David Irving przeniósł model sowietologicznego rewizjonizmu 
na studia nad III Rzeszą. Perfekcyjnie zaadoptował ich moralny relatywizm oraz styl argu-
mentacji. 

    Eksterminacja Żydów
Jest to chyba najbardziej ewidentne w sposobie, w jaki Irving traktuje ekstermi-

nację Żydów.16 Według niego „Ostateczne Rozwiązanie” oznaczało jedynie „deportację 
wszystkich Żydów z Europy,” a nie ich mord. “The Final Solution” to znaczy “the deporta-
tion of all Jews from Europe.” Irving, s. 448. Nie przeszkadza to historykowi jednocześnie 
uparcie opierać się na opinii totumfackich Hitlera, że ten nic nie decydował w tej sprawie: 
“Hitler’s surviving adjutants, secretaries, and staff  stenographers have all testifi ed, both 
under penetrating post-war interrogation and in interviews with this author that never once 
was any extermination of either Russian or European Jews mentioned – even confi dentially 
– at his headquarters.” Irving, s. 450. Jednocześnie Irving ignoruje fakt, że Hitler – którego 
rzekomo takie sprawy powinny nie zajmować – spędzał niesamowitą ilość czasu na usta-
laniu profi lów rasowych swoich otoczenia (e.g., kierowcy, dietetyczki, którą zwolniono za 
żydowską praprababkę), oraz – generalnie – żołnierzy, decydując w wielu indywidualnych 
przypadkach o przyznaniu żołnierzom żydowskiego pochodzenia certyfi katów o „aryjsko-
ści”. Szerzej o tym zob. w Bryan Mark Rigg, Hitler’s Jewish Soldiers: The Untold Story of Nazi 
Racial Laws and Men of Jewish Descent in the German Military (Lawrence, Kansas: University 
Press of Kansas, 2002); oraz naszą recenzję tej pracy: Marek Jan Chodakiewicz, „Żydowscy 
Niemcy w wojskach Hitlera,” Arcana, nr 3 (51) (2003): s. 202–216.

 Koncepcja Holokaustu została wymyślona w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
stulecia. W rzeczywistości – twierdzi Irving – nic takiego nie miało miejsca. To prawda, że 
wielu Żydów zginęło. Ale do tragedii doszło bez wiedzy i rozkazu Hitlera.17 Nie było żadne-
go planu eksterminacyjnego, ani jednego polecenia wodza III Rzeszy, aby taką akcję zacząć. 
Po prostu Himmler i jego najbliżsi współpracownicy „deportowali na wschód” Żydów 
europejskich. Deportacja naturalnie nie miała oznaczać eksterminacji. Niestety na miejscu 
szeregowi fanatycy z SS oddolnie przeprowadzili szereg spontanicznych egzekucji. Poza tym 
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– Irving argumentuje w sposób znany w Polsce z prac Jana Tomasza Grossa18 – antysemic-
cy sąsiedzi sami wymordowali Żydów,19 wyręczając tym samym SS, które dopiero potem 
ochotniczo i oddolnie przyłączyło się do masakr. Irving twierdzi, że te oddolne działania 
„tubylców” wynikały z antykomunizmu, który wybuchł po ataku Hitlera na Stalina. 

Poza tym Żydzi ginęli na skutek epidemii w gettach bowiem – jak podaje historyk 
– nie za bardzo przestrzegali zasad higieny. Ponadto Irving sieje ziarno wątpliwości co do 
istnienia obozów zagłady. Auschwitz to właściwie zbiór przedsiębiorstw przemysłowych, 
przy których funkcjonował obóz pracy. Irving nie twierdzi wprost, że nie gazowano ludzi. 
Po prostu pomija do dużego stopnia tę sprawę. Natomiast od czasu do czasu wspomina 
awersję Hitlera do gazów bojowych oraz podaje kilka przykładów, gdzie Der Führer nie zgo-
dził się na ich zastosowanie na froncie, a nawet przeciw sowieckim partyzantom.20 

Jednym słowem Irving traktuje eksterminację Żydów w czasie II wojny światowej 
nie jako całościowy złożony proces, lecz jako serię lokalnych przypadków masakr, zwykle 
oddolnych, albo mało związanych ze sobą, albo wręcz nie mających wiele wspólnego.

To nie koniec. Otóż David Irving nie za bardzo chętnie zastanawia się ilu Żydów, 
czy polskich chrześcijan zginęło z ręki niemieckich narodowych socjalistów. Od czasu do 
czasu skapuje mu krokodyla łza nad jakimiś tam masowym mordem ludzi uznanych przez 
Hitlera za wrogów. Natomiast regularnie, szczegółowo i monotonicznie Irving podlicza, 
ilu Niemców-cywili zginęło podczas alianckich bombardowań. Stara się przekonać czytel-
nika, że bombardowania to była właściwie masowa eksterminacja. Przerażającym opisem 
spowodowanych bombami pożarów, oraz aluzjami do setek tysięcy, wręcz milionów spalo-
nych czy uduszonych z braku powietrza stara się zbudować obraz miast niemieckich jako 
obozów zagłady bezbronnych niemieckich cywili. Jest to niewypowiedziane przez Irvinga 
porównanie do prawdziwych obozów zagłady masowej w Generalnym Gubernatorstwie. 
Jasne, że badacz ten kreuje piwnice Drezna i innych miast niemieckich na komory gazowe, 
a domy na krematoria. Aluzja jest zanadto przejrzysta. I tu święci triumfy tak umiłowany 
przez lewicę relatywizm moralny.

Porównanie i przeciwstawienie sobie bombardowanych miast i obozów śmierci, 
jednocześnie pomniejszając czy wręcz przemilczając istnienie tych ostatnich to bardzo 
wyrafi nowana sztuczka moralnego relatywisty. Ale jeszcze bardziej sprytne jest twierdzenie 
Irvinga, że rzekomo Holocaustu nie było. Miały miejsce jedynie nieskoordynowane ma-
sakry ludności żydowskiej. Irving powołuje się głównie na fakt, że nie znaleziono planu 
generalnego oraz rozkazu Hitlera, aby przeprowadzić eksterminacje. Podkreśla też, że poli-
tyka III Rzeszy nie była jedną, logiczną, stałą linią dążącą do wytępienia Żydów. Przecho-
dziła rozmaite stadia i fazy. Politycy narodowo-socjalistyczni rozważali różne rozwiązania, 
a w tym deportacje na Madagaskar czy „na Wschód” a – w końcowej fazie wojny – choćby 
możliwość wymiany Żydów na ciężarówki z aliantami zachodnimi. 

Takie sprytne uszeregowanie faktów podważa, albo przynajmniej rzuca poważne 
wyzwanie obowiązującym interpretacjom w historiografi i. Szczególnie zagrożona jest 
koncepcja taka jak Lucy Dawidowicz, która pisała o „wojnie przeciw Żydom” trwającej 
bez przerwy od 1933 do 1945.21 Koncepcja ta oparta jest o tezę o stałej prawno-państwowej 
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eskalacji prześladowań, kulminującej w przeprowadzonym na komendę logicznym, syste-
matycznym, uporządkowanym i masowym mordzie Żydostwa europejskiego. Ale nawet 
pozorna logika Irvinga pada, gdy odejdziemy od modelu instytucjonalnego Holocaustu, 
preferowanego przez Dawidowicz i innych, a spróbujemy pojąć ten zbrodniczy fenomen 
jako wydarzenie rewolucyjne. 

   Holocaust i rewolucja
Otóż dynamika i logika Holocaustu, po pierwsze, odzwierciedlały powszechnie 

znany mechanizm rozkręcania się rewolucyjnego terroru. Po drugie, były kompromisem 
między nazistowską rewolucją a niemiecką pragmatyką wymuszoną priorytetami prowa-
dzenia wojny. 

Żydzi europejscy generalnie, ale również inni „podludzie” (szczególnie polskie 
elity chrześcijańskie, a potem Słowianie wschodni), padli ofi arą rewolucji narodowo-socja-
listycznej, która rozpostarła swoje skrzydła w pełni dopiero w kontekście wojny na wscho-
dzie od połowy 1941 r. Przedtem niemieccy naziści szukali możliwości wywołania rewolu-
cji, a wraz z nią kampanii eksterminacji wrogów ludu. Hamował ich jednak pragmatyzm, 
a w tym konieczność zachowania porządku na zapleczu frontu oraz potrzeba zapewnienia 
sprawnego działania gospodarki i eksploatacji przymusowej siły roboczej.

Ponieważ Hitler zdobył władzę w Niemczech głównie w sposób parlamentarny, 
jego III Rzesza powstawała relatywnie spokojnie. Kontrola nad państwem przyszła w rezul-
tacie okrągłostołowego kompromisu, a nie rewolucyjnej rzezi. Stare, znienawidzone przez 
narodowych socjalistów elity pozostawały w wielu strukturach państwowych. W większo-
ści przedsiębiorcy i arystokraci zachowali swoją własność i częściowo przywileje. Działacze 
konkurencyjnych partii socjalistycznych – komuniści i socjaldemokraci – zostali wchłonię-
ci przez Narodowo-Socjalistyczną Partię Robotników Niemieckich (NSDAP). Tzw. „bur-
żuje” i „reakcjoniści” z partii centrowych i konserwatywnych zostali dokooptowani przez 
państwo, a tylko ich nieprzejednani przywódcy zepchnięci na margines, albo – wyjątkowo 
– prześladowani. Obiecywana rewolucja narodowo-socjalistyczna ograniczona została do 
sfery prawa, instytucji i retoryki. W porównaniu ze stalinowskim terrorem w Związku 
Sowieckim, hitlerowskie represje były raczej ograniczone w latach trzydziestych. Narodo-
wo-socjalistyczna inżynieria społeczna pozostawała na poziomie marzeń i obietnic. Krę-
powały ją tradycjonalistyczne cechy społeczeństwa niemieckiego, a w tym chrześcijaństwo, 
szczególnie wytrwale bronione przez Kościół katolicki. Nazistowski radykalizm pozosta-
wał nienasycony. Misja i sen Hitlera o rewolucji nazistowskiej i Lebensraum nie mogła się 
spełnić w granicach III Rzeszy. Rewolucja żądała wojny.

Rewolucjonista Hitler traktował wojnę światową jako swoją rewolucję. Zresztą 
jako narodowy socjalista kochający Niemców wolał, aby jego rewolucja i jej terror dotknęły 
głównie obcych – podludzi, Żydów szczególnie. Przecież mógł zacząć mordować masowo 
Żydów już w chwili podboju Polski. Nie zrobił tego, bo – oprócz uwarunkowań polityki 
zagranicznej – zależało mu na porządku, a całościowa, anarchistyczna eksterminacja to 
chaos. Eksterminowano więc selektywnie – głównie polską elitę chrześcijańską, ale propor-
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cjonalnie również podobne ilości Żydów. Pierwszy wojenny powiew terroru niemieckiego 
tym sposobem likwidował potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa interesów III Rzeszy, 
oraz jednocześnie wprowadzał w życie ideologiczne założenia eksterminacyjne rewolucji 
nazistowskiej przeciw podludziom. Rewolucja jednak na tym etapie samoograniczała się, 
aby nie zagrozić porządkowi oraz gospodarczej eksploatacji podbitych ziemi.22 

W momencie ataku na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 r. metody wypróbowa-
ne w okupowanej Polsce centralnej i zachodniej przeniesiono na Kresy i dalej na wschód. 
Tym razem terror rewolucyjny zaistniał na gigantyczną (choć nie totalną) skalę – zabijano 
działaczy komunistycznych i Żydów zdefi niowanych jako „komunistów,” ale oszczędzono 
tzw. „użytecznych Żydów.”23 Od grudnia 1941 r. zaczęto stopniowo mordować również 
tych ostatnich. Mordy na wschodzie wznowiono na dużą skalę wiosną 1942. W tym czasie 
w okupowanej Polsce zachodniej i centralnej, przede wszystkim w tzw. Generalnym Gu-
bernatorstwie, zaczęto eksterminować masowo miejscową ludność żydowską. Ściągano też 
Żydów z całej Europy. 

Przez cały czas zmagano się z następującym dylematem – jak pogodzić chaos rewo-
lucyjnej anarchii z potrzebą zachowania porządku? Dlatego też (jak również ze względu na 
chęć oszczędzenia morderców z SS) po pewnym czasie praktykę masowego rozstrzeliwania 
wrogów nazistowskiej rewolucji zastąpiono zabijaniem metodą przemysłową: gazem.24 
W teorii nowoczesna organizacja masowej śmierci według paradygmatu przemysłowego 
pozwalała Hitlerowi na kontynuowanie rewolucji, jak również zachowanie porządku 
– przynajmniej do pewnego stopnia. Tym sposobem dyktator miał ciastko i jadł ciastko. 
Apetyt rósł wraz z jedzeniem. Spirala mordów nakręcała się automatycznie, wynikała za-
równo z założeń systemu, jak i logiki wojny jako rewolucji.

W absolutnych liczbach ofi ar i natężeniu rewolucyjnej furii Holocaust kulmino-
wał jesienią 1942 i jesienią 1943 r. Trwał w rewolucyjnych porywach do końca 1944 r. Jego 
dynamikę i logikę dyktował nie tylko radykalizm bezpośrednich sprawców z nazistowskiej 
policji oraz formacji pomocniczych, ale również konfl ikty z konkurencją: narodowo-so-
cjalistycznymi urzędnikami cywilnymi, którym całościowa, rewolucyjna eksterminacja 
Żydów w danym momencie nie była na rękę, bowiem przeszkadzała im w wypełnianiu ich 
obowiązków na polu eksploatacji gospodarki i siły roboczej dla celów zwycięstwa w wojnie 
totalnej. Jednak apetyt nazistowskich rewolucjonistów rósł w miarę jedzenia. Stąd natęże-
nie mordów rosło wraz z rozpędzaniem się pociągu rewolucji, z upływem czasu, z brutali-
zacją wojny. Tak przecież napędza się spirala rewolucyjnego terroru.

Tak jak w latach 1933–1939 rewolucyjny impuls Hitlera i NSDAP był spętany kom-
promisem politycznym przy przejmowaniu władzy, tak też podobnie w latach 1939–1945 
rewolucyjna żarłoczność narodowych socjalistów nie mogła się rozwinąć w pełni i natych-
miast ze względu na pragmatyczne wyzwania wojny.

Dopiero gdy spojrzymy na eksterminację Żydów jako pozornie chaotyczny feno-
men rewolucyjny (ekspropriacja, usunięcie ze społeczeństwa oraz mordy masowe) ograni-
czony potrzebami wojennymi, Holocaust może się jawić jako logiczna całość. Co z tego, 
że historycy nie znaleźli rozkazu Hitlera? Lenin też nie wydał rozkazu szczegółowego, aby 
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mordować stare elity, a w tym arystokrację i burżuazję, a bolszewicy i ich ich sojusznicy 
(nie tylko Czeka) eksterminowali masowo „białoruczkich”. Nikt im nie musiał rozkazywać 
szczegółowo czy generalnie, aby zacząć eksterminację. Wystarczyły płomienne mowy Leni-
na, pełne jadu i nienawiści do „wrogów ludu”. Odpowiedzialność Lenina za masowe mordy 
jednak nie ulega wątpliwości.

Jak Irving sam przyznaje, Hitler stale przemawiał w najbardziej ekstremalny sposób 
przeciw Żydom. Narodowy socjalizm oparty był na pogańskim, rasistowskim antysemity-
zmie. W takim kontekście specyfi czny rozkaz nie był potrzebny. Narodowo-socjalistyczni 
rewolucjoniści rozumieli podświadomie o co chodziło. Irving przyznaje, że dokładnie tak 
było, ale wyciąga z tego zadziwiający wniosek, że to jest dowód, że Hitler ani o tym nie wie-
dział, ani tego nie rozkazywał: “The extermination programme had gained a momentum of 
its own… In fact, nobody needed any orders or written authority. There could be no clearer 
proof that the former Führer-State had become a state without a Führer.” (s. 454) I dalej: 
“The killings on this scale had simply begun, without orders from the highest level. There 
were never any such orders.” (Irving, s. 457); oraz, jeśli chodzi o Holokaust, “there is hardly 
any evidence of any initiative coming from Hitler.” (Irving, s. 495). Irving co prawda przyta-
cza notatkę Himmlera z instrukcjami Hitlera z 18 grudnia 1941 r., gdzie Wódz nakazywał, 
że Żydów należy “jako partyzantów wybić” (als Partizaner auszurotten), ale nie wpływa 
to na “Prawdziwą Historię” w wydaniu tego rewizjonistycznego historyka (Irving, s. 458). 
Twierdzi, że trzeba instrukcję zrozumieć “w kontekście stale narastającej bestialskiej wojny 
partyzanckiej na froncie wschodnim.” Ale w grudniu 1941 r. sowiecka partyzantka była 
prawie zupełnie w powijakach. Tą instrukcję Hitlera trafniej jest interpretować, że Żydów 
należy traktować w taki sam sposób, jak niechronionych przez konwencję genewską party-
zantów – czyli rozstrzeliwać na miejscu. Irving przyznaje też, że Hitler rozkazał deportacje 
Żydów duńskich, ale naturalnie nie wyciąga z tego innych wniosków niż zwykle (Irving, 
s. 616). Wyszydza innych badaczy i żąda, aby dostarczyli mu dokument stwierdzający, że 
Hitler wiedział albo rozkazał eksterminować Żydów (“Hitler was aware of, or ordered”). 
Irving, s. 887.

Rewolucja była przeciw Żydom i innym podludziom. Musiała jednak być wpisana 
w kontekst wojny totalnej. Priorytetem było zwycięstwo: tak jak i u bolszewików.

Kiedy Leninowi pasowało – podczas wojny z Polską – rzezie „białoruczków” 
skończyły się magicznie, a „wrogów ludu” zaproszono do współudziału w obronie Rosji 
przed „polskimi panami”. Po 1921 r. eksterminację starych rosyjskich elit kontynuowano. 
Po nich przyszła kolej na chłopów i innych „wrogów klasowych.” Trudno dziwić się więc, 
że Hitler, który miał mniej czasu, a w końcu i przegrał też swoją rewolucję, nie przepro-
wadził eksterminacji Żydów w sposób stały i całkowity. Mordował ich wtedy, kiedy mógł 
na danym odcinku frontu, w danym miejscu okupowanej Polski i w odpowiednim czasie, 
zwykle wtedy (a przynajmniej początkowo) gdy najmniej szkodziło to wymaganiom woj-
ny. Irving uważa, że “dyktatury są fundamentalnie słabe w czasie wojny,” w tym sensie, że 
nie można kontrolować tak dobrze żołnierzy na froncie. Irving nie badał nigdy dyktatury 
Stalina. Poziom kontroli naturalnie był niższy na froncie w latach 1941–1945 niż choćby na 
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wsi sowieckiej w latach trzydziestych, ale NKWD więcej niż dostatecznie trzymało w garści 
wojska frontowe, a doskonale sobie radziło z zapleczem frontu. Stalin kontrolował odpo-
wiednio wszystko, co było najważniejsze. Szczegóły naturalnie zostawiał swoim zaufanym. 
Podobnie Hitler. “In wartime, dictatorships are fundamentally weak – the dictator himself, 
however alert, is unable to oversee all the functions of his executives acting within the con-
fi nes of his far fl ung empire; and in this particular case, I concluded the burden of the built 
for the bloody and mindless massacres of Jews rests on a large number of Germans (and 
non-Germans)… and not just one mad dictator.” Irving, s. xxix.

Pod koniec jednak tego rewolucyjnego szaleństwa w dużym stopniu przestano 
zawracać sobie głowę pragmatyzmem i potrzebami frontu. Wymordowano większość tzw. 
„użytecznych Żydów”. W celu dowiezienia ofi ar do obozów eksterminacyjnych ściągnięto 
z frontu transporty kolejowe, zmarnowano paliwo oraz wyzyskano strażników – wszystko 
to kosztem wojny. Wszystko jednak odbywało się z logiką narodowo-socjalistycznej rewo-
lucji.

Naturalnie analogia leninowskiej rewolucji ma swoje ograniczenia, jeśli chodzi 
o rozumienie Holocaustu. W okresie 1917–1921 bolszewicy nie kontrolowali całego obszaru 
przyszłego Związku Sowieckiego. Wprost przeciwnie. Jakkolwiek ich władza stopniowo się 
rozszerzała, całe obszary byłego imperium rosyjskiego albo pozostawały poza czyjąkolwiek 
kontrolą, albo uznawały rozmaitych „Białych” (min. od lewicowych socjal-rewolucjonistów 
aż po monarchistów). Były też enklawy pod władzą „Czarnych” – anarchistów (np. Nestor 
Machno na Ukrainie), czy „Zielonych” – chłopskiej rebelii i samoobrony. Aż do pokonania 
tych wrogów, Lenin i jego bolszewicy nie mieli tam nic do powiedzenia.

Inaczej było w zdominowanej przez Hitlera Europie (1939–1945). Największy 
stopień kontroli III Rzesza miała nad krajami okupowanymi bezpośrednio (np. Polska). 
Najmniejszy nad satelitami (np. Bułgaria). Wszędzie zależało nazistom na utrzymaniu pra-
wa i porządku, aby móc w spokoju eksploatować gospodarkę oraz siłę roboczą podbitych 
terytoriów. Wszędzie działały agendy państwowe III Rzeszy. Z wyjątkiem obszaru przyfron-
towego w Europie wschodniej i środkowej, nawet na wsi panował niemiecki Ordnung przy-
najmniej do 1943 r. W takich warunkach można było przeprowadzić rewolucję odgórną.

W tym kontekście do zrozumienia Holocaustu przydatna jest również analogia 
odgórnej rewolucji Stalina (1929–1941). Były to głównie czasy pokojowe (oprócz granicz-
nych konfl iktów z Japonią w Mandżurii, najazdu na Polskę i kraje bałtyckie oraz Finlandię). 
Stalin kontrolował totalnie Związek Sowiecki. Sowiecki przywódca przez dyrektywy propa-
gandowe, administracyjne, policyjne oraz militarne zorganizował swoją odgórną rewolucję: 
kolektywizację, Wielki Głód, industrializację, Wielką Czystkę, masowe deportacje, Gułag. 
Zginęły miliony. Odgórną rewolucję przeprowadzali na miejscu oddolnie komunistyczni 
fanatycy. Posługiwali się machiną państwa. W rozmaitych wypadkach – w ramach wyty-
czonych przez intencje Stalina – dochodziło do spontaniczności, nawet przyśpieszenia 
rewolucyjnych „osiągnięć”. Sowiecki dyktator skarżył się na „zawrót głowy od sukcesów.” 
Piętnował „wypaczenia” kadr. „Dziwił się”, gdy słyszał o„ekscesach.” Naturalnie było to 
wszystko tylko proforma. Rewolucja toczyła się do zwycięstwa nad „wrogami ludu”. 
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Podobnie było z Hitlerem. „Dziwił się”, gdy słyszał o masakrach, gdy masowe 
mordy odbywały się zgodnie z logiką narodowo-socjalistycznej rewolucji. Jej ogólne zało-
żenia powstały odgórnie. Wprowadzano ją odgórnie, a jej wykonanie spadało na rzesze sfa-
natyzowanych narodowych socjalistów, którzy entuzjazmem swoim pobudzali rewolucję 
oddolnie. Mieli przy tym do dyspozycji machinę państwa. W tym sensie niemiecki wódz 
nie musiał „wiedzieć” o wiele więcej szczegółów niż Stalin. 

Tak więc wszystkie elementy rewolucji bolszewickiej można zaobserwować w róż-
nym miejscu, czasie i kontekście w trakcie narodowo-socjalistycznej rewolucji przeciw 
Żydom. 

   Trzy szkoły
Podsumowując: w sprawie Holocaustu na Zachodzie istnieją trzy szkoły: intencjo-

naliści (intentionalists), funkcjonaliści (functionalists), oraz negacjoniści (Holocaust revisioni-
sts). Pierwsi twierdzą, że istniał odgórny plan wymordowania Żydów od samego początku, 
Hitler był jego architektem, a III Rzesza logicznie kroczyła do tego celu od 1933 r. Główny 
przedstawiciele intencjonalistów to Lucy Dawidowicz. Funkcjonaliści pod wodzą Raula 
Hilberga twierdzą, że planu takiego nie było, a Holocaust był rezultatem działań niższych 
szczebli państwowej biurokracji nazistów. 

Negacjoniści twierdzą, że Holokaustu Żydów nie było. Ich najbardziej wpływo-
wy przedstawiciel, to David Irving, który redukuje Zagładę Żydów do serii pogromów: 
spontanicznych, zdecentralizowanych, nie połączonych w logiczną całość. Na pogromy 
nałożyły się przypadkowe epidemie chorób. Masakry Żydów odbywały się w kontekście 
spisku milczenia przywódców narodowo-socjalistycznej policji, Himmlera i Heydricha 
szczególnie, którzy również zakulisowo intrygowali przeciw Hitlerowi aby nie dowiedział 
się o masowych mordach.

W rzeczywistości najłatwiej zrozumieć Holocaust można poprzez połączenie 
elementów funkcjonalizmu i intencjonalizmu. Po prostu, przed i w czasie II wojny świa-
towej miała miejsce nazistowska odgórna rewolucja. Rewolucję umożliwiła, przygotowała 
oraz pchnęła do czynu antyżydowska retoryka i duch NSDAP, policji i wojska III Rzeszy. 
Działając w ramach ogólnych dyrektyw propagandowych, administracyjnych, policyjnych, 
oraz militarnych nazistowscy rewolucjoniści w pewnych warunkach i okresowo okazywali 
spontaniczność, a często fanatyzm. Rewolucja odgórna przeprowadzana była oddolnie, na 
miejscu przez gorliwych wykonawców.

Innymi słowy, rewolucję narodowo-socjalistyczną przeciw Żydom i innym „wro-
gom niemczyzny” można bardzo dobrze zrozumieć łącząc funkcjonalizm i intencjonalizm 
w świetle analogii zaczerpniętych z mechanizmów rewolucji bolszewickiej Lenina i Stalina.

  Rewizjonizm Irvinga
Irving albo rzeczywiście nie rozumie tych spraw, albo nie chce rozumieć. Podkreśla 

tylko, że jego metodologia odzwierciedla przyjęty w Wielkiej Brytanii system postępowa-
nia sądowego.25 Jednoznacznie przyznaje więc, że podjął się funkcji adwokata podsądnego. 

  Wysterylizowane biurko Hitlera
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A adwokat w systemie anglosaskim ma obowiązek przedstawić jak najbardziej pozytywny 
wizerunek swego klienta, umniejszając jakikolwiek jego udział w zbrodni.

Nie jest to jedynym mankamentem metodologicznym Davida Irvinga. Jego tok 
myślowy i głębia argumentów ograniczone są przecież tym, że przede wszystkim ustosunko-
wuje się on do istniejących konstruktów intelektualnych dotyczących Hitlera i Holocaustu.

[ Irving wymienia następujące przeszkody w badaniach nad dziejami Hitlera: 1. 
aliancka propaganda; 2. “emocjonalna historiografi a powojenna”; 3. tendencja do obwinie-
nia Hitlera za wszystko – co pasowało zarówno jego najbliższym współpracownikom, jak 
również wielu Niemcom, którzy tym sposobem pozbywali się współodpowiedzialności za 
zbrodnie; 4. brak poważnych badań, szczególnie ze strony historyków eksterminacji Ży-
dów, którzy zgodnie powielali swoje własne opinie. “The biggest problem in dealing with 
Hitler is the aversion to him deliberately created by years of intense wartime propaganda 
and emotive post-war historiography.” Irving, s. xii. Ponadto niemieccy wyżsi ofi cerowie 
sztabowi „spiskowali, aby zwalić winę za klęskę” na Hitlera (“contrived to divert the blame 
for fi nal defeat.”) Irving, s. xii. Badaczy Zagłady Irving określa jako tych nademocjonalnych 
historyków żydowskiej tragedii” (“these over-emotional historians of the Jewish tragedy”) 
i oskarża ich, że nie prowadzą badań (Irving, s. xix). “For thirty years our knowledge of 
Hitler’s part in the atrocity rested on inter historian incest.” (Irving, s. xxv). “Many people, 
particularly in Germany and Austria, had an interest in propagating the version that the 
order of one madman originated the entire tragedy.” (Irving, s. xv).]

Zamiast nowatorsko interpretować świeżo odkryte dokumenty i źródła, Irving po 
prostu używa ich do zanegowania obowiązujących w historiografi i standardowych wizerun-
ków wodza III Rzeszy oraz modeli koncepcyjnych eksterminacji Żydów. Negacja fałszywe-
go, spaczonego, czy tylko nieadekwatnego i niedopracowanego rozumienia problemu nie daje 
nam automatycznie Prawdy. Tak też jest z rewizjonizmem Holocaustu pióra Irvinga.

Praca zawiera jeszcze inne problemy – zarówno interpretacji jak i faktografi i. Często 
wydaje się, że Irving sam padł ofi arą nazistowskiej propagandy. Na przykład – powołując 
się na „niektórych autorów” (some authors), Irving określa zamach skrytobójczy Herszela 
Grynszpana na niemieckim dyplomacie jako prowokację syjonistyczną, a Noc Kryształowa 
to „syjonistyczna pułapka” (a Zionist trap). Czyli autor sugeruje, że „syjoniści” sami wy-
wołali pogrom.26 Nie można zaprzeczyć, że pogrom ten wywołał falę sympatii do ludności 
żydowskiej wśród opinii światowej, ale jakiemu celowi miałby służyć taki rzekomy spisek?

W innym miejscu Irving upiera się, że po zamachu na Reinhardta Heydricha na 
uroczystym wiecu zebrało się 30 tys. czeskich robotników, aby potępić zamachowców. Mia-
ła być to spontaniczna demonstracja, bowiem Czesi mieli być ponoć wdzięczni, że zabity 
nazistowski Protektor wprowadził po raz pierwszy w historii Czech i Moraw ubezpiecze-
nie społeczne oraz emerytury dla robotników.27 Instytucja ubezpieczeń społecznych oraz 
emerytur istniała jeszcze za Franciszka Józefa, a następnie ich zasięg został rozszerzony 
w niepodległej Czechosłowacji. Prawdą jest natomiast, że w czasie okupacji niemieckiej 
czescy robotnicy otrzymywali większe przydziały żywności niż niemieccy robotnicy 
w Rzeszy. Miało to związek z lokalizacją przemysłu czeskiego, strategicznie ważnego dla 
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Niemiec, a pozostającego bardzo długo poza zasięgiem alianckich bombowców. Okupant 
żywnością przekupywał doskonale pracującą na rzecz wysiłku wojennego III Rzeszy czeską 
siłę roboczą.28

Hitler’s War ocieka moralnym relatywizmem. Na przykład historyk pisze o fran-
cuskiej „inwazji” oraz o „niemieckiej” inwazji Belgii w 1940 r.29 A wydawało się, że wojska 
alianckie po prostu wkroczyły do Belgii na prośbę Belgów, którzy chcieli obronić się przed 
napaścią III Rzeszy. Wbrew dokumentom i licznym monografi om Irving twierdzi, że Ko-
ściół katolicki popierał NSDAP i Hitlera. Co więcej, historyk ten naciska, że bohaterowie 
niemieckiego ruchu oporu – tacy jak Martin Niemöller czy Hans Oster – byli entuzja-
stycznymi zwolennikami Hitlera i narodowego socjalizmu, a przeszli do opozycji albo 
z przyziemnych powodów zawiści, albo ze strachu, że wojna będzie przegrana. Po prostu 
zdradzili.30 

Irving w podobny sposób pisze o sprawach polskich. Twierdzi choćby, że „wygląda 
na to, że Hitler rozkazał Hansowi Frankowi przeprowadzić zwykłe profi laktyczne masakry 
polskiej inteligencji.” 31 Lecz Irving od razu dodaje, że informacja ta pochodzi od samego 
Hansa Franka, który – idąc tokiem myślowym naszego rewizjonisty – chciał się podeprzeć 
autorytetem Hitlera być może bez żadnego upoważnienia. Irving zaniża liczbę polskich 
ofi ar. Twierdzi choćby, że między 1939 a 1943 tylko „365 tys. wywalono do Generalnego 
Gubernatorstwa” z Kresów Zachodnich.32 W rzeczywistości ofi ar było dwa albo i trzy razy 
więcej. Naturalnie jeśli chodzi o ofi ary niemieckie Polaków, to Irving daje wiarę propa-
gandzie niemieckiej. Według niego w 1939 r. „Polacy zmasakrowali około 7 tys. Niemców 
w Bydgoszczy.”33

Nawet gdy Irving w pewnym sensie opisuje stan faktyczny, to często wyraża się 
w sposób prowokacyjny. Na przykład Hersza Smolara określa jako „żydowsko-komuni-
stycznego przywódcę ruchu oporu.”34 Prawda, ale to skrót myślowy, który może zirytować. 
Gdzie indziej Irving pisze, że „w państwach bałtyckich Stalin naznaczył komisarzy (zwykle 
żydowskich), którzy nadzorowali deportacje i likwidację całej inteligencji w ciągu kilku 
tygodni; tych komisarzy zastąpiono potem Rosjanami, którzy pozbyli się swoich poprzed-
ników.”35 W taki sposób pierwszą fazę okupacji sowieckiej opisywała wieść gminna, nazi-
stowska propaganda, oraz raporty policji i wojsk III Rzeszy. Najnowsze badania pokazują, 
że część zwolenników komunizmu spośród ludności miejscowej, a w tym pewna liczba 
osób pochodzenia żydowskiego, zwykle spośród młodzieży, kolaborowała spontanicznie. 
W początkowym okresie okupacji sowieckiej terror był często oddolny i odgórny, a miej-
scowi kolaboranci byli za niego odpowiedzialni. Wnet zastąpiono ich Sowietami, zwykle 
rosyjskiego pochodzenia. To oni nadzorowali deportacje i egzekucje. Takie mankamenty 
wyskakują dość często.

Nie oznacza to, że praca Davida Irvinga jest bezwartościowa. Jak podkreśla Raul 
Hilberg, jeden z czołowych badaczy eksterminacji Żydów, warto czytać rewizjonistów, 
a nawet negacjonistów Holocaustu, bowiem trzeba znać ich argumenty. Pomaga to wzmoc-
nić własne argumenty, usprawnić metodologię i zapoznać się z nieznanymi źródłami, a czę-
sto nawet z zapomnianymi faktami.36

  Wysterylizowane biurko Hitlera
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David Irving denerwuje wielu nie tylko swoim stosunkiem do zagłady Żydów, ale 
złośliwym przypominaniem niewygodnych faktów. Oto garść przykładów. Kto wiedział, że 
w latach dwudziestych Adolf Hitler pisał pod pseudonimem dla gazety The New York Times 
i otrzymywał za to honorarium?37 W dobie, gdy polityczna poprawność dyktuje pisać tylko 
o „nazistach”, a nie Niemcach, Irving podaje, że w referendach lat 30. na Hitlera głosowało 
około 90% elektoratu.38 Historyk upiera się, że „ta monolityczna solidarność Führera i ludu 
dotrwała do samego końca, mimo tego, co sobie wyobrażają następne pokolenia.”39 Świętej 
krowie lewicy, czyli opinii o tym, jakoby powstańcy antykomunistyczni w Hiszpanii byli 
„nazistami,” a Franco hiszpańskim Hitlerem, Irving dedykuje następujący cytat z wodza 
III Rzeszy: „Poparliśmy złego konia w Hiszpanii. Byłoby lepiej gdybyśmy poparli Republi-
kanów. Oni reprezentują lud. Zawsze moglibyśmy później przekształcić tych socjalistów 
w dobrych Narodowych Socjalistów. Ludzie wokół Franco to są wszyscy reakcyjni kleryka-
łowie, arystokraci, bankierzy – oni nic zupełnie nie mają wspólnego z nami Nazistami.”40

    Prowokator
Irving różni się od wielu sowietologów tym, że rzeczywiście przeprowadza solid-

ne badania nad źródłami. Wyszukuje wszystko co nazistowskie lub pokrewne nazizmowi 
z niezwykłym talentem i zapałem. Naturalnie brak mu kontekstu oraz wiedzy o tematach, 
które go nie interesują (np. sprawa eksterminacji polskiej elity). Lubi prowokować. Martwi 
nas głównie to, że ze względu na rozgłos, lekkość pióra, oraz szokujące i obrazoburcze 
teorie Irving stanie się tak popularny wśród polskiej inteligencji jak Norman Davies. Dzi-
siaj przecież inteligencja nasza woli czytać cudzoziemców, bo swoim własnym pisarzom 
i naukowcom po prostu nie wierzy. Nie wierzy swoim, bo z jednej strony nie chce przyjąć 
postkomunistyczno-liberalnej historii Polski, a z drugiej strony obawia się rodzimych, na-
cjonalistycznych piewców przeszłości. Stąd przecież fenomen Normana Daviesa, Stanley 
Clouda czy nawet początkowo Jana Tomasza Grossa. Jest groźba więc, że Irving stanie się 
dla polskiej inteligencji guru od Hitlera i nazistów. Byłoby to groźne.

Profesjonalnych historyków Irving właściwie nie zaskoczy niczym szczególnie 
nowym. Wyjątkiem mogą być jakieś mało znane fakty, czy źródła, bądź ich interpretacje. 
Dla amatorów czytających Irvinga dla przyjemności autor ten nierzadko jest jedynym od-
niesieniem na temat dziejów III Rzeszy.

Ostrzegamy: rewizjonizm Irvinga nie jest na pokaz. Tu nie chodzi tylko o sprzedaż 
książek. Historyk ten doszedł do swych fałszywych wniosków w wyniku dużego wysił-
ku intelektualnego. Jest przeciwny utracie statusu największego mocarstwa przez Wielką 
Brytanię. Uważa, że wielkim błędem było wojować z Niemcami. Chciałby widzieć je jako 
brytyjskiego sojusznika raczej niż kultywować transatlantycki alians ze Stanami Zjedno-
czonymi. 

Co więcej, Irvingowi podoba się się system narodowo-socjalistyczny. Uważa go za 
lepszy od demokratyczno-liberalnego. Lubi i podziwia Hitlera. Z aprobatą cytuje jego prze-
powiednie, że „cudzoziemiec,” najpewniej „Anglik” sympatyzujący z Niemcami i znający 
je, zrozumie Wodza III Rzeszy lepiej niż historycy niemieccy. Hitler spodziewał się, że taki 
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cudzoziemiec zdobędzie się na “obiektywne i sprawiedliwe potraktowanie” Der Führera.41 
W takim hitlerowskim sensie misja Irvinga została spełniona pracą Hitler’s War. Z punktu 
widzenia standardu akademickiego, praca ta jest jednak naukowym ekwiwalentem kome-
diowego musicalu z Hollywood i Broadway, „Springtime for Hitler.”

Wybitny sowietolog brytyjski i nasz nauczyciel Robert Conquest porównał Stali-
nofi la Luciano Canforę do Hitlerofi la Davida Irvinga.42 Obaj są siebie warci. Postawę obu 
odzwierciedla ulubione powiedzenie Adolfa Hitlera: „Zupełnie mnie nie obchodzi, co 
przyszłe pokolenia mogą sobie pomyśleć.”43 Niestety z dwóch apologetów Zła tylko Irving 
jest wyklęty przez obecne pokolenie.

Przypisy:

1 Recenzja ta oparta jest o dwa wydania: pierwsze i ostatnie. Cytaty pochodzą z ostatniego wydania 
i są przytoczone w oryginale albo tłumaczone przeze mnie. Zob. David Irving, Hitler’s War (New 
York: The Viking Press, 1977); oraz David Irving, Hitler’s War and the War Path (London: Focal Point 
Publication, 2002). Wydanie ostatnie rozszerzono nie tylko o materiały z archiwów sowieckich i in-
nych, ale również o dyskusję lat 1933–1934, uprzednio opublikowaną jako osobną pracę. Ostatnie 
wydanie jest dostępne na internecie pod www.fpp.co.uk/books.
2 “As the author I have had my home smashed into by thugs, my family terrorized, my name sme-
ared, my printers fi rebombed, and myself arrested and deported by…. Austria. I was deported from 
Canada (1992), and refused entry to Australia, New Zeland, Italy, South Africa, and other civilized 
countries around the world (in 1993).” Irving, s. viii.
3 “What is the result of these twenty years’ toiling in the archives? Hitler will remain an enigma, ho-
wever hard we burrow.” Irving, s. xxxi. 
4 “Wholly in keeping with his character, when Hitler was confronted with the facts he took no action 
to rebuke the guilty…. It is plausible to impute to him that not uncommon characteristic of heads of 
state who are over-reliant on powerful advisors: a conscious desire ‘not to know’. The proof of this is 
however beyond the powers of an historian.” Irving, s. xxvii.
5 Tak na przykład tłumaczy Irving plan Hitlera wysłania Żydów na Madagaskar: “He did not want 
the Jews to remain in their present settlement region around Lublin, as historical experience showed 
that they would raise the danger of epidemics.” Irving, s. 405. W końcu jednak “the Führer has deci-
ded that the Jews are not to be deported to Madagascar but the the East.” Irving, s. 406.
6 Edward Hallett Carr, What is History? (New York: Alfred A. Knopf Publisher, 1964).
7 Moshe Lewin, Lenin’s Last Struggle (New York: Monthly Review Press, 1968).
8 “It was Heydrich and the fanatical Gauleiters in the East who were interpreting with murderous 
thoroughness Hitler’s brutal decree that the Jews must ‘fi nally disappear’ from Europe. Himmler’s 
personal role is ambivalent.” Irving, s. 454. Ale gdzie indziej Irving pisze, “Himmler continued to 
deceive his Führer” on the Holocaust. Irving, s. 500.
9 Theodore H. von Laue, Why Lenin? Why Stalin? A Reappraisal of the Russian Revolution, 1900–
–1930 (New York: J.B. Lippincott Company, 1971).
10 Isaac Deutscher opublikował swoją trzytomową biografi ę Trockiego między 1954 a 1963: The Pro-
phet Armed: Trotsky, 1879–1921, The Prophet Unarmed: Trotsky, 1921–1929, The Prophet Outcast: 
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Trotsky, 1929–1940 (Oxford and New York: Oxford University Press, 1980). Zob. też Isaac Deut-
scher, Stalin: A Political Biography (New York: Oxford University Press, 1967).
11 Stephen F. Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1888–1938 
(Oxford and New York: Oxford University Press, 1980). Pierwsze wydanie w 1971 r.
12 Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution, 1917–1932 (Oxford and New York: Oxford University 
Press, 1982).
13 J. Arch Getty, Origins of The Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933–1938 
(Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1985).
14 M. Lewin, Russian Peasants and Soviet Power: A Study of Collectivization (New York and London: 
W.W. Norton & Company, 1975). Po raz pierwszy opublikowano w 1966.
15 Jerry F. Hough and Merle Fainsod, How the Soviet Union is Governed (Cambridge, Mass., and 
London: Harvard University Press, 1979), s. 177. Jest to radykalna rewizja klasycznego tekstu – opar-
tego o model totalitarny – dokonana przez Hough i wydana po śmierci właściwego autora, Merle 
Fainsod. Porównaj z oryginałem: Merle Fainsod, How Russia is Ruled (Cambridge, Mass., and Lon-
don: Harvard University Press, 1953).
16 “Nothing created such agony when this biography was fi rst published as my analysis of Hitler’s 
role in the Jewish tragedy. Pure vitriol spilled from the pens of my critics, but I see no reason to revise 
my central hypothesis…. That Hitler grasped quite early on that anti-Semitism would be a powerful 
vote catching force in Germany; that he had no compunction against riding that evil steed right up 
to the portals of the Chancellery in 1933; but that once inside and in power, he dismounted and paid 
only lip service to this part of his Party creed.” Irving, s. xxiv.
17 Ale jednocześnie Irving sam przyznaje, że “the Führer has decided that the Jews are not to be de-
ported to Madagascar but the the East.” Irving, s. 406. Deportacja “na Wschód” była eufemizmem, 
maskującym śmierć.
18 Jan Tomasz Gross, Upiorna dekada: Trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców 
i komunistów, 1939–1948 (Kraków: Universitas, 2001); Jan Tomasz Gross, Sąsiedzi: Historia zagłady 
żydowskiego miasteczka (Sejny: Fundacja Pogranicze, 2000).
19 “In some regions, particularily the Baltic countries, the ‘Jewish problem’ had solved itself. The natives 
had already taken primitive revenge for ‘Jewish excesses’ after the Soviet invasion.” (Irving, s. 422)
20 Irving, s. 491.
21 Lucy Dawidowicz, The War Against the Jews, 1933–1945 (Toronto, New York, and London: Bantam 
Books, 1986).
22 Zob. Alexander B. Rossino, Hitler Strikes Poland: Blitzkrieg, Ideology, and Atrocity (Lawrence, Kansas: 
University Press of Kansas, 2003). Dobrą pracę osłabia fakt, że autor nie zna polskiego.
23 Zob. Marek J. Chodakiewicz i Wojciech J. Muszyński, „W cieniu ‘Barbarosy’: Wybór niemiec-
kich dokumentów policyjnych, maj 1941 – kwiecień 1942,” Glaukopis: Pismo Społeczno-historyczne, 
no. 1 (2003): 239–265, uzupełnione i dostępne pod http://www.glaukopis.gross.pl. 
24 Na ten i inne tematy związane z eksterminacją Żydów zob. Marek Jan Chodakiewicz, Żydzi i Polacy, 
1918–1955: Współistnienie, Zagłada, Komunizm (Warszawa: Fronda, 2000), 157–159.
25 Z jednej strony Irving twierdzi: “I off er no apology for having revised the existing picture of the 
man. I have tried to accord him the kind of hearing that he would have got in an English court of 
law – where the normal rules of evidence apply but also where a measure of insight is appropriate.” 
Irving, s. viii. Z drugiej strony Irving zaprzecza sobie: “I was always confi dent that if one adheres to 
original documents, one will not stray far from the Real History.” Irving, s. xxxii. Nie można być 
jednocześnie obrońcą podsądnego i zwolennikiem poznania “Prawdziwej Historii.”
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26 Irving, s. 142.
27 Irving, s. 163. Gdzie indziej Irving podaje, że zgromadziło się 50,000 robotników: “Fifty thousand 
[Czech] workers demonstrated in Prague in a remarkable manifestation against the British-inspired 
act.” (Irving, s. 502). 
28 Joseph Rothschild, East Central Europe between the Two World Wars (Seattle and London: Uni-
versity of Washington Press, 1974); Vojtech Mastny, The Czechs under Nazi Rule: The Failure of 
National Resistance, 1939–1942 (New York: Columbia University Press, 1971).
29 Irving, s. 271.
30 Pastor Niemöller rzekomo chciał przejąć kontrolę nad częścią Kościoła Protestanckiego, ale Hitler 
go nie poparł (Irving, s. 185). Ofi cer wywiadu Hans Oster został usunięty z armii z powodu “skan-
dalu moralnego” (Irving, s. 257), a ponadto Irving cytuje z aprobatą współczesną opinię, że Oster był 
“godnym pożałowania przypadkiem” (“pitiful specimen”). Irving, s. 291.
31 “Hitler does appear to have issued orders to Hans Frank for regular prophylactic massacres of the 
Polish intelligentsia.” Irving, s. 268.
32 “365,000 Poles were dumped into the Generalgouvernement.” Irving, s. 577
33 “About seven thousand Germans were massacred by the Poles in Bromberg.” Irving, s. 864.
34 “Hersh Smolar, the Jewish-Communist resistance leader.” Irving, s. 452.
35 “In the Baltic countries Stalin had appointed commissars (usually Jewish) who had supervised the 
deportation and liquidation of the entire intelligentsia within a matter of weeks; these commisars had 
then been replaced by Russians who had disposed of their predecessors.” Irving, s. 364.
36 Raul Hilberg, Sources of Holocaust Research: An Analysis (Chicago, IL: I.R. Dee, 2001).
37 Irving, s. 67.
38 Irving, s. 84.
39 “This monolithic solidarity of Führer and Volk persisted right to the end, despite what subsequent 
generations have assumed.” Irving, s. 176.
40 “We have backed the wrong horse in Spain. We could have done better to back the Republicans. 
They represent the people. We could always have turned these socialists into good National Socialists 
later. The people around Franco are all reactionary clerics, aristocrats, and moneybags – they have 
nothing in common with us Nazis at all.” Irving, s. 44.
41 “objective and impartial treatment” Irving, s. 518.
42 Robert Conquest, “Stalinophilia,” The Wall Street Journal, 5 December 2005.
43 “It is a matter of supreme indiff erence to me what posterity may think.” Irving, s. 550.
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Bogdan Musiał 

 Holokaust w oczach Polaków
  Klaus-Peter Friedrich, Der nationalsozialistische Judenmord in polnischen Augen:
Einstellungen in der polnischen Presse 1942–1946/47. Überarbeitete Internetfassung der 
im Jahre 2002 an der Universität Köln eingereichten Dissertation [Narodowosocja-
listyczna zbrodnia na Żydach w polskich oczach. Nastawienie polskiej prasy 1942–1946/47.
  Zmieniona wersja internetowa pracy doktorskiej przedstawionej na Uniwer-
sytecie Kolońskim w 2002 r.] (http://kups.ub.uni-koeln.de/Volltexte/2003/952/) 

Polska zajmuje specjalne miejsce w międzynarodowej dyskusji o nieniemieckich 
sprawcach i tzw. bystanders (biernych widzach) Holocaustu. Jest ono m.in. uwarunkowane 
przez następujące czynniki: przed 1939 r. w Polsce żyła większość Żydów europejskich, 
ponad trzy miliony, co stanowiło więcej niż 10% całej ludności Polski; niemieccy okupanci 
założyli na polskim terytorium swoje wszystkie obozy zagłady, w których wymordowali 
polskich i europejskich Żydów; więcej niż połowa wszystkich ofi ar Holocaustu zginęła na 
polskim terytorium; polscy Żydzi stanowili około połowy wszystkich ofi ar Holocaustu. 
Jednym słowem niemieccy okupanci popełnili Holocaust przeważnie na okupowanym 
przez siebie polskim terytorium. I już tylko ta okoliczność kieruje wytężoną uwagę na 
zachowanie Polaków w obliczu tych tragicznych wydarzeń.

Klaus-Peter Friedrich w swoim doktoracie złożonym na Uniwersytecie Koloń-
skim w 2002 r. postanowił zbadać, jak polska prasa w latach 1942–1947 informowała 
o niemieckim (narodowosocjalistycznym, jak określa to Friedrich) mordzie na Żydach. 
Chodzi o polską prasę podziemną w latach 1942–1947 oraz komunistyczną i legalną prasę 
w latach 1944–1947. Podczas niemieckiej okupacji w Polsce ukazywało się w podziemiu 
ponad tysiąc periodyków. Była to niepowtarzalna sytuacja na terenie okupowanej przez 
Niemców Europy. Lecz również po sowieckim „wyzwoleniu” nadal ukazywały się liczne 
gazety konspiracyjne, które próbowały przeciwstawić się sowietyzacji narzuconej siłą przez 
sowieckich „wyzwolicieli”.

Te periodyki zawierają m.in. opisy przebiegu wyniszczenia Żydów w okupowanej 
przez Niemców Polsce, niemal równoczesne z wydarzeniami, a z dzisiejszej perspektywy 
zaskakująco wiernie oddające szczegóły. Dlatego są one bardzo ważnym źródłem, którego 
w dotychczasowych badaniach nad Holocaustem się nie zauważa, względnie nie docenia, 
co jest zaniedbaniem, którego nie ustrzegł się również autor tej pracy. 

Wielka liczba tych gazet może zapewne wywołać mylne wrażenie co do rzeczywi-
stego „opiniotwórczego” wpływu na polskie społeczeństwo w okupowanej Polsce. Więk-
szość z nich miała krótki żywot lub ukazywała się bardzo nieregularnie, a przede wszystkim 
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w ograniczonych nakładach. Przeważająca większość Polaków, co autor omawianej tutaj 
pracy niestety pozostawia bez komentarza, nie miała żadnego kontaktu z tymi gazetami, 
a jeśli miała, to sporadycznie.

Wprawdzie Friedrich wspomina, że w tym przypadku chodzi o prasę konspiracyj-
ną, nie odnosi się jednak do wysiłku oraz niebezpieczeństw i ryzyka, na które byli narażeni 
nie tylko wydawcy i kolporterzy, lecz również jej czytelnicy. U niewtajemniczonego czy-
telnika mogłoby powstać wrażenie, że w okupowanej przez Niemców Polsce można było 
wydawać tak wiele gazet konspiracyjnych, gdyż niemiecka polityka okupacyjna wobec Pola-
ków była stosunkowo łagodna. A było dokładnie przeciwnie. Polska odniosła proporcjonal-
nie najwyższe straty wśród nieżydowskiej ludności w porównaniu do pozostałych państw 
dotkniętych skutkami II wojny światowej. Obok około trzech milionów polskich Żydów 
będących ofi arami Holocaustu, zginęło również do półtora miliona etnicznych Polaków, 
przeważnie ludności cywilnej i to na skutek niemieckiego, ale także sowieckiego terroru. 
W dyskusji o niemieckich zbrodniach w okupowanej przez Niemcy Polsce często się o tym 
zapomina, co w Polsce wywołuje coraz większe niezadowolenie.

Niezorientowanemu czytelnikowi omawianej tutaj pracy narzuca się dalej wniosek, 
że w okupowanej przez Niemcy Polsce odbywały się niemal publiczne debaty na temat treści 
niemieckiej polityki okupacyjnej. Tak mogło być we Francji, czy też w Danii (tam w 1943 r. 
przeprowadzono nawet wolne wybory parlamentarne – sic), gdzie niemiecka okupacja była 
stosunkowo łagodna, jednak z pewnością nie w okupowanej przez Niemcy Polsce.

Jest to tylko niewielki wybór przykładów, które ukazują jak niewłaściwe, względnie 
niedostateczne przyporządkowanie do historycznego kontekstu może doprowadzić u nie-
przygotowanego czytelnika do fałszywych wniosków. Lecz autorowi omawianej pracy źle 
wyszło nie tylko omówienie kontekstu historycznego, również pod względem metodolo-
gicznym zadanie jawnie go przerosło.

Friedrich zdecydował się na zbadanie w odrębnych rozdziałach pojedynczych 
periodyków, które przyporządkował ugrupowaniom politycznym, takim jak: „Armia 
Krajowa”, „Lewica”, „Prawica”, „Prasa katolicka”, czy też „Komuniści”. We wprowadzeniu 
do każdego rozdziału krótko omawia on odpowiednią formację polityczną i czasopisma, 
które zostały do niej przyporządkowane. W dalszej części są wymienione niezliczone, krót-
ko sformułowane przyczynki i cytaty z omawianych periodyków, odnoszące się do okre-
ślonych zagadnień problemowych, jak: „informacje o nazistowsko-niemieckich akcjach 
mordowania polskich Żydów”, „współodpowiedzialność za mord Żydów”, albo „narodo-
wosocjalistyczne zbrodnie na Żydach a ludność polska”.

Tak uszeregowany materiał zajmuje większą część każdego rozdziału, w zależności 
od długości poszczególnych rozdziałów od 20 do ponad 100 stron (sic), jak na przykład 
w podrozdziale IV/1. Tylko w odniesieniu do tych zestawień istniała możliwość skrócenia 
o dobre 2/3, liczącej ponad 700 stron pracy, i to bez najmniejszego ograniczenia siły jej wy-
mowy – wręcz przeciwnie. Takie dłużyzny charakteryzują całą pracę.

Po zestawieniach cytatów i omówieniach artykułów następują krótkie podsumo-
wania pełne częściowo wątpliwych wniosków. Na 167 stronie pisze Friedrich na przykład: 

    Holokaust w oczach Polaków
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prasa „Armii Krajowej” donosiła wyczerpująco o udziale Litwinów w mordowaniu Żydów, 
z zamiarem instrumentalnego wykorzystania tego w polsko-litewskim konfl ikcie, aby zdys-
kredytować swoich przeciwników politycznych.

Jednak w porównaniu z dzisiejszymi twierdzeniami ówczesne sprawozdania 
gazet Armii Krajowej o litewskiej kolaboracji wydają się dość umiarkowane. Na przykład 
niemiecki historyk Christoph Dieckmann pisze o litewskiej kolaboracji: „obydwie razem 
– niemiecka i litewska – polityka prowadziły do Shoah na Litwie”1. Jest jednak faktem, że 
w owym czasie nie mogło być żadnej samodzielnej „litewskiej polityki żydowskiej”, gdyż 
nie istniało wtedy żadne litewskie państwo, nawet litewskie państwo marionetkowe, które 
mogłoby uprawiać taką politykę. Jest jednak bezsporne, że niemieccy okupanci uwolnili 
i celowo wzmagali antysemicki, kryminalny i brutalny potencjał na Litwie, aby go ukierun-
kować przeciwko Żydom, w celu ich wyniszczenia. I dokonali tego: tysiące Litwinów wzię-
ło udział w Holokauście, po części bardzo ochoczo. Znajduje to stosunkowo jasny wyraz 
w przytoczonych przez Friedricha artykułach „Armii Krajowej”.

Znamienny jest w związku z tym tytuł dysertacji Friedricha, z którego wynika, 
że mord na Żydach popełnili narodowi socjaliści („narodowosocjalistyczny mord na Ży-
dach”). Natomiast Polacy („polska prasa”) przyglądali się temu „narodowosocjalistycznemu 
mordowi na Żydach” biernie, a nawet ciesząc się z niego. Przypuszczalnie ten dobór słów 
jest przypadkowy, jednak zniekształca on wspomnienie o tych tragicznych wydarzeniach. 
Zresztą podobnie jak określanie niemieckich obozów zagłady na polskim terytorium jako 
„polskie fabryki śmierci”, względnie „polskie obozy zagłady”. Łatwo zrozumieć, że w Pol-
sce rośnie niezadowolenie z tego językowego lenistwa i beztroski2.

Autor omawianej pracy swoim sposobem wypowiedzi włącza się do tej tenden-
cji, idzie nawet dalej3. Na stronie 690 twierdzi on na przykład, że po wojnie wielka część 
Polaków pozostała antysemicka i tego polskiego antysemityzmu zasadniczo nie da się od-
różnić od „skierowanego przeciw Żydom »zoologicznego« rasizmu Hitlera”. Zbędne jest 
debatować o takich twierdzeniach, podobnie jak innym twierdzeniu Friedricha, że rzekome 
„zepchnięcie odpowiedzialności za zewnętrzną sowietyzację Polski na »Żydów«” po prze-
łomie lat 1944 i 1945 było jednym z czynników, który zapobiegł rozszerzeniu się „wojny 
domowej”.

Rzeczywiście w Polsce po przełomie lat 1944/1945 nie było wojny domowej lecz 
siłowa pacyfi kacja polskiego społeczeństwa, które w swojej większości, i to jest pewne, od-
rzuciło system sowiecki. Decydujące walki toczyły wówczas sowieckie wojska NKWD. Wy-
cofały się one dopiero wtedy, kiedy przeważnie złamano zbrojny opór, a utworzone i kiero-
wane przez sowieckich „wyzwolicieli” instytucje, takie jak aparat bezpieczeństwa albo Polska 
Partia Robotnicza okrzepły. Na przykład PPR utworzono na wyraźny rozkaz Stalina w lecie 
1941 roku i kierowały nim sowieckie tajne służby NKWD i Komintern. Legendę o „wojnie 
domowej”, wywołanej przez „prawicę” i wygranej przez „lewicę” (czytaj: komunistów) kazali 
stworzyć komunistyczni władcy w celu dokonania legitymizacji własnej władzy.

Takie stwierdzenia, których nie da się utrzymać w obliczu faktów historycznych, 
odzwierciedlają fragmentaryczną wiedzę autora o wydarzeniach w ówczesnej Polsce. Nie-
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stety dominują one w tej pracy obok tasiemcowych wyliczeń omawianych artykułów pra-
sowych i cytatów.

Tłumaczenie: Paweł Kosiński (IPN Warszawa) 

Przypisy:

1 Christoph Dieckmann, „Deutsche und litauische Interessen. Grundlinien der Bestatzungspolitik 
in Litauen 1941 bis 1944“ [w:] Vincas Bartusevičus, Joachim Tauber, Wolfram Wette (Hrsg.), Holo-
caust in Litauen. Krieg, Judenmorde und Kollaboration im Jahre 1941 (Köln: Böhlau Verlag, 2003): 
s. 64.
2 W niemieckiej prasie (Spiegel, Stern, Bild, a nawet w DPA) znajduje się określenia „polskie obozy”, 
„polskie obozy śmierci”, pod którym to pojęciem rozumie się niemieckie obozy i obozy zagłady 
w okupowanej przez Niemców Polsce. Por. „Kłamstwo”, Rzeczpospolita 22 X 2004 r.; Trzeba ścigać 
autorów tekstów o „polskich obozach śmierci”, Rzeczpospolita, 25 I 2005 r. Lecz również nie nie-
mieckie media nie są na to uodpornione. Tamże. 
3 Już we wczesnych publikacjach Friedricha można stwierdzić tę tendencję. Na przykład już w 1998 
roku napisał on, że Odilo Globocnik, którego określa jako odpowiedzialnego za zamordowanie 
około dwóch milionów polskich Żydów i Dieter Wisliceny, najbliższy współpracownik Adolfa Eich-
manna, mieli być „narodowymi-socjalistami słowiańskiego pochodzenia”, przez co „slawizuje” on 
do pewnego stopnia dwóch największych masowych niemieckich zbrodniarzy pochodzących z Au-
strii. Klaus-Peter Friedrich, „Juden in Polen während der Schoa. Zu polnischen und deutschen Neu-
erscheinungen“, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 47 (1998) z. 2, ss. 231–274, (s. 235).

www.iwp.edu Marek Jan Chodakiewicz
 Bez wspólnoty1

  Ewa Kurek, Poza granicą solidarności: Stosunki polsko-żydowskie, 1939–1945
  (Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności, 2006) 

W swoim eseju reinterpretacyjnym Ewa Kurek twierdzi, że różnice cywilizacyj-
ne między chrześcijaństwem a judaizmem powodowały konfl ikty w stosunkach między 
Żydami a Polakami. Żydzi „byli współobywatelami i cudzoziemcami zarazem, swoimi 
i obcymi na polskiej ziemi” (s. 65). Przede wszystkim, wynikające z judaizmu przekonanie 
o wyjątkowość narodu wybranego prowadziło do hermetycznego i samoistnego samookre-
ślania się Żydostwa wobec otaczających ludów (s. 169–173). W rezultacie przywództwo 
polityczne społeczności żydowskiej w Polsce tradycyjnie uważało, że interesy tej mniej-

     Bez wspólnoty
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szości należy rozważać odrębnie od spraw chrześcijańskiej większości. Dlatego reakcje 
żydowskie na problemy polskie odzwierciedlały „postawę cudzoziemską” a nie „postawę 
obywatelską” (s. 55–56, 135). Po prostu – a dotyczy to okresu co najmniej dwóch ostatnich 
stuleci – Żydzi szukali porozumienia z każdą władzą, w tym zaborczą czy okupacyjną, 
która dominowała w Polsce w danym momencie historycznym. Ogólnie mieliśmy do czy-
nienia z „brakiem solidarności” ze strony Żydów w okresie zaborów, a w ekstremalnym 
przypadku ze zdradą (s. 61). Powodowało to konfl ikt z Polakami, którzy zwalczali władze 
obce, cudzoziemskie.

Ponadto – argumentuje Kurek – istniały różnice cywilizacyjne w sposobie odnosze-
nia się jednostek do siebie w zależności od pochodzenia etno-religijnego. Na poziomie ide-
ału uformowanego na wzorach chrześcijańskich, Polak stosował przykazania miłosierdzia 
Chrystusowego do każdego człowieka. W teorii wyznawca judaizmu rozróżniał między 
współwyznawcami a pozostałymi ludźmi. Z tego Kurek wysnuwa, że przywódcy polscy, 
których inspirowało chrześcijaństwo, powinni według wyznawanych przez siebie reguł 
traktować w oparciu o Jezusowe miłosierdzie zarówno swoich, jak i obcych. Przynajmniej 
w teorii byli zobligowani do stosowania jednego standardu podejścia do wszystkich ludzi. 
Przywódcy żydowscy nie. 

Co więcej, ci ostatni również wyznawali zasadę, że – w okolicznościach ekstremal-
nych – można poświęcić część swojej społeczności dla dobra jej reszty. „Istniała…, wypły-
wająca z Kuddush ha-Shem, tradycja składania w ofi erze życia części Żydów w celu ratowa-
nia reszty społeczności żydowskiej” (s. 169). Przywódcy polscy odrzucali taką pragmatykę. 
Tu Kurek – oprócz przykazań chrześcijańskich – przywołuje zawołanie muszkieterów: 
„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, czyli solidaryzm narodowy Polaków.

  II wojna światowa
Jak takie podejście do rzeczywistości tłumaczy się na tragiczny czas II wojny 

światowej, a przede wszystkim na eksterminację ludności żydowskiej? Kurek argumentuje, 
że „postawa cudzoziemska” spowodowała, że tuż po klęsce Polski w 1939 r. przywództwo 
żydowskie pragmatycznie usiłowało się dogadać z okupantem niemieckim. Udało się i w re-
zultacie założono „żydowskie autonomiczne prowincje” (s. 112–113, 138) – eufemizm Ewy 
Kurek na getta. Miała to być nawet „forma żydowskiej państwowości” (s. 138). Po prostu, 
podkreśla autorka, w nowych warunkach okupacji niemieckiej starano się wprowadzić 
w życie plan żydowski z okresu I wojny światowej, który w 1920 r. nabrał swojej ostatecznej 
formy w wypowiedzi sejmowej jednego z czołowych posłów syjonistycznych. Zażądał on 
autonomicznego organizmu państwowego żydowskiego na terytorium Polski (s. 111). „Dla 
polskich Żydów… w roku 1939 najważniejszą kwestią nie była Polska jako państwo, lecz 
stworzenie polskim Żydom jak najlepszych warunków przetrwania wojny, zaś w sferze 
politycznej stworzenie faktów dokonanych, z którymi Polacy po zakończeniu wojny będą 
musieli się liczyć. W pierwszych miesiącach drugiej wojny światowej przywódcy Żydów 
polskich uznali, że oba powyższe cele spełni zrealizowanie pod auspicjami niemieckiej wła-
dzy powstałej w roku 1920 idei żydowskich autonomicznych prowincji” (s. 176). 
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   Autonomiczne prowincje
Koncepcja autonomizmu (wraz z realistyczną oceną układu sił po Wrześniu 1939 

i tradycyjnym podejściem do władzy) spowodowała, że kierownictwo żydowskie nie współ-
pracowało z polskim podziemiem. Uważano, że więcej uda się ugrać u Niemców. Kurek 
twierdzi, że w ten sposób „wynegocjowano” u okupanta owe „żydowskie autonomiczne 
prowincje” (s. 119). Były one zgodne z interesem żydowskim. Wszyscy Żydzi nareszcie żyli 
razem w zbudowanym przez siebie systemie, osobno od reszty ludzi. 

W gettach było różnie. Zarządzali nimi sami Żydzi. Na czele stały rady żydowskie 
(Judenräte). Organem wykonawczym była tzw. policja gettowa, zwana Żydowską Służbą Po-
rządkową (Jüdische Ordnungsdienst). Kipiało życie kulturalne i religijne, kręciła się gospodar-
ka. Kurek podkreśla szczególnie przepych i wykwintne zabawy w eleganckim towarzystwie. 
Historyczka przeciwstawia tej rzeczywistości los „narodu polskiego” w latach 1939–1942. 
To przede wszystkim Polaków w pierwszym okresie okupacji dotknęła akcja ekstermina-
cyjna, łapanki, deportacje, wywózki na niewolnicze roboty. Kurek przypomina mało znany 
fakt, że – aby uniknąć niemieckich prześladowań – polscy chrześcijanie niekiedy zakładali 
opaski z gwiazdą Dawida (s. 180). 

A tymczasem – według Kurek – Żydzi przynajmniej cieszyli się autonomią. W po-
równaniu ze „stroną aryjską” do 1942 r. getta miały być raczej spokojne. Naturalnie ceną za 
„żydowskie autonomiczne prowincje” była kolaboracja. Kolaborując z Niemcami Żydzi „w 
sensie polityczno-militarnym i mentalnościowym byli bezbronni i osamotnieni. Skazani 
na siebie samych i łaskę Niemców” (s. 137). A żądania niemieckich nazistów eskalowały 
stale. Rękami kierownictwa żydowskiego spisano ludność żydowską, złupiono ją ze złota, 
kosztowności i gotówki, ściągano podatki i kontrybucje, oraz zapędzono do niewolniczych 
robot. Żydzi Żydom czynili zło (s. 134).

W końcu, jak podkreśla autorka, kierownictwo żydowskie uczestniczyło w procesie 
eksterminacji ludności żydowskiej. Jakkolwiek Żydzi bezpośrednio nie eksterminowali Żydów, 
jednak to właśnie żydowscy urzędnicy „autonomii”, osoby na kierowniczych stanowiskach, 
łapali ludzi po domach i ulicach „żydowskich prowincjach autonomicznych” i zapędzali do 
bydlęcych wagonów. Udział Niemców w tych makabrycznych przedsięwzięciach ograniczał się 
do wydawania rozkazów i obserwacji. Tym sposobem Niemcy byli katami, ale i niektórzy Żydzi 
pełnili funkcję katów własnych współbraci, zanim sami stawali się ofi arami (s. 139, 160–165).

Jak wytłumaczyć kolaborację żydowskiego przywództwa, która doprowadziła do 
współudziału w ludobójstwie, do samounicestwienia? Działo się to logicznie – twierdzi 
Kurek – zgodnie z zasadą o słuszności poświęcenia części społeczności żydowskiej dla 
dobra ogółu. Niestety nikt nie przewidział całościowej logiki eksterminacyjnej furii po-
gańskiego socjalizmu narodowego. Wymordowano prawie wszystkich, łącznie z tymi, co 
nazistowskim mordercom pomagali. 

  Szokujące tezy
Tezy Ewy Kurek mogą być szokujące dla wielu. Jasne jest, że jej praca to politycznie 

nie-poprawna reinterpretacja najnowszych dziejów Żydów polskich, szczególnie w okresie 

     Bez wspólnoty
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II wojny światowej. Autorka koncentruje się przy tym głównie na Polsce centralnej, tzw. Ge-
neralnym Gubernatorstwie (GG), a szczególnie na dużych miastach, Warszawie i Łodzi. Naj-
większą wartością tej pracy jest to, że zmusza nas do ponownego przemyślenia wielu założeń 
– wydawało się pewników – na temat społeczności żydowskiej w Polsce. Dotyczy to głównie 
mechanizmów eksterminacji tej ludności przez niemieckich narodowych socjalistów. 

Na ile uprawnione są tezy Kurek? Zbadamy to analizując jej mistrzów, metodolo-
gię, źródła, faktografi ę i logikę. Autorka podkreśla, że jej zamiarem jest „odkryć rzeczywistą 
prawdę [kursywa EK]” (s. 9). Znaczy to, że Kurek opiera się na szkole logocentryzmu arysto-
telejsko-tomistycznego. Autorka chwali „europejski aparat pojęciowy,” czyli metodologię 
wywodzącą się z Cywilizacji Zachodniej (s. 173). Natomiast jej główną ramą intelektualne-
go odniesienia są nauki Karla Jaspersa. Nota bene, Jaspers był też mistrzem Hannah Arendt, 
do której przemyśleń o eksterminacji Żydów odnosi się często Kurek, wręcz opierając się 
na wielu wypracowanych przez tą myślicielkę mechanizmach analizy. 

Można się skrzywić, że Kurek odnosi się do tak nielicznych źródeł inspiracji inte-
lektualnej. Jednak w dobie postmodernistycznego rozbuchania „teorii” zupełnie oderwa-
nych od rzeczywistości, wstrzemięźliwość w eklektyce intelektualnej nie jest grzechem. 

Szkoda tylko, że autorka nie wymieniła w przypisach innych szkół metodologicz-
nych, łącznie z post-modernistycznymi konstruktami (strukturami? koncepcjami?), takimi 
jak choćby teorie tworzone przez Zygmunta Baumana. Wymienienie takich myślicieli pomo-
głoby Kurek odrzucić oskarżenie, że nie zna ich argumentów. Jeśli nie zna, to nie potrafi  się do 
nich ustosunkować, a cierpi na tym jej własny przekaz. W zderzeniu z przeciwnymi opiniami 
umacniają się przecież nasze przemyślenia. Poza tym przemilczanie niemiłych sobie szkół in-
terpretacyjnych powoduje, że szerzą się one bez żadnego oporu wśród niedoinformowanych 
maluczkich, zarówno przeciętnych inteligentów, jak i studentów wstępnych lat. Tym sposo-
bem dostają się oni w sidła intelektualistów szerzących systemy wartości wprost przeciwne 
do tych umiłowanych przez Kurek. Dlatego warto w przypisach prace post-modernistów 
i innych tego typu naśladowców opatrzyć krótkim, ostrzegawczym komentarzem.

Dalej, w swoich postulatach metodologicznych, Kurek zakłada moralny parytet 
między polską a żydowską kolaboracją, „współpracą pewnej części obu narodów w doko-
nanej przez Niemców zbrodni zagłady narodu żydowskiego” (s. 10). Badaczka ostro wystę-
puje w tym kontekście przeciwko relatywizmowi. Zadaje prowokacyjne pytanie: „dlaczego 
wobec żydowskiego relatywizmu w ocenie postaw współpracujących z Niemcami Żydów, 
w ocenie postaw Polaków, ów żydowski relatywizm nie znajduje zastosowania”? I odpowia-
da: „Ponieważ bez zrozumienia przyczyn żydowskiego relatywizmu w ocenie współpracy 
Żydów w dziele dokonanego przez Niemców na polskich Żydach ludobójstwa, oraz przy-
czyn, dla których współpraca Polaków nie podlega relatywnym żydowskim ocenom, nie 
można wyjaśnić i zrozumieć stosunków polsko-żydowskich” (s. 10).

   Relatywizm beznarodowy
Formalnie i logicznie propozycja powyższa jest raczej spójna. Razi tylko zastoso-

wanie tutaj formuły „żydowski relatywizm”. Przecież relatywizm jest beznarodowy. Albo 
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jest, albo go nie ma. Nawet w Polsce relatywizm w sprawach polsko-żydowskich szerzą 
osoby nie wywodzące się z żydowskiej grupy etno-religijnej. Na Zachodzie wręcz jest to 
regułą, że relatywizm promują w większości nie-żydowscy intelektualiści. Szkoda, że Kurek 
tego nie dostrzega. 

Natomiast jeśli chodzi o oceny świadków Zagłady, chrześcijan czy Żydów, Ży-
dów i Polaków, to rzeczywiście zgoda. Bardzo trudno o indywidualny źródłowy przekaz 
przeszłości, który sprawiedliwie starałby się pokazać rację obu stron. U prawie wszystkich 
świadków jest tendencja do relatywizacji własnych doświadczeń oraz doznań osób z wła-
snej grupy etno-religijnej. Ale to nie powód, aby naukowcy powielali ten model. I w tym 
sensie Kurek ma rację. Nie ma jej, gdy stara się zjawisku relatywizmu nadać narodowość.

Odrzucając takie podejście, możemy zgodzić się z grubsza z postanowieniem au-
torki, że celem jest „odrzucając żydowski relatywizm i polską jednoznaczność ocen – pod-
dać Polaków i Żydów dokładnie takiej samej ocenie, jaką wobec Niemców przeprowadził 
po drugiej wojnie światowej Karl Jaspers, czyli poszukać odpowiedzi na pytanie, za jakie 
winy odpowiedzialność ponoszą wspomagający Niemców w dziele ludobójstwa Polacy, 
jakimi zaś winami obarczyć należy wspomagających w dziele ludobójstwa Żydów.” Kurek 
obiecuje stosować „jednolitą ocenę nieprzyjemnych faktów [kursywa EK] i według jednoli-
tych miar mierzyć winę każdego narodu” (s. 12). Kurek dalej podkreśla, że „tylko porównu-
jąc zło polskie ze złem żydowskim, uzyskać możemy prawdziwy obraz polsko-żydowskiej 
rzeczywistości” (s. 13).

  Parytet
I tu zaczynają się pewne kłopoty w sferze metodologii. Parytet moralny jest natu-

ralnie pożądany. Zło jest złem i koniec. Jednak zasada parytetu stosowana metodologicznie 
we wszystkich okolicznościach ma pewien feler, bowiem może fałszywie zakładać takie 
same warunki, w których operowały obie społeczności. 

W badaniach laboratoryjnych – przy stosowaniu tego samego rodzaju zasad testowa-
nia – możemy bowiem oczekiwać innych rezultatów jeśli warunki są inne. Może tak być, że 
w laboratorium pewna mieszanka w pewnych warunkach jest nieszkodliwa, a nawet pożądana. 
W innych warunkach taka sama mieszanka może być bardzo szkodliwa, nawet śmiertelna. 

Tak samo ma się rzecz w badaniach nad ludnością polską i żydowską pod niemiec-
ką okupacją. Pewne postawy polskie można było uznać pozornie za raczej neutralne, na 
przykład pracę rachmistrzów w ogólnym spisie ludności przeprowadzonym na początku 
1943 r. przez władze Generalnego Gubernatorstwa. Analogiczne czynności żydowskich 
rachmistrzów w gettach, choćby w 1940 r., prawie natychmiast prowadziły do represji, 
a w tym ekspropriacji, przesiedleń oraz pracy niewolniczej, a w końcu do całkowitej ekster-
minacji. Naturalnie i działania rachmistrzów polskich były w podobny sposób wyzyskiwa-
ne przez władze okupacyjne. Różnicą było zło, jakie powstawało z tej współpracy za sprawą 
polityki okupacyjnej. 

Różnica więc polegała na zakresie terroru, na tym, że eksterminacja Polaków była 
częściowa, a nie całościowa. Czyli kolaboracja Żyda z Niemcami miała zwykle straszniejsze 

     Bez wspólnoty
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skutki dla jego społeczności niż podobna współpraca Polaka z okupantem. W każdym razie 
to właśnie władze okupacyjne zyskiwały najwięcej na jakiejkolwiek czynności przeprowa-
dzanej na ofi cjalny rozkaz przez niektórych przedstawicieli ludności podbitej. Ale jasne 
jest, że czynności wykonywane na rozkaz władz okupacyjnych mogły być mniej lub bar-
dziej szkodliwe – w zależności od linii politycznej aktualnie preferowanej przez Niemców 
(czy innego okupanta).

W sprawach rozważanych przez Kurek jasne powinny być więc różnice w rezulta-
tach takich samych działań podejmowanych przez urzędników tubylczych (Polaków czy 
Żydów), bo przecież nie trzeba wykazywać, że ludność żydowska miała ciężej od ludności 
polskiej, chrześcijańskiej. Wszystkich bowiem Żydów od połowy 1941 r. przeznaczono na 
eksterminację. Co do Polaków, skupiono się głównie na elicie. W badaniach nad podob-
nymi zjawiskami (np. kolaboracja) wśród Żydów i Polaków trzeba więc wziąć poprawkę 
metodologiczną na różnice w kontekście i środowiskach, w których oba narody się znalazły 
w latach 1939–1945.

    Źródła
Teraz o źródłach Ewy Kurek. Liczba przytaczanych przez nią źródeł okupacyjnych 

niemieckich i współczesnych polskich jest niezadowalająco mała. Ale autorka zastrzega 
się: „Podstawę źródłową prezentowanych badań stanowią przede wszystkim źródła żydow-
skie” (s. 13). Kurek przedstawia niestety bardzo wąską bazę źródłową też i w tym zakresie. 
Jeśli chodzi o tzw. źródła podstawowe (primary sources) to ogranicza się ona głównie do może 
kilkunastu opublikowanych dzienników i pamiętników oraz garści relacji ze zbiorów wła-
snych. Badania archiwalne również przeprowadziła na bardzo małą skalę. Uzyskała bardzo 
niewiele relacji z Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. Nic z Yad Vashem, 
YIVO w Nowym Jorku, czy US Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.2

Jeśli twierdzi się, że podstawą metodologiczną naszej pracy jest analiza źródeł 
żydowskich, należy spodziewać się pogłębionych w nich badań. Dlatego dziwi wybór za-
ledwie kilku znanych i kilkunastu mniej znanych pozycji bez odpowiedniego komentarza. 
Zaiste Emanuel Ringelblum i Adam Czerniaków to znane postacie, ale czy ich pisane na 
żywo komentarze wyczerpują zagadnienie? A dlaczego brak odniesienia, przykładowo, do 
Hermana Kruka z Wilna, który przecież miał inną perspektywę – zarówno ideową, jak 
i geografi czną? A Calel Perechodnik? Zapiski tego policjanta żydowskiego były dwukrotnie 
publikowane po polsku i szeroko komentowane. 

Można tutaj wymienić kilkadziesiąt opublikowanych bardzo ważnych źródeł 
podstawowych, których Kurek nie wymieniła. Mamy tysiące istotnych nieopublikowanych 
źródeł podstawowych, do których badaczka nie dotarła. Są one po prostu niezastąpioną ko-
palnią wiedzy nie tylko o relacjach polsko-żydowskich, ale przede wszystkim o stosunkach 
wewnątrz społeczności żydowskiej. Co więcej, nawet na podstawie tylko źródeł żydowskich 
można weryfi kować obiegowe opinie zarówno w znanych powszechnie źródłach, jak rów-
nież w monografi ach naukowych ukazujących się głównie na Zachodzie, a powielających 
rozmaite stereotypy poprzez zaniechanie weryfi kacji faktów.
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W tym metodologicznym sensie zaniechania dogłębnej weryfi kacji źródeł i opraco-
wań książka Kurek nie odbiega od wielu innych naukowych monografi i. Szkoda. Żałujemy 
również, że Kurek nie wymienia ani w przypisach ani w bibliografi i podstawowych mono-
grafi i, pióra takich jak Isaiah Trunk, Barbara Engelking Boni, czy Gunnar S. Paulsson. Prace 
te pomogłyby doszlifować Kurek własne argumenty dotyczące chociażby rad żydowskich, 
getta w Warszawie, czy żydowskich uciekinierów.3

Gdyby autorka znała źródła dostępne w formie publikacji czy materiałów archiwal-
nych znajdujące się poza Polską, nie doszłaby do fałszywego wniosku, że „niemal wszyscy 
polscy Żydzi, którzy ocaleli z zagłady, wywodzą się ze środowisk asymilatorów” (s. 28). Jest 
inaczej, po prostu w PRL, a potem w Polsce po 1989 r., większość opublikowanych źródeł 
pochodzi od asymilatorów, co jest naturalne. Syjoniści, religijni ortodoksi, oraz niezasymi-
lowani, którzy przeżyli nazistów, w większości uciekli spod komunistycznego panowania 
w połowie lat czterdziestych. W związku z tym są prawie nieobecni w literaturze przed-
miotu w Polsce. Odwrotnie sprawa ma się na Zachodzie. Tam prawie nie ma dostępnych 
materiałów od „Żydów-asymilatorów.” 

Tutaj warto zauważyć sprawę, której Kurek nie podkreśla. Mianowicie historii nie 
piszą „asymilatorzy” czy „ortodoksi”. Historię pisze elita. Przecież dzieje Polski pisała 
szlachta, a nie chłopi. Tak było aż do profesjonalizacji fachu historyka w XIX wieku, kiedy 
to pojawili się dziejopisarze wywodzący się z różnych warstw, głównie z inteligencji, wciąż 
bazującej na etosie szlacheckim Rzeczpospolitej. Podobnie rzecz miała się z historykami 
zajmującymi się przeszłością żydowską. 

I tutaj kolejny problem. Od czasu do czasu Ewa Kurek dzieli badaczy na „ży-
dowskich” i „polskich”. Odsyła czytelnika do tych czy tamtych. Podobnie postuluje, 
aby jakimś tam zagadnieniem zajęli się „historycy żydowscy,” albo – równie dziwnie – że 
jakąś kwestię „pozostawić należy historykom żydowskim” (s. 90). Ale dlaczego nie mieli 
tym się zająć „historycy polscy”? Albo historycy w ogóle, bez względu na pochodzenie? 
Podziały etniczne naukowców nie są koniecznie pomocne, chyba, że zakładamy, że każdy 
żydowski czy polski historyk to nacjonalista i będzie przez pryzmat własnych interesów 
narodowych opowiadać o zamierzchłych sprawach. A co z tymi badaczami nie-żydowski-
mi, którzy zgadzają się co do joty z historykami żydowskimi? A co z tymi badaczami nie-
polskimi, którzy się częściowo zgadzają z dziejopisarzami polskimi? A co z historykami 
żydowskimi, którzy nie zgadzają się między sobą? Odrzućmy więc złudną dychotomię et-
niczną, zachęcajmy do podziału na badaczy solidnych, niezależnych i tradycjonalistyczno-
-logocentrycznych oraz tych, którzy ulegają duchowi czasu w jakiejkolwiek formie: nacjo-
nalistycznej, komunistycznej, czy post-modernistycznie moralnie relatywistycznej.

  Faktografi a
Odnieśmy się teraz bardziej do faktografi i Kurek, a raczej do interpretacji faktów. 

„Żydzi polscy żyli w Polsce przez stulecia w gettach dlatego, że pełna izolacja była ich wła-
snym wyborem sposobu przetrwania” (s. 33). To fakt. Ale warto powołać się tutaj na coś 
więcej niż Stefana Żeromskiego i pojedynczy pamiętnik żydowski. Dlaczego? Bowiem to 

     Bez wspólnoty
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co jest truizmem dla Kurek i wielu jej polskich czytelników, na Zachodzie jest powszechnie 
kontestowane, co odzwierciedlają też prace tubylczych warszawsko-krakowskich naśladow-
ców wybiórczo-stereotypowej zachodniej historiografi i. Poza tym naprawdę przydałoby 
się solidne opracowanie, budujące na metodologii Salo W. Baron, Majer Bałaban, czy M.J. 
Rosmana, o odrębności bytu ludności żydowskiej w czasach I RP, podzaborowych, oraz 
międzywojennych, jak i o ich jednoczesnej współzależności od ludności chrześcijańskiej.4

Dalej, aby zilustrować różnice między polskimi a żydowskimi percepcjami i dą-
żeniami, Kurek przytacza przykład Napoleona. Według niej, Żydzi polscy go odrzucili, 
podczas, gdy Polacy go hołubili, bo widzieli w nim zwiastuna wolności kraju. A Adam ks. 
Czartoryski? A inni, którzy mu nie ufali? Postawy polskie były tutaj bardzo zróżnicowane. 
A Żydzi francuscy Napoleona raczej popierali (szczególnie w Alzacji, gdzie sięgał oświece-
niowy ruch Haskala). I znów podejście dualistyczne „Polacy”—„Żydzi” nie jest do końca 
dokładne.

 Podobnie ma się rzecz, gdy ludność żydowską abstrahuje się od całej społeczności 
chrześcijańskiej i polskojęzycznej, a nie tylko narodowo świadomej elity. Kurek twierdzi, że: 

Żydzi polscy, aczkolwiek mieszkali na polskich ziemiach niemal od tysiąca 
lat, nigdy nie identyfi kowali się z Polską jako ojczyzną w powszechnym rozu-
mieniu tego słowa, czyli krajem, o którego wolność oddaje się życie, choć na 
pewno identyfi kowali się z nią jako z miejscem urodzenia. Po pierwsze, mieli 
ostrą świadomość do narodu wybranego przez Boga. Po drugie, mieli własną 
historię, a ziemia Izraela nigdy nie przestała być dla nich jedyną i prawdziwą 
ojczyzną, o powrót do której modlili się przynajmniej raz w roku. W tym 
kontekście walka Polaków o wolność ojczyzny nie była sprawą, o którą mo-
gliby walczyć polscy Żydzi (s. 52–53)… Postawa Żydów polskich wobec kwe-
stii niepodległości oraz warunki ekonomiczne będącego w rękach zaborców 
państwa polskiego były najważniejszymi czynnikami, które w wieku XIX raz 
na zawsze pogrzebały najlepsze polskie tradycje tolerancji i opieki w stosun-
ku do żydowskiej mniejszości narodowej oraz ukształtowały nowego rodza-
ju postawy Polaków wobec żydowskich współmieszkańców (s. 54).

To bardzo śmiała analiza! Aż korci, aby poprosić Ewę Kurek o kontekst historyczny. 
Można przypomnieć, że Żydzi też służyli zbrojnie, na przykład w obronie Lwowa przed 
Kozakami, a badaczka słusznie wspomina Berka Joselewicza. 

Zgoda, to były wyjątki. Lecz zachowując metodę parytetu można argumentować, 
że chłopi polscy właściwie też o Polskę się nie bili. Naturalnie były wyjątki, jak ochotnicy 
pod Płowcami czy piechota kmieca pod Grunwaldem, a na pewno już piechota wybraniec-
ka, partie partyzanckie podczas Potopu, czy ochotnicy Kościuszki. Ale w większości wy-
padków chłopi pozostawali obojętni, a w tym w większości powstań narodowych. W wielu 
wypadkach włościanie reagowali na lokalną agitację religijną (anty-protestantyzm, anty-pra-
wosławie), czy po prostu bronili swoich pojedynczych wsi (a nie całej Polski), albo wręcz 
atakowali w celach rabunkowych obcych, którzy przypadkowo też byli wrogami Polski.
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Można wręcz twierdzić, że przecież pewna część chłopów polskich zachowywała 
się w obojętny sposób w stosunku do sprawy niepodległości Polski nawet jeszcze w począt-
kowym okresie II wojny światowej. Jest to sprawa świadomości zbiorowej, którą może roz-
wiązać jedynie upowszechnienie nacjonalizmu, głównie poprzez państwo, jak argumentuje 
Eugene Weber.5 A Polska w XIX wieku państwa nie miała. Z drugiej strony, Kurek powinna 
była przypomnieć, że uniwersalistyczny polski nacjonalizm romantyczny nie przyciągnął 
zbyt wielu Żydów. Woleli własny rodzaj nacjonalizmu: syjonizm.

Niestety stwierdzamy brak pełnego zrozumienia tych mechanizmów u Ewy Kurek. 
Szerszy kontekst jest niezbędny, aby pojąć poszczególne czynniki dziejów. A kontekstu czę-
sto brak. Zrozumienie mechanizmów pozwala opaść emocjom, pozwala też sprawiedliwiej 
ocenić przedmiot badań, a tutaj szczególnie stosunki żydowsko-polskie.

   „Żydokomuna”
Następnie Kurek, znów polegając na wąskiej bazie źródłowej, zastanawia się nad 

zjawiskiem „żydokomuny”. Jako punkt kulminacyjny powstania stereotypu „żydoko-
muny” autorka podkreśla „żydowski charakter rewolucji 1905 r.” (s. 63). Hm. To strajk 
uczniowski i strajki chłopskie były żydowskie? A działania Frakcji Rewolucyjnej PPS Józefa 
Piłsudskiego? Stereotyp „żydokomuny” miał dużo głębsze korzenie niż polska percepcja 
jednej demonstracji w Warszawie. Chodziło tutaj zarówno o rozmaite trendy intelektualne, 
na czele z marksizmem i freudyzmem. Chodziło też o antychrześcijański, antytradycjonali-
styczny i antypatriotyczny charakter nowoczesnej kultury masowej. 

Natomiast celnie – choć znowu bez silnych podstaw źródłowych oraz dogłębnej 
analizy – Kurek uznała, że hasło „żydokomuna” jest krzywdzące, bo dotyczy „zaledwie 
kilku procent polskiej diaspory. Zdecydowaną większość wśród polskich Żydów stanowili 
bowiem religijni ortodoksyjni Żydzi… Dla nich komunizm był takim samym złem, jakim 
był dla Polaków” (s. 63). 

Ciekawie też Kurek analizuje związaną z „żydokomuną” sprawę pojmowania wol-
ności. Dla Polaków wolność oznaczała niepodległość Polski od zaborczego knuta. Dla „ru-
chu lewicowego (socjalistycznego)”, w którego szeregach znajdowali się też rewolucjoniści 
pochodzenia żydowskiego, liczyło się zaprowadzenie socjalizmu” (s. 63). Wzmacniało to 
stereotyp „żydokomuny” wśród Polaków. 

Co więcej, wolność dla Żydów religijnych oznaczała kontynuowanie tradycji auto-
nomicznej. Tym sposobem żydowski izolacjonizm, separacja od życia polskiego sugerowały 
w najlepszym wypadku indyferencję do niepodległości kraju. To wszystko wzmacniało po-
wszechne przekonanie, że ludność żydowska lekceważy sobie sprawę wolnej Polski. Rezul-
tatem był antysemityzm. Kipiał pod zaborami, a rozlał się szeroką falą po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości.

Kurek w ten sposób opisała to zjawisko: 

Zderzenie polskich doświadczeń i tradycji w postrzeganiu i rozumieniu po-
jęcia wolności, w którym niepodległość Polski grała rolę pierwszoplanową, 
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z płynącym z żydowskich doświadczeń i tradycji pojęciem wolności Żydów 
polskich, dla którego wolność wspólnej ojczyzny Polski była niezrozumia-
łym balastem, było – obok 123 lat braku solidarności w walce o wolność 
– przyczyną totalnego odrzucenia przez Polaków narodu żydowskiego jako 
współobywateli wolnej Rzeczpospolitej… Wiedzieli już, że żydowska wol-
ność jest czymś innym niż wolność polska. Wiedzieli, że nie ma między nimi 
punktu stycznego. Dlatego coraz bardziej popularną wśród Polaków stawała 
się idea postrzegania Żydów jako uciążliwych lokatorów, cudzoziemców 
w Państwie Polskim, których Polska musi się pozbyć, m.in. przez emigrację 
do Palestyny, usunięcie z życia publicznego i odebranie silnej pozycji ekono-
micznej. Ten polski bunt wobec wiecznych cudzoziemców Żydów polskich 
po wsze czasy polscy Żydzi nazwali polskim antysemityzmem, który ponoć 
wysysamy z mlekiem matki (s. 63).
Może i mieli rację polscy Żydzi. Nie ma sensu ukrywać, że żyjący w latach 
1918–1939 Polacy mieli serdecznie dość uciążliwych żydowskich lokatorów. 
Pragnęli, aby Żydzi zostawili Polskę w spokoju, znaleźli sobie jakież inne Po-
lin i tam w pomyślności i dobrobycie wiedli żydowskie życie. W tym sensie 
na pewno byli antysemitami (s. 64)….
Każdy obywatel Państwa Polskiego, także polski Żyd, otrzymywał od pań-
stwa określone prawa i brał na siebie określone prawem obowiązki względem 
tegoż państwa. Tak było w Polsce od zawsze. Zręby struktur demokratycznej 
władzy zostały w Polsce zbudowane już w wieku XV. Tymczasem Żydzi 
polscy, domagający się maksymalnego zakresu praw obywatelskich, nie po-
czuwali się do wypełniania obywatelskich obowiązków względem Państwa 
Polskiego. Nie uważali, że lojalność względem Państwa Polskiego i walka 
o niepodległość Polski jest żydowską obywatelską powinnością – wobec 
Państwa Polskiego zachowywali się więc jak cudzoziemcy (s. 65).

Znowu Kurek była w stanie zaprezentować nam tylko część zjawiska, ponownie bez 
wystarczającego odniesienia się do źródeł. Tutaj logika Kurek sama pada ofi arą metodologii 
opartej na parytecie. Dla autorki podstawowym wyznacznikiem konfl iktu polsko-żydow-
skiego miał być stosunek do patriotyzmu. Według tej diady Polacy mieli być patriotyczni, 
a Żydzi nie. 

To jest bardzo elitarne podejście do sprawy. Patriotyzm niestety nie był (i nie jest) 
powszechną cechą wszystkich Polaków (czy Amerykanów bądź Chińczyków). Dotyczy 
głównie szeroko rozumianej elity, której szeregi raz rosną, raz topnieją – zgodnie z falo-
waniem świadomości narodowej oraz potrzebą jej aktywnego demonstrowania. Według 
miary Kurek trzeba by przecież zaliczyć do „nie-obywatelskich cudzoziemców” również 
wszystkich nie-żydów, a polskojęzycznych, pochodzących z polskiej grupy etnicznej, któ-
rzy zachowywali się (i zachowują) w podobnie indyferentny czy wrogi sposób jak wielu 
przedstawicieli wszystkich mniejszości (a nie tylko Żydów). Jest to zjawisko naturalne. 
Umieszczenie dziejów ludności żydowskiej w odpowiednim kontekście pomoże odnieść 
się do jej postaw spokojniej.
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  „Haman” vs. „Judasz”
Trzeba przyznać jednak, że metodologia parytetu posłużyła Kurek bardzo dobrze 

w jej analizie stereotypu „Judasza” i „Hamana”. Stereotyp ten oparty był na wzajemnej, 
negatywnej percepcji Żydów i Polaków w okresie przedwojennym. Historyczka świetnie 
ujęła główną przyczynę mankamentów dotychczasowych badań antropologicznych, etno-
grafi cznych, czy folklorystycznych koncentrujących się na żydowskich i chrześcijańskich 
zwyczajach religijnych. Mianowicie częstokroć prowadzone są one w oparciu o sekularne 
wyobrażenia, poza ich właściwym religijnym kontekstem (s. 253–258). W rezultacie wiele 
opracowań o zwyczajach bożonarodzeniowych czy purimowych czyta się jak sowieckie 
bajki o Dziadku Mrozie. Tutaj Ewie Kurek świetnie posłużyło jej naukowe doświadczenie, 
a w tym docenianie elementu duchowego w kulturze.

Autorka przyznaje, że wśród polskiej ludności chrześcijańskiej utrwalony był ste-
reotyp Żyda jako Judasza, zdrajcy, który sprzedał Jezusa. Corocznie robiono kukłę Judasza 
– stylizowaną na Żyda – bito ją, palono i topiono. Ten obrządek bezsprzecznie utrwalał 
antyżydowskie stereotypy wśród ludu.

Jednak Judasz to nie jedyny stereotyp Żyda. Szopki przedstawiały Żyda jako 
„biednego, religijnego, mądrego błazna” przedstawionego „bez antysemickiej agresji” 
(s. 78). Kurek podkreśla, że wizerunek Żyda w szopkach nie tylko odzwierciedla „ludowe 
chrześcijaństwo” (s. 78), ale również „mocno tkwi w najstarszych tradycjach zachodniego 
chrześcijaństwa” (s. 76). Ze znawstwem Kurek opisuje rozmaite tradycje kolędnicze, odrzu-
cając oskarżenia o antysemityzm: „między bajki włożyć można dość powszechne w wielu 
żydowskich kręgach twierdzenia, że u źródeł postaci Żyda występującego w przedstawie-
niach polskich kolędników tkwi polski antysemityzm” (s. 72). 

Dalej Kurek przeciwstawia sympatyczny stereotyp Żyda z obyczajów kolędniczych 
ohydnemu stereotypowi chrześcijanina z Purimszpilen. W tej bardzo ciekawej ludowo-re-
ligijnej tradycji żydowskiej, autorka pokazuje, że corocznie bito kijami, palono i topiono 
kukłę przedstawiającą księdza, albo zwykłego chrześcjanina – Hamana. Niestety – jak przy-
znaje sama Kurek – bez znajomości języka yidisz trudno jest dogłębnie zbadać ten stereotyp 
(s. 83, 85, 92–93). Mimo to Kurek twierdzi, że „wpisana w liturgię i obrzędowość purimowe-
go święta nienawiści, odnawiana i podsycana wiosną każdego roku, zaszczepiała i utrwalała 
pokoleniom polskich Żydów obraz zagrażającego im ZŁA [podkreślenie EK], a tym samym 
warunkowała ich stosunek do księży katolickich i chrześcijan w ogóle” (s. 93). 

W rezultacie rozmaitych wzajemnych uprzedzeń w przededniu II wojny świato-
wej wśród ludu żydowskiego pokutował anty-gojski stereotyp Hamana, a wśród polskich 
chrześcijan anty-żydowski stereotyp Judasza. Na dodatek, według Kurek, hołdujący „śre-
dniowiecznym uprzedzeniom” Żydzi nie znali języka polskiego i nierealistycznie oczeki-
wali, że Państwo Polskie potraktuje ich jak średniowieczny monarcha. „Było to ze strony 
Polaków i polskich Żydów karygodną lekkomyślnością, która w czasie wojny na pewno 
ułatwiła Niemcom realizację zbrodniczych planów” (s. 103).

Stereotyp Hamana zapewne funkcjonował najbardziej wśród religijnej części spo-
łeczności żydowskiej. Ale czy byli oni większością? Kurek właściwie zupełnie pomija fakt, 
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że pod koniec wieku XIX i na początku XX wybuchł bunt przeciwko religii i tradycji. Bunt 
dotyczył szczególnie żydowskiej młodzieży, której pewna część gwałtownie odrzuciła wiarę 
i łapczywie zwróciła się ku nowym trendom nowoczesności: nacjonalizmowi i socjalizmo-
wi. Często ta pierwsza kolektywistyczna ideologia nakładała się na drugą w rozmaitych 
formach syjonizmu. Bez uwzględnienia form nowoczesności w społeczności żydowskiej 
polski przedwojennej, cała dyskusja Kurek odnosi się właściwie do religijnego segmentu 
Żydów głównie małomiasteczkowych i prowincjonalnych. 

  II wojna
Najbardziej kontrowersyjna część pracy Kurek dotyczy II wojny światowej. I tu wycho-

dzą największe mankamenty pracy odzwierciedlające jej wąską bazę źródłową. Według Kurek, 
wykluczając margines, czyli asymilatorów, spolonizowanych chrześcijan żydowskiego pochodze-
nia oraz żydowskich komunistów, zarówno Żydzi religijni jak i marksistowscy bundyści i fołkiści 
chcieli autonomii. „Poza częścią narodowców (syjonistów), którzy łącznie stanowili wprawdzie 
dość szeroki, lecz jednak margines żydowskiego społeczeństwa, dla zdecydowanej większości pol-
skich Żydów optymalnym modelem żydowskiego życia w Polsce były postulowane w 1920 roku 
przez Związek Posłów Narodowości Żydowskiej autonomiczne prowincje [kursywa EK]” (s. 111). 

W rzeczywistości nawet syjoniści też chcieli autonomii. Mimo że podkreślali, że 
ich celem jest państwo żydowskie, najchętniej w Palestynie, większość syjonistów (religijni 
Mizrachi, Generalni, oraz Poalej Syjoniści prawicy i lewicy) na krótką metę popierali au-
tonomię w Polsce. Tylko skrajnie prawicowi syjoniści z Nowej Organizacji Syjonistycznej 
traktowali ten pomysł raczej sceptycznie, co nie znaczy, że go zupełnie odrzucali. Kurek 
powinna o tym wiedzieć, szczególnie, że opisuje jak w 1920 r. poseł na Sejm RP Izaak Grün-
baum wystąpił o utworzenie „autonomicznych prowincji” dla Żydów w Polsce. A poseł 
Grünbaum był syjonistą. Zresztą w latach trzydziestych wyemigrował do Palestyny.

Kurek podkreśla, że na początku społeczeństwo żydowskie nie odnosiło się do II 
wojny światowej jako do „żydowskiej sprawy” (s. 114). Wojna toczyła się poza ich sferą za-
interesowania i oddziaływania. Żyli we własnym świecie. Pozory bezpieczeństwa dawało im 
przebywanie wśród swoich w getcie. 

Kurek nie zauważa, że podobne przecież postawy można zaobserwować wśród 
pewnej, może nawet dużej części chłopów polskich. Dopiero z czasem Niemcy terrorem 
uzmysłowili wielu chłopom, że są oni Polakami, a nie po prostu polskojęzycznymi katoli-
kami. Tym samym uzmysłowili im, że II wojna jest też ich sprawą. W postawie społeczności 
żydowskiej nie ma więc nic dziwnego. Terror nazistowski z jednej strony pomógł wzmocnić 
trendy wyjątkowości oraz samoidentyfi kacji narodowej wśród Żydów, a z drugiej zmusił ich 
do zareagowania na sprawę wojny, która – odwrotnie niż wcześniejsze konfl ikty – toczyła się 
również (a czasami przede wszystkim) przeciw nim.

   Władza w GG
Następnie Kurek pokazuje, że nie bardzo rozumie hierarchię zależności w General-

nym Gubernatorstwie (GG). Nie pojmuje też mechanizmów działania systemu okupacyj-
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nego. Koniecznie trzeba je objaśnić. Jesienią 1939 r. chwilowo rządził Wehrmacht, który prag-
matycznie pozwolił na działanie systemu okupacyjnego w oparciu o przedwojenne zasady. 
W momencie, gdy władzę przejęła policja i SS, zaczęto wprowadzać rozmaite rozwiązania 
narodowo-socjalistyczne, a w tym rasistowskie. Na szczycie drabiny byli Reichsdeutsche 
(Niemcy z Reichu), potem Volksdeutsche, następnie mniejszości nie-żydowskie (uprzywi-
lejowane do różnego stopnia: „biali” Rosjanie, Gruzini, Ukraińcy, etc.), potem Polacy, a na 
końcu Żydzi. SS wymagało ścisłej „rasowej” segregacji instytucji. Przekazywało – zgodnie 
z zależnością hierarchiczną – rozkazy do Polaków, aby ci zakomunikowali je Żydom. 

Dlatego też Polak, komendant Straży Obywatelskiej (SO), z rozkazu niemieckiego, 
wykluczył szefa Judenratu Adama Czerniakowa z jego funkcji w tej formacji (s. 118). Czer-
niaków naturalnie był aktywny w SO w ramach społeczności żydowskiej, w żydowskiej czę-
ści miasta, co niekoniecznie wymagało uprzednio jego obecność na odprawach SO w czasie 
oblężenia Warszawy. Kurek tego nie rozumie, traktując jako przykład żydowskiej odrębno-
ści w sensie odcinania od Polaków po wejściu Niemców. Co więcej, autorka twierdzi, że 

drogę izolacji od ‘spraw polskich’, polskich władz i Polaków, wybrał Adam 
Czerniakow zatem już w pierwszych dniach niemieckiej okupacji. Za 
przykładem żydowskiego senatora z Warszawy postawę taką obrało całe 
społeczeństwo polskich Żydów. Nie znam miasta ni miasteczka okupowanej 
przez hitlerowców Polski, w którym jesienią 1939 roku wspólnota żydowska 
odmówiłaby Niemcom jak najdalej pojętej współpracy, a tym samym uzna-
nia ich za nową władzę… Charakterystyczną cechą ich postawy było jednak 
to, że nie traktowali niemieckich okupantów jako wroga, lecz jak surową 
wprawdzie, ale prawowitą władzę, z którą prowadzi się rozmowy i negocjuje 
warunki koegzystencji (s. 120).

Z pewną dozą złej woli można w podobnym stylu napisać, że Andrzej Świetlicki 
z Ruchu Narodowo-Radykalnego („Falanga”) wraz z towarzyszami też nie widział w Niem-
cach wroga, a chciał z nimi negocjować jesienią 1939 r. Otóż nie. Niemcy byli i wrogiem 
i władzą naraz. Tak było dla przywódców polskich, tak też dla żydowskich. Jeśli niemieccy 
narodowi socjaliści byli rasistowskimi antysemitami, to mogli być uznawani tylko jako 
wrogowie przez kierownictwo żydowskie. Zgadzamy się jednak, że wśród kiepsko zoriento-
wanego ludu obu wyznań, na pewno byli tacy, którzy mogli uznać, że Niemcy są po prostu 
nową władzą, a nie wrogami. 

Dalej – idąc prowokacyjną logiką Kurek – można też zapytać, czy była taka miej-
scowość, gdzie wspólnota polska odmówiłaby Niemcom współpracy? Znów kłania się 
u autorki nieznajomość mechanizmów okupacji. Otóż Niemcy przygotowali zespoły 
wojskowe, policyjne i cywilne, które miały zajmować się przejmowaniem władzy w zdoby-
wanej Polsce. Istotne różnice zachodziły między Kresami Zachodnimi, które planowano 
inkorporować do Reichu, a Polską centralną, w której najpierw planowano zorganizować 
jakąś resztówkę polskiej państwowości, a potem zmieniono na kolonię pod nazwą General-
ne Gubernatorstwo (GG).

     Bez wspólnoty
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W GG naturalnie pierwsze władze wywodziły się z niemieckich sił zbrojnych. W mia-
stach i miasteczkach ustanawiano tzw. komendanturę polową (Ortskommendantur). Potem 
nadciągały okupacyjne zalążki władz policyjnych, niekiedy przekształconych z morderczych 
grup specjalnych (SS-Einsatzgruppen). Na samym końcu zjawiali się cywilni biurokraci.

Natychmiast po wkroczeniu do polskich miejscowości we wrześniu 1939 r. wojsko-
wi niemieccy zarządzali, aby wszelkie ogniwa administracji cywilnej kontynuowały swoją 
działalność. Wzywano wszystkich urzędników, a w tym i polskich policjantów do pracy. Od 
razu szermowano groźbami, czasami stosowano terror, a w tym zasadę odpowiedzialności 
zbiorowej. Działania te toczyły się w teorii osobno od akcji eksterminacyjnych przeciw 
elicie, choć czasami w praktyce się zazębiały. 

Gdy nie zastano na miejscu polskiego burmistrza, naznaczano jednego z wyższych 
polskich urzędników w danej miejscowości. Tak samo było z obsadzaniem innych funkcji, 
a w tym w spółdzielczości, instytucjach zapomogi społecznej oraz organizacjach mniejszo-
ści narodowych, łącznie z żydowskimi. Powołane w ten sposób instytucje były w rzeczywi-
stości kontynuacją władz przedwojennych. Często były one tylko formalnie zaaprobowane 
przez Niemców, bowiem nigdy nie przerwały działania.

Na czele wszystkich instytucji – nie tylko żydowskich – stali przedstawiciele przed-
wojennej elity. Często pełnili oni analogiczne, a wręcz te same funkcje co przed wojną. Tym 
sposobem wielu lokalnych prominentów przedwojennych znalazło się „na urzędach” siłą 
inercji. Na dodatek często kierował nimi dalej ten sam etos służenia swojej społeczności. 
Dotyczyło to też naturalnie i Żydów. Trudno się więc zgodzić z Ewą Kurek, że „Judenraty 
zostały powołane przez niemieckich okupantów spośród osób deklarujących wolę wszech-
stronnej współpracy” (s. 122). Badania regionalne sugerują, że postawa służalczości została 
wymuszona dopiero po pewnym czasie terrorem oraz innymi sposobami polityki kadrowej 
oraz narodowościowej narodowych socjalistów. I dalej historyczka twierdzi: „Na czele ży-
dowskich autonomii stali ludzie posiadający nieograniczoną wobec ludności żydowskiej 
władzę: przywódcy żydowscy pełniący jednocześnie funkcje przewodniczących żydow-
skiego samorządu i urzędników państwowych III Rzeszy” (s. 126). W zasadzie można tak 
powiedzieć, ale – jeśli już stosować regułę parytetu – to samo można napisać o polskich 
sołtysach, wójtach, burmistrzach, czy prezydentach miast. Zależało od jednostki i okolicz-
ności jak taki urzędnik postępował z ludźmi.

W każdym razie, oprócz wypełniania podstawowych funkcji administracyjnych 
dla niemieckich władz wojskowych, zaaprobowane w ten sposób przez okupanta najniższe 
ogniwa zarządzania cywilnego Polaków i Żydów, były również wygodnym zbiorowiskiem 
zakładników. Wszędzie wojsko niemieckie ostrzegało, że w razie niepokoju będą rozstrze-
liwani przedstawiciele elit na czele z kierownictwem władz terenowych oraz organizacyj-
nych, a w tym żydowskich.

Wnet, pod koniec września i na początku października 1939 r., nadciągały władze 
policyjne, a potem cywilne. Policjanci przeprowadzali czystki oraz wprowadzali pierwsze 
czysto ideologiczne rozwiązania, a w tym apartheid, podział na „aryjczyków” i „nie-aryj-
czyków.” Cywilni biurokraci niemieccy wprowadzali do systemu rutynę administracyjną, 
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opartą na narastającej eksploatacji zasobów naturalnych, własności państwowej i prywatnej, 
siły roboczej i gospodarki GG. Powstawała hierarchia nakazowa. Tubylczy urzędnicy mieli 
być pasami transmisyjnymi do mas. To podstawa modelu totalitarnego.

   Kontekst autonomii
Jak widać, opisany tutaj cykl zupełnie nie przystaje do fałszywych dedukcji Ewy Ku-

rek o mechanizmach powstawania „prowincji autonomicznych żydowskich.” Jest to jednak 
dla Kurek klucz do zrozumienia dziejów Żydów podczas Holokaustu. „Jeśli autonomiczne pro-
wincje [kursywa EK] żydowskie (getta) były wynikiem zrealizowania przez polskich Żydów 
konkretnych założeń politycznych wymagających kompromisu z Niemcami, a nie narzuconą 
przez Niemców formą represji wobec polskiego żydostwa, cały szereg niezrozumiałych do-
tychczas kwestii związanych z zagładą polskich Żydów staje się jasny i oczywisty” (s. 235).

Sylogizm Kurek jest jednak niespójny. Można co najwyżej twierdzić, że rzeczywiście 
istniały dwa niezależne od siebie zjawiska: niemieckie represje i żydowskie aspiracje autono-
miczne. Nie jest wykluczone jednak, że część przywódców żydowskich rzeczywiście łudziła 
się w początkowym okresie okupacji i starała się u Niemców coś ugrać. W tym sensie można 
się zgodzić z Kurek, że gdyby nie eksterminacja Żydów od lata 1941 r. pomysły autonomiczne 
„są raczej pozytywnym świadectwem dojrzałości politycznej przywódców polskich Żydów, 
którzy… [wybrali] dla swego narodu optymalną formę przetrwania wojny” (s. 236).

Przecież przywództwo żydowskie miało pozornie solidne przesłanki ku temu aby 
grać z Niemcami. Po pierwsze, zgodnie z tradycją mniejszości na całym świecie starają sobie 
zapewnić bezpieczeństwo poprzez dogadanie się z najsilniejszym. Po drugie, doświadcze-
nie z I wojny światowej dyktowało, że z Niemcami można współpracować ku obopólnej ko-
rzyści. Po trzecie, nawet naziści poważnie rozważali możliwość ustanowienia żydowskiego 
„rezerwatu” autonomicznego na Lubelszczyźnie oraz wykonali ku temu pewne praktyczne 
kroki (np. deportacje ludności żydowskiej z Rzeszy). Po czwarte, naziści całkiem poważnie 
starali się wprowadzić w życie plan „ewakuacji” Żydów. Rozważano Palestynę, Madagaskar, 
a nawet Amerykę Łacińską. Do roku 1942 r. dyplomacja III Rzeszy starała się znaleźć kraj, 
który Żydów europejskich przyjąłby do siebie. Nikt nie był przygotowany na tak masowy 
exodus. Mówiąc dosadniej: żaden kraj nie chciał pomóc Żydom. 

Jednak negocjacje „ewakuacyjne” kontynuowano nawet po tym, jak akcja ekstermi-
nacyjna rozwijała się w najlepsze po czerwcu 1941 r. Społeczność żydowska, poprzez swoje 
kierownictwo, dowiadywała się o tych wysiłkach w ramach plotek. To wzmacniało nadzieję, 
że może się uda u Niemców coś ugrać, chociażby ocalając niektórych Żydów od śmierci. 
Niestety Kurek nie zgłębiła tych spraw; nie zna nazistowskich źródeł; nie wymienia właści-
wie żadnych autorów monografi i traktujących o tych sprawach; ergo, nie potrafi  się do tego 
wszystkiego odpowiednio ustosunkować.

  Struktura zależności
Wróćmy teraz do zależności hierarchicznych, z których autorka również nie 

zdaje sobie sprawy. Wyjaśniamy: w każdej miejscowości na obszarze całego Generalnego 

     Bez wspólnoty
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Gubernatorstwa komendant policji żydowskiej formalnie podlegał komendantowi policji 
polskiej, który dostawał rozkazy od komendanta policji niemieckiej. Podobnie prezes Ju-
denratu podlegał polskiemu wójtowi, burmistrzowi, bądź prezydentowi miasta, a ten słu-
chał poleceń niemieckich władz nadrzędnych. Lekarz naczelny przy Judenracie podlegał 
polskiemu lekarzowi powiatowemu bądź miejskiemu, który był pod władzą odpowiedniego 
urzędnika niemieckiego w powiatowym, miejskim, czy dystryktowym wydziale zdrowia. 
To samo z poborcami podatków, zarządcami nieruchomości i tak dalej. 

Warto to sobie zapamiętać, aby zrozumieć, że rzekome „negocjacje” z Niem cami 
sprowadzały się częstokroć tylko do wykonywania rozkazów, a rzadkie bezpośrednie spo-
tkania twarzą z twarz kierownictwa żydowskiego z nazistowską „Rasą Panów” (Herrenvolk) 
ograniczały się do tego, że Niemcy wyzyskiwali te momenty do bezkompromisowego ko-
munikowania swej woli. Co najwyżej, budując getta, naziści psychologicznie zyskiwali na 
ludzkim przywiązaniu do tradycji. Wlewali bowiem nową rasistowską, narodowo-socjali-
styczną treść w stare, tradycyjne ramy autonomii żydowskiej opartej na gminach religijnych 
oraz niespełnionych postulatach polityków żydowskich. Taką gorzką pigułę łatwiej Żydom 
było przełknąć, łudząc się, że ma to coś wspólnego z ich ideałem odrębności czy postula-
tem politycznej autonomii.

W tym kontekście jest jasne, że przywódcy żydowscy „negocjowali” jedynie w tym 
sensie, że starali się dostosować do niemieckich rozkazów w taki sposób, aby wyrządzić 
sobie i swojemu ludowi jak najmniej krzywdy. To samo dotyczyło tzw. „prowincji autono-
micznych żydowskich,” czyli gett. To nie było spełnienie się żydowskiego snu o autonomii, 
ale dostosowanie się do planów niemieckich. 

Naturalnie nie można się dziwić, że początkowo – ze względów psychologicznych 
– przywódcy żydowscy odnieśli się do gett do pewnego stopnia jak do koncepcji autono-
micznych przedwojennych w innych warunkach. Robili dobrą minę do złej gry. Trudno się 
dziwić, że w swoich notatkach na żywo tacy jak Adam Czerniaków starali się wykazać sami 
przed sobą jakimś sukcesem, a siebie opisać jako niezależnego gracza. Przecież człowiek aby 
pozostać aktywny w tym szaleństwie nie mógł sam przed sobą stracić nadziei. Musiał stale 
podkreślać, że wierzy w sens swojej misji. Musiał wykazywać się przed sobą samym jakimiś 
osiągnięciami. 

Trudno się też dziwić, że na ograniczonym przez nazistów polu przywódcy ży-
dowscy starali się coś ugrać u Niemców. Alternatywą był opór pasywny, którego rezultatem 
byłoby to, że getta tworzyliby i organizowali obcy – sami Niemcy, albo – z ich rozkazu 
– Polacy.
    Kolaboracja

Charakterystyczną cechą kolaboracji jest to, że współpracujący z okupantem tubyl-
cy mogą do pewnego stopnia osłonić swoją ludność cywilną przed horrorem bezpośredniej 
władzy przez okupanta. Jednak stałą cechą kolaboracji jest to, że parametry kolaboracji 
naznacza okupant.

Powtórzmy: okupant nakreśla ramy, w których możemy się poruszać. To on nam 
daje takie, a nie inne pole do manewru. Tylko od nas zależy, jak będziemy manewrować 
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w tych ramach: egoistycznie, zbrodniczo, służalczo czy patriotycznie, altruistycznie, po 
chrześcijańsku. Zwykle zjawisko czystej kolaboracji nie występuje tak często. Większość po 
prostu dostosowuje się. Dostosowanie oparte jest na umiejętności stawiania oporu, a natę-
żenie oporu znów zależy od polityki okupanta. Im mniej okupant przerywa utarte, trady-
cyjne cykle życia, tym mniejszy opór. Łagodna polityka pozwala nam bardziej współpraco-
wać. Represyjna polityka brutalnej siły zarówno budzi, jak i tłamsi otwarty opór. Zwykle 
dostosowujemy się do okupacji, ale – aby przeżyć – stawiamy opór bierny. Jego najbardziej 
rozprzestrzenioną formą jest oszukiwanie okupanta w rozmaity sposób. Opór zbrojny jest 
ostatecznością, ograniczoną do elity narodowej.

Kurek nie wspomina właściwie takich uwarunkowań. Według niej mniejszości 
narodowe kolaborowały z okupantami. Autorka twierdzi kategorycznie, że „jesienią 1939 
roku Żydzi polscy, podobnie jak Ukraińcy i Białorusini, przyjęli wobec przegranej wojny 
obronnej Polski postawę cudzoziemską, która objawiła się zerwaniem kontaktów z ostatni-
mi przedstawicielami polskiej ofi cjalnej władzy państwowej i nie nawiązaniem kontaktów 
z rodzącym się Polskim Państwem Podziemnym z jednej strony, z drugiej zaś natychmiasto-
wym ustanowieniem ożywionych stałych kontaktów z niemieckimi władzami okupacyjny-
mi i przystąpieniem do budowy na ziemiach polskich pod kuratelą Niemców żydowskich 
autonomii terytorialnych zwanych potocznie gettami” (s. 122). 

Można się zgodzić, że jesienią 1939 r. zachodziła pewna analogia między po-
stawami wszystkich mniejszości RP. Na pewno doszło do „zerwania kontaktów” przez 
mniejszości na Kresach Zachodnich i Wschodnich, gdzie niemieccy i sowieccy okupanci 
przeprowadzili totalne zniszczenie aparatu państwowego RP. To pomoże zrozumieć zupeł-
ne odcięcie od polskiego świata getta w Łodzi. Ale trudno mówić w Polsce centralnej o ze-
rwaniu kontaktów przez Żydów „z ostatnimi przedstawicielami polskiej ofi cjalnej władzy 
państwowej.” Przecież ci ostatni znaleźli się bardzo często w odtwarzanej przez okupanta 
strukturze administracyjnej GG. Siłą rzeczy, kontynuowano kontakty przedwojenne w no-
wym, okupacyjnym kontekście. Tak skonstruowali Niemcy system, włącznie z drabiną hie-
rarchicznej zależności.

Ponadto nazistowska polityka okupacyjna ewoluowała w harmonii z sytuacją na 
frontach. Stąd na przykład po kampanii francuskiej jesienią 1940 r. Niemcy wprowadzili 
kolejne obostrzenia, które zakomunikowali Żydom. Chodziło między innymi o stworzenie 
„dzielnicy zamkniętej” w Warszawie (s. 124). Kazano wybudować mur, powiększyć policję 
żydowską, przyjąć Żydów spoza Warszawy. Judenrat oczywiście dostosował się w najlepszy 
sposób, w jaki potrafi ł. Niemcy łaskawie zgodzili się na żydowskie szkoły. Zadziwiająco, dla 
Kurek były to „negocjacje”, „dyskusje” (s. 130). 

Następnie w maju 1941 r., spodziewając się po Żydach prokomunistycznych wystą-
pień przed kampanią przeciw Sowietom, wprowadzono zabezpieczenie tyłu frontu przez 
dalsze hermetyczne odcinanie getta od reszty Warszawy. Kurek uznała, że tym sposobem 
terytoria wszystkich gett stały się autonomiczne w stosunku do Generalnego Gubernator-
stwa i przeszły pod bezpośrednią jurysdykcję Rzeszy. Po prostu „autonomiczne prowincje 
żydowskie” wyłączono z GG. Na czele autonomii warszawskiej stanął burmistrz Adam 
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Czerniaków. Miał swój własny „Zarząd żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej”. Dla Kurek 
to dowód na autonomię. 

Ale przecież było to głównie formalne przekształcenie Judenratu i jego prezesa z de 
facto tradycyjnej roli samorządowej i społecznej na de jure – administracyjną. Oszczędziło 
to Niemcom na sile roboczej: funkcje samorządu i administracji dublowały się. Można było 
zwolnić z biurokracji „zbędnych Żydów” i zagnać do pracy. Ponadto przekonanie o wyłą-
czeniu gett z jurysdykcji GG jest fałszywe. Na prowincji funkcjonowały one nadal w spo-
sób bardzo podobny do pierwotnego z jesieni 1939 r. Obowiązywały te same zależności, 
w większości miejscowości nie zbudowano nawet muru. A przede wszystkim nazistowski 
Gubernator Generalny Hans Frank nigdy nie wyrzekł się formalnie zwierzchnictwa nawet 
nad „autonomią” w Warszawie. Władze policyjne i cywilne władające gettem i wydające 
polecenia jego żydowskim administratorom podlegały bezpośrednio strukturom organiza-
cyjnym Generalnego Gubernatorstwa. Instytucjonalnie, administracyjnie i jurysdykcyjnie 
zależność gett w Polsce centralnej od III Rzeszy była niebezpośrednia. Pozostawały one 
formalnie w Generalnym Gubernatorstwie. Inaczej rzecz miała się naturalnie z gettami na 
Śląsku czy w Łodzi. Ale były to tereny wcielone do Reichu. 

Kurek tak bardzo chce wierzyć w swoją tezę o „autonomiach”, że ociera się o ab-
surd. Twierdzi bowiem, że dowodem na jej istnienie jest to, że Żydzi sami zapłacili za mur 
wokół getta, a nawet go wybudowali. A co mieli zrobić? Zlekceważyć rozkaz Niemców?

Dalej autorka kuriozalnie upiera się, że fakt sfi nansowania muru przez gminę ży-
dowską dowodzi, że „izolacja żydowskiej autonomii terytorialnej w Warszawie, zwanej po-
tocznie gettem, od mieszkających za murami Polaków, mieściła się w granicach żydowskiej 
idei” (s. 128). Kurek myli się. Jedynie samoizolacja była dopuszczalna. Ludność żydowska 
nie miałaby nic przeciw gettu, gdyby nie odcięto jej od tradycyjnego źródła utrzymania: 
handlu z Polakami, świadczenia usług dla nich. A to możliwe było tylko, gdyby getto pozo-
stało otwarte. Nawet ultraortodoksi zamykają swoje dzielnice całkowicie jedynie od piątku 
wieczorem do zachodu słońca w sobotę. W pozostałe dni żyją z tego, że mają kontakt ko-
mercjalny głównie z nie-Żydami. 

Według Kurek, do 1942 r. w getcie toczyło się w miarę normalne, autonomiczne ży-
cie. Najciężej mieli chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, bowiem na nich jako pierwszych 
spadły razy wymierzane przez uprzedzone wobec nich jako „chrzczaków” przywództwo 
żydowskie (s. 213–14).6 Lud żydowski nie miał lekko, ale większość pocieszała się faktem 
przebywania wśród swoich. Doceniano wagę autonomii. Działała żydowska poczta, funk-
cjonowały żydowskie instytucje. Legalnie kwitła kultura, ukazywały się gazety, działały teatry, 
słuchano koncertów, przynajmniej niektórzy mieszkańcy bawili się w wykwintnych lokalach. 
Tymczasem Polacy (chrześcijanie) poza murem nie cieszyli się większością tych przywilejów. 
Co więcej, w pierwszym okresie wojny okupanci skupili się na eksterminacji polskiej elity. 

     Terror
To do dużego stopnia prawda. Kurek przerysowuje jednak kontrast między gettem 

a tzw. „stroną aryjską”. Autorka pisze: „W latach 1939–1942 Warszawa gojów, czyli Polaków, 
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była ponura i smutna. Żyła w niej ludność zaszczuta niemieckimi łapankami, egzekucjami 
i wywózkami do obozów koncentracyjnych. W tych samych latach żydowska autonomia 
terytorialna, getto bawiło się” (s. 131). To już naprawdę hiperboliczna przesada. 

Badania własne sugerują, że Żydzi byli proporcjonalnie reprezentowani wśród 
rozstrzelanych zakładników we wczesnych miesiącach okupacji. Następnie śmiertelność 
wśród ludności żydowskiej – a w tym i w getto w Warszawie – była większa niż wśród chrze-
ścijan już w latach 1939–42. Spowodowane to było epidemią chorób oraz głodu. Choroby 
wybuchły w związku z przeludnieniem gett, oraz ich odcięciem od świata: wręcz laborato-
ryjny casus wylęgarni epidemii. Głód był wynikiem polityki żywnościowej dyskryminującej 
ludność żydowską najbardziej. 

Ponadto na terytorium okupowanej przez Niemców Polski obowiązywał dla 
Żydów przymus pracy, a dla Polaków „tylko” obowiązek pracy. Na przykład, obóz pracy 
niewolniczej w Bełżcu powstał już w 1940 r. Wysyłano tam głównie Żydów. W całym GG 
Żydzi pracowali niewolniczo przy rozmaitych projektach, a w tym odśnieżaniu, pracach 
melioracyjnych, czy budowie dróg.

W tym kontekście jasne jest, że niemal idylliczny wizerunek getta kreowany przez 
Kurek jest po prostu fałszywy. Podkreślmy jednak mocno: nie jest to jednak wynikiem 
świadomych kłamstw czy złej woli autorki, a jedynie oparcia się na bardzo ubogiej bazie 
źródłowej. Odbija się to na jakości całej pracy.

   Współkaci
Weźmy rozdział „Żydzi-kaci żydowskiego narodu.” Autorka zastanawia się, jaki 

procent był „katami”, jaki był ich profi l społeczny, oraz co uzyskali za współudział w eks-
terminacji.

Kurek powtarza za Ringelblumem, Władysławem Szpilmanem oraz za kroniką get-
ta w Łodzi, że na przykład policjanci żydowscy wywodzili się z zamożnej inteligencji.7 Ale 
czy tak samo było na prowincji? W innych miastach poza Łodzią i Warszawą? Badania wła-
sne pokazują, że niekiedy tak, a niekiedy nie. Bez całościowych badań regionalnych trudno 
powiedzieć. Warto jest partykularyzować. To pierwszy krok niezbędny przed powstaniem 
każdej syntezy. Lecz odradzamy generalizowanie na podstawie wysoce subiektywnych opi-
nii pojedynczych źródeł.

W każdym razie na podstawie garstki przekazów Kurek doszła do wniosku, że 
„6–10% ogółu ludności żydowskiej pełniło rolę katów – co najmniej 1/3 lub, co bardziej 
prawdopodobne, nawet 2/3 żydowskich inteligentów (adwokatów, lekarzy, urzędników itp.) 
pełniło rolę katów własnego narodu” (s. 144). To jest prowokacyjna teza. Nie zgadzają się 
z nią nie tylko odruchowi wrogowie przykładania tej samej miary do Żydów i chrześcijan, 
jak apologetka żydowskich kapo Hana Jablonka, ale również raczej solidni znawcy tematu, 
jak Isaiah Trunk. Szczególnie ten ostatni kreśli bardziej zniuansowany obraz kierownictwa 
żydowskiego.

Co do pytania o korzyść z kolaboracji, odpowiedź na nie również udziela Trunk. 
Jego badania pokazują, że tzw. prominentom udało się przeżyć znacznie częściej niż prze-
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ciętnemu Żydowi. Trunk szacuje, że przeżyło 25% policjantów żydowskich, oraz około 
12% członków Judenratów.8 Takie szczęście wśród przeciętnych ludzi miało około 5% Ży-
dów. Czyli kolaborant miał wymierne korzyści ze swojej postawy nie tylko do 1942 r. Kurek 
o tym nie wie. Brak znajomości źródeł oraz publikacji naukowych odbija się też w innych 
kwestiach.

  Polacy i Żydzi 
Przemyślenia autorki na temat stosunków polsko-żydowskich są raczej solidne. Są 

też samorodne. Na przykład, historyczka słusznie twierdzi, że „warunkiem koniecznym do 
uratowania polskiego Żyda było podjęcie przez niego decyzji o szukaniu wśród Polaków 
ratunku” (s. 175). Ale przecież pisał o tym obszernie już Gunnar S. Paulsson. Po co wyważać 
otwarte drzwi?

Natomiast należy autorkę pochwalić za powtórzenie niepopularnej dziś opinii, 
która była niewypowiedzianym constans w dyskursie o ratowaniu Żydów, gdy dominował 
w nim „europejski aparat pojęciowy” (s. 173). Mianowicie prostą prawdą jest, że „narażanie 
własnego życia i życia swojej rodziny dla ratowania życia drugiego człowieka jest decyzją, 
której nikt nie ma prawa wymagać od nikogo” (s. 186). Co więcej, Kurek odnosząc się do tej 
tradycji nieświadomie usprawnia wprowadzone przez Paulssona pojęcia argumentując, że: 

Żydowskie uwarunkowania ratunku życia polskich Żydów w okupowanej 
przez Niemców Polsce sprowadzają się zatem do: sfery psychologicznej 
(utrata wiary w niemieckie i żydowskie władze, bunt przeciwko ich rozporzą-
dzeniom i odrzucenie stereotypu Polaka Hamana), społecznej (znajomość 
polskiego języka i posiadanie wśród Polaków przyjaciół) i materialnej (wy-
glądu, obrzezania w wypadku mężczyzn i zasobów fi nansowych). Innymi 
słowy mówiąc, aby Polak mógł podjąć wysiłek ratowania życia Żyda, Żyd 
musiał porzucić łatwowierność i posłuszeństwo wobec rozporządzeń władz 
niemieckich i żydowskich, a następnie odrzuciwszy oparty na stereotypach 
lęk, podjąć decyzję o opuszczeniu żydowskiej autonomii (getta) i szukaniu 
ratunku wśród Polaków, wyrażając tym samym wolę ratowania własnego 
życia (s. 194).

Opuszczenie gett nie było łatwe bowiem „autonomia żydowska z różnych wzglę-
dów była dla nich idealną formą żydowskiego życia w diasporze oraz realizacją przedwo-
jennych politycznych marzeń, a środowisko Żydów jedynym, jakie znali, i w jakim potrafi li 
sprawnie funkcjonować” (s. 211). Z tym można polemizować. Przecież ludność żydowska 
funkcjonowała bardzo sprawnie na polu komercyjnym w każdym środowisku, nie tylko 
swoim.

Dalej Kurek ciekawie argumentuje, że „przyczyną dla której Polacy nie brali udziału 
w represjonowaniu i zagładzie polskich Żydów, nie była solidarność z narodem żydowskim, 
lecz własny interes narodowy i zakodowane normy postępowania wobec propozycji składa-
nych przez wrogów Polski” (s. 196). Kurek przyznaje jednak, że były wyjątki. Na przykład, 
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potępia zbrodnie na Żydach w Jedwabnem i innych miejscowościach Łomżyńskiego i Bia-
łostocczyzny, ale twierdzi, że ich powodem było, że „Polacy w okrutny sposób odreagowali 
na ludności żydowskiej zarówno własne cierpienia z lat sowieckiej okupacji 1939–1941, jak 
i udział Żydów w ustanowieniu bolszewickich porządków” (s. 182). Oznacza to, że Kurek 
odrzuca tezę Jana Tomasza Grossa. Zgadza się z prof. Tomaszem Strzemboszem. Ale z bi-
bliografi i wynika, że autorka nie zna późniejszych opracowań dotyczących tych masakr. Na 
ile więc uprawnione jest twierdzenie o zemście Polaków na „żydokomunie”? Z badań wła-
snych wynika, że ten czynnik był zupełnie drugorzędny w zrozumieniu dynamiki masakr 
antyżydowskich w lato 1941 r.

Spójrzmy teraz na przemyślenia Kurek związane z działalnością Polaków, która 
dotykała w różny sposób Żydów. Tutaj autorka jest na znacznie bardziej solidnym gruncie; 
zna źródła; orientuje się dobrze w dyskursie; jest raczej logiczna w swojej argumentacji.

Zacznijmy o stosunku podziemia polskiego do Żydów. Według autorki, insty-
tucjonalna kolaboracja mniejszości narodowych spowodowała, że Polacy wykluczyli 
nie-Polaków z naszego podziemia. Zastosowali wobec nich zasadę kolektywną, taką jak 
stosowali indywidualnie wobec kolaborantów polskich. „Trzy pierwsze lata drugiej wojny 
światowej ugruntowały zatem wśród Polaków przekonanie, że w walce o wolność nie mogą 
liczyć na wsparcie mieszkających na polskich ziemiach Białorusinów, Ukraińców i Żydów, 
a ich obecność w szeregach konspiracyjnych struktur podziemnego państwa stwarza więcej 
zagrożeń niż korzyści. Skutkiem tego Polskie Państwo Podziemne w roku 1942 w sensie 
etnicznym było strukturą niemal jednorodnie polską” (s. 136). Jest to ocena do pewnego 
stopnia uprawniona.

Dalej Kurek koncentruje się na rozmaitych postawach Polaków wobec Żydów. 
Celnie zauważa, że 

Szmalcownictwo i zbrodnia wskazywania Niemcom żydowskich kryjówek 
tworzą listę najcięższych polskich grzechów wobec mordowanych polskich 
Żydów…. Nie wolno jednak… fałszować historii rozpowszechnianiem tezy, 
że szantaże i donosy na ukrywających się Żydów były powszechną normą 
wśród Polaków, a ich jedynym źródłem był antysemityzm.
Przypisywanie antysemickich pobudek ludziom, którzy dla przyjemności 
lub dla pieniędzy wydawali Niemcom polskich Żydów (tak zresztą, jak 
wydawali Polaków czy Sowietów), jest wielkim nieporozumieniem i obraża 
polskich antysemitów. Polscy antysemici bowiem nie mieli nic wspólnego 
z zagładą (s. 233)….
Polscy antysemici zachowywali się różnie. Jedni poprzez konkretne działa-
nia dawali wyraz solidarności z represjonowanym i mordowanym narodem 
żydowskim; większość przez całą wojnę pozostawała obojętna wobec spraw 
żydowskich; niektórzy nie uczestniczyli wprawdzie w zagładzie Żydów ani 
ich nie ratowali, ale nie współczuli i pod koniec ukuli powiedzenie, że ‘Hitle-
rowi należy się piątka za to, że uwolnił Polskę od Żydów.’ Dlatego tylko przy 
sporym wysiłku i ogromie dobrej woli nieznajomością źródeł historycznych 
udaje się tłumaczyć tych wszystkich żydowskich historyków, którzy od 
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dziesięcioleci usiłują zrównać w randze i wartościach antysemityzm polski 
polski i antysemityzm niemiecki, który doprowadził do śmierci 6 milionów 
Żydów (s. 225–226).

Podkreślmy, że to nie „żydowscy historycy” tylko prawie wszyscy intelektualiści 
zachodni rutynowo uznają antysemityzm polski za równy niemieckiemu. Więcej, coraz 
częściej wymienia się po prostu Polaków jako równych „nazistom” (którzy nie mają na-
rodowości). Polacy są rzekomo kolektywnie współsprawcami i współodpowiedzialnymi za 
Holokaust.

W kontraście do obowiązujących na Zachodzie dogmatów, Kurek natomiast doszła 
do wniosku, że o kolaborację w ludobójstwie można kolektywnie oskarżyć kierownictwo 
żydowskie. Polacy zaś za zbrodnie odpowiadają indywidualnie.

O ile… współpraca Polaków z Niemcami miała charakter indywidualny, 
bowiem szmalcownicy, tropiciele ukrywających się Żydów itp. nie repre-
zentowali zdecydowanie potępiającego ów proceder Polskiego Państwa 
podziemnego ani żadnej innej instytucjonalnej formy funkcjonującej w pol-
skim społeczeństwie (np. Kościoła Katolickiego), o tyle współpraca polskich 
Żydów z dokonującymi zagłady narodu żydowskiego Niemcami miała 
charakter instytucjonalny, to znaczy, od początku do końca prowadzona 
była na rozkaz i za pozwoleniem funkcjonariuszy żydowskich prowincji au-
tonomicznych w Polsce (s. 237)…. Pojedynczy Polacy są winni współuczest-
nictwa w zbrodni, zaś cały naród ponosi odpowiedzialność za nie uczynienie 
wszystkiego, co w jego mocy, aby zapobiec dokonanej na Żydach zbrodni 
ludobójstwa. W wypadku narodu polskiego, w świetle obowiązującego 
Polaków w czasie drugiej wojny światowej niemieckiego prawa, uczynienie 
wszystkiego, co w jego mocy dla ratowania Żydów znaczyło oddanie za nich 
życia (s. 238). 

Aby zilustrować swój argument autorka wylicza, że na 16 milionów dorosłych 
Polaków między 400 tys. a 1.7 miliona osób pomogło ocalić między 40 tys. a około 170 tys. 
Żydów. „W uratowanie życia jednego polskiego Żyda zaangażowanych było przeciętnie oko-
ło 10 Polaków” (s. 231). Jednocześnie jednak historyczka otwarcie przyznaje, że „ci Polacy, 
którzy ratowali polskich Żydów, bez względu na ich ostateczną liczbę nie zmienią rzeczy-
wistości: Żydzi w czasach drugiej wojny światowej znaleźli się poza granicami solidarności 
Polaków” (s. 233). Nie miało to jednak nic wspólnego z współsprawstwem, a raczej z zanie-
chaniem. Ewa Kurek bowiem słusznie argumentuje, że Polacy byli w większości pasywni, 
a nie indyferentni w stosunku do mordowanych Żydów. Jest w tym wielka różnica:

Dominująca wśród Polaków postawa bierności wobec zagłady została przez 
Żydów nazwana obojętnością (chociaż bierność nie jest równoznaczna 
z obojętnością), i stała się podstawą do formułowania pod adresem Polaków 
różnorakich oskarżeń… Polska bierność nie była skazywaniem Żydów 
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na śmierć i nie była mordowaniem polskich Żydów, bo Żydów zabijali 
Niemcy – była dramatycznym wyborem własnego życia i życia swoich 
rodzin… [wytłuszczenie w tekście EK]. Polacy nie mieli obowiązku poświę-
cać polskiego życia dla ocalenia życia żydowskiego…. Postawa bierności Po-
laków wobec mordowanych polskich Żydów, aczkolwiek zgodna z prawem 
i religią żydowską, wchodzi w kolizję z chrześcijańskimi ideałami. Najważ-
niejszy to miłość bliźniego, aż po oddanie za niego życia (s. 227–228).

W zasadzie co do powyższego Kurek ma rację. Zalecamy jednak ostrożność w upra-
wianiu teologicznej komparatystyki bez dogłębnych studiów nad judaizmem.9 Oprócz 
tego feleru, niestety są też inne w części pracy poświęconej postawom polskich chrześcijan 
wobec Holokaustu. Na przykład Kurek twierdzi, że „karuzela pod murami warszawskiego 
getta kręciła się naprawdę” (s. 231). Ale źródła twierdzą, że było odwrotnie. Jest to bardzo 
ważny szczegół, bowiem dzięki licencji poetycznej Czesława Miłosza urósł on do miary 
symbolu ilustrującego rzekomo radość albo przynajmniej indyferencję Polaków wobec 
tragedii Żydów. 

Co ważniejsze jednak, męczą uogólnienia autorki o narodzie polskim: „Polacy 
nie bali się podziemia i podziemnych gazetek” (s. 135). Ludzie zwykle boją się, chyba, że 
są psychopatami. Sztuką jest bać się i mimo tego robić, co jest słuszne. Ale rozszyfrowując 
takie uogólnienia wydaje się, że dla Ewy Kurek Polak jest synonimem patrioty. Cieszy więc, 
że uznaje ona etyczne, a nie etniczne określenie polskości. Szkoda, że nie wyartykułowała 
tego wprost. Może, podobnie jak niektórych innych spraw w tej pracy, historyczka nie prze-
myślała tego do końca.

Chyba najbardziej nieprzemyślaną wypowiedzią jest opinia autorki, że „nie jest 
już jednak tak pewne, czy bez pomocy Żydów Niemcy zdołaliby zrealizować plan zagłady 
narodu żydowskiego, czyli zdołali tę ludność wysiedlić” (s. 160). To przecież z gruntu fał-
szywa konkluzja. Przecież każda władza państwowa, o ile ma wolę, środki, siłę i bezwzględ-
ność napędzaną ideologią nienawiści jest w stanie wprowadzić w życie każdy, nawet najbar-
dziej szalony plan. Naturalnie plan ten nie musi być wypełniony w 100%, a rezultaty mogą 
odbiegać od zamierzeń. Jednak dzieje reżimów totalitarnych pokazują, że masowe mordy 
są jedną z najłatwiejszych spraw do przeprowadzenia (vide Sowiety, Chiny, Kambodża). To 
prawda: współudział żydowskich kolaborantów znacznie ułatwił robotę nazistom. Ale nie-
mieccy narodowi socjaliści wymordowaliby Żydów tak czy owak. Jest to tak jasne, że fru-
strującą staje się konieczność jej powtarzania. Godzić się z opinią Kurek w tym względzie 
można tylko wtedy chyba, gdyby ktoś chciałby bronić tezy – ostatnio modnej na Zachodzie 
– że bez „polskich kolaborantów” nie byłoby „polskich obozów koncentracyjnych”, a więc 
nie byłoby Holokaustu.

   Reinterpretacja
Powtórzmy: praca Kurek to esej reinterpretacyjny, do dużego stopnia politycznie 

niepoprawny, oparty na bardzo wąskiej bazie źródłowej. Pierwsza część nie jest ani odkryw-
cza, ani nowatorska. Mówi o tym, że – mimo tysiącletniej obecności na tej ziemi – związki 
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łączące Żydów z Polską były słabe. Społeczność ta trzymała się osobno. Zarówno tradycja, 
jak i religia żydowska były anty-chrześcijańskie. Autorka skupia się na Żydach religijnych, 
wywodzi od nich swoją teorię o „żydowskich autonomicznych prowincjach”. Miały być 
one stworzone na kształt żydowskich autonomii przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. Ale 
analogia ta ma ograniczone zastosowanie. 

Kurek bowiem nie bierze pod uwagę wpływów nowoczesności na społeczność 
żydowską. Ignoruje fakt, że oprócz rzeszy Żydów religijnych i garstki asymilatorów, były 
całe szeregi Żydów w marszu do nowoczesności. Wybrali oni drogę nacjonalizmu czy 
socjalizmu, a głównie kombinację tych ideologii, także w formie rozmaitych odłamów 
syjonizmu.

Dobrze, że Ewa Kurek podniosła sprawę kolaboracji – zarówno Żydów jak i Po-
laków. Szkoda jednak, że nie zdefi niowała zjawisk kolaboracji, oporu, czy dostosowania 
się. To jest wielki mankament metodologiczny. Główną zasługą autorki jest jednak to, 
że poszybowała ponad prymitywne stereotypy oraz oparła się syreniemu śpiewowi po-
litycznej poprawności. Autorka uniknęła tak charakterystycznego dla wielu myślenia 
stadnego. Jest to praca wyjątkowa właśnie dlatego, że historyczka poszybowała wysoko 
poza szablony. 

Nie u Ewy Kurek szukać modnego obecnie u wielu naukowców w Polsce powie-
lania ułomnych teorii i żenujących klisz, które powstały na Zachodzie w okresie Zimnej 
Wojny, gdy dostępnych tam materiałów nie można było weryfi kować w polskich archiwach, 
a kazirodczo powtarzane przez zachodnich historyków tezy nie trafi ały pod lupę facho-
wych polemik badaczy znających zasoby polskich archiwów, do których przecież z powo-
du komunistycznego totalitaryzmu nie było przez pół wieku dostępu.

Miejmy więc nadzieję, że recenzowana tutaj praca Ewy Kurek jest tylko krótką 
syntezą, opublikowaną w celu wywołania debaty wokół tak drażliwego tematu, jakim są 
stosunki polsko-żydowskie, a szczególnie kwestia kolaboracji. Oczekujemy, że historyczka 
wnet przeprowadzi korektę swoich tez w świetle powyższej krytyki oraz wypuści swoje opus 
magnum, gdzie w przypisach i bibliografi i ujawni wszelkie źródła, które doprowadziły ją do 
tak politycznie niepoprawnych i często kontrowersyjnych konkluzji.

Przypisy:

1 Niniejsza krytyczna recenzja monografi i Ewy Kurek oparta jest na badaniach własnych stosunków 
polsko-żydowskich opublikowanych między innymi w: Marek Jan Chodakiewicz, Polacy i Żydzi, 
1918–1955: Współistnienie, Zagłada, Komunizm (Warszawa: Fronda, 2000, drugie wydanie 2005); Ma-
rek Jan Chodakiewicz, red., Ejszyszki: Kulisy zajść w Ejszyszkach: Epilog stosunkow polsko-zydowskich 
na Kresach, 1944–45: Wspomnienia-dokumenty-publicystyka, 2 tomy (Warszawa: Fronda, 2002 [2003]); 
Marek Jan Chodakiewicz, Between Nazis and Soviets: Occupation Politics in Poland (Lanham, MD: Le-
xington Books, 2004); Marek Jan Chodakiewicz, After the Holocaust: Jewish-Polish Confl ict in the Wake 
of World War II (New York and Boulder, CO: Columbia University Press and East European Mono-
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graphs, 2003); Marek Jan Chodakiewicz, The Massacre in Jedwabne, July 10, 1941: Before, During, After 
(New York and Boulder, CO: Columbia University Press and East European Monographs, 2005). 
Kierujemy czytelnika do tych publikacji w celu dalszego zgłębienia tematu.
2 Warto zacząć choćby od Hanna Volovici et al., eds., Sources on Polish Jewry at the Central Archives for 
the History of the Jewish People (Bergenfi eld, NJ: Avotaynu Foundation, 2004); Relacje z czasów Zagła-
dy: Inwentarz: Archiwum ZIH IN-B, zespół 301, 3 tomy: Nr. 1-3000; Holocaust Survivor Testimo-
nies: Catalogue: Jewish Historical Institute Archives, Record Group 301, 3 vols.: 1-3000 (Warszawa: 
Żydowski Instytut Historyczny, Instytut Naukowo-Badawczy, 2000–2002).
3 Isaiah Trunk, Judenrat: The Jewish Councils in Eastern Europe under the Nazi Occupation (Lincoln: Uni-
versity of Nebraska Press, 1996); Gunnar Paulsson, Secret City: The Hidden Jews of Warsaw, 1940–1945 
(New Haven: Yale University Press, 2002); Barbara Engelking Boni i Jacek Leociak, Getto Warszawskie: 
Przewodnik po nieistniejącym mieście (Warszawa: IFiS PAN, 2001).
4 Zob., Salo W. Baron, A Social and Religious History of the Jews, 20 tomów (zaplanowano 27 tomów) 
(New York: Columbia University Press, 1952–1983); M.J. Rosman, The Lord’s Jews: Magnate-Jewish 
Relations in the Polish-Lithuanian Commonwealth During the Eighteenth Century (Cambridge, Mass.: Ha-
rvard University Press, 1993); Majer Bałaban, Studia historyczne (Warszawa: M.J. Fried, 1927); Majer 
Bałaban, Dzieje Żydów w Galicyi i w Rzeczypospolitej Krakowskiej, 1772–1868 (Lwów: Nakładem Księ-
garni Polskiej B. Polonieckiego, 1914) (wyjątkowo ta ostatnia praca jest znana Ewie Kurek).
5 Zob. Eugene Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914 (Stanford, 
CA: Stanford University Press, 1976).
6 Dzieje stosunku Żydów do chrześcijan pochodzenia żydowskiego są jedną z białych plam w histo-
rii II wojny światowej i zasługują na osobne opracowanie. 
7 Sprawę tę badała na przykładzie Warszawy Aldona Podolska, Służba Porządkowa w getcie warszaw-
skim w latach 1940–1943 (Warszawa: Wydawn. Fundacji „Historia pro Futuro”, 1996), której pracy 
Kurek niestety nie zna.
8 Trunk, Judenrat, 490–92.
9 Szkoda, że autorka oparła się w swoim wywodzie teologicznym zaledwie na Encyclopedia Judaica. 
Warto odnieść się przede wszystkim do Maimonides, Mishneh Torah: Hilchot Melachim U’Milcha-
mateihem: The Laws of Kings and Their Wars, tlum. i red. Rabbi Eliyahu Touger (New York and Jerusa-
lem: Moznaim Publishing Corporation, 1987).

http://www.glaukopis.pl
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Marek Wierzbicki

 Historyk w roli detektywa 
  Marek Jan Chodakiewicz, The massacre in Jedwabne.  July 10, 1941. 
Before, During, After (New York: Columbia University Press, 2005) 

Historyk Marek Jan Chodakiewicz, doktor historii, profesor w Institute of World Po-
litics w Waszyngtonie napisał monografi ę zbrodni w Jedwabnem. Nie jest to pierwsza praca 
tego autora z tej problematyki. Kilka lat wcześniej opublikował monumentalną monografi ę 
stosunków polsko-żydowskich w XX wieku pt. Żydzi i Polacy 1918–1955. Współistnienie-Za-
głada-Komunizm (Warszawa: Fronda, 2000). Ta praca (mocno atakowana przez część history-
ków) – choć nie tylko ona1 – postawiła go w gronie najlepszych znawców tej skomplikowanej 
problematyki. Monografi a zbrodni jedwabieńskiej była bez wątpienia jeszcze trudniejszym 
wyzwaniem, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że naukowa i społeczna debata wokół 
tego wydarzenia z 2001 roku zarysowała nowe, dodajmy w dużej mierze sztuczne, podziały 
w polskim, i nie tylko polskim, środowisku historycznym, na zwolenników i przeciwników 
poglądów Jana Tomasza Grossa. Należy zgodzić się z poglądem Chodakiewicza, że podczas 
tej publicznej dyskusji wielu historyków deklarowało się po „tej lub tamtej stronie baryka-
dy” nie dysponując głębszą wiedzą na ten temat. Na ich wybory wpływały wówczas emocje, 
światopogląd, osobiste sympatie i antypatie. Dopiero po zakończeniu debaty przyszedł czas 
na spokojne, długofalowe badania historyczne, które miały przynieść odpowiedź na pyta-
nie: „kto zamordował jedwabieńskich Żydów 10 lipca 1941 roku”?

Praca M.J. Chodakiewicza jest jednym z efektów kilkuletnich prac badawczych 
prowadzonych nad tym tematem przez historyków w Polsce i za granicą. Została skonstru-
owana w sposób umożliwiający optymalne przeanalizowanie wszystkich aspektów zbrodni 
w Jedwabnem. Autor podzielił swoją książkę na dwie zasadnicze części. W pierwszej opisał 
kontekst zbrodni, ukazując relacje polsko-żydowskie poprzez specyfi kę funkcjonowania, 
a właściwe koegzystencji „małego miasteczka” i „sztetla” w okresie międzywojennym, 
podczas kampanii wrześniowej oraz okupacji sowieckiej. Przedstawił też okoliczności 
zbrodni w Jedwabnem, a także dalszy przebieg okupacji niemieckiej, a następnie rządów 
komunistycznych po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1945, koncentrując się na zagadnie-
niu walki różnych nurtów polskiego podziemia z narzuconą z zewnątrz władzą. Dzięki 
temu zabiegowi ukazał warunki, w jakich przyszło żyć mieszkańcom Jedwabnego w trud-
nym okresie lat 1936–1949, umożliwiając czytelnikowi zrozumienie kontekstu stosunków 
polsko-żydowskich na tym terenie. W drugiej części książki znalazły się informacje na 
temat procesu mieszkańców tego miasteczka, oskarżonych w 1949 r. o mord na swoich 
żydowskich sąsiadach, jak również analiza wiarygodności źródeł polskich i żydowskich 
dotyczących tej kwestii, ze szczególnym uwzględnieniem zeznań złożonych w czasie 
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śledztwa i procesu przez Polaków i Żydów oraz relacji mieszkańców miasteczka. Autor 
szczegółowo omówił też wyniki badań kryminologicznych, będących owocem kilku eks-
pedycji na miejsce zbrodni, a szczególnie ekshumacji przeprowadzonej latem 2001 r. Opisał 
także przebieg debaty toczonej w mediach i w środowisku naukowym, nie tylko w Polsce, 
ale również (i to jest szczególnie cenne, a polskiemu czytelnikowi mało znane) za granicą. 
Rozważania kończy rozdział podsumowujący, zawierający wnioski autora, a ponadto dwa 
załączniki zawierające listę artykułów poświęconych zbrodni jedwabieńskiej w prasie krajo-
wej i zagranicznej. Całość uzupełnia bibliografi a najważniejszych źródeł i pozycji literatury 
przedmiotu. Natomiast rzuca się w oczy brak indeksów: nazwisk i miejscowości.

Pisząc niniejszą książkę M. J. Chodakiewicz postawił sobie kilka celów. Po pierw-
sze, postanowił jeszcze raz zbadać dzieje zbrodni w Jedwabnem, próbując odpowiedzieć 
sobie na zasadnicze pytanie: „czy Jan T. Gross w sposób prawidłowy opisał jej okoliczności 
i czy wnioski płynące z lektury „Sąsiadów” były słuszne?” Tak więc głównym celem pracy 
Chodakiewicza było znalezienie odpowiedzi na jakże ważne pytanie: „jak było?”, a na-
stępnie skonfrontowanie ustalonych faktów z uproszczonym – jego zdaniem – obrazem 
stosunków polsko-żydowskich, jaki funkcjonuje w intelektualnych i naukowych kręgach 
w USA. Jest to więc książka w dużej mierze skierowana do czytelnika amerykańskiego lub 
przynajmniej mieszkającego na Zachodzie, który na co dzień spotyka się z obiegowymi 
opiniami na temat „polskiego antysemityzmu” i „polskiej współodpowiedzialności za 
Holocaust”. Poprzez ustalenie lub chociażby zbliżenie do obiektywnej prawdy, autor chce, 
aby jego praca przyczyniła się do wznowienia procesu pojednania polsko-żydowskiego, 
poważnie zahamowanego na skutek niekorzystnego wrażenia, wywołanego tezami książki 
J. T. Grossa. 

Chodakiewicz koncentruje się na dyskusji z zasadniczymi tezami „Sąsiadów” 
dotyczącymi przebiegu i kontekstu zbrodni w Jedwabnem. Słusznie wykazuje znaczne 
uproszczenia, jakie napotykamy w tej książce, jak chociażby pominięcie kontekstu oku-
pacji sowieckiej i niemieckiej, które sprawiło, iż wydarzenia w Jedwabnem stały się w dużej 
mierze niezrozumiałe dla czytelnika. Należy zgodzić się ze stwierdzeniem Chodakiewicza 
(a pominiętym przez Grossa), że przemoc wobec Żydów, jaka ujawniła się po wybuchu 
wojny niemiecko-sowieckiej (22 czerwca 1941 r.) przebiegała w dwóch, w zasadzie niezależ-
nych od siebie falach. Pierwsza nastąpiła po ucieczce Sowietów, w okresie „próżni”, kiedy 
nie funkcjonowała żadna władza i miała charakter spontanicznych wystąpień miejscowej 
ludności przeciwko sowieckim kolaborantom lub osobom uznanym za kolaborantów, 
niezależnie od ich narodowości (choć najczęściej atakowano Żydów). Druga fala była zaś 
związana z działaniami niemieckiej policji bezpieczeństwa, która mniej więcej od począt-
ku lipca 1941 r. realizowała wytyczne Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), 
polegające głównie na dyskretnym inspirowaniu bądź nawet organizowaniu pogromów na 
Żydach. To właśnie dlatego do tego rodzaju zbrodni, realizowanych w uderzająco podobny 
sposób, dochodziło wówczas w wielu miejscowościach regionu łomżyńskiego i zachodniej 
Białostocczyzny. W świetle tej wiedzy staje się zrozumiałe, dlaczego tuż przed masakrą do 
Jedwabnego przybyło komando gestapo, które najprawdopodobniej wydało dyspozycje 
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miejscowym żandarmom niemieckim i polskim kolaborantom pracującym w niemieckiej 
administracji okupacyjnej najniższego szczebla. Autor słusznie podkreśla, że mord w Je-
dwabnem nie był klasycznym pogromem, do jakich dochodziło wcześniej na tych i innych 
terenach, wykazując, że był to masowy mord, który wymagał zaangażowania aparatu pań-
stwa okupacyjnego oraz organizacji i zaplanowania, nieobecnego w czasie spontanicznych 
wystąpień ludności.2 Nie zgadza się dlatego z opinią Grossa, który napisał, że zbrodnia 
jedwabieńska była spontanicznym dziełem miejscowej, polskiej społeczności, owej „pol-
skiej połowy miasteczka”, która wykorzystała okazję do wymordowania swoich sąsiadów-
Żydów, czyli „żydowskiej połowy miasteczka”. Znacznie lepszą okazję po temu miała ona 
przecież w ostatniej dekadzie czerwca, kiedy anarchia wojenna sprawiła, że w Jedwabnem 
nie istniała żadna władza okupacyjna, zaś rządy sprawowały samozwańcze, powstające ad 
hoc Straże Obywatelskie. Należy też zgodzić się z opinią Chodakiewicza, że ostro zaryso-
wane tezy „Sąsiadów” zostały oparte o bazę źródłową wątpliwej jakości. Trudno bowiem 
bez zastrzeżeń uznać, że zeznania świadków i oskarżonych w procesie łomżyńskim 
z 1949 r. (notabene składane pod presją śledczych z Urzędu Bezpieczeństwa) oraz relacje 
żydowskich świadków, z których praktycznie żaden nie widział zbrodni na własne oczy, 
są wystarczające do wyprowadzenia radykalnej tezy, z jaką mamy do czynienia w książce 
J. T. Grossa. 

Jaki zatem był rzeczywisty przebieg tej zbrodni? Autor nie formułuje kategorycz-
nych sądów i opinii, co nawet może rozczarować czytelnika, oczekującego, że właśnie ta 
książka przyniesie rozstrzygnięcie tej kontrowersyjnej kwestii. Moim zdaniem, ów brak 
jednoznaczności jest w tym wypadku bardziej zaletą niż wadą niniejszej książki. Autor 
wyraźnie, a zarazem uczciwie, pokazuje, iż mimo kilkuletnich badań wiedza historyka jest 
wciąż ograniczona i że nie można precyzyjnie odtworzyć przebiegu tej ponurej zbrodni. 
Nie oznacza to, że w tej książce nie znajdziemy jednoznacznych opinii. Najważniejsza do-
tyczy tego, kto dokonał zbrodni na Żydach z Jedwabnego. W oparciu o dostępną bazę źró-
dłową oraz analizę wydarzeń Chodakiewicz dochodzi do wniosku, że sprawcami zbrodni 
byli Niemcy, zaś ich pomocnikami nieduża grupa – jak ich określa – „polskich kolaboran-
tów”. Swoje przekonanie opiera na tym, że uważny obserwator może bez trudu zauważyć, 
iż, wbrew opinii J. T. Grossa, rola Niemców wykraczała dalece poza „robienie zdjęć” i bier-
ne przyglądanie się działaniom polskich zbrodniarzy. Chodakiewicz słusznie dowodzi, że 
w rzeczywistości tylko Niemcy mogli zaplanować taki rodzaj zbrodni (istnieją dowody, że 
palenie ludzi w budynkach żywcem podczas II wojny światowej było bez wątpienia autor-
skim pomysłem niemieckich nazistów, co zresztą wykazał w niniejszej książce) i ją zrealizo-
wać, używając do tego celu zachęty, przymusu i ludzi znajdujących się w strukturach władz 
okupacyjnych. Tu powstaje jednak pytanie, czy autor nie popada w sprzeczność, bowiem 
równocześnie podkreśla, że nie ma dowodów pozwalających na stwierdzenie, iż Niemcy 
znajdowali się przy stodole, w której palono Żydów. Skoro nie ma na to dowodów, więc 
nie powinno być też pewności, że rola Niemców była aż tak duża, zaś rola Polaków – tak 
mała. Teoretycznie możliwy był przecież scenariusz, podobny do tego, jaki zrealizowano 
w nieodległym Radziłowie, gdzie komando policji niemieckiej zainicjowało i zorganizo-
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wało pierwszy etap mordu, lecz później opuściło miasteczko pozostawiając spalenie radzi-
łowskich Żydów grupie miejscowych Polaków. Podobny (choć nie identyczny) scenariusz 
został uznany za najbardziej zbliżony do prawdy przez prowadzącego śledztwo w sprawie 
zbrodni w Jedwabnem z ramienia IPN, prokuratora Radosława Ignatiewa, który podkreślał 
sprawstwo kierownicze Niemców i bezpośrednie – oraz wyłączne – zaangażowanie miej-
scowych Polaków podczas dokonania mordu. W niniejszej książce zabrakło odniesienia 
autora do wyników tego śledztwa, co należy uznać za brak, gdyż ułatwiłoby czytelnikowi 
zorientowanie się, która z wersji wydarzenia była najbardziej prawdopodobna.

Należałoby również zapytać, czy autor słusznie ograniczył rolę Polaków w tej 
zbrodni do udzielania pomocy rzeczywistym zbrodniarzom, czyli Niemcom przez nie-
wielką grupkę kolaborantów, podkreślając przy tym zastraszenie większości mieszkańców 
oraz pomoc udzielaną Żydom przez niektórych polskich mieszkańców miasteczka. Autor 
argumentuje m. in. że gdyby większa grupa Polaków znalazła się przy samej stodole, w któ-
rej palono Żydów, to społeczność Jedwabnego wiedziałaby, gdzie dokładnie zamordowano 
i pochowano pierwszą grupę ofi ar, złożoną z młodszych i silniejszych mężczyzn (do czasu 
ekshumacji w 2001 r. uważano, że zostali zamordowani i pogrzebani na żydowskim cmen-
tarzu, w rzeczywistości stało się to w samej stodole, gdzie wykopano dół). Nie ma jednak 
racji, albowiem w małej społeczności, jaką było Jedwabne w czasie II wojny światowej wy-
starczyłby nawet jeden świadek, żeby wieść o zdarzeniu rozeszła się po całym miasteczku. 
Błędne przekonanie mieszkańców miasteczka w kwestii miejsca śmierci i pochówku pierw-
szej grupy ofi ar nie może zatem stanowić dowodu potwierdzającego opinię, że liczba pol-
skich uczestników zbrodni była niewielka, zaś dominowali w tej grupie Niemcy. Natomiast 
słuszny wydaje się wprowadzony przez autora podział populacji mężczyzn – Polaków 
zaangażowanych w czasie różnych etapów mordu na kilka grup w zależności od stopnia 
zaangażowania i przejawianej woli uczestnictwa w zbrodni. Dokonując takiego podziału 
otrzymujemy liczbę 40–50 mężczyzn zaangażowanych od początku do końca zbrodni, co 
zbiega się z wynikami śledztwa IPN-u. Należy przypuszczać – tu zgadzam się z autorem 
– że chętnych i aktywnych morderców mogłoby być ok. 20, co jednak nie pozwala na zwol-
nienie z odpowiedzialności z udziału w zbrodni pozostałych 20–30.

Najmniej wiemy o postawie świadków zbrodni, co daje pole do różnych interpre-
tacji, z reguły opartych na przekonaniach własnych historyków, a nie źródłach historycz-
nych. Na przykład Andrzej Żbikowski uważa, że większość świadków w pewnym sensie 
współuczestniczyła w zbrodni, odnosząc się wrogo lub obojętnie do maltretowanych 
Żydów.3 Chodakiewicz natomiast zakłada ich raczej pozytywne nastawienie, tłumacząc ich 
obecność przymusem okupanta i strachem. Trudno stwierdzić jednoznacznie jak naprawdę 
było, niemniej należy wziąć pod uwagę dwie okoliczności, które stawiają pod znakiem za-
pytania tę ostatnią opinię. Pierwsza z nich to stosunek Polaków do Żydów po zakończeniu 
okupacji sowieckiej, w którym dominowało uczucie niechęci, a niejednokrotnie nawet wro-
gości z powodu zaangażowania części z nich po stronie sowieckiego okupanta, wyrażanych 
jawnie prosowieckich sympatii lub zauważalnego awansu części społeczności żydowskiej, 
kontrastującego z dyskryminacją Polaków. Druga, to źródła żydowskie ukazujące stosunek 

     Historyk w roli detektywa
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miejscowej ludności polskiej do prześladowanych Żydów. Należałoby tu wziąć pod uwagę 
przede wszystkim pamiętnik Chai Finkelsztein z Radziłowa, który jest moim zdaniem 
cennym, prawdopodobnie najważniejszym źródłem do dziejów stosunków polsko-żydow-
skich na tym terenie. Wynika z niego jednoznacznie, że część polskich świadków zbrodni 
(choć na pewno nie wiemy jak duża i na pewno nie wszyscy) z różnych powodów (np. z chę-
ci zemsty za domniemany udział w zbrodniach sowieckich lub z żądzy rabunku mienia 
Żydów) przejawiała radość z powodu nieszczęścia żydowskich sąsiadów, a nawet starała się 
pomóc w realizacji poleceń niemieckiej policji.4 Podobnie jak M. J. Chodakiewicz uważam, 
że rola Niemców była znacznie większa niż to pokazał J. T. Gross, niemniej – moim zda-
niem – brakuje dowodów, by stwierdzić jednoznacznie, że rola Polaków w tej zbrodni była 
aż tak minimalna.

Na uwagę zasługuje obszerna baza źródłowa (obejmująca źródła polskie, żydow-
skie, sowieckie i niemieckie oraz literaturę przedmiotu powstałą po obu stronach Atlan-
tyku) i krytyczna, staranna analiza zgromadzonych źródeł. W ten sposób czytelnik może 
przekonać się z jak trudnym materiałem ma do czynienia badacz-historyk, który chciałby 
oddzielić przysłowiowe ziarno od plew. Szereg zeznań złożonych w śledztwach i w czasie 
rozpraw sądowych5, zawierało oczywiste sprzeczności. Podobnie sprzeczne ze sobą były 
niejednokrotnie relacje Żydów ocalałych z Zagłady lub relacje Polaków składane po uka-
zaniu się książki „Sąsiedzi” w 2000 r. Autor słusznie podkreślił, że większość ze świadectw 
złożonych po 2000 roku miała na celu bardziej obronę „dobrego imienia Polaków” niż 
ukazanie rzeczywistego obrazu wydarzeń, stąd nie ma większego waloru poznawczego. 
Autor nie unika też dyskusji z poglądami innych historyków lub opiniami zamieszczo-
nymi w prasie popularnej, mozolnie odtwarzając obraz wydarzeń z 10 lipca 1941 r. W ten 
sposób jego praca zaczyna przypominać pracę detektywa, tym bardziej, że mamy tu do 
czynienia z prawdziwą, i dodajmy niezwykle okrutną i zagadkową, zbrodnią. Dzięki tym 
i wymienionym wcześniej zaletom, niniejsza książka staje się ważnym elementem dyskusji 
o charakterze i przebiegu zbrodni w Jedwabnem oraz o stosunkach polsko-żydowskich. Na-
leży więc oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości zostanie przetłumaczona na język polski, 
aby umożliwić szerszym kręgom czytelników zapoznanie się z jej treścią, zaś naukowcom 
dostarczyć materiału do dyskusji.

Przypisy:

1 Por. np. M. J. Chodakiewicz, After the Holocaust: Polish-Jewish confl ict in the Wake of World War II (New 
York: Columbia University Press, 2003); tegoż aut. Between Nazis and Soviets: A case study of Occupa-
tion Politics in Poland, 1939–1947 (Lanham: Lexington Books, 2004.
2 Autor nie napisał, że pierwszy wskazał na to Dariusz Stola w swoim artykule „Pomnik ze słów”, 
Rzeczpospolita, 1 i 6 czerwca 2001. Ten ważny z punktu widzenia dyskusji nad charakterem zbrodni 
w Jedwabnem artykuł został opublikowany w wersji angielskiej w czasopiśmie Yad Vashem studies, 
nr 30(2002). Wydaje się, że niesłusznie został pominięty w bibliografi i do niniejszej książki.
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3 Andrzej Żbikowski, U genezy Jedwabnego. Żydzi na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej wrze-
sień 1939–czerwiec 1941(Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2006): s. 230. 
4 Por. Wokół Jedwabnego, tom 2, Dokumenty, red. P. Machcewicz, K. Persak (Warszawa: IPN, 2002): 
s. 308–310.
5 W sumie odbyły się co najmniej trzy sprawy sądowe przeciwko domniemanym uczestnikom zbrod-
ni w Jedwabne. Śledztwo było wznawiane kilka razy. Por. Wokół Jedwabnego…, dz. cyt., s. 415–862.

Peter D. Stachura 

 Polacy, Żydzi i polityczna poprawność 
  Robert Blobaum (ed.), Antisemitism and Its Opponents in Modern Poland 
(Ithaca: Cornell University Press, 2005) 

Pod koniec XIX wieku antysemityzm był wszechobecnym zjawiskiem, występował 
praktycznie we wszystkich krajach europejskich, chociaż jego najbardziej zajadłe przejawy 
miały miejsce we Francji (unaocznione przez aferę Dreyfusa), Niemczech, Rosji i Austro-
Węgrzech. Z gruntu antysemickie partie polityczne, organizacje i pojedynczy demagogicz-
ni politycy osiągnęli wpływy i złą sławę już przed rokiem 1914, otwierając drogę do dużo 
bardziej ekstremistycznych wystąpień w okresie międzywojennym.

Polska była więc tylko jednym z przykładów zgubnego podejścia, które znalazło 
swą makabryczną apoteozę w zorganizowanym przez nazistów holokauście ludności ży-
dowskiej podczas drugiej wojny światowej. 

Omawiana praca przedstawia rozwój i zmieniający się charakter antysemityzmu, jak 
również jego relatywną siłę i słabość oporu przeciw niemu w Polsce, począwszy od ostatnich 
dekad XIX w. aż po dzień dzisiejszy. Jak przyznaje we wstępie redaktor Robert Blobaum, 
nie ma bardziej skomplikowanego i kontrowersyjnego tematu w najnowszej historii Polski. 
Uczeni z USA i Polski, którzy są autorami 15 rozdziałów książki, uczestniczyli we wspól-
nym projekcie zapoczątkowanym w roku 2000 i stworzyli prace o zróżnicowanej wartości 
obejmujące różne aspekty stosunków polsko-żydowskich. Autorzy nie próbują wspólnie 
zaproponować pełnej oceny antysemityzmu w Polsce, podkreślając, że ich głównym celem 
jest otwarcie nowych obszarów badawczych poprzez odniesienie się do mało znanych, sła-
bo zbadanych aspektów lub poprzez zaproponowanie nowych perspektyw i interpretacji. 
Stąd są tu omawiane po raz pierwszy: rola płci, seksualności i pojęcia dewiacji społecznej 
w kształtowani percepcji „inności” etnicznej i religijnej we współczesnej Polsce. Jednakże 
podstawową treścią tej książki jest debata na temat, jak najlepiej zdefi niować antysemityzm, 
związek między tradycyjną judofobią i bardziej współczesnymi formami ekspresji nienawi-
ści, ponadto kwestia żydowskiej asymilacji w polskim społeczeństwie, natura osób indywi-

     Polacy, Żydzi i polityczna poprawność
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dualnych i skład grup, które aktywnie przeciwstawiały się antysemityzmowi w Polsce, wpły-
wy stereotypowych przedstawień, powody i szersze znaczenie pogromów i innych form 
antyżydowskiej przemocy, społeczne i polityczne wymiary antysemityzmu oraz stosunek 
Kościoła katolickiego do antysemityzmu. Takie określenie tematyki pozostawia jednak dużą 
liczbę rzucających się w oczy merytorycznych i chronologicznych luk, jak rola żydowskich 
oponentów antysemityzmu, czy charakter oraz dynamika żydowskiej wspólnoty i jej insty-
tucji w Polsce. Niestety, spójność z ogólnym trendem w historiografi i stosunków polsko-
-żydowskich wykazuje pomijanie następstw żydowskiego antypolonizmu. Oznacza to, że 
temat książki we wszystkich rozdziałach jest nieuchronnie omawiany w ograniczonych 
i tendencyjnych ramach.

Jak dzieje się to w większości zbiorów artykułów różnych autorów, niniejsza po-
zycja ma nierówną wartość, poziom i oryginalność. Theodore R. Weeks, przypomina nam, 
że praktycznie nieistniejąca do czasu powstania styczniowego 1863 r. niechęć między Pola-
kami i Żydami później stopniowo narastała wraz z rozwojem industrializacji, urbanizacji 
i masowej migracji, która nadwerężyła tradycyjne związki polsko-żydowskie i spowodowała 
oddzielny rozwój obu społeczności. Keely Stauter-Halsted podkreśla napięcia ekonomicz-
ne, które skutkowały pogromami w Zachodniej Galicji w 1898 r., kiedy żydowscy lichwia-
rze i karczmarze zaczęli być postrzegani przez polskich chłopów jako wyzyskiwacze. 
Natomiast Jerzy Jedlicki wskazuje na rolę liberalnych i socjalistycznych intelektualistów, 
określonych jako „zżydzeni” (Jewifi ed) Polacy, w walce z antysemityzmem przed pierwszą 
wojną światową. 

Wydarzenia w II Rzeczypospolitej są badane mniej rzetelnie. Brian Porter, w for-
mie podobnej jak w jego monografi i When Nationalism Began to Hate: Imagining Modern Poli-
tics in Nineteenth-Century Poland (New York, 2000) „skalpuje” polski ruch nacjonalistyczny 
(endecję), a William H. Hagan błędnie określa śmierć około 150 Żydów we Lwowie w listo-
padzie 1918 r. jako pogrom, podczas gdy w rzeczywistości zostali oni zabici przez polskich 
żołnierzy jako bojownicy ukraińscy lub agenci bolszewiccy. Hagan dodaje kuriozalną 
uwagę, że ten „epizod” był poprzednikiem dyskutowanej zbrodni w Jedwabnem – masakry 
Żydów z roku 1941. Niewiele od tego poziomu odbiega Szymon Rudnicki odgrzewający 
zdyskredytowane twierdzenie, że pewne elementy polskiego prawa uchwalone przez polski 
parlament (Sejm) w późnych latach 30. XX w. (które – co należy podkreślić – nie zostały 
wprowadzone w życie) miały charakter antysemicki, a nie socjalno-reformistyczny. Do tych 
autorów przyłącza się Konrad Sadkowski krytykujący ogólnie Kościół katolicki i większość 
kleru za odgrywanie instrumentalnej roli w propagowaniu antysemityzmu, ze szczególnym 
uwzględnieniem Kościoła w diecezji lubelskiej w okresie przed rokiem 1939. Wtóruje im 
także Dariusz Libionka w studium na temat reakcji Kościoła na nazistowskie prześladowa-
nia Żydów w czasie drugiej wojny światowej – określając ją jako ograniczoną i nieskuteczną. 
Katherine R. Jolluck przedstawia niepochlebną opinię, jaką deportowane do ZSRS Polki 
miały o swoich niepatriotycznych (żydowskich) i prymitywnych (rosyjskich) towarzysz-
kach niedoli. Uderzający brak równowagi i obiektywizmu w większości tych rozdziałów 
stanowi najmniej satysfakcjonujący element omawianej książki. 
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Spośród tekstów czterech autorów zajmujących się epoką powojenną najbardziej 
godne uwagi są argumenty Dariusz Stoli, który dowodzi, że antysyjonistyczna kampania 
prowadzona przez frakcję w rządzącej partii komunistycznej (PZPR) w 1968 r. była do-
godnym pretekstem do uporania się z innymi problemami, takimi jak protesty studenckie 
czy spadek popularności po Praskiej Wiośnie. Wyróżnia się także analiza Janine R. Holc 
dotycząca gorzkich sporów Żydów i katolików o rozumienie Auschwitz. Stephen D. Cor-
rsin uzupełnia tom użyteczną wybraną bibliografi ą prac o stosunkach polsko-żydowskich, 
które zostały wydane po 1990 r.

Niezamaskowane liberalno-lewicowe sympatie – widoczne niemal we wszystkich 
rozdziałach – są przyćmione przez nieuzasadnioną diatrybę wydawcy przeciw prawicowo-
nacjonalistycznym i katolickim partiom we współczesnej Polsce (s. 18). W rezultacie nie 
może być zaskoczeniem, że ostateczną konkluzją tej książki jest nie tylko dostarczenie uży-
tecznych informacji i interesujących, choć zwykle nieprzekonujących dyskursów na temat 
stosunków polsko-żydowskich, ale przede wszystkim utwierdzenie błędnego poglądu, że 
jedna ze stron była zawsze ofi arą, a druga zawsze agresorem w tej trudnej symbiozie.

Piotr Gontarczyk

 Biografi a „antykomunistycznego” komunisty
  Janos M. Reiner, Imre Nagy. Biografi a polityczna 
 (Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2003), s. 234 

Książka Janosa M. Reinera jest jedyną polskojęzyczną biografi ą tego węgierskiego 
komunisty, który – cóż za paradoks historii – stał się jedną z czołowych postaci narodowego 
powstania w 1956 r. Jak wyglądało życie i kariera polityczna Imre Nagya? Jakie poglądy pre-
zentował? Co spowodowało, że ostatecznie Nagy wypowiedział się przeciwko członkostwu 
Węgier w Układzie Warszawskim i jednoznacznie potępił sowiecką interwencję zbrojną? 
Na to i wiele innych pytań spróbował odpowiedzieć jeden z prominentnych historyków 
zajmujących się historią najnowszą Węgier i niejako ofi cjalny biograf Nagya. 

Swoja opowieść rozpoczyna w małym węgierskim miasteczku Kaposvar, gdzie 
w ostatniej dekadzie XIX wieku w rodzinie pokojówki i stangreta urodził się Imre Nagy. 
Ponieważ nie dysponował lotnym umysłem, szybko zakończył edukację i został ślusarzem. 
Jego życie odmieniła I wojna światowa, podczas której dostał się do rosyjskiej niewoli. 
W Rosji na Syberii został rewolucjonistą i wstąpił do Nadzwyczajnej Wszechzwiązkowej 
Komisji do Spraw Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, czyli osławionej „Cze-ka”. Nagy 
nie wziął więc udziału w krwawej orgii zorganizowanej Węgrom przez komunistów w 1920 

     Biografi a ,,antykomunistycznego” komunisty
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roku (Węgierska Republika Rad). W 1921 r. Sowieci wmieszali w tłum żołnierzy wracają-
cych na Węgry z terenów dawnego Imperium Rosyjskiego około 300 przeszkolonych funk-
cjonariuszy, którzy mieli stać się zaczątkiem nowej siatki konspiracyjnej i przyszłej rewolu-
cji. Wśród tych komunistów był i Imre Nagy. Ale po kilkuletnim pobycie w kraju powrócił 
on do Rosji i został funkcjonariuszem Kominternu. Tu szczęśliwie – jak opisuje to Janos M. 
Reiner – przeżył „wielką czystkę” i dotrwał do wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej. Nagy 
został wówczas zmobilizowany do NKWD. Prawdopodobnie trafi ł do Samodzielnej Bryga-
dy Strzelców Zmotoryzowanych Specjalnego Przeznaczenia (OMBSON NKWD), w której 
wówczas szkolili się późniejsi przywódcy PPR. Niedługo potem Nagy został przeniesiony 
do sowieckiego wywiadu wojskowego (GRU). Zdemobilizowany w początku 1942 r., Nagy 
trafi ł do kominternowskiego radia. Tu pracował do 1944 r., czyli do wyjazdu na Węgry. 
W nowych władzach zainstalowanych przez Moskwę w Budapeszcie był początkowo mi-
nistrem rolnictwa. Potem jako Minister Spraw Wewnętrznych, przewodniczący parlamentu 
i Minister Skupu i Minister Aprowizacji, należał do czołowych przywódców brutalnej 
i bezwzględnej dyktatury. Fakt, że jako jeden z nielicznych partyjnych przywódców nie był 
z pochodzenia Żydem powodował, że Nagy był chętnie wykorzystywany w propagandzie 
jako ludowa, jowialna twarz systemu. To spowodowało, że w momencie wybuchu protestów 
w 1956 r. skandowano jego nazwisko jako pożądanego przywódcy. Nagy został premierem 
i, uginając się krok za krokiem przed nastrojami i żądaniami powstańców, z którymi po-
czątkowo bezskutecznie chciał rozprawić się za pomocą siły, zadeklarował wyjście Węgier 
z Układu Warszawskiego i wycofanie z terytorium kraju wojsk sowieckich. Po brutalnej 
interwencji Armii Czerwonej Nagy skrył się w ambasadzie Jugosławii, skąd został wydany 
do strefy sowieckich wpływów i internowany w Rumunii. Po przekazaniu na Węgry Nagy 
został skazany na śmierć i powieszony w 1958 r. 

Jednak historia życia przedstawiona przez Janosa M. Reinera, choć rzeczowa i in-
teresująca, budzi rozliczne wątpliwości. Wiele przedstawionych przez autora zdarzeń nijak 
ma się do wyciąganych na ich podstawie ocen i interpretacji. Wiele faktów z historii Nagya 
zostało przemilczanych lub zafałszowanych. Przekładów można podać wiele.

Na stronie 10., opowiadając o walkach Nagya po stronie bolszewików Reiner ani 
słowa nie wspomniał o historycznym wydarzeniu, jakie rozegrało się w Jekaterynburgu 
17 lipca 1918 r. W domu inżyniera Ipatiewa trzymano uwięzionego cara Mikołaja II i jego 
rodzinę. Niedługo po północy w wilii pojawiła się 11-osobowy oddział specjalny „Czeka” 
pod dowództwem Jankiela (Jakowa) Jurowskiego. Czekiści sprowadzili carską rodzinę do 
piwnicy zamordowali strzałami pistoletowymi i bagnetami. W grupie oprawców był Imre 
Nagy.

W podobny sposób potraktował Reiner inny znaczący fakt, rzucający istotne świa-
tło na karierę polityczną Nagya. Otóż wiadomo, że od swojego przyjazdu do Związku So-
wieckiego w 1929 r. Nagy intensywnie poszukiwał kontaktów z organami bezpieczeństwa. 
Dopiero w 1933 r. udało mu się zostać agentem NKWD pseudonim „Wołodia”. W czasie 
„wielkiej czystki” donosił na swoich współtowarzyszy, z których znaczna część została 
aresztowana i stracona. 
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Dokumenty dotyczące agenturalnej przeszłości Imre Nagya były publikowane 
i omawiane w Rosji co najmniej kilkakrotnie (ostatnio w książce Mikołaja Zenowicza, Na 
KGB rabotali i „Star i „Mlad” wydanej w Moskwie w 2003 r.). Są wśród nich i raporty z lat 
trzydziestych, i opracowania mówiące, że „Wołodia” donosił masowo i przyczynił się do 
aresztowania i stracenia wielu osób. Nagy nie przeżył więc, dzięki zrządzeniom losu, jak 
twierdzi jego biograf, tylko dlatego, że jako wartościowy agent NKWD ochoczo denun-
cjował innych. Reiner nie mógł tych faktów przemilczeć. Ale przyjęcie do wiadomości 
powyższych faktów musiałoby spowodować rewizję jego ocen na temat Nagya, którego 
przedstawia jako człowieka o „wyjątkowej postawie moralnej” (s. 213). Janos M. Reiner 
rozwiązał więc problem inaczej: 

jego sprawą [Nagya – przyp. P.G.] zainteresowało się natomiast moskiewskie 
kierownictwo NKWD. Wykorzystało ono informacje na temat wielu osób 
uzyskane od Imre Nagya w latach wcześniejszych, dotyczące przede wszyst-
kim węgierskich komunistów w Moskwie (…) Tak zwane akta Wołodii 
(podobno był to jego pseudonim), potwierdzające „działalność agenturalną” 
Imre Nagya, z cała pewnością skompletowano później, w 1989 roku, aby 
w ten sposób skompromitować jednego z „głównych bohaterów” demokra-
tycznych przeobrażeń na Węgrzech. (s. 31–32). 

Trudno podobne twierdzenia traktować inaczej, jak oczywiste kłamstwa i przeina-
czenia. W równie rzetelny sposób Reiner opisuje wiele faktów i zjawisk z bogatego życiory-
su swojego bohatera. Jednym z nich jest na przykład działalność Nagya w czasach stalinow-
skich. A jest o czym pisać, bo był on wówczas jednym z czołowych realizatorów polityki 
komunistów na wsi. Różnego rodzaju podatki, kontyngenty i grzywny rujnowały węgierską 
wieś za czasów rządów Nagya w tempie zastraszającym. Jego największym dokonaniem 
był tak zwany Dekret nr 10 wprowadzony w 1951 r. Nie tylko podnosił on dotychczasowe 
obciążenia wsi (w różnych towarach) o ok. 20 do 50%, lecz prawnie usankcjonował istnie-
nie obywateli drugiej kategorii zwanych „kułakami”. Podludzi tych poddano wyjątkowo 
dotkliwym obciążeniom i szykanom. Nagy zachowywał się wówczas w sposób wyjątkowo 
perfi dny. Publicznie mówił o „nadużyciach” przy realizowaniu polityki wobec wsi, nato-
miast na zamkniętych spotkaniach mobilizował podległy aparat do „walki z wrogami” i eg-
zekwowania za wszelką cenę nałożonych kontyngentów. Dochody chłopów spadły o poło-
wę. Ponieważ rolnictwo stawało się nieopłacalne, coraz więcej ziemi leżało odłogiem. Plony 
spadły o ok. 50%. Z powodu ścigania rozmaitych wyimaginowanych przestępstw i braku 
możliwości wywiązania się z kontyngentów i różnych kar fi nansowych w 9-milionowym 
kraju kłopoty z „wymiarem sprawiedliwości” miało już ponad 1,2 mln obywateli. Węgry 
stanęły na krawędzi katastrofy. 

Jak wszystkie powyższe fakty skomentował Janosz Reiner? 

Imre Nagy jako minister aprowizacji, a później minister skupu, a także jako 
członek Biura Politycznego i sekretarz KC nie stał się częstszym, aktywniej-

     Biografi a ,,antykomunistycznego” komunisty
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szym uczestnikiem posiedzeń najwyższych partyjnych gremiów niż w po-
przednich latach. Wypełniał jedynie zlecone mu zadania. Przejawiał mało 
inicjatywy, pozostawał tylko wykonawcą, bez własnego zdania (s. 61). 

Czy fakt, że w tym okresie Nagy nie stał się częstszym, aktywniejszym uczestnikiem 
posiedzeń najwyższych partyjnych gremiów niż w poprzednich latach jest wystarczającym świa-
dectwem jego osobistej odpowiedzialności za ówczesną politykę komunistów? Cóż można 
by rzec: Nagy mógł po prostu pójść do domu i znaleźć sobie uczciwą pracę. Interpretacje 
Reinera jako żywo przypominają opowieści o „dobrych, sumiennych i wykonujących jedy-
nie rozkazy” komendantach hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Podobne interpreta-
cje pojawiają się w książce Rainera zbyt często. 

Nagy był ociężałym umysłowo partyjnym funkcjonariuszem, który, zdaniem wie-
lu mu współczesnych, znał Węgry głównie z pism, które sam pisał. Jednym z aktywistów, 
który w latach 40-tych i 50-tych odgrywał wybitną rolę w procesie brutalnego komunizowa-
nia Węgier. Jego mandat do czołowych stanowisk państwowych był zapewne pochodną jego 
agenturalnej przeszłości i służby w sowieckich organach bezpieczeństwa i GRU. Jego posta-
wa w czasie zrywu 1956 r. i męczeńska śmierć dwa lata później zapewniły mu niekwestio-
nowane miejsce w panteonie narodowym Węgier. Ale biorąc po uwagę całość jego żywota 
nie sposób oprzeć się wrażeniu, że – bez względu na „metody naukowe” Janosa M. Reinera 
– Nagy znalazł się tam jedynie przypadkowo. 

www.iwp.edu Marek Jan Chodakiewicz

 Władza i nowy proletariat
  Michel Foucault, The History of Sexuality, vol. 1: An Introduction 
 (New York: Vintage Books, A Division of Random House, Inc., 1990) 

Mieliśmy w University of California, Berkeley, całą masę postaci ekscentrycznych. Na 
przykład pamiętam parę lesbijek, kobiet pod pięćdziesiątkę, które paradowały pół nagie – od 
pasa wzwyż. To swoisty manifest feministyczny, bo – jak twierdziły – chłopcy bez podko-
szulek nikogo nie dziwili. Paradują do dziś. Był też „nagi facet” (naked guy), student, który 
zdecydował przychodzić na zajęcia rozebrany do rosołu. Według niego nagość to wyraz wol-
ności słowa. Trwało to semestr czy dwa, aż prawnicy uniwersyteccy wydumali, że student ten 
naruszył obowiązujące przepisy higieniczne. Siadając gołym tyłkiem na krześle w auli wykła-
dowej, narażał innych na choroby. Nie dawał gwarancji bowiem, że podtarł się wystarczająco 
dokładnie. Higiena zwyciężyła nad wolnością słowa. Ale to był tylko przypadek.
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Święcił bowiem triumfy inny dziwak z Berkeley, mimo że stanowi on większe za-
grożenie dla zdrowia. Wyróżniał się z tłumu palącymi oczyma i łysą głową. Czarna kurtka 
skórzana z nabitymi ćwiekami z dala reklamowała jego preferencje: sado-masochizm ho-
moseksualny. Lubił kluby dla kochających ból. Zabierał tam swoich studentów. Kopulował 
z nimi, mimo że wiedział, że jest chory na AIDS. Wnet umarł wierny swojej moralnie rela-
tywistycznej fi lozofi i. 

Michel Foucalt, bo to o niego chodzi, był wizytującym profesorem z Francji. Fo-
ucalt zasłużył sobie na Berkeley jako twórca nowej teorii władzy (power) oraz nowej kategorii 
prześladowanych (oppressed). Jest to teoria spiskowa seksualności. Chodzi o kontrolę. Ofi arą 
jej pada całe społeczeństwo, które wtłacza się w sztywne ramy seksualności. Najbardziej 
cierpią naturalnie ekscentrycy seksualni.

Według teorii Foucalt, każda władza tajemnie stosuje wyrafi nowaną politykę sek-
sualną, aby uzyskać pożądane zachowanie w sferze seksualności, a ludzie nie mają pojęcia, 
że zachowują się zgodnie z instrukcjami odgórnymi. Czasami nawet wydaje się niektórym 
jednostkom, że zachowując się w pewien seksualny sposób buntują się przeciw prześla-
dowaniom (oppression). W rzeczywistości są manipulowani. Bowiem władza i seksualność 
to subtelna gra wielowątkowych i wielorodnych czynników, które zrozumieć mogą tylko 
wtajemniczeni, naturalnie pod batutą Foucalta.

Słowo o metodologii. Myśliciel ten epatuje gnozą, sekretną wiedzą. Po manichej-
sku zestawia układy dualistyczne, podszywa je natychmiast moralnym relatywizmem. Na 
przykład porównuje (wręcz zrównuje) spowiedź (confession) w Kościele katolickim z wymu-
szonymi zeznaniami (confession) przez tajną policję komunistyczną. 

Zawłaszcza koncepcje, słowa, symbole związane z kultem religijnym i wstawia je 
w swoje rozważania sekularne, szczególnie lubując się ich obecnością w opisach perwersji. 
Na przykład pisze o „wielkim kazaniu seksualnym”. Nie chodzi tutaj li tylko o obrazobur-
stwo czy profanację, ale o to, że stosując tradycyjną terminologię łatwiej jest wciągnąć wy-
chowanego w starej tradycji czytelnika, użyć wypracowany przez chrześcijaństwo kontekst 
intelektualny, symbolikę, aby przemycić swoje buntownicze treści.

Foucalt lubi konstruować argumenty na zasadzie negacji. Opowiada, czym opisy-
wane przez niego zjawiska nie są. Wstrzymuje się z defi nicją ostateczną, bowiem bezpo-
średnie narzucanie takowej byłoby „prześladowaniem”. Ale brak defi nicji to też defi nicja: 
moralnego relatywizmu. Każda defi nicja staje się wtedy dobra w zależności od potrzeb. 
Sztuczkę tą znamy z marksizmu-leninizmu. Foucault również w bardzo sprytny sposób 
dekonstruuje rzeczywistość, obnaża „zło”,j wskazuje na jego źródła: Wiara, Tradycja, Ro-
dzina, Patriotyzm, Własność Prywatna.

Foucault wychodzi jednak poza prymitywny marksizm. Jest dużo bardziej wyrafi -
nowany. Argumentuje, że prześladowanie seksualizmu nie wzięło się li tylko z kapitalizmu. 
Nie można przykładać wszelkich zasad walki klas na rzeczywistość walki seksualności. 
Przecież sadomasochistyczna hermafrodyta wywodząca się z rodziny multimilionerów 
bankierów również jest ofi arą prześladowania przez ohydnie, niesprawiedliwie ułożone 
społeczeństwo. Hermafrodyta nie może fi glować jak by chciała, bo władza prześladuje. 

     Władza i nowy ploretaria
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Każdy może być więc ofi arą, bez względu na pochodzenie, tak długo jak jego preferencje 
seksualne są, powiedzmy, ekscentryczne. Tym sposobem ultra-uprzywilejowani fi nansowo 
pedofi le mogą też doszlusować do szeregów ofi ar.

I tutaj Foucault rozpisuje się na przykład o wioskowym zbereźniku. Przed nasta-
niem kapitalizmu, Oświecenia, państwa narodowego, zbereźnik hasał sobie z dziećmi, jak 
mu się podobało i rzekomo był tolerowany przez społeczność lokalną. Ale w wieku dziewięt-
nastym coś się popsuło. Gdy zbereźnik zapłacił lizakiem kilkuletniej dziewczynce za usługi, 
rzuciła się na biedaka władza. Osądziła, odizolowała. Czyli prześladowała. Zrobiła ofi arą.

Foucalt twierdzi, że władza obsesyjnie chciała kontrolować sprawy intymne. Dla 
francuskiego myśliciela najbardziej nieznośne są usiłowania regulacji spraw w rodzinie. Kie-
dyś – twierdzi Foucault – szczególnie w czasach antycznych, w każdym domu aż kipiało od 
seksu. Tata nie tylko z mamą, ale jak chciał to dokazywał z własnymi dziećmi, nie mówiąc 
już o niewolnikach i sługach. Dzieci mogły natomiast masturbować się do woli. Wyzwo-
lone, taplały się w rozmaitych przyjemnościach. A potem – oświeca czytelnika Foucault 
– przyszła ciemna noc zniewolenia, któremu na imię chrześcijaństwo i wszelkie wywodzące 
się z niego normy. A normy – jak wiadomo z defi nicji – to zło, prześladowanie. Niestety, aż 
do rewolucji kulturowej lat sześćdziesiątych, „sielanka” się skończyła.

Naturalnie, według Foucalt, „zło” ma swoje korzenie w Kościele katolickim. Otóż 
po rzekomych mrokach średniowiecza – gdzie ekscentrycy mogli sobie jeszcze pożyć ze 
względu na decentralizację – na początku ery nowożytnej Kościół zaczął domagać się od 
wiernych spowiedzi. Co więcej, spowiednicy mieli szczegółowe instrukcje, o co pytać 
grzeszników. Dotyczyło to też spraw płciowych. Księża – jak później psychoanalitycy 
– wypytywali wiernych o wszelkie perwersje, wszelkie aspekty życia intymnego. To wywołało 
temat, o którym nikt nigdy nie mówił otwarcie od luzackich czasów antycznych. Przecież 
Kościół takie przyjemności stłamsił. Reformy dotyczące sakramentu spowiedzi w wieku 
XVI były więc straszliwym początkiem gremialnej kontroli spraw intymnych przez władzę.

Potem zwolennicy kazirodztwa, homoseksualizmu, pedofi lii i innych „ekscen-
tryczności” mieli jeszcze gorzej. Przyszło tzw. „Oświecenie”, a z nim naukowe (i pseudo-
naukowe) podejście do patologii. Żniwo cierpienia przyniosło zaprowadzenie państwa na-
rodowego, opartego przecież na uniformizmie i egalitaryzmie. Ekscentryków wsadzano do 
wariatkowa, ścigano sądowo. Cierpiał hrabia (wcześniej markiz) de Sade; cierpiały zastępy 
jego zwolenników. 

Aż wreszcie przyszła rewolucja kulturowa lat sześćdziesiątych zeszłego stulecia. 
Wyzwolenie osiągnęło zenit w sferze nieformalnej, choć jeszcze daleko do pełnej wolności 
kopulacyjnej w sferze prawnej. Rozmaici „wstecznicy,” a fe! starają się zapobiec słusznym 
postulatom o „równouprawnienie dzieci” (czytaj: legalizacja pedofi lii); czy „równoupraw-
nieniu alternatywnych stylów życia” (czytaj: normalizacja homoseksualizmu, poligamii, 
poliandrii, zoofi lii, nekrofi lii oraz rozmaitych innych „postaw”). I dzięki Foucalt „wstecz-
ników” udaje się dekonstrukcyjnie zidentyfi kować oraz intelektualnie rozbić w puch. 
Zresztą przecież „wstecznicy” sami się identyfi kują, bowiem od zarania dziejów są winni 
rasizmowi, seksizmowi, prześladowaniu kobiet oraz wszystkiemu co dobre i postępowe.
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Jasne jest, że konserwatyści i ich tradycjonalistyczni zwolennicy po raz kolejny stają 
naprzeciw straszliwemu zagrożeniu czyhającemu na Cywilizację Zachodnią. Rozwaliwszy 
monarchię (jakobinizm), podkopawszy wolny rynek (socjalizm), podważywszy ideę równo-
ści ludzkiej przed Bogiem, a nie państwem (komunizm i narodowy socjalizm rasistowski), 
siły „postępu” zabierają się za rodzinę. Tworzą zręby piekła kobiet i dzieci. Koryfeusze 
postępu tym razem używają jako pokrywkę liberalne hasła o wolności i katolicką koncepcję 
wolnej woli. Znaleźli sobie też nowy proletariat, homoseksualistów i innych ekscentryków 
płciowych, w którego imieniu uzurpatorsko przemawiają. Walka klas i walka ras ma przejść 
w walkę płci: ekscentrycy przeciw normalnym. Ale najpierw – jak uczy Foucalt – trzeba 
zniszczyć pojęcie normalności narzędziem moralnego relatywizmu. Rezultat będzie taki 
jak za Bolszewii. Powszechne zniszczenie, degrengolada, cywilizacja śmierci.

Co to wszystko nas obchodzi? Pamiętajmy, że intelektualna metoda wypracowana 
przez Foucault ma zastosowanie uniwersalne. Najpierw zachodzi identyfi kacja źródła „zła” 
(prawdziwego czy wydumanego), a następnie podaje się moralnie-relatywistyczne alternaty-
wy jego naprawienia. 

Metoda Foucalt pojawia się nie tylko w sprawach płciowych, ale również we 
wszystkich innych, choćby w konstruktach o „polskim antysemityzmie”. Musimy znać 
argumenty przeciwników cywilizacji życia, aby im się przeciwstawiać. 

www.iwp.edu Marek Jan Chodakiewicz

Łużyce bez Niemiec
  Jakub Brodacki, „Prołuż”. Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc: Historia Wew-
nętrzna Organizacji /1945–1949/           (Warszawa: PGM, 2006) 

Serbowie Łużyccy to słowiańska mniejszość narodowa na terenach wschodnich 
Niemiec. Mówią swoim własnym językiem, dzielą się na katolików i protestantów. Pod 
koniec wieku XIX doświadczyli przebudzenia narodowego. Dotarły do nich modne prądy 
nacjonalistyczne, zaczęli się organizować, podkreślać swoją odrębność.

Co najmniej od początku wieku XX interesowali się nimi akademiccy pasjonaci, 
kulturoznawcy, antropologowie, słowianofi le oraz politycy, szczególnie polscy narodowcy. 
Jeszcze przed II wojną światową Stronnictwo Narodowe postulowało niepodległy byt dla 
Serbów, najchętniej w ramach Rzeczypospolitej. Po wybuchu wojny postulaty narodow-
ców spotkały się z szerokim poparciem właściwie wszystkich opcji niepodległościowych. 
Dyskutowano tę sprawę szeroko na łamach prasy podziemnej. Po wojnie powstały nawet 
organizacje wspierające ten kierunek. 

      Łużyce bez Niemiec
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Jedną z najbardziej dynamicznych był Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc „Pro-
łuż” (AZPŁ), który powołano w Poznaniu jesienią 1945 r. Jego szefem był Alojzy Stanisław 
Matyniak („Mak”). Prołuż to kontynuacja działalności przedwojennej i wojennej tego spo-
łecznika oraz jego środowiska.

Ale zacznijmy od początku. Przed wojną Matyniak związany był z harcerstwem oraz 
organizacjami katolicko-narodowymi w Krotoszynie. Pod okupacją niemiecką Matyniak za-
łożył i szefował podziemnej grupie Polskie Rycerstwo Mariańskie („Odrodzenie”), która po-
wstała w październiku 1939 r. Baza krotoszyńskiej grupy konspiracyjnej to sodalisi mariańscy, 
harcerze oraz gimnazjaliści. Często kategorie te zazębiały się. Jedną z inicjatyw „Odrodzenia” 
był Polski Ruch Obrony Łużyc, stworzony przez Matyniaka w styczniu 1943 r.

Pod koniec 1944 r. „Odrodzenie” weszło w skład Armii Krajowej jako Kompania 
Rycerska AK (KRAK). Po maju 1945 r. Matyniak podporządkował swoich żołnierzy Sa-
modzielnej Grupie Operacyjnej „Warta”. Kontynuował działalność podziemną, tym razem 
przeciw drugiemu okupantowi – Sowietom i ich tubylczym pomocnikom. 

Jednak jesienią 1945 r. Matyniak zawiesił walkę zbrojną. Były ku temu trzy powody. 
Po pierwsze, kierownictwo podziemia „rozładowywało lasy”. W tym momencie dziejowym 
słusznie zdecydowano, że walkę z bronią w ręku powinny kontynuować nieliczne kadry, 
szczególnie permanentnie spaleni. Po drugie, komuniści przedsięwzięli taktyczną decyzję 
o chwilowym odwrocie od pełnego totalitaryzmu. Odwrotnie niż na Kresach w latach 
1939–1941, obecnie Stalin zdecydował stworzyć – głównie na potrzeby Zachodu – pozory 
„wolności” i „demokracji” w okupowanej Polsce centralnej i zachodniej. Po trzecie, trzyma-
jąc się uporczywie nadziei – wbrew wszelkim logicznym przesłankom – ludowa orientacja 
niepodległościowa oraz jej zwolennicy starali się przybrać dobrą minę do złej gry. Przy-
wódcy ludowi udawali, że wierzą Stalinowi. Postępowali tak, jakby rzeczywiście w Polsce 
miała istnieć jakaś demokracja. Słowem – dostosowali się do komunistycznej okupacji. Co 
więcej, naiwny kompromis Stanisława Mikołajczyka oraz jego opcji pozwolił wielu innym 
środowiskom niepodległościowym zakamufl ować się na otwartej przestrzeni politycznej. 
Wyszli z podziemia, aby w nowych warunkach prowadzić dokładnie taką samą działalność 
jak w podziemiu, ale w formie zmodyfi kowanej realiami sowieckiej okupacji Polski.

Środowiska te przez pewien czas kontynuowały działalność otwarcie. Naturalnie 
musiały liczyć się z narastającymi szykanami władz komunistycznych. Po zmiażdżeniu 
podziemia i opozycji dostosowawczej, działającej pod szerokim parasolem PSL, aparat 
terroru i kierownictwo komunistyczne zajęły się drobniejszymi środowiskami wrogów 
totalitaryzmu. Jednym z nich był Stanisław Matyniak i jego Prołuż.

Między 1945 a 1949 Prołużanie kontynuowali działalność propagandowo-oświato-
wą, cyklicznie doświadczając represji komunistów. Pierwsze otwarte zebranie – właściwie 
seminarium uniwersyteckie – miało miejsce w Poznaniu 12 września 1945 r. Już 17 listopada 
NKWD aresztowała Matyniaka przy okazji rozbicia I Ogólnopolskiego Zjazdu Katolickiej 
Młodzieży Katolickiej, w którym uczestniczyli Prołużanie. Następnego dnia, po agitacji 
wśród więźniów, których wnet zwolniono, ogłoszono ofi cjalne powstanie AZPŁ „Prołuż”. 
Pierwszy zjazd odbył się pod bacznym okiem Urzędu Bezpieczeństwa.
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Następne lata – to dalsze represje, oraz skuteczne próby ograniczenia celów sta-
tutowych Prołużu. Cele organizacji określono szeroko, z daleko idącymi implikacjami 
politycznymi wspomożenia Łużyczan. Nie podobało się to władzom komunistycznym. 
W rezultacie Prołużyczanie co najmniej dorocznie modyfi kowali swój statut. To były 
nieudane próby dostosowania się do komunistycznej rzeczywistości. Z punktu widzenia 
podstaw prawnych, kurczących się stale pod coraz otwarciej postępującym totalitaryzmem, 
organizacja miała coraz mniej kompetencji. Wycofano się m.in. z „reslawizacji narodu łu-
życkiego” oraz wszystkiego, co miało do czynienia z polityką zagraniczną. 

Mimo ograniczeń i szykan robiono wszystko, aby pomóc Łużyczanom. Przyjmo-
wano ich delegatów (warto dodać, że przynajmniej jeden z nich związany był przed wojną 
z wywiadem polskim). Prołużanie publikowali prasę, wydawali deklaracje, organizowali 
wiece, seminaria, wykłady. Propagowali sprawę Łużyc w pogadankach radiowych. Odby-
wały się nawet, choć nieczęsto, ofi cjalne delegacje na Łużyce. Chyba najbardziej popularną 
formą działalności były tzw. „schadzowanki.” Wplatano w nie działalność edukacyjną, 
polityczną, kulturalną oraz rozrywkową: piosenki, poezje, skecze. Pierwsza schadzowanka 
miała miejsce w Krotoszynie 23 marca 1946 r. 

Mimo trudnej sytuacji kontaktowano się z władzami zainstalowanymi przez Sta-
lina w Warszawie. Robiono lobbying. Na uwagę zasługuje przedstawiony w maju 1946 r. 
Mikołajczykowi i komunistom postulat zwolnienia więźniów Wehrmachtu pochodzenia 
łużyckiego. Matyniak starał się też załatwiać stypendia dla studentów łużyckich na Uniwer-
sytet Poznański. Łużyczanom udzielano pomocy materialnej. W 1947 r. goszczono nawet 
dzieci łużyckie na koloniach letnich w Polsce.

Prołużanie koncentrowali się najbardziej na sprawie oderwania Łużyc od Niemiec. 
Rozważano opcje autonomicznych Łużyc w ramach Czechosłowacji czy Polski. Debatowa-
no o co najmniej zapewnieniu Łużyczanom autonomii w Niemczech. Gwarantowana miała 
ona być przez ONZ i Sowietów. 

Matyniak i jego środowisko dwoili się i troili. Utrzymywali kontakt ze wszystki-
mi, a w tym z Kościołem, informując stale Prymasa Augusta Hlonda o swych ruchach. 
Matyniak szczególnie starał się ugrać coś dla Łużyczan u komunistów. Kołatał do każdych 
drzwi. Spotykał się z władzami nawet po tym, jak otwarcie zaczęto zwalczać Mikołajczyka. 
Kierownicy Prołużu zadawali się z ministrem spraw zagranicznych Zygmuntem Modze-
lewskim, kolaborantem socjalistycznym Stanisławem Szwalbe, wiceprezydentem łże-par-
lamentu KRN Wacławem Barcikowskim, szefem misji komunistycznego wojska w Berlinie 
płk. Jakubem Prawinem, a nawet z ofi cerem GRU gen. Karolem Świerczewskim. 

Matyniak zauważył, że komuniści grali ostro kartą nacjonalistyczną. Starali się tym 
sposobem legitymizować. Naturalnie kierowali ją przeciw niepodległościowcom, a w tym 
przeciw PSL. Ale karta nacjonalistyczna oznaczała głównie bicie w antyniemiecki bęben. 
A to pozwalało – rozumował Matyniak i jego środowisko – podnosić sprawę Łużyc. 

Prołużanie naturalnie przeliczyli się. Przecież rozwiązanie kwestii łużyckiej nie 
zależało od tubylczych plenipotentów Stalina w Warszawie. Zależało od wielkiej polityki 
Kremla, a Sowieci zaledwie zgodzili się na otwarcie szkół z językiem łużyckim. Ale z dru-

      Łużyce bez Niemiec
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giej strony masowo przesiedlali ludność niemiecką ze Śląska na tereny łużyckie. Było to 
jednoznacznie złym znakiem dla narodowych aspiracji Łużyczan.

Mimo jasnych sygnałów Łużyczanie oraz ich polscy, narodowi zwolennicy pozo-
stawali w grze. Musieli iść na coraz to dalej idące kompromisy z komunistami. „Kadzili”, 
jak pisze Jakub Brodacki (s. 50). Ale kadzenie to była przecież tylko przykrywka i cena za 
pozwolenie na otwarte istnienie organizacji realizującej polską (a nie komunistyczną) rację 
stanu. Z drugiej strony, „kadząc” Prołużyczanie niestety wspomagali reżim okupacyjny, 
powielając jego propagandę i symbole. No bo przecież nie można bezkarnie porównywać 
sowieckiego agenta Świerczewskiego do Bolesława Chrobrego. To też pomagało w legitymi-
zowaniu sowieckich patriotów u steru w Warszawie.

Kadzenie nie miało wpływu na politykę Stalina. Od 1948 r. Sowieci stopniowo za-
częli traktować sprawę Łużyc jako wewnętrzny problem Niemiec. „Sejmik” Saksonii nadał 
Łużyczanom pewne uprawnienia kulturalne. Potem powstała tzw. „Niemiecka Republika 
Demokratyczna.” Sprawa Łużyczan zginęła.

Odpowiednio, 16 września 1948 r. komuniści w Warszawie nakazali Prołużanom 
przestać się interesować sprawami zaodrzańskimi. Pokazały się półofi cjalne sugestie, że 
Prołuż jest infi ltrowany przez elementy „faszystowskie” (s. 81–82). Potem nastąpiło rozwią-
zanie organizacji oraz aresztowania niektórych aktywistów. 

28 maja 1949 r. UB ujęło Matyniaka i innych. Matyniaka torturowano, m.in. pozba-
wiono snu przez 150 godzin i świecono mu w oczy refl ektorem (s. 85–86). Następnie propo-
nowano współpracę z bezpieką. To była granica, której nie chciała przekroczyć nawet osoba 
o ultrapragmatycznych inklinacjach dostosowawczych. Odmówił współpracy. W paździer-
niku 1949 r. sąd wojskowy skazał Matyniaka na 5 lat za „próbę obalenia przemocą” reżimu 
okupacyjnego w Polsce. Wyszedł jednak wnet w związku z amnestią. Następnie uciekł 
przed kolejnym aresztowaniem. Do 1956 r. żył na stopie pół legalnej. Potem on i dzieło jego 
życia pozostawało właściwie zapomniane. Dopiero teraz przywrócił je narodowej pamięci 
Jakub Brodacki.

A Prołuż to przecież nie jakiś tam głupi epizod bez znaczenia w historii Polski. 
Prołuż działał na terenie całego kraju i cieszył się ogólną sympatią świadomego społeczeń-
stwa. Wśród sympatyków można wymienić takie prominentne osoby, jak profesora Marian 
Pospieszalski z Poznania, a wśród młodych działaczy choćby Ryszarda Bendera z Lublina, 
o czym zresztą autor nie wspomina. Pamiętajmy jednak, że jest to zaledwie pierwszy krok 
w zapełnianiu kolejnej białej plamy historii Polski. Trzeba koniecznie uzupełnić obraz 
o akta ubeckie z Instytutu Pamięci Narodowej. 

Sam autor przecież przyznaje, że „niniejszą pracę należy traktować jako próbę 
przedstawienia wewnętrznej historii organizacji na podstawie materiałów przez nią 
wytworzonych. Nie jest jednak całościową monografią” (s. 8, 10). A dzięki inteligentnej 
przenikliwości i benedyktyńskiej cierpliwości badacza, dostaliśmy część łamigłówki, 
która nie tylko pasuje do zagadki Łużyc, ale również jest kluczem do zrozumienia 
zjawiska oporu i przystosowania się pod sowiecką okupacją przez przedstawiciela po 
1944 r.
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W post scriptum warto dodać głośne pochwały na temat szaty grafi cznej książki. 
Estetyka, forma, grafi ka, czcionka, wykończenie, indeksy, koloryt są na najwyższym świa-
towym poziomie.

Bogusław Kopka
 Polska mniej znana
  Protokoły z odpraw, zjazdów i narad kierownictwa Departamentu Więziennictw 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z naczelnikami więzień i obozów pracy (1944–
–1954), wybór i oprac. Marek Jabłonowski i Włodzimierz Janowski 
 (Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego i Archi wum Akt Nowych 2006) 

Bazę źródłową opasłego tomu Protokoły z odpraw, zjazdów i narad kierownictwa De-
partamentu Więziennictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z naczelnikami więzień i obo-
zów pracy 1944–1954 (817 stron plus wkładka z ilustracjami) stanowią dokumenty przecho-
wywane w zespole „Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego” Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie. Tak naprawdę w zespole tym udostępniane są jedynie akta Departamentu 
Więziennictwa MBP, które zarządzało polskim więziennictwem w latach stalinowskich 
1944–1954. Obchodzimy dziś małą rocznicę, bowiem dokładnie dziesięć lat temu, w 1996 r. 
wówczas Centralny Zarząd Zakładów Karnych przekazał protokolarnie całość dokumenta-
cji wytworzonej przez Departament Więziennictwa MBP – AAN. 

Już od przeszło dziesięciu lat „papiery” centrali więziennictwa polskiej bezpieki 
są więc dostępne dla wszystkich zainteresowanych tematyką więzienną i łagrową w Polsce 
Ludowej. W efekcie możliwe było powstanie wielu cennych opracowań naukowych o cha-
rakterze dokumentacyjno-źródłowym i analitycznym, by wymienić takie prace jak Jerzego 
Kochanowskiego W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce 1945–1950, Warszawa 
2001, Wacława Dubiańskiego Obóz Pracy w Mysłowicach w latach 1945–1946, Katowice 2004 
czy przewodnik encyklopedyczny po obozach pracy w Polsce 1944–1950 Bogusława Kopki, 
wydany przez ośrodek Karta w 2002 r. Ważnym wydawnictwem źródłowym, powstałym 
ze świadectw zgromadzonych w omawianym zespole są cztery tomy dokumentów Niemcy 
w Polsce 1945–1950, pod red. m.in. Włodzimierza Borodzieja. Brakuje natomiast krytycz-
nych opracowań szczątkowych, zwłaszcza odnoszących się do historii poszczególnych wię-
zień i aresztów, zwłaszcza z okresu klasycznego stalinizmu, przełomu lat 40. i 50. ubiegłego 
stulecia. Wyjątkiem jest monografi a Krzysztofa Szwagrzyka Jaworzno. Historia więzienia dla 

       Polska mniej znana
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młodocianych więźniów politycznych 1951–1955, Wrocław 1999. Nadal nie ma jeszcze syntezy 
tematu, na którą chyba przy braku analiz szczątkowych jest jeszcze za wcześnie. Pierwszy 
krok został wykonany przez Tadeusza Wolszę z Instytutu Historii PAN, autora książki 
W cieniu Wronek, Jaworzna i i Piechcina... 1945–1956. Życie codzienne w polskich więzieniach, 
obozach i ośrodkach pracy więźniów, Warszawa 2003. Choć w krytyce źródłowej – co nie dziwi 
przy tematyce dotykającej codzienności – dominują wspomnienia, relacje czy pamiętniki 
ofi ar systemu.

Prezentowany tom stanowi kopalnię informacji o funkcjonowaniu więziennictwa 
w latach stalinowskich, od zakończenia wojny aż do grudnia 1954 r. 

Mam tu na myśli zwłaszcza takie problemy związane z działaniem systemu peni-
tencjarnego w Polsce Ludowej w pierwszych latach powojennych, jak: korupcja, zachowania 
obronne więźniów – ucieczki, bunty, życie religijne, samobójstwa, bunty więźniów. Szeroko 
opisane są na tych naradach stany nadzwyczajne odnoszące się do panujących warunków 
bytowych: epidemie, głód, przypadki nadużyć kadry – pijaństwo, gwałty, korupcja itp. 
Przede wszystkim jednak poznajemy stan umysłu, mentalność, język zawodowy ówczesnej 
elity kierowniczej stalinowskiego więziennictwa. 

Są to, jak się prześledzi dzieje powszechne, tematy uniwersalne dla wszystkich sys-
temów totalitarnych, których integralną częścią zawsze były i są obozy pracy. Stąd niniejsza 
praca może stanowić doskonały materiał porównawczy do badań nad systemami łagrowy-
mi i lagrowymi XX wieku. 

Jak już wspomniałem prezentowany tom można potraktować jako skarbnicę danych 
liczbowych, faktografi cznych, ale czy również można o tej książce powiedzieć, że jest to 
całościowe kompendium wiedzy o stalinowskim więziennictwie w Polsce Ludowej? Oczy-
wiście jest to pytanie retoryczne – oczywiście że nie, w końcu jest to wybór dokumentów, 
i to szczególnego rodzaju – wytworzonych przez funkcjonariuszy bezpieki. Na podstawie 
tej książki odkrywamy jedynie wycinek więzienno-obozowej rzeczywistości. Jest to jedno-
stronny obraz: poznajemy bolączki ówczesnego więziennictwa, chroniczne jego niedofi nan-
sowanie, braki w wyszkoleniu kadr, przeludnienie, defi cytowość zakładów karnych, szerzącą 
się korupcję. Z treści tych narad jednak wprost nie dowiemy się gdzie tkwiło podstawowe 
źródło problemów organizacyjnych, logistycznych powojennego więziennictwa.

Ze względów politycznych więziennictwo, znacznie osłabione w wyniku wojny 
– zniszczone budynki więzienne i administracyjne, zdziesiątkowany korpus przedwojen-
nych wykształconych strażników – obarczone zostało przez komunistów dodatkowymi 
obowiązkami, wykraczającymi daleko poza przyjęte zasady działania systemu penitencjar-
nego. Przede wszystkim dochodziły nowe zadania. Głównie były to zadania o charakterze 
represyjnym i administracyjnym, by przypomnieć operację „Wisła” i działanie niesławnego 
podobozu ukraińskiego w Jaworznie (1947–1949), akcję repatriacji jeńców do niemiec-
kich stref okupacyjnych 1948–1950 (wcześniej należało, zgodnie z konwencją genewską, 
dopuścić samorząd jeniecki i odseparować ofi cerów od reszty jeńców wojennych) czy 
wreszcie zapewnienie warunków pracy dla komisji weryfi kujących obywateli polskich i re-
ichsdeutschów. Nie można też zapomnieć o społecznym eksperymencie, jakim była próba 
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zainstalowania w polskich warunkach (od razu należy powiedzieć, że nie udana) systemu 
gułagowego, gdzie podstawową formą reedukacji tzw. wroga klasowego, tak jak w ZSRS, 
była przymusowa praca, głównie w przemyśle ciężkim (górnictwie) i budownictwie. Przy 
lekturze narad pojawiają się następujące słowa klucze, dobrze charakteryzujące ówczesny 
proces sowietyzacji systemu penitencjarnego w Polsce: produktywność więźniów, samowy-
starczalność zakładów karnych, kułacy, bezproduktywni więźniowie, ośrodki pracy więź-
niów, praca polityczna, współzawodnictwo pracy itd.

Ze względu na powyższe zastrzeżenia na pewno nie polecałbym tej książki niespe-
cjalistom jako pierwszej lektury. Zalecałbym zacząć od zapoznania się z głosem ofi ar, a na-
stępnie z dokumentami wytworzonymi przez bezpiekę. Ważny tom wydany ostatnio przez 
Instytut Pamięci Narodowej Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich 
i ich losy, pod red. Krzysztofa Madeja, Jana Żaryna i Jacka Żurka (Warszawa 2005), może być 
takim dobrym wprowadzeniem w meandry życia obozowo-więziennego w polskim gułagu.

Stawiane są przez badaczy problemu pytania badawcze, które nadal czekają na 
odpowiedzi: na ile Departament Więziennictwa MBP był częścią (zintegrowaną) z pozo-
stałymi departamentami bezpieki? Śmiem twierdzić, m.in. po lekturze tego tomu, że pełnił 
funkcję pomocniczą względem pionów operacyjnych UB. Jeżeli tak, to jak wyglądał obieg 
informacji między poszczególnymi departamentami resortu bezpieczeństwa publicznego, 
zwłaszcza między Departamentem I (kontrwywiad), Departamentem III (zwalczanie pod-
ziemia niepodległościowego) czy Departamentem X (zwalczanie „wroga” wewnętrznego 
w partii), który dysponował własnymi tajnymi miejscami odosobnienia w Polsce a De-
partamentem Więziennictwa, np. przy organizowaniu gier operacyjnych z udziałem więź-
niów obozów i więzień lub osób, które niedawno opuściły miejsce zamknięcia w wyniku 
amnestii. Wielki temat, który czeka nadal na opisanie to agentura wśród funkcjonariuszy 
systemu i tzw. agentura celna, najbardziej chyba, jak można przypuszczać, niebezpieczna 
dla pozostających w zamknięciu ofi ar reżimów totalitarnych.

Opublikowane narady bez wątpienia ułatwią historykom poruszanie się w zasobie 
archiwalnym AAN, zespół „MBP”. Być może teraz, po wydaniu protokołów narad kie-
rownictwa DW MBP nabiorą tempa badania nad historią systemu więziennego w Polsce 
Ludowej.

Na zakończenie mała korekta językowa. Do tytułu książki, który powielony zo-
stał w regestach do protokołów, wkradł się niewielki błąd gramatyczny – jest „Protokoły 
z odpraw, zjazdów i narad...”, powinno być „Protokoły odpraw, zjazdów i narad”. Według 
Nowego słownika poprawnej polszczyzny PWN, pod red. Andrzeja Markowskiego: protokół – P. 
czegoś, nie: z czegoś (Warszawa 1999, s. 758). 

Z obowiązku redakcyjnego wspomnę, że Protokoły z odpraw są wydane wspólnie 
przez Archiwum Akt Nowych oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uni-
wersytetu Warszawskiego w serii „Polska mniej znana 1944–1989”. Jest to z kolei drugi 
tom z tej serii wydawniczej, pierwszy to Narady i telekonferencje kierownictwa PZPR w latach 
1980–1981, a do druku jest już przygotowywany trzeci – Protokoły z VI i VII plenum Komitetu 
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z 1956 r.

       Polska mniej znana
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     Sprawa metodologii

Piotr Gontarczyk 

 Sprawa Metodologii 
  Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno–źródłoznawcze, red. Filip 
Musiał             (Kraków: Societas Vistulana, 2006) 

Teczki znajdujące się w Instytucie Pamięci Narodowej budzą ogromne emocje. Wo-
kół ich treści, znaczenia i wiarygodności toczą się w przestrzeni publicznej rozmaite spory 
i dyskusje. Dobrze więc stało się, że naukowcy z krakowskiego oddziału IPN opublikowali 
książkę dotyczącą zagadnień metodologiczno-źródłoznawczych. Na wspomnianą pracę 
składają się przede wszystkim artykuły (teksty) publikowane już w ciągu kilku ostatnich 
lat w różnych czasopismach historycznych i książkach. Mimo upływu pewnego czasu nie 
straciły one zbyt wiele na wartości. 

Autorami poszczególnych tekstów są uznani już historycy zajmujący się badaniem 
akt IPN lub, jak Marek Chodakiewicz, o szerokim horyzoncie intelektualnym i dużej wie-
dzy dotyczącej materii metodologii historii. Są wśród nich m.in.: Filip Musiał, Wojciech 
Frazik, wspomniany Marek Jan Chodakiewicz, Tomasz Balbus, Antoni Dudek, Zdzisław 
Zblewski, Ewa Zając, Krzysztof Szwagrzyk, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Radosław 
Peterman czy Łukasz Kamiński. Ich artykuły dotyczą szerokiej palety zagadnień dotyczą-
cych krytyki akt operacyjnych, śledczych i sądowych, budowy i struktury komunistycznych 
organów bezpieczeństwa, organów ścigania i tzw. wymiaru sprawiedliwości oraz wytwarza-
nych przez nie dokumentów. Ważkie są także teksty dotyczące budowy i funkcjonowania 
ewidencji operacyjnej SB. 

Oczywiście treść powyższej książki nie wyczerpuje wszystkich problemów związa-
nych z metodologią badań archiwów IPN. Łatwo zauważyć, że większość autorów pochodzi 
z najdynamiczniejszych oddziałów IPN: krakowskiego i wrocławskiego. Nie ma za to ani 
jednego poważniejszego artykułu napisanego przez pracowników warszawskiej centrali. Ma 
to daleko idące konsekwencje dla treści pracy, albowiem właśnie w centrali IPN przechowy-
wana jest przytłaczająca większość akt pozostałych po strukturach wojskowego aparatu bez-
pieczeństwa: Wojskowej Służby Wewnętrznej i Zarządu II Sztabu Generalnego. Tekstów na 
ten temat musiało więc w książce zabraknąć. W Warszawie znajdują się też dzienniki rejestra-
cyjne centrali MSW, a także instrukcje operacyjne i inne normatywy Departamentu I MSW. 
Dlatego książka omawia sposób działania ewidencji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa 
w zasadzie pomijając funkcjonowanie ewidencji operacyjnej komunistycznego wywiadu. 

Z treścią poszczególnych artykułów, przedstawionymi w nich wizjami dokumen-
tów SB czy proponowanymi postulatami metodologicznymi można podejmować dyskusję 
i prezentować w różnych kwestiach odmienny punkt widzenia. Nie zmienia to faktu, że 
teksty te stanowią solidny fundament dla podjęcia rzeczowej dyskusji naukowej. Niektóre 
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twierdzenia zawarte w omawianej pracy same w sobie mogą stać się punktem wyjścia do 
ważkiej debaty na temat rzeczy absolutnie podstawowych, takich jak chociażby defi nicja 
terminów „tajna współpraca” i „tajny współpracownik”. Tak jest z tezami Wojciecha Frazi-
ka i Filipa Musiała dotyczącym jednego z opisywanych TW: 

Przez cztery lata, do 1968 r., spotykał się z funkcjonariuszem SB, któremu 
udzielał informacji, choć formalnie nie podpisywał zobowiązania (...) Faktem 
jest, że świadomie udzielał informacji funkcjonariuszowi SB, co więcej, prze-
kazywał mu oraz udostępniał rozmaite materiały. Można więc powiedzieć, 
iż świadomie kolaborował, nie będąc świadomym, że został TW. Choć więc 
w tym specyfi cznym przypadku doszło do zarejestrowania agenta bez jego 
wiedzy [podkr. P.G.], to jednak działo się to – co warto podkreślić – przy świa-
domej współpracy z SB. Bez udziału „Białego” uregulowano jedynie status 
formalny jego działań, legalizując tym samym stan faktyczny (s. 314).

Wątpliwości budzi cały powyższy wywód, a w szczególności termin „zarejestro-
wanie agenta bez jego wiedzy”. Jest o tyle niefortunny, że Tajni Współpracownicy, nawet po 
podpisaniu zobowiązania do tajnej i świadomej współpracy, w części zapewne przekracza-
jącej 99%, nie mieli pojęcia o istnieniu ewidencji operacyjnej SB.

Trzeba jednak zaznaczyć, że najwięcej twierdzeń wątpliwych zawierają teksty do-
tyczących ewidencji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa autorstwa Moniki Komanieckiej 
i Ewy Zając. Wprawdzie obydwa zawierają solidną dawkę podstawowych informacji na 
temat normatywów i wykorzystywanych tu dokumentów, jednak w kwestii praktycznego 
funkcjonowania systemu można odnaleźć błędy i nieścisłości. 

Pierwsza ze wspomnianych autorek twierdzi na przykład, że w wypadku dokony-
wania koordynacji zainteresowań operacyjnych (jedna jednostka pytała o osobę pozostającą 
już w zainteresowaniu innej jednostki i przez nią zarejestrowaną) „inne jednostki [poza MO 
– przyp. P.G.] uzyskiwały [z ewidencji] pełną informację” (s. 278). Obserwacje autora niniej-
szej recenzji przeczą takim twierdzeniom. Obowiązywała tu bowiem szeroka paleta moż-
liwych odpowiedzi, w tym również: „nie fi guruje”. Także w wypadku innej odpowiedzi, 
nakazującej porozumienie się telefoniczne z jednostką, która już zarejestrowała daną osobę, 
bez większych wątpliwości można zakładać, że nie wszystkie zgromadzone informacje na 
temat fi guranta lub danego współpracownika były przekazywane jednostce pytającej i to za 
pomocą telefonu. Można także postawić pytanie, czy indagowany w ogóle – a jeżeli tak, to 
w jakich wypadkach – udzielał odpowiedzi na temat charakteru rejestracji. Twierdzeń dys-
kusyjnych jest w tekście Komanieckiej więcej. 

Także artykuł Ewy Zając przynosi sporo informacji budzących zasadnicze wąt-
pliwości. Pozostańmy już, by nie poruszać kolejnych wątków, przy kwestii wspomnianej 
koordynacji zainteresowań. Autorka pisze bowiem: Jednostka „C” udzielała jednostce ope-
racyjnej odpowiedzi „nie fi guruje” (…) obligatoryjnie, gdy: 1) sprawdzana osoba pozosta-
wała w zainteresowaniu SB, a pytała o nią jednostka MO; 2) sprawdzana była osoba, którą 
interesowano się z innych powodów niż operacyjne, np. kandydat do prac tajnych, członek 
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rodziny kandydata do prac tajnych w resorcie spraw wewnętrznych, kandydat do jednostki 
specjalnej, w sprawie pozwolenia na broń, itp.; 3) osoba sprawdzana była zabezpieczona 
przez Jednostkę Departamentu I MSW, a pytała jednostka spoza tego pionu”. 

Wszystkie trzy twierdzenia Ewy Zając są, z różnych powodów, nieprawdziwe. 
Wyobraźnia i zasady logiki nakazałyby domniemywać, że Departament I, podobnie jak 
wszystkie inne jednostki SB, z bardzo wielu powodów, nie tylko natury operacyjnej, wręcz 
musiał koordynować swoje zainteresowania, chociażby z Departamentem II MSW (kontr-
wywiad). Inaczej cały system ewidencji byłby pozbawiony sensu. 

Jednak zastrzeżenia czy wątpliwości, które mogą budzić niektóre stawiane w książ-
ce twierdzenia, nie mogą przekreślić jej ogromnej wartości. Praca wypełnia bowiem istotną 
lukę w dziedzinie rozważań nad zagadnieniami metodologiczno-źródłoznawczymi doty-
czącymi akt przechowywanych w IPN. A dla tych, którzy chcą te akta badać, musi być ona 
lekturą absolutnie obowiązkową.

Marek Jan Chodakiewicz

 Sezony „Solidarności”
  Dariusz Magier, red., Lata 1980–1981 w województwie bialskopodlaskim: 
Wybór teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
  (Radzyń Podlaski: Libra, 2006) 

Sposób, w jaki władza komunistyczna odbierała budzący się do niepodległości w la-
tach 1980 i 1981 region bialskopodlaski, w formie teleksów do władz centralnych wyszperał, 
ułożył chronologicznie (według sezonów) i opublikował Dariusz Magier. Ten wybór doku-
mentów Komitetu Wojewódzkiego PZPR to cenna pozycja nie tylko dlatego, że daje wgląd 
w mechanizmy funkcjonowania ogniw regionalnych partii totalitarnej, ale również dlatego, 
że pozwala zobaczyć, jak prześladowcy postrzegali postawy społeczne, a szczególnie po-
znać stopień oporu przeciw komunizmowi na poziomie lokalnym. Ponadto praca ta jest 
kolejnym ważnym przykładem badań regionalistycznych (regionalnych?). Przedstawione 
tu dokumenty traktują bowiem nie o centrali władzy, dysydenckiej elicie czy wielkoprze-
mysłowej warstwie robotniczej, ale dotyczą zupełnej prowincji: bialskopodlaskiego, regionu 
Polski zaniedbanej, tzw. “Polski B”.

Prezentowany tutaj wybór dokumentów to skarb metodologiczny. Jest on świetnym 
poligonem do zrozumienia i odszyfrowania komunistycznego żargonu. Im bardziej oddala 
się w czasie doświadczenie sowieckiej okupacji przez przedstawiciela, tym bardziej paląca 
staje się sprawa uwrażliwienia badaczy tego okresu na semantyczną specyfi kę nowomowy.
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Wraz z upływem czasu ofi cjalne eufemizmy ewoluowały. W lipcu 1980 r. tow. 
Czesław Staszczak, który szefował partii komunistycznej w Bialskopodlaskiem, wspomina 
o „pogłoskach o rzekomych przerwach w pracy”. Potem pisał o grupie „kierowców i me-
chaników”, która „nie przystąpiła do pracy” w Transbudzie w Białej Podlaskiej (s. 51–52). 
Następnie informował o „rozszerzaniu się ruchu związanego ze zgłaszaniem przez grupy 
pracowników postulatów i żądań, co wiąże się z przestojami w pracy” (s. 53). Wnet raporto-
wał, że „odmówiła pracy” załoga jednego z przedsiębiorstw w Radzyniu Podlaskim (s. 55). 
Chodziło naturalnie o strajki. Jednak słowo „strajk” pojawiło się w dokumentach po raz 
pierwszy dopiero 6 września 1980 r. (s. 61).

I jeszcze jedna próbka nowomowy. Brak skuteczności własnej raportowano do cen-
trali również eufemistycznie jak strajki. Społeczny bojkot ofi cjalnych uroczystości 1 maja 
1981 r. opisano w następujący sposób: „Obchody pierwszomajowe w dniu dzisiejszym 
miały ograniczony zasięg, były dość skromne. W zaplanowanych i odbytych na terenie wo-
jewództwa 7 wiecach uczestniczyło 6,500 osób, w tym znaczną część stanowiła młodzież” 
(s. 110). Oznacza to, że na defi lady nie stawił się dobrowolnie prawie nikt, spędzono na nie 
jedynie pod przymusem uczniów szkół. 

Ciekawe, czy patologia eufemizmów, ezopowego języka, a więc nieumiejętność 
porozumiewania się wprost miała wpływ na skostnienie władzy komunistycznej. Jest jasne, 
że na pewno miała wielki wpływ na kłopoty w wysławianiu się zniewolonej przez komunę 
inteligencji polskiej, czego rezultaty widać do dziś.

Zrozumienie nowomowy jest kluczem do pojęcia perwersyjnego charakteru 
władzy totalitarnej w Bialskopodlaskiem. Naturalnie pod wpływem kryzysu język ofi cjal-
nych raportów przechodził ewolucję. Jeszcze w lutym 1980 r. od większości wiadomości 
podawanych warszawskim zwierzchnikom trąciło rutyniarskim skostnieniem. Robotnicy 
„zaciągali warty”, aby uczcić zjazd partyjny, chłopi „słuchali zbiorowo” mów partyjnia-
ków, a rozmaite inicjatywy władz spotykały się z „powszechnym poparciem społeczeństwa 
naszego województwa.” Od czasu do czasu regionalna wierchuszka popisywała się swoją 
szmaciakowską ignorancją, pisząc na przykład o „Związku Świętego Jehowy,” zamiast 
o sekcie świadków Jehowy (s. 45). 

Wraz z upływem czasu, od wiosny 1980 r., gdzieniegdzie jednak między wierszami 
można było wyczytać o niezadowoleniu społeczeństwa wobec przywilejów partyjnych, 
rosnącym niepokoju o nadmierną wywózkę węgla do Sowietów czy stłumianym gniewie 
z powodu powszechnego marnotrawstwa w sektorze państwowym (s. 32–35). W miarę nara-
stania kryzysu sytuacja zaostrzała się. W lipcu 1981 r. komuniści przyznawali centrali otwar-
cie, że „na atmosferę społeczną ma wciąż bardzo duży wpływ fatalny stan zaopatrzenia. 
Mnożą się incydenty w kolejkach, wzrasta napięcie. Brak papierosów staje się problemem 
żywiej komentowanym niż obrady zjazdu [partii]. Z trudem udaje się opanować sytuację” 
(s. 122).

Narzekanie to bierny opór. A plotki wśród ludu? Niektóre funkcjonowały w wyni-
ku dezinformacji stosowanej przez władze komunistyczne, inne symbolizowały wolnościo-
we nadzieje Polaków, jeszcze inne odzwierciedlały głęboki strach przed morderczym po-
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tencjałem totalitarnego terroru. Najstraszniejsze były wieści o ruchach wojsk sowieckich. 
Plotki pojawiły się już w sierpniu 1980 r. i wracały stale aż do stanu wojennego (s. 58). 

Strach strachem, a jednak nagminnie wyśmiewano się z serwilizmu tubylczych 
komunistów w stosunku do Moskwy, na przykład w taki oto sposób komentując kolejną 
ofi cjalną delegację do Sowietów: „nasi przywódcy pojechali po instrukcje” (s. 70). Z nara-
stającą irytacją ludzie odnosili się do propagandy komunistycznej: „Powtarzają się zarzuty 
manipulowania przekazem [przez radio i TV] i pomijania głosów ‘niewygodnych’ oraz 
pytania dlaczego dzisiejsza ‘Trybuna Ludu’ [główny organ propagandy PZPR] przytacza 
głosy ‘dyrektorów a nie robotników’” (s. 120). Bialskopodlaskie powoli budziło się.

Teleksy rejestrują po części wiernie odczucia społeczne. Trzeba tylko bardzo uważ-
nie czytać dokumenty, odpowiednio interpretować ofi cjalne malkontenctwo i negatywne 
komentarze. Najpierw komuniści raportowali „atmosferę rozdyskutowania” po zawarciu 
porozumień w Gdańsku i Szczecinie (s. 61), czyli zaczęli do pewnego stopnia mówić o spra-
wach otwarcie, nazywać je po imieniu. Wolność słowa oznacza, że można wyartykułować 
swoje dążenia. To z kolei pozwala zrozumieć wspólnotę interesu z innymi, którzy do tej 
pory pogrążeni byli w totalitarnej ciszy. Konsekwencją było to, że władze z przerażeniem 
postrzegały rosnący solidaryzm społeczny: „jeżeli wszyscy nie będą strajkować, to my nie 
będziemy” – podali komunistom jako powód swego strajku solidarnościowego robotnicy 
jednego z zakładów (s. 66). 

Szeregi buntowników rosły. W teleksie z 11 listopada 1980 r. czytamy: „na terenie 
województwa bialskopodlaskiego do NSZZ Solidarność należy 793 osoby [na 1010 wszyst-
kich pracowników], w tym 101 członków i kandydatów do partii” (s. 72). To były dane nie-
pełne. W innych zakładach do związku przystąpiło dalsze 1825 osób na 3046 zatrudnionych. 
Ponadto 80 osób założyło oddział rolniczej Solidarności, do której zapisało się do stycznia 
1981 r. 1250 osób (s. 91). W końcu Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) przy fi lii Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej zaczęło się organizować dopiero jesienią 
1981 – w komitecie założycielskim było zaledwie 7 osób. Do grudnia 1981 r. z NZS związało 
się ofi cjalnie około 80 studentów (s. 163, 180). W oparciu o dane komunistyczne można mó-
wić o około 5,000 zorganizowanych w ruchu wolnościowym w woj. bialskopodlaskim. 

Nie była to liczba rewelacyjnie wielka. Dla porównania: w styczniu 1981 r. partia 
komunistyczna w województwie wciąż liczyła 20,671 członków (s. 81). Zwykli ludzie wciąż 
się bali otwarcie przeciwstawić się totalitaryzmowi. Na przykład pod koniec sierpnia 1980 r. 
odnotowywano, że „w niektórych środowiskach ludzie unikają rozmów z aktywem partyj-
nym na tematy dotyczące aktualnej sytuacji w kraju” (s. 58). Ale czy odmowa udzielenia 
informacji to tylko objaw strachu przed komunistycznym terrorem? A jak scharakteryzo-
wać następującą postawę społeczeństwa? W teleksie z 15 lipca 1981 r. pisano: „W szeregu 
wypowiedzi dominuje niewiara w możliwość poprawy sytuacji w kraju w wyniku zjazdu 
[partii komunistycznej]” (s. 117). Czy to brak nadziei, apatia czy gniew? A może wszystkie 
te postawy naraz?

Milczenie, pasywność i narzekanie są bez wątpienia też formami biernego oporu. 
Podobnie należy traktować pełną irytacji informację komunistów o tym, że w trakcie pseu-
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dowyborów „korzystający z kurtyn to na ogół starsi bezpartyjni rolnicy” (s. 45). Totalita-
ryści zniechęcali do tajnego „głosowania” nawet w pseudowyborach. Wściekał ich sam fakt 
korzystania przez niektórych przedstawicieli zniewolonego społeczeństwa z zapewnionych 
komunistycznym prawem teoretycznych przywilejów wyborczych. Na przykład w marcu 
1980 r. zaznaczono, że przy pseudowyborach „z zasłon korzystało 1849 osób, tj. 1,13% 
wyborców, którzy dotychczas oddali głosy.” I natychmiast wskazywano prowodyrów: 
„Największa liczba wyborców korzystająca z zasłon wystąpiła w gminie Platerów, w której 
w ostatnich dniach przed wyborami negatywną działalność zachęcającą do bojkotowania 
wyborów prowadził miejscowy administrator parafi i rzymsko-katolickiej” (s. 46). Klery-
kalny wróg, podjudzacz czyhał (nie można tylko czyhać, na kogo czyhał?; może raczej: 
działał?). Dlatego opór bierny trwał – chociaż u „1.13% wyborców.”

Z zadowoleniem komuniści rejestrowali w społeczeństwie objawy braku jedności, 
zmęczenia czy małostkowości. W styczniu 1981 r. cieszyli się, że to głównie inteligencja 
popiera postulat wprowadzenia wolnych sobót, robotnicy podchodzą do tego rozmaicie, 
a rolnicy są wręcz wrodzy (s. 85). Odnotowano też fakt strajków w „szeregach miejscowości 
województwa”, w ramach których załogi wychodziły z zakładów, aby stanąć w kolejkach po 
papierosy (s. 123). Ludzie zwracali się przeciw sobie samym. Rósł bezsilny gniew: „Okres 
oczekiwania w kolejkach za zakupem sięga 48 godzin... Wybuchają w sklepach mięsnych 
ostre konfl ikty” (s. 136). Gdzie indziej teleksowano: „Wciąż wydłużają się kolejki, dochodzi 
do kłótni, a nawet rękoczynów” (s. 160). Przy okazji spotkania związkowego w Międzyrzecu 
Podlaskim we wrześniu 1981 r. komuniści skrupulatnie odnotowali, że „na wszystkich zebra-
niach w trakcie dyskusji problemem numer jeden była obecna sytuacja gospodarcza kraju, 
a zwłaszcza problemy zaopatrzenia rynku. Z szeregu padających pytań przebijało narastające 
zmęczenie i zdenerwowanie członków Solidarności” (s. 156). Było to klasyczne zdemobilizo-
wanie społeczeństwa poprzez stałe piętrzenie przed ludźmi wyczerpujących przeszkód w ży-
ciu codziennym. Rezultat demobilizacji społecznej był do przewidzenia. W grudniu 1981 r. 
komuniści teleksowali do centrali: „Ogłoszenie stanu wojennego było dla mieszkańców woje-
wództwa zaskoczeniem... Sytuacji konfl iktowych na wsi nie zanotowaliśmy” (s. 193–194).

Komuniści powrócili też do sztuczek nacjonalbolszewizmu, które tak dobrze 
służyły im od czasów Władysława Gomułki. Pamiętali, że najłatwiej zmanipulować społe-
czeństwo szermując hasłami nacjonalistycznymi: „Ze szczególnie pozytywnym odbiorem 
społeczeństwa spotyka się propaganda wizualna zawierająca symbole narodowe (godło, 
fl aga itp) i krótkie, lapidarne treści” (s. 198). 19 grudnia 1981 r. teleksowano do Warszawy, że 
w Bialskopodlaskiem oporu właściwie nie było. Strajki nie wybuchły, „Solidarność” się roz-
padła: „Na podkreślenie zasługuje duża dyscyplina załóg. Nie było sytuacji incydentalnych 
godzących w porządek prawny państwa. Związki zawodowe podporządkowały się decyzjom 
w sprawie zawieszenia ich działalności” (s. 200). Czyli po 13 grudnia 1981 r. – według do-
kumentów komunistycznych - ludność bialskopodlaskiego, a w tym i aktywni członkowie 
„Solidarności” po prostu poddali się władzy. Taką opinię naturalnie trzeba zweryfi kować 
w świetle dokumentów tajnej policji, wojska, Kościoła, „Solidarności”, innych organizacji 
i instytucji, ofi cjalnych i nieofi cjalnych oraz wspomnień indywidualnych uczestników.
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Podczas gdy spostrzeżenia bialskopodlaskich aparatczyków dotyczące prze-
ciętnych ludzi często trącą komunałem, komuniści uważnie obserwowali potencjalnych 
wrogów: kler i opozycjonistów. Wśród tych ostatnich największym wrogiem jawi się nie-
podległościowa Konfederacja Polski Niepodległej (KPN). Jej działalność propagandową 
odnotowywano natychmiast. Szczególnie obszernie informowano o KPN-owskiej akcji 
ulotkowej upamiętniania mordu katyńskiego. Podobnie zresztą traktowano akcje informa-
cyjne Klubów Służby Niepodległości, wspominające o Jałcie i przypominające, że „Polska 
przez 36 lat znajduje się w niewoli radzieckiej” (s. 183). 

Zresztą komuniści raportowali działalność propagandową każdej proweniencji 
(s. 36, 43, 47, 71, 119–120, 127, 138). Nie odpuszczono nawet komediantom. Władze dostały 
szału, gdy w październiku 1981 r. w województwie pojawił się kabaret Dziak z Lublina:

W przedstawionym programie zawartych jest wiele akcentów antypartyjnych 
i antyradzieckich. Przykładowo mówi się o ‘czerwonych pająkach’, w sposób 
szkalujący mówi się o stosunkach gospodarczych ze Związkiem Radzieckim 
określając założenia planu pięcioletniego ‘alimentami dla ZSRR’. W sposób 
obraźliwy parodiuje się Leonida Breżniewa (s. 164).

Komunistów zajmowały wszelkie przejawy nieautoryzowanej działalności propa-
gandowej, choćby pojedyncza ulotka o bojkocie pseudowyborów w gminie Kąkolewica 
(s. 43), czy pojedynczy plakat o wyzysku rolników powieszony w skupie mleka w Huszle-
wie (s. 56). Naturalnie przedstawione w lutym 1980 r. na nielegalnych plakatach antyabor-
cyjne cytaty z „Karola Wojtyły”, czyli Papieża, traktowane były z wrogością (s. 38). Bez ko-
mentarza przytaczano treść innych plakatów solidarnościowych: „potępiamy azjatyckich 
terrorystów i ich protektorów za zamach na życie Ojca Świętego” (s. 112). Wiadomo, że 
„Azja” w tym czasie to synonim sowieckiej Rosji.

Jeśli chodzi o kler, z reguły komuniści rozróżniali między rozmaitymi postawami 
księży (s. 36, 44, 203–204, 207). „Wrogie” wystąpienia odnotowywano natychmiast, pasyw-
ne też. Najbardziej martwiły władze nie pojedyncze kazania, ale zjawisko kulturalnej rekon-
kwisty. I nie chodziło tak bardzo o poszczególnych księży, ale o fakt, że większość Polaków, 
to praktykujący katolicy. Na przykład 9 marca 1981 r. tow. Staszczak teleksował:

W ostatnich miesiącach nasiliło się w województwie oddziaływanie kleru 
i Kościoła. W większości placówek występuje zjawisko naruszania świec-
kości szkół. Przejawia się to w zawieszaniu przez rodziców i dzieci emble-
matów religijnych. W wielu przypadkach akcje te przybierają charakter 
zorganizowany i często dochodzi do wymuszania ustępstw na nauczycielach 
i dyrektorach szkół. 
Rady pedagogiczne są zbulwersowane taką sytuacją. W kilku przypadkach 
dyrektorzy szkół złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji motywując [to] tym, 
że nie mogą zagwarantować świeckiego charakteru szkoły. Nauczyciele czują 
się często bezradni w konfrontacji z coraz aktywniej i skuteczniej mobilizu-
jącym społeczeństwo klerem. (s. 97)

Glaukopis 07_CS2.indd   406Glaukopis 07_CS2.indd   406 2007-02-06   15:57:552007-02-06   15:57:55



407

Recenzje

Naturalnie postawy i zaangażowanie kadry nauczycielskiej w czasach komunizmu 
warto zbadać dogłębnie. A może teleksy mówią prawdę i rzeczywiście nauczyciele w du-
żym stopniu występowali przeciw Kościołowi, popierali komunistów? To przecież tłuma-
czyłoby, dlaczego Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) oraz wielu jego szeregowych 
członków do dnia dzisiejszego błogosławią postkomunistów. 

Z drugiej strony teleks z 9 marca 1981 r. można interpretować tak: Chodziło tu 
o nauczycielski aktyw komunistyczny i różnych lokalnych postępowców, którzy zmuszeni 
byli ustępować przed narodowym solidaryzmem chrześcijańskim swoich podopiecznych 
i ich rodziców.

Komuniści przecież nie potrafi li, nie chcieli przyznać, że ludzie mobilizowali się 
sami, aby przywrócić symbole wiary. W końcu Polacy nie na darmo śpiewali: „My chcemy 
Boga w wojsku, w sądzie.” A przede wszystkim w szkołach. Ale również w zakładach pra-
cy. Na przykład, według teleksu z 9 września 1981 r., w Białej Podlaskiej solidarnościowcy 
oznajmiali: „My pracownicy ‘Biaweny’ przypominamy, ze chcemy mieć krzyż przed zakła-
dem, chcemy wierzyć w prawdziwego Boga, a nie w Lenina i jego pasierbów” (s. 145).

Trudno się dziwić, że komuniści szczególną uwagę zwrócili na 100,000 pielgrzy-
mów, którzy wraz z Prymasem Stefanem Wyszyńskim (i „reakcjonistami” JWP Sapiehami) 
modlili się w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu na początku września 1981 r. Była to 
wielka uroczystość religijno-patriotyczna (s. 142–144). Zresztą solidarnościowe imprezy 
prawie zawsze oddawały religijno-patriotyczny charakter ich uczestników. Na przykład 
17 listopada 1981 r. w 63. rocznicę „Krwawych dni” w Międzyrzecu Podlaskim „Solidar-
ność” zorganizowała patriotyczną akademię. „Na zakończenie zaproszono zebranych na 
uroczystą mszę” (s. 184). Podobnie rzecz miała się w Czemiernikach, gdzie planowano 
zwołać sejmik rolników 26 lipca 1981 r. Szef ROPCiO, Andrzej Czuma, został zaproszony, 
aby wygłosić odczyt, a następnie planowano poświęcić krzyż NSZZ Rolników Indywidu-
alnych „Solidarność” (s. 128). Wymieniono w teleksie Czumę, bo komuniści uważali go za 
szczególne zagrożenie.

Wśród działaczy „Solidarności” – tak jak wśród kleru – identyfi kowano bowiem 
mniejszych i większych wrogów. Na przykład rolnik Mieczysław Trochimiuk, absolwent 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) „już w okresie studiów uważany [był] za 
aktywnego działacza społeczno-kulturalnego, a zarazem za zdecydowanego przeciwnika 
socjalizmu i fanatycznego katolika” (s. 92). 

Według komunistów działacze rolniczej „Solidarności” to przede wszystkim za-
możni rolnicy, ustabilizowani rodzinnie. Ponoć mało było wśród opozycyjnego szefostwa 
„młodych rolników i młodzieży wiejskiej” (s. 87) Z jednej strony jasno widać, że ta opinia 
zalatuje marksistowskimi uprzedzeniami o „kułakach”. Z drugiej strony jednak można 
twierdzić, że odzwierciedla ona mimo wszystko stan faktyczny. Na wsi przecież generalnie 
nadają rytm życiu lokalnemu gospodarze zamożniejsi oraz bardziej doświadczeni. 

Co jeszcze można o działaczach wyczytać? Wydaje się, że część, może nawet wielu 
aktywistów było polskimi nacjonalistami – nie w znaczeniu szowinizmu, lecz opierania się 
na symbolach patriotycznych i odnoszenia się do narodowej tradycji. W jednej z ulotek 
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z września 1980 r. zachęcano do kontynuowania strajków w ten sposób: „Naród Polski był 
od wieków uciskany przez wrogów, ale teraz nie może być i nie będzie uciskany... Strajk to 
jedyne wyjście.... Robotnicy, komuniści muszą się poddać – albo ulegnie klasa robotnicza 
albo partia” (s. 64). Jednoznacznie więc przeciwstawiano sobie robotników – prawdziwych 
Polaków komunistom, którzy w tym układzie Polakami być nie mogli. Jest to niezwykle waż-
na cecha nacjonalizmu polskiego: polskość jest wyznacznikiem moralnym, a nie etnicznym. 
Polskość jest funkcją wyboru moralnego. Komuniści Polakami nie mogli być, bo byli niemo-
ralni, służyli sowieckiemu wrogowi, byli zdrajcami, więc wręcz sami byli wrogami. Taka była 
logika przynajmniej niektórych działaczy solidarnościowego narodowego syndykalizmu.

Pozornie paradoksalnie, zgadzali się z nimi komuniści. Na przykład w teleksie 
z 23 stycznia 1981 r. alarmowano Warszawę o „Solidarności Wiejskiej” w następujący 
spo sób: „Wyraźnie zarysowuje się uwypuklenie religijnych i patriotycznych cech związ-
ku. Przed zebraniami ich uczestnicy biorą udział w mszach, nabożeństwach, przyjmują 
komunię... W wielu przypadkach wypowiedzi działaczy Solidarności Wiejskiej są jawnie 
antyrządowe” (s. 86). Przez negatywne, więcej – wręcz negujące odniesienie się do tradycyj-
nych, patriotycznych, religijnych cech większości narodu, komuniści odcinali się od swych 
narodowych korzeni. Taka negacja przewija się stale przez teleksy. Wyczuwa się, że negatyw-
nie odnoszono się do faktu, że w czasie strajków robotniczych wszędzie powiewały fl agi 
narodowe, a w niektórych zakładach strajkujący zakładali biało-czerwone opaski (s. 88). 
Chodziło zarówno o negacje tradycyjnie rozumianej polskości, głęboko związanej z chrze-
ścijaństwem, jak również o zazdrosne strzeżenie państwowego monopolu na symbole 
narodowe, które były nieodłącznym składnikiem promowanego od Gomułki pogańskiego 
nacjonalbolszewizmu.

Naturalnie taki łże-patriotyzm komunistów nie powinien był nikogo oszukać. Jako 
internacjonalistom, którzy odrzucali spuściznę Tysiąclecia, brakowało im bowiem ciągło-
ści historycznej w polskiej tradycji narodowej. Pamiętajmy, że bardzo ważnym elementem 
solidaryzmu narodowego było stałe podkreślanie kontynuacji tradycji walki o wolność i nie-
zawisłość Polski. Tego komuniści nie mieli. Nie mieli też ciągłości międzypokoleniowej. Po 
stronie antykomunistycznej, w proteście przeciw złu łączyły się solidarnie wszystkie żyjące 
pokolenia – w imię pokoleń przeszłych i przyszłych. 

Oto dwa przykłady z komunistycznych teleksów. W jednej z solidarnościowych 
odezw rozplakatowanych w Łosicach przed ofi cjalnym świętem 1 maja 1981 r. czytamy: 
„My pamiętamy krwawą masakrę robotników w Polsce w 1956 i 1970 roku” (s. 108). Według 
teleksu z 20 lipca 1981 r., opisującego jedną z okołosolidarnościowych imprez: „w czasie 
uroczystości przemawiający przy grobach partyzantów AK w lesie koło wsi Janówka i Lesz-
czynka gen. [Mieczysław] Boruta-Spiechowicz w sposób tendencyjny omawiał sytuację 
więzionych legionistów w obozach jenieckich w ZSRR, twierdził, że był bity i torturowany 
przez NKWD i Czeka” (s. 127). I to odróżniało polskich niepodległościowców od tubyl-
czych komunistów: ci ostatni nie byli w stanie potępić zbrodni sowieckich na Polsce, bo 
dzięki nim byli u władzy oraz dlatego, że nie identyfi kowali się z tymi samymi troskami, 
tragediami narodowymi co niepodległościowo nastawieni Polacy.
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Z ofi cjalnych teleksów można wyczytać też inne ciekawe rzeczy dotyczące tradycji 
kontynuacji walki przeciw komunistom. Otóż w połowie września 1980 r. tow. Staszczak 
raportował o regionalnych postulatach solidarnościowych. Jeden z nich wspominał „pra-
cowników Wydziału Obróbki Maszynowej Zakładu nr 2, zwolnionych za udział w strajku 
w 1976 r.” (s. 63). Okazuje się więc, że nie tylko Ursus i Radom strajkowały. Rok 1976 w woj. 
bialskopodlaskim wymaga osobnych badań. Ale jedno jest pewne: antykomuniści z lat 
1980–81 identyfi kowali się z ofi arą tych z 1976, 1970, 1956, 1944, 1939, 1918 i wcześniej.

Solidarnościowcy byli bezsprzecznie antykomunistami. Byli też antysowieccy – za-
równo z powodów zaszłości historycznych, jak i spraw bieżących. Tak było na przykład 
30 maja 1981 r. w negocjacjach z dyrekcją DRKP Małaszewicze, gdy ze strony solidarno-
ściowej „padł... zarzut, że społeczeństwo polskie jest dezinformowane w sprawach naszych 
stosunków z ZSRR” (s. 114–115). W takich wypadkach chodziło nie tylko o podkreślenie 
kontynuacji walki o wolność, ale też o sprawy moralne: patriotyczni Polacy występowali 
przeciw kłamstwu. Tak więc sprawy historyczne, polityczne i etyczne nakładały się na 
siebie. Symbolicznym wymiarem tej postawy było to, jak już wspomnieliśmy, że na wspól-
nych imprezach patriotyczno-religijnych ramię w ramię stawali żołnierze Września oraz 
AK-WiN i solidarnościowcy.

Były między nimi pewne różnice taktyczne. Z zasady solidarnościowcy opowiadali 
się za biernym oporem, za walką bez stosowania przemocy. W komunistycznych raportach 
możemy wyczytać zaledwie o kilku wyjątkach od tych reguł. W teleksie z 21 marca 1981 r. 
czytamy, że w Terespolu „nieustaleni dotychczas sprawcy wybili szyby w budynku Komite-
tu Miejsko-Gminnego i zdemolowali gabloty [z propagandą komunistyczną] znajdujące się 
na terenie miasta” (s. 100). 29 kwietnia 1981 r. raportowano, że „w Łosicach uszkodzono na 
balkonie budynku miejscowego KM-G PZPR wywieszony z okazji 1 Maja portret Lenina 
rzucając w niego farbą w foliowym opakowaniu” (s. 107). 28 września 1981 r. w Małasze-
wiczach „obrzucono cegłami mieszkanie” komunisty, „tow. Piotra Kopcia”, który wystąpił 
z „Solidarności” i starał się założyć pro-reżimowy związek zawodowy (s. 160–161). W grud-
niu 1981 r. jeden z szefów „Solidarności” w Białej Podlaskiej otwarcie mówił o konieczności 
usunięcia PZPR z przedsiębiorstw (s. 189). Trudno podejrzewać, że komuniści wyszliby 
z zakładów dobrowolnie.

Czy były to prowokacje, tak jak były nimi prawie bezsprzecznie przypadki bez-
czeszczenia sowieckich cmentarzy wojennych? (s. 180, 184–185) Trudno powiedzieć. Wy-
daje się raczej, że były to wyjątki od strategii stawiania oporu bez stosowania siły. Gdyby 
to nie były przypadki, wewnętrzna korespondencja komunistyczna zapewne odnotowałaby 
o wiele więcej z nich.

W jednym z teleksów czytamy opinię wyrażoną już po wprowadzeniu stanu 
wojennego, że „zdaniem aktywu Solidarności dojdzie do strajków, a nawet do rozlewu 
krwi” (s. 194). Naturalnie nie świadczy to o gwałtownych i bojowych zamiarach solidar-
nościowców, a raczej wyraża ich obawę przed siłowym rozwiązaniem kryzysu przez komu-
nistów. W rzeczywistości bowiem aktywnego, masowego oporu nie było. Według teleksu 
z 17 grudnia aresztowano jakoby 250 solidarnościowców bialskopodlaskich (powtarzając 
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opinię samych prześladowanych, a nie statystyki SB). Oprócz tego stwierdzano, że „na te-
renie województwa nie było strajków, akcji protestacyjnych itp.... W środowisku wiejskim 
nie stwierdzamy wrogiej działalności.” Następnego dnia teleksowano: „Wszystkie zakłady 
pracują normalnie” (s. 196–197). Opór ograniczył się właściwie do malowania haseł KPN 
w Międzyrzecu oraz do prowadzenia nasłuchu zachodnich stacji radiowych i propagandy 
szeptanej (s. 205–206).

Warto tu wspomnieć o jeszcze jednym zjawisku. W ofi cjalnych, krótkich charak-
terystykach aktywnych solidarnościowców przewija się przede wszystkim wątek niechęci, 
a nawet nienawiści do propagandy komunistycznej. Charakterystyczne, że bialskopodla-
scy solidarnościowcy woleli partyjną prasę centralną, niż regionalne szmatławce: Trybunę 
Zakładową i Słowo Podlasia. Wynikało to z kilku powodów. Po pierwsze, eliminując, czy 
tylko ograniczając nakład regionalnych szmatławców likwidowano intratne etaty lokalnych 
komunistycznych gryzipiorków. Po drugie, miejscowi mogli lepiej odnieść się do kłamstw 
produkowanych przez komunistów na tematy lokalne, stąd też niechęć do lokalnej prasy. 
Po trzecie, kłamstwa centrali długo pozostawały na poziomie zbyt abstrakcyjnym, aby 
większość mogła się do nich odnieść ze znawstwem. W sierpniu 1980 r. na prowincji nawet 
wychodzący w centrali Sztandar Ludu wydawał się prowokatorsko-liberalny (s. 63). Ale już 
rok później lokalny aktyw komunistyczny był zmuszony solidarnościowym strajkiem dru-
karzy drukować swoją własną prasę, a w tym tworzoną lokalnie namiastkę Sztandaru Ludu 
(s. 137). Solidarnościowcy zrozumieli, że szmatławiec pozostaje szmatławcem, nawet jeśli 
legitymuje się warszawskim pochodzeniem. 

Tyle o propagandzie. Oprócz spraw kościelnych, opozycyjnych i solidarnościo-
wych, na uwagę zasługują nieliczne komentarze komunistów o mniejszościach narodo-
wych. I tak na przykład w marcu 1980 r. nadmienia się o „niezadowoleniu” katolików 
z tego, że komuniści pozwolili prawosławnym wybudować kaplicę w Holeszowie. Katolicy 
bowiem nie mieli własnej kaplicy (s. 41). W tym samym czasie – w związku z pseudowy-
borami – informowano władze w Warszawie, że „odnotowano także kilka negatywnych, 
wrogich wypowiedzi niektórych rolników pochodzenia ukraińskiego, szczególnie byłych 
członków zbrojnego reakcyjnego podziemia. Niektórzy z nich zapowiadają w prywatnych 
rozmowach, że nie wezmą udziału w głosowaniu, które ich w ogóle nie interesuje, gdyż nie 
mają we władzach swoich przedstawicieli” (s. 41). Najpewniej oznaczało to, ze komuniści 
mieli swoją agenturę w środowisku weteranów UPA, tak zresztą jak wśród kombatantów 
AK i NSZ.

A jak komunistyczni przywódcy widzieli siebie i swoich współtowarzyszy 
z PZPR? Tutaj również można prześledzić pewną ewolucję postaw. Na początku września 
1980 r. Staszczak informował Warszawę, że „wśród aktywu partyjnego padają głosy, z któ-
rych przebija gorycz spowodowana pójściem na ustępstwa rządu PRL w trzech zwłaszcza 
sprawach, tj. 

– związków zawodowych
– ‘więźniów politycznych’
– udostępnienia radia i telewizji wyznaniom religijnym” (s. 61).

     Sezony ,,Solidarność”
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Rok później egzekutywa partyjna w Białej Podlaskiej ostrzegała, że „socjalizmu 
będziemy bronić tak, jak dyktuje sumienie polskich komunistów” (s. 154). To spośród nich 
dobierano członków grup do „pracy politycznej i zwalczania wrogiej propagandy”. Przy-
kładowo, jesienią 1981 r. 26 twardogłowych weszło w skład takiej „grupy ds. walki polityki 
[sic! politycznej]” przy KW PZPR w Białej Podlaskiej (s. 166).

Oprócz tych gniewnych i rozgoryczonych partyjniaków byli też i rozmaici opor-
tuniści oraz inni, którzy partię zaczęli małym strumykiem opuszczać. Liczba kandydatów 
stale spadała. W końcu zeszła do zera (s. 97–98, 135). Ogółem między lipcem 1980 r. a poło-
wą grudnia 1981 r. z PZPR wystąpiło 1,497 osób. 

Z drugiej strony władze partyjne starały się namawiać swoich członków do opusz-
czania szeregów Solidarności. Wynik był raczej mierny. Na przykład jesienią 1981 r., po 
rozmowach ostrzegawczych, na 19 partyjniaków we władzach regionalnych związku, tylko 
jedna zgodziła się porzucić „Solidarność”. Na 106 partyjniaków, z którymi przeprowadzo-
no rozmowy „20 osób zadeklarowało wystąpienie ze związku, zaś 1 osoba wystąpiła z par-
tii” (s. 168). W październiku 1981 r. raportowano, że nomenklatura, wywodząca się przecież 
głównie z PZPR, „wykazuje dużą bierność.” Co więcej, „wśród kadry kierowniczej admi-
nistracji państwowej są przypadki działań sprzecznych z decyzjami rządowymi bądź ich 
nierealizowanie” (s. 162). Pod koniec listopada odnotowano, że uzwiązkowieni partyjniacy 
biernie popierają „Solidarność” (s. 188). 9 grudnia 1981 r. teleksowano, że jaczejki komu-
ny pozostają pasywne w 17 na 20 zakładów. W 4 zakładach stwierdzono otwarty konfl ikt 
z „Solidarnością”. Z tego tylko w jednym, w Małaszewiczach, lokalni komuniści stanowili 
jakiekolwiek poważniejsze wyzwanie dla związku (s. 190–191). 

Tymczasem na wsi działalność partii właściwie całkiem zamarła. Panowała niemal 
powszechna bierność: W rozmowach z towarzyszami z władz wojewódzkich PZPR „nie-
chętnie deklarowany jest stosunek danej osoby do jej przynależności do PZPR lub Solidar-
ności” (s. 159). 

Po 13 grudnia 1981 r. sytuacja zaczęła się zmieniać. Na wieść o stanie wojennym Pod-
stawowa Organizacja Partyjna PZPR przy fi lii AWF w Białej Podlaskiej zadeklarowała: „łączy-
my się z I sekretarzem naszej partii w jego nieugiętej walce o przyszłość naszej ojczyzny i jej 
socjalistyczny rozwój” (s. 195). Jednocześnie partyjniacy zgłaszali się do „grup samoobrony” 
(s. 202). Niektórzy towarzysze w województwie wyrażali żal, że stan wojenny przebiega tak 
łagodnie. Dziwiły ich szczególnie niskie wyroki więzienia dla solidarnościowców. Popierali 
czystki wśród nomenklatury i niepewnej politycznie technicznej kadry kierowniczej. 

Teleksowano do Warszawy: „Z informacji przekazywanych przez instancję wyni-
ka, że nastąpiło ożywienie życia partyjnego, które przejawia się m.in. przez samookreślanie 
się członków partii, aktywny udział w akcji wyjaśniającej konieczność wprowadzenia stanu 
wojennego w PRL. Notujemy także chęci powrotu w szeregi PZPR osób, które zostały skre-
ślone bądź wydalone z szeregów partii” (s. 199). Mimo tego w ciągu kilku dni po 13 grudnia 
6 osób wystąpiło z PZPR. 

Nota bene, doskonałą ilustracją działań i intencji komunistów jest zawarta w aneksach 
kolekcja fotografi i komunistycznych notabli oraz plakatów i ulotek antysolidarnościowych. 
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Zwięzłą przedmowę do bialskopodlaskich dokumentów napisał profesor Ryszard 
Bender. Dariusz Magier opatrzył całość krótkimi „Wskazaniami bibliografi cznymi” oraz 
„Wstępem” z rozważaniami metodologicznymi. Twierdzi tam m.in., że „żadna historiogra-
fi a nie jest (i nie może być) aideologiczna, gdyż... nawet samo dążenie do jak największego 
obiektywizmu i samoprzekonanie, że przekazuje się prawdę – już jest ideologią” (s. 17). 
Zasugerujmy jedynie, ze Prawda to nie ideologia. Prawda jest ponadideologiczna i nierela-
tywizowalna, bo nawet ci, co mówią, że prawdy nie ma, opierają się na tym właśnie pewniku 
(rzekomym nieistnieniu prawdy), czyli w końcu na jakiejś prawdzie. Ale to tak zupełnie na 
marginesie, gwoli wyjaśnienia, bowiem Dariusz Magier wspomniał, że docenia nasze „uwa-
gi metodologiczne przywracające wiarę w prawdę.” 

pawpolusa@yahoo.com Paweł Piotr Styrna

 Hitler, Stalin: dwa bratanki
  Richard Overy, The Dictators: Hitler’s Germany and Stalin’s Russia 
  (London: Penguin Books, 2005) 

61 lat po upadku III Rzeszy i 15 lat po upadku Związku Sowieckiego dzieje obydwu 
imperiów zła i ich systemów politycznych nie przestają „fascynować”. W swej najnowszej 
książce pt. Dyktatorzy brytyjski historyk, profesor londyńskiego King’s College, Richard 
Overy, podjął się opisania pewnych wspólnych wątków łączących obydwa reżimy, o czym 
mówią zresztą tytuły niektórych rozdziałów: „kulty osobowości”, „państwo partyjne”, 
„państwa terroru”, „budowa utopii”, „kulturowe rewolucje”, „ekonomie nakazowe” (Com-
mand Economies), “wojskowe superpotęgi”, „wojna totalna” i “imperia łagrów”. Osoby za-
interesowane historią porównawczą, doktrynami politycznymi i II wojną światową znajdą 
w Dyktatorach wiele ciekawych, cennych informacji nt. bolszewizmu, stalinizmu i niemiec-
kiego narodowego socjalizmu a historycy (nie mówiąc już o historycznie niedokształconej 
większości polityków i dziennikarzy, ale to już inna historia) powinni po dzieło Overy’ego 
sięgnąć i zapoznać się z nim. Z Overym można się zresztą w wielu kwestiach zgadzać lub 
nie zgadzać, lecz 651 stron książki zawiera skarbnicę wiedzy i twardych, niezaprzeczalnych 
faktów nt. hitlerowskich Niemiec i stalinowskiego ZSRS z którymi można się zapoznać 
niekoniecznie przyjmując tezę czy punkt widzenia autora.

Za główny przykład może posłużyć tutaj spojrzenie Brytyjczyka na światopoglą-
dowe korzenie niemieckiego narodowego socjalizmu i komunizmu. Faktem jest, iż Overy 
nie pisze o Hitlerze i NSDAP jako o „skrajnej prawicy”, a zamiast skrótu „naziści” preferuje 
pisać „narodowy socjalizm” co już stanowi pewien postęp. Konserwatywny czytelnik może 

   Hitler, Stalin: dwa bratanki

Glaukopis 07_CS2.indd   412Glaukopis 07_CS2.indd   412 2007-02-06   15:57:562007-02-06   15:57:56



413

Recenzje

natomiast polemizować z twierdzeniem autora jakoby „obydwie dyktatury reprezentowały 
owoc zdecydowanego odrzucenia w Niemczech i w Rosji zachodniego, liberalnego ideału 
postępu, z jego naciskiem na suwerenność jednostki, cnoty społeczeństwa obywatelskiego 
i tolerancją dla różnorodności”. Jest to jednak co najwyżej półprawda ignorująca obecność 
pewnego słonia w menażerii, a mianowicie fakt, iż zarówno liberalny „postęp” jak i hitle-
rowski narodowy socjalizm i komunizm były przejawami modernistycznego i relatywi-
stycznego buntu przeciwko chrześcijaństwu, „staremu porządkowi”, idei monarchicznej, 
konserwatyzmowi i Tradycji, co nie jest oczywiście główną tezą Overy’ego ale dzieło to jest 
o tyle cenne, że dostarcza sporo danych by to udowodnić. Objętość recenzji nie pozwala 
tutaj na rozwinięcie tego wątku, ale fakt, że po dojściu do władzy w 1933 r. NSDAP-owcy 
przystąpili do rozwiązywania Ligi Wszechniemieckiej (Alldeutsche Verband) i nacjonalistycz-
no-konserwatywnej Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej (Deutsche Nazionale Volkspartei), 
uznanych za reakcyjne i antynazistowskie, mówi sam za siebie. 

Stosunek Hitlera do samego chrześcijaństwa zasługuje na uwagę jako osobny wątek 
który autor porusza w rozdziale pt. „Moralny świat dyktatury”. Tak jak większość komu-
nistów i “postępowców” wódz NSDAP “wyznawał bardzo nowoczesny pogląd niekompa-
tybilności wyjaśnień religijnych i naukowych. W październiku 1941 r. powiedział Himm-
lerowi, iż „Dogmat chrześcijaństwa ściera się pod wpływem postępów w nauce”. Ponadto 
„ambicja by niemieckie kościoły poparły dyktaturę bezwarunkowo sprowokowały niemalże 
natychmiastowy opór”. Stąd też narodowi socjaliści zwalczali chrześcijaństwo dwutorowo: 
z jednej strony lansowano przeróżne syntezy germańskiego pogaństwa z chrześcijaństwem 
(jak np. Niemieckich Chrześcijan czy ruch Wiary Niemieckiej) które twierdziły, min, że 
„Krzyż musi upaść jeżeli Niemcy mają żyć”. Z drugiej strony, gdy Hitler doszedł już do 
władzy, usiłował podporządkować sobie wszystkie niemieckie kościoły na sposób bizantyj-
ski (cezaropapizm), a odpowiedzią narodowych socjalistów na opór ze strony większości 
protestantów i katolików były prześladowania. Wymowną ilustracją światopoglądu tego 
nacjonalistyczno-pogańsko-rewolucyjnego ruchu było zerwanie przez hitlerjugendowców 
Krzyża ze ściany w monachijskiej szkole i wyrzucenie go przez okno z okrzykiem „leż tam 
ty brudny żydzie”.

Zaletą Dyktatorów jest też to, iż Richard Overy nie odgrzewa starych, nudnych 
tez szerzonych przez trockistów i socjalistów jakoby Stalin był „faszystą”, „reakcjonistą” 
i „zdrajcą rewolucji” („Koba” i miliony trupów są w końcu niezbyt wygodnym bagażem po-
litycznym). Brytyjczyk pisze jednak, że Stalin robił wszystko by za wszelką cenę zapewnić 
socjalistycznemu państwu przetrwanie, a rewolucję uratować i szerzyć, był wszak parano-
ikiem przekonanym, że ZSRS i rewolucja są ciągle i nieustannie zagrożone. Jego polityka, 
miliony torturowanych, rozstrzelanych i zagłodzonych, były więc nie przejawami jakiejś 
„zdrady rewolucji” ale naturalnymi konsekwencjami upartego przywiązania do socjalizmu 
i rewolucji. 

Wartym uwagi jest także rozdział porównujący systemy ekonomiczne hitlerowskiej 
III Rzeszy i stalinowskiego ZSRS. Głównym panującym dziś mitem jest twierdzenie, jakoby 
III Rzesza była państwem kapitalistycznym z systemem gospodarczym całkowicie przeciw-
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stawnym sowieckiemu. Jak pisze Overy, obydwa systemy były jednak uderzająco podobne 
do siebie, w obydwu (a nie tylko w Niemczech) istniały sektory i własność prywatna. Nie 
były one jednak chronione przez państwo, bowiem zarówno narodowi socjaliści jak i bol-
szewicy gardzili jakąkolwiek świętością czy niezależnością własności prywatnej. W obydwu 
etatystycznych systemach wprowadzono centralne planowanie (pięciolatki w ZSRS, cztero-
latki w III Rzeszy) i w obydwu systemach jakakolwiek własność prywatna była uzależniona 
od wykonywania rozkazów państwowych planistów z Moskwy czy Berlina. 

Pewną wspólną cechą obydwu systemów-ideologii było min. jednak to, że obydwa 
widziały się jako (“totalne”) lekarstwa na kryzys świata „nowoczesnego” będąc jedynie ob-
jawami tegoż kryzysu. Brytyjski historyk przyznaje także, iż obydwa systemy były swego 
rodzaju unikalnym duetem pod względem totalitarnych żądz i roli jaką odgrywały w oby-
dwóch terror i mordy na skalę masową. Na zachodzie popularne jest wrzucanie wszystkich 
niedemokratycznych czy nieliberalnych doktryn i systemów politycznych do jednego 
worka, ale porównanie narodowo-socjalistycznej III Rzeszy czy komunistycznego Związku 
Sowieckiego ze starymi europejskimi monarchiami lub chociażby XX-wiecznymi autory-
tarnymi rządami Generałów Primo de Rivery i Franco w Hiszpanii, Dr Salazara w Portu-
galii, Adm. Horthy’ego na Węgrzech, Piłsudskiego w Polsce lub nawet Mussoliniego we 
Włoszech ujawnia jałowość tego konwencjonalnego podejścia. 

Irytującym dla czytelnika z byłego Bloku Wschodniego może natomiast okazać 
się zbytnio uproszczone, lecz nierzadko powtarzane za Zachodzie, twierdzenie Brytyjczyka 
jakoby „sowieckie łagry były wyjątkowo brutalnymi i przygnębiającymi więzieniami, lecz 
nigdy nie były utworzone lub obmyślone jako ośrodki eksterminacji”. Trąci to pewną na-
iwnością i powierzchowną interpretacją historii komunizmu ze strony bogatych narodów 
Zachodu które nie cierpiały jako bezpośrednie ofi ary Związku Sowieckiego. Wszak wy-
wożąc miliony ofi ar na Sybir czy Kołymę Sowieci dobrze wiedzieli, że kombinacja mrozu 
(lub upału w Azji Środkowej), sadystycznych strażników, niedożywienia i ciężkich robót 
spowoduje śmierć wielu. 

Trudno zrozumieć natomiast co zmotywowało Overy’ego do napisania następu-
jącego twierdzenia ze s. 538: „‘demokracje ludowe’ nie były koloniami ale suwerennymi 
państwami. Sowiecka propaganda wykorzystywała tą różnicę. Nawet jeżeli państwa Europy 
Wschodniej wolałyby całkowitą niepodległość to warunki ich egzystencji wyraźnie różniły 
się od ich kondycji pod III Rzeszą”. Czy symbolami tej „suwerenności” miały być narzu-
canie ustroju socjalistycznego bagnetami, bazy Armii Czerwonej, interwencje sowieckich 
czołgów we Wschodnim Berlinie (1953 r.) lub na Węgrzech w 1956 lub traktowanie krajów 
na wschód od „żelaznej kurtyny” jako terenów do eksploatacji ekonomicznej (vide łaszcze-
nie się Sowietów na bogate zasoby naturalne Jugosławii, której „rozwód” z Kremlem był 
szczęśliwym wyjątkiem: Sowieci byli zajęci na przełomie lat 1948–1949 oblężeniem Berlina 
Zachodniego). Prof. Overy już nie wyjaśnia. Biorąc pod uwagę przykłady krajów bałtyc-
kich lub węgierskich, rumuńskich i bułgarskich satelit-sojuszników trudno jednoznacznie 
stwierdzić, czy “warunki ich egzystencji wyraźnie różniły się od ich kondycji pod III Rze-
szą”. Widocznie rację miał amerykański dyplomata i historyk George F. Kennan (wcale nie 

   Hitler, Stalin: dwa bratanki
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Recenzje

zoologiczny antykomunista: był ojcem doktryny “powstrzymywania” komunizmu, ale 
sprzeciwiał się już koncepcjom aktywnego rugowania komunizmu [rolling-back communism] 
lansowanym przez amerykańską prawicę) który stwierdził, zaraz po zakończeniu II wojny, 
że Anglosasi mają pewne trudności w dostrzeżeniu rządów marionetkowych …

Książka Overy’ego nie wywołała jednak zbytniej debaty w środowiskach nauko-
wych. Apolityczni specjaliści chwalą obfi tość szczegółowych informacji, faktów i statystyk 
podczas gdy rozpolitykowane zastępy “profesorów-aktywistów” preferuje przemilczeć ja-
kiekolwiek porównanie narodowego socjalizmu niemieckiego z komunizmem. Wśród wie-
lu naukowców do dziś dnia pokutuje przekonanie, że komuniści “jednak chcieli dobrze”. 
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Jarosław Kaczyński: „Jeżeli jedna osoba miała ojca, a może nawet i matkę, w Komu-

nistycznej Partii Polski i funkcjonuje w jakimś środowisku – a takie osoby są również po 
prawej stronie sceny – jest to bez znaczenia. Jeśli jednak istnieje całe środowisko [chodzi 
o środowisko Gazety Wyborczej – red. Polityki], w którym praktycznie wszystkie osoby miały 
rodziców w KPP i na dodatek te osoby mają potężny instrument oddziaływania na świa-
domość Polaków, to pojawia się problem. Zwłaszcza, że na łamach tego potężnego instru-
mentu pewne idee KPP – oczywiście uwzględniając zupełnie inny kontekst historyczny, bo 
nie żyjemy w latach trzydziestych ubiegłego wieku – mają swoją kontynuację. Elementem 
kontynuacji jest radykalne kwestionowanie wartości narodowych. W moim przekonaniu 
KPP była w całym tysiącleciu polskich dziejów środowiskiem najgorszym. Zwykły polski 
obywatel ma więc prawo do informacji, ma prawo wiedzieć, w jakim sposobie myślenia za-
korzenione są głoszone obecnie idee. Jestem gotów bronić tezy, że nastawienie owej potężnej 
gazety, to poczucie misji – w moim przekonaniu bardzo szkodliwej dla Polski – bierze się 
właśnie z tamtej spuścizny.”
 „Wizje Prezesa”, Polityka, nr 12, 25 marca 2006.
 

Prof. Piotr Wieczorkiewicz: „Moim zdaniem, o wiele bardziej cyniczna była jednak 
polityka amerykańska. Od 1942 roku rola Wielkiej Brytanii gwałtownie zmalała. W 1945 
roku Anglicy nie mieli już nic do powiedzenia, Amerykanie i Sowieci załatwiali sprawy 
ponad ich głowami. Churchill był antykomunistą, który z konieczności sprzymierzył się 
ze Związkiem Sowieckim. Miał pełną świadomość zbrodniczości tego systemu i starał się 
uratować, co się da. Poświęcając granice Polski, chciał ocalić jej suwerenność. Próbował 
wytargować od Stalina powrót legalnego rządu z Londynu, a przynajmniej to, że premier 
i większość ministrów będą reprezentowali realne siły polityczne. Natomiast Roosevelt 
od 1942 roku postrzegał Polskę jako kraj oddany pod całkowitą kontrolę sowiecką, choć 
publicznie zapewniał Polaków o swoim poparciu, o tym, że w Teheranie nie majstrowano 
przy granicach Polski. I rzecz chyba najgorsza: Roosevelt też dysponował raportami w spra-
wie Katynia. I co zrobił z ich autorami? Jednego wysłał na Samoa, z dala od dziennikarzy, 
a drugiego skłonny był nawet zamknąć w więzieniu, byle ten tylko milczał. Czy była to 
dobra polityka dla Ameryki? Myślę, że w dłuższej perspektywie nie; Amerykanie za własne 
pieniądze i własnym staraniem wyhodowali sobie przeciwnika, którego potem przez kilka-
dziesiąt lat nie byli w stanie pokonać.” 
 „Przegraliśmy tę wojnę”, zapis dyskusji w redakcji miesięcznika Nowe Państwo, 
nr 5 (2005). 
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Antoni Zambrowski o przedmowie Adama Michnika do rosyjskiego wydania Sąsia-

dów Jana Tomasza Grossa: „Nie uwzględnia Adam Michnik nawet sowieckiej i rosyjskiej 
specyfi ki w kwestii etnicznej. W ostatnich zdaniach swej przedmowy pisze on o sobie jako 
Polaku z wyboru, a Żydzie z urodzenia, który jak i Żydzi jedwabieńscy mógł paść ofi arą 
antysemickiego pogromu. Jest to w przypadku Adama Michnika nieporozumienie, gdyż 
jako dziecko wzięte z polskiego sierocińca i wychowane przez Ozjasza Szechtera i Hele-
nę Michnik - był on z urodzenia Polakiem, zaś został Żydem z wychowania [wytł. aut.]. 
Ale to jest drobiazg z punktu widzenia rosyjskiej, a postsowieckiej - specyfi ki.”
 Antoni Zambrowski, „Adam Michnik łże jak Gross”, portal Antysocjalistyczne Ma-
zowsze,  http://www.mazowsze.kraj.com.pl/11526422305366.shtml
 

Wicepremier i Minister Edukacji Narodowej Roman Giertych: „Moim zdaniem anty-
semityzm Dmowskiego brał się z politycznego cynizmu. Dmowski nie lubił Żydów, zresztą 
w odróżnieniu ode mnie, bo ja Żydów lubię. (…) Sądzę jednak, że w II RP Dmowski po 
prostu uznał, iż antysemityzm jest najlepszym sposobem na zyskanie poparcia społecznego. 
Istniał obiektywny konfl ikt ekonomiczny między Żydami a Polakami. Chłopi nienawidzili 
żydowskich handlarzy. Polscy sklepikarze - sklepikarzy żydowskich. Część polskiej inteli-
gencji uważała, że Żydzi zabierają jej pracę w takich dziedzinach jak prawo i medycyna. To 
było wówczas bardzo proste. Politykę najlepiej się robi, odwołując się do rzeczy prostych 
i do czytelnych podziałów. To było bardzo niedobre i, niestety, na długo zaważyło na opinii 
o ruchu narodowym. Ale ta nienawiść z punktu widzenia Dmowskiego nie miała charakteru 
ściśle personalnego. W Stronnictwie Narodowym byli też Żydzi, nawet we władzach. (…)

– Przyjąłby Pan Dmowskiego do Ligi Polskich Rodzin?
– Prowokacyjne pytanie. To trochę tak, jakby dziennikarze zapytali George’a Busha, 

czy chciałby mieć w Partii Republikańskiej George’a Washingtona. Bush odpowiedziałby: 
oczywiście. A dziennikarze na to: to znaczy, że prezydent Bush popiera niewolnictwo, bo 
Washington miał niewolników. Podobnie jest z Dmowskim. Ja oczywiście nigdy nie przy-
jąłbym do Ligi Polskich Rodzin polityka z tak otwarcie antysemickimi poglądami. Gdyby 
jednak Dmowski żył dzisiaj, czy byłby antysemitą? Wątpię.”
 „Dmowskiego do Ligi bym nie przyjął”, rozmowa Pawła Wrońskiego z Romanem 
Giertychem, Gazeta Świąteczna, nr 164(5172), 15-16 lipca 2006. 
 

Rafał Ziemkiewicz: „(…) winy endecji są niczym wobec tego, z przeproszeniem, 
gnoju, jaki ma na sumieniu polska lewica. ONR-wcy bywali bandytami, ale nigdy nie 
byli zdrajcami swojej ojczyzny, podczas gdy członkowie KPP czy KomPartii Zachodniej 
Ukrainy (nawet nazwą podkreślającej swą wrogość wobec państwa polskiego) byli nimi co 
do jednego z zasady. Narodowcy ginęli z rąk hitlerowców i komunistów, ale niewielu z nich 
poszło na kolaborację ze stalinizmem, gdy postępowi intelektualiści, w typie Miłosza, Sło-
nimskiego, Dąbrowskiej czy Tuwima płaszczyli się przed Stalinem na wyścigi i wypisywali 
peany przed tronem zbrodniarza. To, że uświniona kolaboracją polska „postępowa inteli-
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gencja” dla usprawiedliwienia swych podłości stworzyła potem mit strasznego, endeckiego 
ciemnogrodu, od którego jakoby wszystko inne było lepsze, to w jakiś sposób psycholo-
gicznie zrozumiałe. To, że ten mit wciąż w Polsce pokutuje i że słowa endek mogą używać 
jako epitetu jednym głosem potomkowie KPP-owców i gówniarze obnoszący portrety Che 
Guevary to rzecz obrzydliwa i budząca najgłębszy sprzeciw.”
 Rafał Ziemkiewicz, „Raz znowu o Giertychu”, [w:] http://aardvaark.jogger.pl/
startid/225988
 

Prof. Tomasz Strzembosz: „Można środowisku Tygodnika Powszechnego z lat 
1945–1953 przyznać status środowiska niezależnego oraz uznać, że wyrażało ono swoisty 
sprzeciw wobec systemu komunistycznego poprzez publikację tekstów odmiennych niż te, 
które publikowały pisma będące „na żołdzie” komunistów. Jest przy tym zupełnie niezro-
zumiałe, dlaczego [Andrzej] Friszke w jednym rozdziale, traktującym o „odrębnym nurcie 
opozycji legalistycznej” umieszcza konformistyczne pisma: Tygodnik Powszechny i Znak, 
dywersyjne Dziś i Jutro oraz naprawdę opozycyjny Tygodnik Warszawski, jedyny, który 
spełniał przyjęte przezeń kryteria. Sam przecież pisze: Braun i Studentowicz próbowali 
tworzyć program chrześcijańsko-społeczny, który powinien być konkurencją intelektualną 
dla modelu ustrojowego wprowadzanego przez komunistów, ale też różnić się od programu 
PSL. Czyż więcej trzeba by Tygodnik Warszawski określić jako pismo opozycyjne i tak samo 
ocenić zespół jego redaktorów i współpracowników, z których zresztą większość znajdzie 
się niedługo na długie lata w więzieniach. Nic w tym dziwnego! Naprawdę opozycyjny 
Tygodnik Warszawski został zlikwidowany, oportunistyczny Tygodnik Powszechny był tole-
rowany, a użyty przeciwko Kościołowi PAX był popierany. Opisywanie ich wszystkich pod 
takim tytułem w jednym rozdziale - zadziwia!”
 Tomasz Strzembosz, „Polacy w PRL: sprzeciw, opozycja, opór. Zachowania opozy-
cyjne w systemie totalitarnym”, Studia Polityczne, nr 11 (Warszawa) 2000. 
 

Joan Mellen o książce J. T. Grossa: „Gross dostarcza pełnej dokumentacji: zeznanie 
świadka, świadectwo sądu z pobieżnych procesów (większość zabójców wyszła obronną 
ręką), listów, pamiętników, fi lmów. Wszystko potwierdza tę samą historię: antysemityzm 
tak mocno tkwił w kulturze Polski, że nawet doświadczenie śmierci Auschwitz i Treblinki, 
o którym nadal pamiętano, nie odstręczyło dużych kręgów społeczeństwa polskiego od 
zbrodniczego projektu oczyszczania ich kraju z Żydów. Tylko to, że byli gorzej zorganizo-
wani odróżniało ich od nazistowskich okupantów. Stara elita, armia, nowy aparat komuni-
styczny, kardynał i jego biskupi - wszyscy spiskowali w celu zabicia pozostałych w Polsce 
Żydów (90procent zginęło wcześniej) albo wyrzucić ich z kraju na dobre. Gross pokazuje 
jak ta brutalność rozwinęła się w uderzającym kontraście do „romantycznej” polskiej tra-
dycji, pisze on „opieki nad słabym i obrony prześladowanego” (…) Dla równowagi można 
dodać, że Polacy nie byli jedynymi w historii, którzy odseparowali się od cywilizacji, można 
ich porównać do eksterminatorów tubylczych ludów obu Ameryk, handlarzy niewolni-
ków i masowych morderców z belgijskiego Kongo (...)” 
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 Joan Mellen, “Hate. Poland’s little Holocaust after the Holocaust”, The Baltimore 
Sun, July 2 2006; artykuł został wielokrotnie przedrukowany, m.in. przez: delawareonline. 
The News Journal (“War’s ending meant little for Poland’s Jews”) July 16 2006. 
 

Maciej Rybiński: „Wydaje się, że Jan Tomasz Gross i jego amerykańscy recenzenci 
powielają, może nieświadomie, może celowo, wszystkie tradycyjne konstrukcje antyse-
mityzmu z poszukiwaniem demonicznych i ciemnych cech w genetycznym, narodowym, 
rasowym pochodzeniu. Polacy są w ich oczach morderczymi antysemitami w tym samym 
stopniu i w ten sam sposób co Żydzi są zbrodniczym rządem światowym w oczach anty-
semitów. Konsekwentnie, profesor Jan Tomasz Gross, zamiast następnej książki o Marcu 
1968, co z pewnością ma w planie, powinien od razu, może do spółki z Wieselem, napisać 
Protokoły mędrców Polonii. Zapis planów tajnego spisku Polaków, eksterminacji narodu 
żydowskiego dla zawładnięcia kamienicami na krakowskim Kazimierzu. Hitler mógłby 
zostać nawet uznany za nieświadomą ofi arę tego sprzysiężenia. Antoni Słonimski o pol-
skim antysemityźmie napisał tak: kiedy spytać Żyda co sądzi o Żydach, powie, że to naród 
wybrany, naród poetów i fi lozofów. A co sądzi o Mośku? To złodziej, oszust, nie powie-
rzyłbym mu złotówki. Kiedy spytać Polaka o to samo, odpowie, że Żydzi to naród krętaczy 
i oszustów, ale Mosiek to złoty człowiek, któremu można powierzyć cały majątek.

Nie bójmy się Grossa, nie potrzebujemy psychoanalityka. Nie wykluczone, że na 
kozetce trzeba położyć jego samego. Niech opowie, co mu się śni. Szafa czy kluczyk.”
 Maciej Rybiński, Dziennik, 1-2 lipca 2006. 
 

Thane Rosenbaum: W istocie, Polacy bohatersko opierali się Niemcom, i choć staty-
styka nie jest tu imponująca, niektórzy sprawiedliwi Polacy istotnie ratowali życie Żydom. 
Ale, jak „Strach” utrzymuje, była duża współbieżność i wspólnictwo interesów między 
Nazistami i Polakami, jeśli chodziło o Żydów. Polacy aktywnie i gorąco przyklaskiwali za-
mysłom Niemców dotyczącym miejscowej ludności żydowskiej. Biorąc jednak pod uwagę 
cierpienia Polaków, można byłoby sobie wyobrazić, że polscy chrześcijanie odnieśliby się 
do powracających Żydów tego kraju - tak już niewielu - z niezwykłą sympatią i współczu-
ciem, witając ich z powrotem ze łzą w oku, oznaką współsąsiedztwa i solidarności. Według 
Grossa, stało się coś przeciwnego, i polskie elity, polscy intelektualiści byli oniemiali wobec 
tak nikczemnych postaw antysemickich polskiej większości: polskich dołów. Żydzi byli 
ścigani, mordowani i rabowani przez ich sąsiadów, wyrzucani z pociągów i okradani, bici 
po głowach żelaznymi pałkami. Polscy harcerze byli rekrutowani do wyszukiwania Żydów, 
i tak oto Polska stała się strzelnicą z resztkami ocalonych z Holokaustu jako strzelnicze tar-
cze. Żydowskie dzieci, oddane Polakom na przechowanie, nie były zwracane rodzicom lub 
krewnym. Zaprzeczano żydowskim roszczeniom własnościowym. Sąsiedzi nie byli dłużej 
sąsiadami; wprowadzili się i przejęli własność. Sceną główną tego złowieszczego popisu 
polskich samosądów był pogrom kielecki w lipcu 1946. (…) Wybuchł on jako spontaniczna 
akcja przestępcza i szantaż, ale zdarzyło się to w biały dzień, z ogromnym przyzwoleniem 
i zgodnie, jakby Polska ćwiczyła się w tym akcie przez stulecia. Zdarzenia tego dnia unoszą 
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się nad całością książki jak czarna chmura uczuciowego i moralnego odsunięcia się, wyłą-
czenia. Zabijanie i rabowanie żydowskich sąsiadów dokonywało się otwarcie, z premedyta-
cją i bez żalu; jak Gross podkreśla, nawet dzisiaj Polacy, którzy byli świadkami tego co stało 
się w Kielcach, są zdumiewająco nieskruszeni. 
 Thane Rosenbaum, “A lethal homecoming”, Los Angeles Times – Book Review, 
25 czerwca 2006. 
 

Antoni Zambrowski o „Pogromie kieleckim”: „Sprawcą zbrodni był nie antysemic-
ki motłoch, jak sugerowała PPRowska propaganda - a w ślad za nią Adam Michnik - lecz 
specjalny oddział KBW pod dowództwem sowieckiego ofi cera w polskim mundurze oraz 
bojówka PPR-owska, udająca robotników pobliskiego zakładu przemysłowego. Nie był to 
jedyny pogrom w wykonaniu tow. Spychaja, ponieważ jako szef odpowiedniego miejsco-
wego UBP organizował on już w roku 1945 antyżydowskie „pogromy”, kolejno w Rzeszo-
wie oraz Krakowie. „Pogrom kielecki” jest najbardziej z nich znany, gdyż był najbardziej 
krwawy. Adam Michnik upiera się przy wersji pogromu kieleckiego, wykonanego rękoma 
motłochu i nawet podpiera się w tym obszernymi cytatami z ówczesnych wypowiedzi 
biskupa kieleckiego, ks. bp. Czesława Kaczmarka, choć gdyby zajrzał do wspomnień pre-
miera Stanisława Mikołajczyka pod tytułem Polska zgwałcona - znalazłby również tam re-
lację podobną do opisu pogromu u Krzysztofa Kąkolewskiego i Andrzeja Miłosza. Adam 
nie chce jednak uznać prawdy i jest w swym anachronizmie śmieszny, niczym rosyjski 
publicysta Muchin, przy obecnym naszym stopniu rozeznania sprawy wciąż upierający 
się przy niemieckim sprawstwie zbrodni katyńskiej. (…) Kwestionując punkt wyjściowy 
rozważań Adama Michnika odnośnie przebiegu pogromu, muszę odrzucić również jego 
wnioski odnośnie rachunku sumienia polskich katolików w tej sprawie. Jak Adam Michnik 
dobrze wie, byłem oskarżony przez SB w procesie marcowym o nie popełnione winy. Jak 
każdy fałszywie oskarżony, broniłem się w sądzie, tłumacząc, że mam czyste sumienie, po-
nieważ jestem niewinny. Podobnie wygląda sprawa rachunku sumienia polskich katolików 
w sprawie „pogromu kieleckiego”. Nie mamy żadnego racjonalnego powodu do bicia się we 
własne piersi, wbrew temu, co nam insynuuje Adam Michnik. „Pogrom kielecki” zawinili 
nie polscy katolicy, lecz sowieccy okupanci. Tyle że posłużyli się do krwawej roboty rękoma 
polskich komunistów. Ale ci nie stanowili rzeszy wiernych Kościoła katolickiego.”
 Antoni Zambrowski, „Pogrom kielecki według Adama Michnika”, witryna interne-
towa Antysocjalistyczne Mazowsze, http://mazowsze.kraj.com.pl/11508234671004.shtml 
 

Dr hab. Jan Żaryn: „Tuż po wojnie stosunki polsko-żydowskie w wielu regionach 
kraju były bardzo złe. Spowodowała to sowiecka okupacja ziem polskich po roku 1944. 
Owszem, powrót ocalałych Żydów do miast i miasteczek, budził nieraz negatywne emocje. 
Nie tylko, jak się często twierdzi, z powodu zagrożenia i tak dalekiej od stabilności sytuacji 
materialnej czy własnościowej polskich rodzin, lecz głównie z powodu utożsamiania przy-
byszów z komunistami, czyli kolejnym okupantem. (…) Odpowiedzialność za antyżydow-
skie nastroje, które doszły tam do głosu, spada przede wszystkim na komunistów, którzy 
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stereotyp żydokomuny pracowicie podtrzymywali. Szkoda, że wpływowi Żydzi amerykań-
scy chcieli ów antysemicki czy antyżydowski paradygmat wykorzystać dla własnych celów, 
doprowadzając do exodusu ludności żydowskiej z Polski. Wtedy nie szło o Kielce, lecz 
o Erec Israel, czyli o powstanie żydowskiego państwa w Palestynie. Małe miasteczko znala-
zło się przez chwilę na ustach świata. Takiej pozycji nie uzyskały nigdy: Wronki, Rawicz, 
Lubelski Zamek, Mokotów, Rembertów... ani spalona Wąwolnica.” 
 „Przeciąć kielecki węzeł, z dr hab. Janem Żarynem, historykiem, dyrektorem Biura 
Edukacji Publicznej IPN rozmawia Waldemar Żyszkiewicz”, Tygodnik Solidarność, nr 28 
(929) 14 lipca 2006
 

Przemówienie euro-deputowanego prof. Macieja Giertycha na forum Parlamentu 
Europejskiego: „To, że dzisiaj w na obszarze Europy środkowej i zachodniej mamy demo-
krację, wolności obywatelskie, własność prywatną i tolerancję jest konsekwencją tego, że 
komunizm nie zapanował na naszym kontynencie. A mógł zapanować! W Europie wschod-
niej tamą dla komunizmu stała się zwycięska wojna Polski z najazdem bolszewickim w 1920 
roku, oraz zdecydowany opór katolickiej Polski wobec narzuconej jej dominacji sowieckiej. 
To że na zachodzie komunizm nie zapanował w dużej mierze zawdzięczamy zwycięskiej 
wojnie domowej tradycyjnej Hiszpanii przeciwko komunistycznym rządom. Hiszpańska 
lewica, chociaż doszła do władzy demokratycznie, zachowywała się podobnie jak w bol-
szewickiej Rosji. Główny atak skierowany był przeciwko Kościołowi. Prawie 7 tys. duchow-
nych zostało zamordowanych. Bezczeszczono kościoły, strzelano do przydrożnych krzyży 
i fi gur świętych. Ten zamach na katolicką Hiszpanię spotkał się z natychmiastową reakcją 
sił tradycyjnych. Na pomoc komunistycznej Hiszpanii przyszła zorganizowana przez bol-
szewicką Rosję Brygada Międzynarodowa. Zgodnie z komunistycznym obyczajem była 
ona jak i cały aparat republikańskiej władzy w całości opanowana przez komórki komuni-
stycznej partii i jej tajnych służb. Dzięki prawicy hiszpańskiej, dzięki armii hiszpańskiej 
i jej przywódcom, a w szczególności dzięki gen. Francisco Franco, zamach komunistyczny 
na katolicką Hiszpanię został udaremniony. Tym samych powstrzymane też zostały próby 
rozszerzenie komunistycznej zarazy na inne kraje. Obecność w polityce Europejskiej takich 
postaci jak Franco, Salazar czy de Valera gwarantowała trwanie Europy przy tradycyjnych 
wartościach. Brak nam dziś takich mężów stanu. Z pewnym smutkiem obserwujemy dzi-
siaj rewizjonizm historyczny, który polega na przedstawianiu w niekorzystnym świetle 
wszystkiego co tradycyjne i katolickie, a w pozytywnym wszystko co laickie i socjalistyczne. 
Pamiętajmy. Nazizm w Niemczech i faszyzm we Włoszech też miały socjalistyczne i ate-
istyczne korzenie. (…)
 Przemówienie wygłoszone 7 lipca 2006 r., cyt. za: http://www.lpr.pl
 

Paul Preston: „Chciałbym zrozumieć, dlaczego prawica - może nie aż tak bardzo 
w Wielkiej Brytanii, ale z pewnością w USA - jest nadal obsesyjne antykomunistyczna. 
Mimo że nie ma już z czym walczyć, bo nie ma już komunizmu. Nie zdaje sobie pan sprawy, 
co wypisuje się na temat hiszpańskiej wojny domowej, szczególnie Brygad Międzynarodo-
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wych (w których służyło też wielu Polaków). Wydaje mi się, że ludzie świadomie wypisują 
bzdury, by udowodnić, że był to jakiś szatański spisek uknuty przez Stalina. Tymczasem 
muszą wiedzieć, że hiszpańska wojna domowa to diament w komunistycznej koronie 
– udział w tej wojnie był wielkim plusem na koncie komunistów. (…) Złą rzeczą są represje 
komunistyczne. Jednak moim zdaniem nie można było ich uniknąć w tamtych warunkach. 
Nie zapominam też, że potępiali je ludzie, którzy byliby zachwyceni, gdyby to komuniści 
byli prześladowani. (…) Owszem, jest jeden okropny przypadek działaczy, którzy zostali 
zamordowani przez Rosjan. Wszystkie inne osoby, które trafi ły do więzienia, były sądzone 
według normalnej procedury sądowej, żadna z nich nie została zresztą stracona. O co były 
oskarżone? O zdradę i sabotaż. Gdyby w czasie II wojny światowej ktoś mówił publicznie 
to co oni, zostałby natychmiast rozstrzelany za zdradę. Łatwo jest być romantykiem, my-
śląc o anarchistach czy trockistach. Sam byłem po trosze trockistą, rozumiem ten klimat 
(…). Nie wierzę w obiektywizm. Obiektywizm odrzuca wydawanie sądów. To jest z gruntu 
fałszywe. Ludzie oczywiście udają obiektywizm - to ma uczynić ich poglądy wartościow-
szymi. Nie wierzę jednak, że dobry historyk może pisać, nie przywołując swoich poglądów 
etycznych, moralnych. Uczciwości towarzyszy zaangażowanie. W mojej książce przyglą-
dam się temu, kim byli ludzie, którzy podejmowali ważne, strategiczne decyzje. I nie mogę 
się obejść bez wydawania sądów. Uważam się za demokratę i antyfaszystę. Dlatego jestem 
krytycznie nastawiony wobec Franco.”
 „Wojna w Hiszpanii nie była spiskiem Stalina - twierdzi Paul Preston, historyk, 
w rozmowie z Janem Wróblem”, Europa [dodatek do:] Dziennik - Polska, Europa, Świat, nr 33 
(2006). 
 

Dr Paweł Skibiński: „Franco przedstawiany jest najczęściej jako krwawy dyktator, 
który zdławił hiszpańską demokrację i żelazną ręką rządził krajem aż do śmierci. Kłótnia 
o obiektywniejszą ocenę jego dokonań wybuchła ostatnio z nową siłą za sprawą wystą-
pienia na forum Parlamentu Europejskiego polskiego euro-posła Macieja Giertycha. (…) 
Abstrahując od tego, czy w innych sprawach się z tym politykiem zgadzam, czy nie, trzeba 
powiedzieć, że w swej ocenie znaczenia działań hiszpańskiego generała euro-poseł LPR 
miał rację.”
 Paweł Skibiński, „Franco - pogromca komunizmu”, Tygodnik Ozon, nr 29(66), 26 lip-
ca 2006. 
 

ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski przyznaje, że w Kościele istnieje o lobby antylu-
stracyjne o czym świadczy zachowanie niektórych duchownych: „To klasyczny przykład 
charakterystycznej tendencji: ten, kto agresywnie atakuje, obraża, poniża innych, tak 
naprawdę broni własnej skóry, ma coś do ukrycia. Ale dziś Kościół idzie w dobrą stronę. 
Ksiądz kardynał Dziwisz zrobił przełomową rzecz w episkopacie. Pomimo sporów, napięć 
jego linia jest konsekwentna, a wypowiedzi szczere i autentyczne… o ile biskupi krakowscy 
mają jednoznaczne, wspólne zdanie, o tyle wystarczy posłuchać biskupa Pieronka czy Ży-
cińskiego, żeby zobaczyć, jakie są antypody. Arcybiskup Życiński bez przerwy obraża ludzi, 
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jego wypowiedzi to ustawiczne wykpiwanie, ośmieszanie sprawy. A powołana przez niego 
komisja w Lublinie nie zrobiła nic…mówiłem że mam ogromny żal do arcybiskupa Życiń-
skiego, za to że publicznie mnie wyśmiewa. Kardynał [Dziwisz] mówi, że jak wszystko się 
ujawni to będzie spokój.” 
 „Ksiądz Zaleski: Będzie szok”, Dziennik - Polska, Europa, Świat, 29 września 2006
 

Georges Mink o dziedzictwie Pokolenia ’68: „Gazeta Wyborcza, dziennik centrole-
wicowy stworzony przez polskie pokolenie ’68 (…) uhonorowała tytułem człowieka roku 
2001 Joschkę Fischera, byłego bojownika niemieckiego Maja i obecnego ministra spraw 
zagranicznych. Redaktor naczelny Adam Michnik dostrzega w tym symbol i zwiedziony 
nader mylącą cechą przynależności do jednego pokolenia organizuje debatę między Danie-
lem Cohn-Benditem, niegdyś anarchistycznym liderem Maja ’68, dziś deputowanym do 
Parlamentu Europejskiego, a Alainem Madelinem, dawnym bojownikiem skrajnej prawicy, 
byłym ministrem w prawicowych rządach, który stał się liberałem. Uczestniczą w niej także 
Petr Uhl (członek praskiej skrajnej lewicy od lat 60. praktycznie aż do upadku komunizmu) 
i Aleksander Smolar, jeden z liderów wydarzeń 1968 roku w Polsce, który po odbyciu kary 
więzienia wyemigrował do Francji. Uzasadnieniem tego spotkania jest przekonanie, że 
członkowie tego samego pokolenia na Wschodzie i Zachodzie, którzy w 1968 roku reprezen-
towali skrajnie przeciwstawne opcje ideowe, stopili się w humanistyczną wspólnotę: libe-
ralizm, antykomunizm, prawa człowieka, gospodarka rynkowa. Ale ten czar wspólnoty nie 
trwa długo. Madelin, w Maju ’68 bojownik agresywnego ruchu skrajnej prawicy „Zachód”, 
sławi na trybunie wielką liberalną rodzinę, ale zarazem uparcie przedstawia Maj ’68 jako 
przykład komunistycznego zaślepienia i totalitarnej pokusy odczuwanej przez przyjaciół 
„Czerwonego Dany’ego”. Siebie wynosi na piedestał jako jedynego bohatera oporu przeciw 
totalitaryzmowi. Zapomina przy tym o żelaznych sztabach, których jego przyjaciele, inspi-
rując się tradycją faszystowską, używali przeciwko manifestantom z lewicy. Cohn-Bendit nie 
odmawia sobie przyjemności przypomnienia mu tego i oto konsensus wali się w gruzy. Uhl 
będzie podtrzymywał lewicową wizję ruchu szlachetnego, modernizującego system, Smolar 
zaś - wizję prawicową, która opisuje Maj ’68 jako totalitarną pokusę przechodzącą z ojca na 
syna i groźną o tyle, że uczestnicy byli obiektywnymi sojusznikami komunizmu. W ten spo-
sób historia Maja ’68 jest ciągle żywa, wciąż dzieli i nie daje się łatwo napisać od nowa.” 
 Georges Mink, „Rozdarcie 1968 roku”, Europa (39) 78/2005 (dodatek do 
dziennika Fakt, 28 września 2005).
 

Antoni Macierewicz o KOR: „Byłem, wraz z kolegami z I Warszawskiej Drużyny 
Harcerzy „Czarna Jedynka”, założycielem Komitetu Obrony Robotników, a zwłaszcza 
inicjatorem akcji pomocy robotnikom represjonowanym za strajki czerwcowe w 1976 r. 
Jestem dumny, że stać było nas wówczas na odwagę, determinację,  inicjatywę. Położyliśmy 
wówczas na szalę nie tylko siebie i nasze rodziny, ale także bezpieczeństwo naszych wycho-
wanków, wieloletnią pracę w harcerstwie, uznając, że to jest właśnie ten moment na który 
czekaliśmy i dla którego pracowaliśmy przez lata. Nie mając innych możliwości dotarcia do 
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opinii publicznej zawarliśmy rodzaj porozumienia z ludźmi lewicy laickiej (Kuroń, Mich-
nik), którzy mieli olbrzymie wpływy w polskich mediach emigracyjnych. 

Uważam, że decyzja była trafna, choć dziś wysiłek i dokonania polskiej młodzieży 
niepodległościowej i katolickiej przypisuje się postkomunistycznym rewizjonistom, a robią 
to zarówno oni sami, jak i ludzie nazywający siebie prawicowcami. Tak bywa w historii, że 
prawda niewygodna jest zakłamywana. KOR został przejęty przez lewicę laicką dopiero 
w końcu lat 70-ych, podobnie zresztą jak w latach 80-ych propaganda lewicy laickiej za-
właszczyła WZZ  i „Solidarność”. (…) Prawdy o genezie KOR oraz opozycji lat 70-ych 
wciąż się nie doczekaliśmy. A przecież wystarczyłoby po prostu opublikować materiały 
sprawy operacyjnego rozpracowania „Gracze”, które są w Instytucie Pamięci Narodowej. 

Chętnie kiedyś szerzej opowiem historię KOR-u, a zwłaszcza przypomnę publicy-
stykę Głosu z lat 70-ych przestrzegającą przed działaniami lewicy laickiej, która dążyła do 
oszukania Polaków i układała się od początku z tzw. liberałami w PZPR. Mówiliśmy o tym, 
pisaliśmy o tym, byliśmy za to brutalnie zwalczani przez lewicę i przez bezpiekę. Nigdy 
nie przypisywałem KOR-owi ani żadnej innej organizacji nielegalnej lat 70-ych decydują-
cego znaczenia dla przebiegu wydarzeń prowadzących do powstania ‘S’ i odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Nie miałem (i nie mam) bowiem wątpliwości, że czynnikiem roz-
strzygającym były działania Kościoła, Jana Pawła II, a wreszcie masowe działania środowisk 
pracowniczych. Są na to nader liczne dowody moich wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

Co więcej był to jeden z istotnych punktów sporu ze środowiskiem Kuronia. To 
byli rewizjoniści komunistyczni a dziś ‘liberałowie’, podkreślali już wówczas elitaryzm, 
unikali nawiązywania do tradycji narodowych i niepodległościowych, oraz obawiali się 
jakiejkolwiek bardziej radykalnej aktywności (np. demonstracje, bojkot tzw. wyborów, itd.). 
Ciążenie do ‘liberałów’ partyjnych oraz dystans wobec polskich aspiracji niepodległościo-
wych to najważniejsze punkty stałych konfl iktów.” 
 Źródło: 13 pytań do Posła Antoniego Macierewicza 

http://www.ojczyzna.pl/ARTYKULY/13_pytan_do_posla_A-Macierewicza.htm
 

Ludwika Wujec o swojej działalności w KOR: „Nie myślałam w ogóle o takich spra-
wach jak kształt ustrojowy. Wiedziałam, że trzeba walczyć o pewne wolności ludzkie. (…) 
Myśmy sobie nie wyobrażali, że ten system może się skończyć. Chcieliśmy tylko, sięgając 
po działania pozytywistyczne, małymi krokami zmieniać to, co się dawało. Stąd pomysły 
Jacka Kuronia na fi nlandyzację, nasze hasło o samorządnej Rzeczypospolitej. Dążyliśmy do 
rozszerzania obszarów wolności, dziś nazwalibyśmy to tworzeniem społeczeństwa obywa-
telskiego, wtedy nie używało się takiego określenia. Stąd nacisk na tworzenie samorządów 
pracowniczych. Chodziło o to, by jak najwięcej ludzi w sposób świadomy dopuścić do 
współrządzenia i wspólnego przekształcania warunków pracy. To wtedy powstawały pro-
jekty ustaw o przedsiębiorstwie państwowym rządzonym razem z załogą. Nie wyobrażali-
śmy sobie, że można zmienić ustrój, mając silnego sąsiada na czele z Breżniewem, wojska 
radzieckie stacjonujące na terenie Polski, i taki aparat bezpieczeństwa. Staraliśmy się wal-
czyć o drobne wolności, wywalczony obszar wymuszał walkę o następny, to była erozja...”.
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 „Historii nie da się zakłamać...”, wywiad Ewy Koźmińskiej-Frejlak z Ludwiką Wu-
jec, Midrasz nr 109 (maj 2006). 
 

Rafał Ziemkiewicz: „(…) Życie Warszawy, jakby nie rozumiało, że grzebać w esbeckich 
archiwach nie wypada, znowu wyciągnęło z nich jakieś papierzyska - tym razem dotyczące 
Jacka Kuronia. Nie ma w nich niczego złego, to znaczy - na zdrowy rozum niczego złego. 
Oto mamy zapiski z negocjacji politycznych, które pod przykrywką przesłuchań prowadził 
jeden z liderów opozycji z SB i które ostateczne spełnienie znalazły przy Okrągłym Stole. 
Nie ma tu mowy o żadnej agenturalności, przeciwnie, Kuroń występuje z pozycji adwersa-
rza, z którym komuna zmuszona została zacząć się liczyć. A mimo wszystko bądźmy pew-
ni, że publikacja ta wywoła falę oburzenia. Widać bowiem po tych negocjacjach, że chodziło 
wtedy nie tylko o to, kto się porozumie, ale i kto będzie z tego porozumienia wysiudany. 
Niszczą one mit, do którego przyzwyczailiśmy się jak do rozkłapcianych butów - mit o jed-
nomyślności i solidarności opozycji. Pokazują, że zajadła „wojna na górze” nie wzięła się 
znikąd, była tylko dalszym ciągiem równie zajadłej rywalizacji prowadzonej latami głęboko 
pod ziemią. Bo kto do dziś chciał pamiętać, że hasło dogadania się z komunistami pierwszy 
rzucił Macierewicz - tuż po stanie wojennym, kiedy Kuroń wzywał do powstania?” 
 Rafał Ziemkiewicz, „Strącanie planet”, Rzeczpospolita, 30 sierpnia 2006. 
 

Andrzej Celiński od kontaktach Jacka Kuronia z SB: „Pytam panów z IPN: czy 
wyście się z chu...m na łby pozamieniali?! (…) Jacek jest jednym z największych polskich 
bohaterów. Niestety, nasza świadomość została opanowana przez kilku małych gnojków 
z IPN. Kuroń powtarzał, że doświadczenie 1968 roku przestrzega nas przed rozmowami 
z esbekami. Natomiast my wszyscy wiedzieliśmy, że są pewne wyjątki, i Jacek był jednym 
z nich. (…) Dzięki Kuroniowi Polska jest taka, jaka jest. Każdego, kto chce to podważyć, 
pytam: kto mu za to płaci? (…) Ten kto się w tym babrze jest po prostu szambonurkiem, to 
znaczy że lubi wkładać swoja głowę w g…no. 
 Z wypowiedzi A. Celińskiego w rozmowie z Marcinem Szymaniakiem, Życie War-
szawy, 30 sierpnia 2006. 
 

Dr Henryk Głębocki, historyk (UJ i IPN): „Istotą sprawy jest to, że te dokumenty 
są kluczowe dla zrozumienia procesów transformacji w Polsce. Sam fakt wykorzystywania 
Służby Bezpieczeństwa jako kanału kontaktowego do sondażowych rozmów i pertraktacji 
politycznych pomiędzy władzą a opozycją był do tej pory negowany. Nawet stawianie ta-
kich pytań, czy coś takiego miało miejsce, było traktowane jako oszołomstwo. Druga ważna 
kwestia to zawartość wypowiedzi Jacka Kuronia, które zawierają cechy oferty politycznej 
i są zbieżne z linią jego środowiska proponowaną przy Okrągłym Stole. Te dokumenty 
powinny stać się przedmiotem komentarzy współpracowników nieżyjącego Jacka Kuro-
nia. Do tej pory nie wspominali, że coś takiego mogło mieć miejsce. Co najważniejsze, ta 
publikacja powinna otworzyć dyskusję na temat roli policji politycznej i służb specjalnych 
w przygotowaniu i realizacji procesów wielkiej transformacji.”
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 „Po co rozmawiał z esbekami”, Życie Warszawy, 29 sierpnia 2006. 
 

Gen. SB Czesław Kiszczak: „Mogę tylko powiedzieć tylko, że Jacek Kuroń był po-
rządnym człowiekiem” 
 Za: Piotr Gursztyn, „Nie ukrywał rozmów z SB”, Dziennik, 30 sierpnia 2006.
 

Jacek Kuroń o Związku Harcerstwa Polskiego: „W statucie naszego związku napisali-
śmy, że nawiązujemy do najbardziej postępowych tradycji polskiego ruchu młodzieżowego. 
To stwierdzenie zobowiązuje. Najbardziej postępowe oznacza przecież organizacje mło-
dzieżowe związane z ruchem robotniczym, a przede wszystkim jego najkonsekwentszym 
nurtem, z partią komunistyczną. Tak więc w naszej ocenie przeszłości harcerskiej obowią-
zuje nas przede wszystkim punkt widzenia KPP i KZMP.” 
 Harcerstwo, nr 17/18 (1960) s. 41.
 

Rzeczpospolita: Jak wpajać młodym poczucie patriotyzmu, narodowej wspólnoty, 
jeśli podważa się kolejne autorytety?

Roman Giertych: Mówi pani o działaczach komunistycznych związków harcer-
skich?

Rz.: Mówię o Jacku Kuroniu.
RG: Dla mnie osoba, która wychowywała młodzież dla komunizmu, ściągała krzy-

że w salach harcerskich i wyrzucała z ideologii harcerskiej wszystko, co ma odniesienie do 
Boga i do polskości, nie jest żadnym autorytetem.

Rz.: Pana działacze w młodości robili gorsze rzeczy. Oceniajmy dorosłą, opozycyj-
ną działalność Kuronia.

R.G.: Ja mówię o jego dorosłej działalności, od której nigdy się nie odciął.
Rz.: Czy dobrze czuje się pan jako wicepremier w rządzie, którego premier... 
R.G.: …uważa Kuronia za bohatera? Mam w tej sprawie inne zdanie niż pan pre-

mier. Nie zmienię poglądów dlatego, że pan Jarosław Kaczyński myśli inaczej.
Rz.: To te setki osób, które ostatnio przyszły na grób Kuronia i zapaliły świeczki, 

mylą się?
R.G. Nie twierdzę, że ktokolwiek, zapalając komukolwiek świeczkę, się myli. Sam 

się pomodliłem za Jacka Kuronia i jego wieczne zbawienie. Ale mój pogląd na temat tego, 
co robił, jest, jaki jest.

„Pomodliłem się za Kuronia”, z Romanem Giertychem rozmawiały Małgorzata 
Subotić, Magdalena Kula, Rzeczpospolita, 6 września 2006. 
 

„Ja, Lech Wałęsa, upoważniłem Jacka Kuronia i jeszcze ok. 20 innych osób do wszel-
kich możliwych rozmów, nawet z samym szatanem, a co dopiero bezpieką, w celu odbloko-
wania marszu do wolnej Polski - powiedział b. prezydent. (…) Musiał jednak Kuroń i inni 
upoważnieni zrobić dużo rzeczy, bo jednak odbył się Okrągły Stół, bo jednak wygraliśmy. 
Jak była fi lozofi a komuny? – ‘dopuścić tych paru nawiedzonych z Wałęsa na czele, a potem 
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ich załatwimy, zrobić brudną robotę’. A moja fi lozofi a była taka – ‘dopuście mnie, a ja was 
rozwalę’. No i kto tu wygrał?” 
 „Wałęsa: upoważniłem Kuronia do negocjacji z SB”, PAP/IAR, 29 sierpnia 2006. 
 

Prof. Wojciech Roszkowski o sprawie kontaktów Kuronia z SB: „Moim zdaniem, jest 
to dokumentacja bardzo istotna, zawierająca nowe i ważne informacje. Ważne jest to, że SB 
wybierała takich, a nie innych „negocjatorów”. Dla mnie jest też nowością to, co w reakcji 
na waszą publikację mówi Lech Wałęsa. Skoro wyznaczył dwudziestu „negocjatorów”, to 
znaczy, że mieli oni odegrać specjalną rolę w przygotowaniach do Okrągłego Stołu ze stro-
ny opozycji. Powstają zatem dwa bardzo ważne pytania: kto ich wybrał? I dlaczego właśnie 
ich? (…) Ujawniony w Życiu Warszawy materiał nasuwa istotne pytania, na które musi się 
znaleźć w przyszłości odpowiedź.”
 Życie Warszawy, 30 sierpnia 2006. 
 

Małgorzata Subotić: „Jaką wartość mają ujawnione materiały [o kontaktach J. Ku-
ronia z SB]?

Jan Lityński: Zerową. Ten sam fragment historii opisany w sposób bardziej rzetelny 
można poznać, czytając wspomnienia Jacka.”
 „Lepiej przeczytać jego wspomnienia”, z Janem Lityńskim, przyjacielem Jacka Ku-
ronia rozmawiała Małgorzata Subotić, Rzeczpospolita, nr 202, 30 sierpnia 2006. 
 

Prof. Andrzej Zybertowicz: „Materiały zamieszczone w Życiu Warszawy [o Jacku Ku-
roniu - przyp. red. G.] pozwalają zrozumieć mechanizmy wychodzenia z komunizmu i bu-
dowania III RP. Okazuje się, że w obu tych okresach osobą ważną jest ta sama postać: płk 
Lesiak, ofi cer PRL-owskiego MSW. Zamiast oburzać się, trzeba odpowiedzieć na pytanie, 
ilu takich Lesiaków jeszcze jest, tzn. czy więcej było tajnych funkcjonariuszy, którzy mieli 
udział w przygotowaniu sposobu dzielenia się władzą w okresie transformacji, a potem ak-
tywnie wywierali wpływ na kształt sceny politycznej III RP.”
 Życie Warszawy, 31 sierpnia 2006. 
 

Ryszard Bugaj: „My, ludzie opozycji z okresu PRL, powinniśmy sobie uzmysłowić, 
że dziś podlegamy normalnej historycznej ocenie, bez żadnej taryfy ulgowej. Atakowanie 
historyków IPN i dziennikarzy, obrażanie się i zacietrzewianie nie ma sensu.” 
 Życie Warszawy 31 sierpnia 2006. 
 

prof. Barbara Skarga: „IPN opublikował rozmowy Jacka Kuronia z SB zapewne w in-
tencji zbezczeszczenia jego pamięci. Świadczy to tylko o głębokiej ignorancji historycznej 
autorów. Jacek Kuroń nie prowadził negocjacji z UB, lecz posłużył się jego ofi cerami, innej 
drogi nie miał, aby przekazać najwyższej władzy swoją wizję rozwiązania sytuacji i możli-
wości pokojowej transformacji systemu. Trzeba podziwiać przenikliwość polityczną Jacka 
Kuronia, jego upór i odwagę, dzięki którym przekonał o konieczności porozumienia, a więc 
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zorganizowania Okrągłego Stołu. Chwała mu za to. Radykalne grupy opozycyjne wbrew 
politycznej mądrości do dziś marzą o szubienicach i krwi, nie zdając sobie sprawy, że ich 
działania powodowałyby chaos, narażając nasz kraj na niebezpieczeństwo.”
 Za: „Komentarze po szkalowaniu Jacka Kuronia”, Gazeta Wyborcza, 30 sierpnia 2006. 
 

Newsweek w rozmowie z wice-premierem Romanem Giertychem: „Wspomniał pan 
o swoim ojcu. Jak pan godzi swój obecny radykalizm lustracyjny z jego postawą w latach 80? 
Maciej Giertych wspierał wtedy reżim komunistyczny, zasiadając w Radzie Konsultacyjnej 
doradzając generałowi Jaruzelskiemu. 

Roman Giertych: Teraz wy nie dostrzegacie niuansów. Ojciec zawsze walczył z ko-
munizmem, a Rada Konsultacyjna nie była organem reżimu, tam ludzie szli, żeby wyrażać 
bez cenzury swoje opinie. Widać już było gołym okiem, że komunizm się kończy, że zacznie 
się walka o władzę. Był problem: kto tę walkę wygra: KOR czy tacy ludzie jak mój ojciec. 
Wygrał KOR. Ale Maciej Giertych chciał wziąć udział w tej konkurencji.(…)

N: Mówił pan, że przy Okrągłym Stole jedno skrzydło SB porozumiało się z in-
nym skrzydłem. Chce pan w ten sposób zohydzić Solidarność?

RG: Nie atakuję całej Solidarności. Twierdzę tylko, że przy Okrągłym Stole poro-
zumiały się dwie grupy komunistów. Michnik, Geremek, Kuroń to jeden z odłamów PZPR, 
który w 1968 roku pokłócił się ze swoim kierownictwem - tak jak ostatnio Borowski pokłó-
cił się z Millerem.”
 Źródło: „Nasz czas nadejdzie”, z Romanem Giertychem rozmawiali Michał Kar-
nowski i Piotr Zaremba, Newsweek, nr 04 (2005). 
 

Ludwik Dorn o sprawie kontaktów Kuronia z SB: „Nie jestem zaskoczony opubli-
kowanymi dokumentami. Już w 1986 r. w Tygodniku Mazowsze Jan Lityński pisał, że SB nie 
prowadzi klasycznych przesłuchań, lecz raczej negocjuje z częścią opozycji. Ta część opozy-
cji uznająca przywództwo Jacka Kuronia i Adama Michnika dążyła do porozumienia z wła-
dzami nawet za cenę negocjacji z SB. Każdy, kto uważnie obserwuje polską rzeczywistość 
i wykazuje pewną niezależność w ocenie faktów i dokumentów, zdawał sobie sprawę, że dla 
części działaczy opozycji SB była kanałem porozumienia z komunistyczną władzą. Na plus 
należy zaliczyć to, że wtedy napomykali o tym, tak że kto miał oczy do widzenia i uszy do 
słuchania, ten widział i słyszał. Ja osobiście byłem zwolennikiem innej taktyki polegającej na 
twardej postawie wobec władzy, która pod koniec lat 80. była słabsza, niż się wydawało. Te 
różnice miały źródło we wcześniejszych sporach w opozycji z lat 70., są też widoczne dzisiaj 
w odniesieniu np. do kwestii lustracji i obecnej przebudowy Polski. Cytowane dokumenty 
robią duże wrażenie jako zapis rzeczywistości tamtych czasów i postaw ich uczestników.”
 Za: „Komentarze po szkalowaniu Jacka Kuronia”, Gazeta Wyborcza, 30 sierpnia 2006. 
 

Władysław Frasyniuk: „(…) mówienie o tym, że Jacek [Kuroń] chciał odsunąć ra-
dykalne skrzydło podziemia solidarnościowego, to kompletna nieprawda, wiem o tym, bo 
tym radykalnym skrzydłem byłem ja.”
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 Za: „Komentarze po szkalowaniu Jacka Kuronia”, Gazeta Wyborcza, 30 sierpnia 
2006.
 

Stanisław Michalkiewicz o sprawie Kuronia: „Z protokołów rozmów Jacka Kuronia 
z ubekami można wydestylować następującą ofertę: wy nam pomożecie wyeliminować 
„ekstremę” - to znaczy tych, których „lewica laicka” uznała za swoich politycznych lub 
ideowych przeciwników - zarówno z otoczenia Wałęsy, jak i z podziemnych struktur 
związkowych, a w zamian za to my podzielimy się z wami władzą nad polskim Narodem. 
O ile jeszcze w 1983 roku taka oferta byłaby fantastyczna, o tyle od roku 1985, kiedy to 
Michaił Gorbaczow rozpoczął z prezydentem Reaganem rozmowy o uporządkowaniu 
Europy po przegraniu przez Sowiety zimnej wojny - już była propozycją wartą rozważenia. 
(…) Najlepszym tego dowodem jest fakt, że rozwój wypadków przebiegał według tego 
właśnie scenariusza. „Strona rządowa” absolutnie nie zgodziła się na reaktywowanie „Soli-
darności” w kształcie nadanym jej przez I Zjazd i poprzedzające go wybory, tylko zażądała 
ponownej rejestracji. Tymczasem o ile pierwsza „Solidarność” tworzona była „od dołu do 
góry”, o tyle ta druga - „od góry do dołu”. W rezultacie, zgodnie z życzeniem Jacka Kuronia 
zarejestrowanym przez płk. Króla i mjr. Lesiaka, „ekstrema” została wyeliminowana nie 
tylko z otoczenia Lecha Wałęsy, ale niemal z całej „Solidarności”. W tej sytuacji rozmowy 
Okrągłego Stołu musiały doprowadzić do pomyślnego fi nału, czyli podziału władzy nad 
tubylczym narodem. Poszlaką wskazującą na taki właśnie charakter tej umowy stał się in-
cydent w trakcie „kontraktowych” wyborów. Oto tubylczy naród, który naiwnie myślał, że 
uczestniczy w „obalaniu komuny”, wyciął tzw. listę krajową. Na takie dictum gen. Kiszczak 
oświadczył, że jeśli ci zasłużeni towarzysze nie dostaną się do Sejmu, to strona rządowa 
unieważni wybory. Wobec tego przedstawiciele „strony społecznej” w osobie m.in. Tade-
usza Mazowieckiego oświadczyli, że „umów należy dotrzymywać”, i przyklepali zmianę 
ordynacji wyborczej W TRAKCIE WYBORÓW!” 
 Stanisław Michalkiewicz, „Cały pogrzeb na nic”, Nasz Dziennik, nr 208 (2618), 
6 września 2006. 
 

ks. Roman Indrzejczyk: „Znałem Jacka Kuronia i wiem, że jeśli coś robił, to na pewno 
z chęci tworzenia czegoś dobrego. Zresztą skoro Wałęsa go do takich rozmów upoważnił, 
to sprawa jest całkiem prosta. Nie podobają mi się te gimnastyki lustracyjne i szukanie 
wszędzie agentów, współpracowników. Nie podejrzewam, żeby Jacek mówił coś, co mogło 
szkodzić człowiekowi czy Polsce.”
 Za: „Komentarze po szkalowaniu Jacka Kuronia”, Gazeta Wyborcza, 30 sierpnia 
2006. 
 

ks. Stanisław Małkowski: „Kuroń chciał mieć pierwsze miejsce w Kościele. Z chwi-
lą gdy zaczął przemawiać w kościołach, chciał stanąć PONAD nauką Kościoła, wybierać 
z nauk ewangelicznych to, co uważał sam za słuszne, odrzucając to, co uważał za niesłuszne. 
Kiedy podczas spotkań z młodzieżą, na które został przeze mnie zaproszony na jego suge-
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stię, powiedziałem coś, co jemu się wydało niesłuszne, od razu mnie gasił. Kuroń przekazał 
mi kiedyś list, jeszcze gdy siedział w więzieniu, w którym zarzucił mi szerzenie nienawiści. 
Dlaczego? Dlatego, że zajmuję się obroną dzieci poczętych, a w ten sposób »musisz tych, 
którzy dokonują aborcji nazwać mordercami, a to jest szerzenie nienawiści«. Z tego samego 
powodu zarzucił mi też nienawiść Jerzy Urban, także z powodu, że mam inny punkt wi-
dzenia na temat komunizmu niż on sam i funkcjonariuszy komunistycznych. Że nazywam 
morderców - mordercami. (…) Jacek starannie selekcjonował informacje - czasami nawet 
specjalnie mówił przez telefon o pewnych rzeczach po to, by »spalić« ludzi, by dowiedziała 
się o nich SB-ecja. Przykładem manipulacji ze strony Kuronia jest sprawa znanego Listu 
59-ciu, który nie był wcale Listem 59-ciu, lecz 60-ciu, lecz akurat mu »wypadło« nazwisko 
Wojciecha Ziembińskiego, znanego opozycjonisty niepodległościowego - bo mu po prostu 
»nie pasował«. (…) Kuroń traktował ludzi jak pionki w swojej grze. Utrwalił przy tym pewien 
kurs polityczny, który w naszej ojczyźnie oznacza konserwowanie komuny - pod inną nazwą 
- i tego zła, które w postaci zakłamania i zbrodni, które w systemie komunistycznym się do-
konało, i które trwa jak trup w szafi e, rozkłada się i zatruwa życie społeczne. (…) Jacek chciał, 
bym pochował po katolicku zarówno jego matkę, jak i ojca, jak i jego żonę, Gajkę. Sam przed 
swoją śmiercią powiedział, że idzie w Niebyt i nie życzy sobie pogrzebu katolickiego.”

„Świadkowie Historii Prawdziwej: Ksiądz Stanisław Małkowski i Antoni Zambrow-
ski o działalności i życiu prawdziwym towarzysza Jacentego Kuronia, członka KSS KOR” 
– Antysocjalistyczne Mazowsze, http://mazowsze.kraj.com.pl/newspro/arc68.html 
 Na stronie tej dostępne jest pełne nagranie rozmowy. (red.) 
 

Janusz Rolicki o koalicji SLD z Partią Demokratyczną, SDPL i UP: „Sądząc po 
wystąpieniach w hotelu Gromady liderów partii zawierających koalicję, patronem nowej 
formacji nie będzie ani Marks, ani Blair, ani Giddens. Nie będzie nim też Ignacy Daszyń-
ski bądź Aleksander Kwaśniewski. Został nim - wszyscy się bowiem na niego powoływali 
- Jacek Kuroń.”
 Janusz Rolicki, „Centrolew żegluje przez rafy”, Rzeczpospolita, 6 września 2006. 
 

Franciszek Starowieyski: „Ludzie oczekują od artysty niekonwencjonalnych zacho-
wań i ja czasami spełniałem te oczekiwania. Jednak nigdy nie chciałem robić prowokacji, 
bulwersować tylko po to, żeby był skandal. Chciałem czegoś więcej, potrząsnąć ludźmi. 
(…) ja się nigdy nie pogodziłem ze światem. Z tą całą poprawnością polityczną. Przecież 
w Polsce i lewica, i prawica, to ta sama partia. Chodzi o sposób myślenia. Polacy przestali 
myśleć... Te wszystkie bzdury o nowoczesnym, demokratycznym społeczeństwie to efekt 
propagandy, tak jak bzdury o feminizmie.” 
 „Całe życie podrywałem kobiety. Rozmowa z Franciszkiem Starowieyskim”, Doza 
Kultury [portal internetowy], 31 sierpnia 2005, http://doza.o2.pl/
 

Rabin Yaakov Poupko: „Zgodnie z nauczaniem judaizmu homoseksualizm jest 
obrzydliwą dewiacją. Ci ludzie swoim przemarszem chcą sprofanować Święte Miasto i nie 
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można im na to pozwolić. Im się nie dzieje tu nic złego, ale mimo to przedstawiają się jako 
ofi ary. To atak na nasze wartości, na tradycyjny model rodziny”. Grupa jego kolegów za-
mierza rzucić na organizatorów, uczestników i policjantów, którzy będą ochraniali marsz, 
specjalną klątwę. - „Jeżeli ceremonia odbędzie się prawidłowo i zostanie wykonana przez 
bogobojnych kapłanów, przeklęci ludzie nie powinni przeżyć dłużej niż rok” - powiedział 
Jerusalem Post chcący zachować anonimowość rabin. Ostatni raz rabini rzucili taką klątwę 
50 lat temu. Wymierzona była w człowieka, który założył pierwszy w Izraelu koedukacyjny 
basen i, co najważniejsze, podobno okazała się skuteczna. Homoseksualiści nie zamierza-
ją jednak zrezygnować z przemarszu. Mało tego, stają się coraz bardziej agresywni. W Tel 
Awiwie grupa gejów zdemolowała synagogę. W świątyni wybito okna i namalowano na 
niej napis: „Jeżeli my nie możemy demonstrować w Jerozolimie, wy nie będziecie chodzić 
ulicami Tel Awiwu”. 
 „Ortodoksi nie chcą parady gejów”, Rzeczpospolita, nr 261, 8 listopada 2006, 
 

Zbigniew Herbert w liście do Czesława Miłosza: „Nie bardzo rozumiem, dlaczego 
się oburzasz, że Polacy biją Murzynów. Są to być może dwie grupy narodowościowe, które 
stykają się z sobą z racji niskiego statusu społecznego. To jest prawo socjologiczne. Murzyni 
są rasistami takimi samymi jak Arabowie i niektórzy Żydzi. Stąd rozczarowanie różnych 
zidiociałych socjalistów i liberałów. Murzynów nie trzeba zapewne bić i prześladować, ale 
załadować na statki i posłać do ich ojczystej Afryki, gdzie ich współplemieńcy załatwią się 
z nimi krótko i bez krzyku”.
 Andrzej Franaszek, „Będę Cię prześladował moją dziwną miłością”, Gazeta Świą-
teczna, 9 grudnia 2006. 
 

Timothy Garton Ash: “I recently heard the French philosopher Bernard-Henri Levy 
going through some impressive intellectual contortions to explain why he opposed any laws 
restricting criticism of religion but supported those on Holocaust denial. It was one thing, 
he argued, to question a religious belief, quite another to deny a historical fact. But this 
won’t wash. Historical facts are established precisely by their being disputed and tested aga-
inst the evidence. Without that process of contention - up to and including the revisionist 
extreme of outright denial - we would never discover which facts are truly hard. 

Such consistency requires painful decisions. For example, I have nothing but 
abhorrence for some of David Irving’s recorded views about Nazi Germany’s attempted 
extermination of the Jews - but I am quite certain that he should not be sitting in an Au-
strian prison as a result of them. You may riposte that the falsehood of some of his claims 
was actually established by a trial in a British court. Yes, but that was not the British state 
prosecuting him for Holocaust denial. It was Irving himself going to court to sue another 
historian who suggested he was a Holocaust denier. He was trying to curb free and fair 
historical debate; the British court defended it. 

Today, if we want to defend free speech in our own countries and to encourage it in 
places where it is currently denied, we should be calling for David Irving to be released from 
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     Medialny przeciąg

his Austrian prison. The Austrian law on Holocaust denial is far more historically under-
standable and morally respectable than the proposed French one - at least the Austrians are 
facing up to their own diffi  cult past, rather than pointing the fi nger at somebody else’s - but 
in the larger European interest we should encourage the Austrians to repeal it.” 
 Timothy Garton Ash [dla:] The Guardian, 19 October 2006
 

Ksiądz kardynał Józef Glemp, Prymas Polski o sprawie Abp. Wielgusa: „Co to były 
Służby Bezpieczeństwa? To była organizacja, instytucja w Polsce Ludowej, która miała czu-
wać nad poprawnością charakterów. To znaczy: żeby nie było przerostu burżuazji, żeby nie 
było odchyleń ideologicznych, żeby nie było nadmiaru dewocji, żeby ludzie byli ukształ-
towani według modelu, jaki został narzucony z ideologii marksistowsko-leninowskiej. To 
była ogromna organizacja, wyspecjalizowana, która penetrowała wszystkie warstwy spo-
łeczne, może w sposób szczególny duchowieństwo, jako najbardziej niezależne, jako najbar-
dziej pielęgnujące patriotyzm. Otóż ta ideologia jak walec szła przez sumienia i starała się je 
spłaszczać po to, żeby wyrównać wszystko do poziomu ówczesnego socjalizmu. W Polsce 
ten walec miał pewne dylatacje, nie był to walec tak miażdżący jak w innych państwach, 
ale wszelako był wszechobecny i dlatego penetrował ludzi bardziej zdolnych i wszystkie 
wysiłki wkładał, aby ich podporządkować. My nie znamy dzisiaj ani strategii, ani sposobów 
działania, jeżeli znamy, to z opowiadania, ale nie z systematycznego badania i wykładu. 
Otóż w takie zawirowania dostał się ksiądz arcybiskup jako kapłan, bardzo gorliwy kapłan, 
który się nie podobał i za wyrzucanie mu tego, iż był za gorliwy, dostawał nagany. Dzisiaj ła-
two powiedzieć, że został włączony w te zawirowania, ale nie znamy sposobów, presji, jakie 
zostały wywarte na to, żeby taki akt zaistniał, nieważny z mocy prawa, bo w grę wchodziły 
zastraszenia, groźby i krzyki. Dzisiaj o tym nie wiemy, dziś wiemy, że to było. Dalej nie 
wiemy, jak opuścił szeregi, jak to łatwo pozbyto się nieużytecznego sługi.
 za: „Takiego sądu nie chcemy”, Nasz Dziennik, Nr 6 (2719), 8 stycznia 2007 r.
 
 Judasz Iskariota: „Owszem, spotykałem się z tajnymi służbami Sanhedrynu, ale nie 
było w tym nic złego. Każdy wie, że nie można było im odmówić. Na nikogo nie donosi-
łem. Rozmawiałem z nimi na tematy ogólne. Mówiłem to, co i tak wszyscy wiedzieli – np. 
że jakiś mój znajomy lubi spacerować wieczorami po gaju oliwnym. Takie tam drobiazgi 
bez znaczenia. Tylko ktoś kto nie zna tamtych realiów może mieć mi te rozmowy za złe. 
Gdybym nie rozmawiał to bym nie dostał tych 30 srebrników dotacji na szczytne cele. 
Ostatnie publikacje tzw. Ewangelistów, zwłaszcza Mateusza i Marka, mają na celu zniszcze-
nie mnie.”
 Z wypowiedzi Judasza Iskarioty dla Gazety Jerozolimskiej.
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Listy do Redakcji 

Chciałabym prosić o następujące uzupełnienia do artykułu o moim śp Ojcu, docencie 
Januszu Witwickim (Glaukopis nr 5-6/2006). Mojego Ojca zamordowano 16 lipca 1946 r. a nie 
16 sierpnia. Miałam wtedy 6 lat. To on załadował Panoramę Wrocławską w skrzyniach na trans-
port do Polski w lipcu 1946 r. Mieliśmy tym transportem wyjechać następnego dnia – 17 lip ca. 
Zabójstwo Ojca spowodowało opóźnienie transportu, Do Warszawy wyjechałyśmy (ja, moja 
młodsza o 2 lata siostra Hanka, moja Matka Irena oraz jej przyjaciółka Halina Konopacka) na 
początku sierpnia. Nota bene, w naszym wagonie towarowym oprócz skrzyń z Panoramą moja 
Matka przeszmuglowała chłopca, który miał 14-16 lat. Jego rodzice zginęli podczas wojny z rąk 
sowieckich. Chłopiec był związany z podziemiem, a Sowieci uważali go za swojego obywatela. 
Chłopca od nas w Krakowie na stacji odebrali karmelici bosi. Podróż trwała bardzo długo ze 
względu na liczne przystanki. Brakowało węgla, od czasu do czasu obsługa życzyła sobie „co 
łaska.” W pewnym momencie, przy przekraczaniu nowej granicy sowiecko-polskiej, kolejarze 
zadrutowali nas w wagonach. Chodziło o nasze bezpieczeństwo. Bandy bezprizonych i rozma-
itych maruderów napadały na transporty w celach rabunkowych. Zdarzały się mordy. Staliśmy 
dość długo. Potem bardzo okrężną drogą kontynuowaliśmy do Stolicy.

Po dotarciu do niemal zupełnie zniszczonej Warszawy Matka natychmiast zabrała 
nas do Muzeum Narodowego. Tam przyjął nas kolega Ojca, profesor Stanisław Lorenz. 
Skrzynie z Panoramą Lwowską prof. Lorenz schował w piwnicach Muzeum Narodowego. 
Jednocześnie zajął się nami, dał nam pieniądze. Zabrali nas do Pałacu Wilanowskiego, gdzie 
mieszkałyśmy przez dwa tygodnie. Nasz pobyt tam przerwała wizyta sowieckiego ofi cera. 
Nie wiem po co przyszedł, ale moja Matka spanikowała i – tak jak stałyśmy – uciekłyśmy 
z Wilanowa. Tułaliśmy się przez dzień i noc w podwarszawskim lesie. Matka odszukała 
swego ojca, profesora Władysława Witwickiego. Zamieszkaliśmy u niego w Konstancinie. 
Ale ponieważ mieszkało tam wielu uchodźców, krewnych i kuzynów, wyprowadziliśmy się 
we wrześniu do drewnianego domku w Józefowie. Właścicielkami były babcie Bobińska 
i Szarska, ze strony mojego kuzyna Michała Witwickiego. Była też tam cała gromada ludzi, 
m.in. Leszek Germański. Było luźniej niż u dziadka Witwickiego, ale zimniej. W listopa-
dzie musiałyśmy się wyprowadzić z drewniaka z powodu zimna. Mama zaczęła pracować 
w ZUSie, dzięki prof. Lorenzowi. Wynajęłyśmy pokoje w domeczku w Józefowie, a potem 
na początku 1947 r. wyprowadziłyśmy się do Krakowa do wujka Franciszka Christa, który 
znalazł nam mieszkanko u swojego kolegi, architekta pana Ryszka. Wiosną wróciłyśmy do 
Warszawy. Zamieszkałyśmy w Aninie w małej wilii. Pamiętam, że chodziłyśmy z siostrą 
po torach i zbierałyśmy węgiel. W lasach wokół Anina słychałyśmy czasami strzelaninę. 
Walczyła partyzantka. Zresztą współlokatorzy wilii anińskiej związani byli z konspiracją. 
Były tam dwie małe dziewczynki, które potem przeszmuglowano na Zachód. W 1947 roku 
jesienią przenieśliśmy się na Żoliborz. 

Tymczasem Panoramę ukrywano w podziemiach Muzeum Narodowego. Po kilku 
latach zrobiło się niebezpiecznie i prof. Lorenz skontaktował się z innym kolegą mego śp. 

Listy
do Redakcji
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Ojca, profesorem architektury Zachwatowiczem z Politechniki Warszawskiej. Załatwiono 
ukrycie Panoramy na Politechnice. Skrzynie leżały tam do 1975 r. Po przejściu na emeryturę 
prof. Zachwatowicza trzeba było znaleść inną kryjówkę. Profesor Czerner z architektury 
z Wrocławia zgodził się to przyjąć. Niestety po ukryciu ktoś otworzył skrzynie i skradł 
5 najważniejszych obiektów. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero pod koniec lat 80dziesią-
tych. W międzyczasie - na początku lat 80dziesiątych - moja Matka dowiedziała się, że 
Sowieci (Ukraińska Akademia Nauki) poszukiwała Panoramy. Trzeba było znowu skrzynie 
przenieść. Mecenas Stanisław Żółkiewski pomógł schować Panoramę znowu: wpisano ją do 
rejestru zabytków klasy zerowej. W 1988 ja i mój mąż przyjechaliśmy do Polski i załatwi-
liśmy przeniesienie Panoramy do Muzeum Archidiecezjalnego. Pomagał nam arcybiskup 
Gulbinowicz.

W 1990 roku pojechaliśmy do Krakowa, gdzie spotkaliśmy się z byłym pracow-
nikiem mego Ojca, pana Bednarskiego, który miał odbitki owalidowe Panoramy. Sprzedał 
nam je. Wtedy mogliśmy rozpocząć żmudną pracę restoracji Panoramy. Wtedy znalazła się 
w Muzeum Medalierstwa i Numizmatyki u pana dyrektora Łagiewskiego we Wrocławiu. 
W końcu przeniesiono to do Ossolineum u pana dyrektora Adolfa Józwenki.

Zofi a Zakrzewska z domu Witwicka
San Francisco, California

Szanowna Pani. Dziękujemy za list. Dziękujemy za informacje i przepraszamy za 
zaistniałą pomyłkę (Redakcja Glaukopisu). 

Biogramy autorów Glaukopisu

Czesław Blicharski – (ur. 1918) Przed wojną student prawa na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie, działacz Młodzieży Wszechpolskiej. W 1940 r. aresztowany przez 
NKWD, więzień sowieckich łagrów. 1942–47 służył w lotnictwie polskim w Wielkiej 
Brytanii. Do kraju wrócił w 1956 r. Pracownik Biura Projektów Przemysłu Metali 
Nieżelaznych w Katowicach. Jest autorem dziesięciu książek dot. historii Tarnopola, 
w tym: wspomnień z okresu 1918–1956, albumu fotografi i i historii miasta w latach 1809–
1945, historii tamtejszych nekropolii, szkół, harcerstwa oraz opisu zbrodni ukraińskich na-
cjonalistów na Polakach. Na wydanie oczekuje Słownik Biografi czny Tarnopolan zawierający 
około 12 tys. nazwisk. Mieszka w Zabrzu. 

Marek Jan Chodakiewicz – profesor historii w Institute of World Politics (Washington 
D.C.). W 2005 r. mianowany przez Prezydenta George’a W. Busha członkiem Amerykańskiej 

    Biogramy autorów Glaukopisu
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Rady ds. Upamiętniania Holokaustu (U.S. Holocaust Memorial Museum). Autor wielu prac, 
min.: Polacy–Żydzi. Współistnienie, zagłada, komunizm (Warszawa: Fronda, 2000); After the 
Holocaust. Polish–Jewish Confl ict In the Wake of Word War II (Columbia University Press, 
2003); współred. wraz z Johnem Radziłowskim: Spanish Carlism and Polish Nationalism. The 
Borderlands of Europe in the 19th and 20th Centuries (Charlottesville: Leopolis Press, 2003). 
Mieszka w Washington D.C

Piotr Gontarczyk – doktor nauk humanistycznych. Wicedyrektor Biura Udostępniania 
i Archiwizacji Dokumentów IPN. Filister Korporacji Akademickiej „Republika”. Autor: 
Pogrom? Zajścia polsko – żydowskie w Przytyku 9 marca 1936 r. (Biała Podlaska: Rekonkwista, 
1999); Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941–1944 (Warszawa: Fronda, 2006). 
Wspólnie z Markiem J. Chodkiewicze i Leszkiem Żebrowskim opublikował trzytomowy 
wybór dokumentów Tajne Oblicze GL-AL. i PPR.. Dokumenty (Warszawa: Burhart Edition, 
1997–1999). Mieszka w Warszawie. 

Bogusław Kopka – doktor nauk humanistycznych, pracownik Biura Edukacji Publicznej 
IPN, sekretarz Stowarzyszenia Archiwum Solidarności w latach 1994–2004. Autor: Stan 
wojenny w dokumentach władz PRL 1980–1981 (2001; razem z Grzegorzem Majchrzakiem); 
Obozy pracy w Polsce 1944–1950. Przewodnik encyklopedyczny (2002) oraz współautor tomu 
Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze (2006). Obecnie przygo-
towuje do druku opracowanie Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa oraz wy-
bór dokumentów Przepisy normatywne szefów resortu bezpieczeństwa publicznego 1944–1956. 
Mieszka w Legionowie pod Warszawą.

Konrad Kozłowski – absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych KUL i Wydziału 
Sztuk Pięknych przy University of Ottawa. Rysownik, malarz, grafi k. Od 1982 r. na emigra-
cji. Badacz historii II wojny światowej. Mieszka w Ottawie. 

Cecylia Kuta – doktorantka w Katedrze Historii Najnowszej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na historii ruchów i organizacji 
katolickich w Polsce po II wojnie światowej. Szczególne miejsce w jej badaniach naukowych 
zajmują studia nad rolą ugrupowań „katolików świeckich”. Na ten temat przygotowuje 
rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Mirosława Piotrowskiego.

Grzegorz Majchrzak – historyk. Pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu 
Pamięci Narodowej. Badacz aparatu represji i oporu społecznego. W PRL, współautor min. 
edycji źródeł Stan wojenny w dokumentach władz PRL 1980–1983 (Warszawa: IPN, 2001); 
Aparat Bezpieczeństwa w Polsce w latach 1953–54 . Taktyka, strategia metody (Warszawa: IPN, 
2004) mieszka w Halinowie k. Warszawy. 

Bogdan Musiał – doktor historii. W 1985 r. otrzymał azyl polityczny w RFN. Były 
pracownik Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Badacz dziejów II wojny 
światowej. Światowy rozgłos zdobył po opublikowaniu artykułu naukowego, w którym 
udowodnił, że niemiecka wystawa „Zbrodnie Wehrmachtu” zawiera materiały ilustrujące 
zbrodnie NKWD. Autor: Konterrevolutionäre Elemente sind zu erschießen. Die Brutalisierung 
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des deutsch-sowjetischen Krieges im Sommer 1941 (Berlin: Propyläen Verlag, 2000); Sowjetische 
Partisanen in Weissrussland. Innenansichten aus dem Gebiet Baranovici. 1941–1944. Eine 
Dokumen tation (Muenchen: R. Oldenbourg Verlag, 2004). 

Wojciech Jerzy Muszyński – doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN. Zajmuje się dziejami polskiego obozu narodo-
wego. Autor: W Walce o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza politycznego NSZ 1939–1945 (Biała 
Podlaska–Warszawa: Rekonkwista, 1999); Błękitna Dywizja. Ochotnicy hiszpańscy na froncie 
wschodnim 1941–1945 (Biała Podlaska: Idem In Me, 2002). 

Ewa Rzeczkowska – doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi 
badania nad udziałem środowisk harcerskich w antykomunistycznym podziemiu niepodle-
głościowym 1944–1956. Mieszka w Lublinie. 

Peter D. Stachura – profesor europejskiej historii najnowszej oraz dyrektor Centrum 
Badawczego w Departamencie Historii Polski, Wydział Historii, University of Stirling, 
Stirling, FK9 4LA, UK.

Paweł Styrna – student historii University of Illinois. Zajmuje się tłumaczeniami i publi-
cystyka na tematy polityczne. Mieszka w Chicago. 

Tomasz Tokarz – dr nauk historycznych. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Pracownik Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu. Publikował m.in. 
w Dziejach Najnowszych, Przeglądzie Humanistycznym, Wiadomościach Historycznych. Autor 
książki Zagadnienie polsko-rosyjskie w publicystyce powojennej emigracji (1945–1980) (Wrocław: 
wyd. DSWE TWP, 2006). 

Marek Wierzbicki – doktor historii. Pracownik Instytutu Historii PAN, badacz histo-
rii najnowszej Polski. Specjalizuje się w dziedzinie stosunków polsko-białoruskich i polsko 
żydowskich w XX w. Autor min.: Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie (Warszawa: 
Trio, 2006); Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim (Warszawa: Fronda, 2006); Polacy i Białorusini 
w Zaborze Sowieckim (Warszawa: Wolumen, 2000). Mieszka w Warszawie. 

Jacek Żurek – doktor historii. Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, redaktor na-
ukowy Biuletynu IPN. Badacz dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Polsce. Współ-
autor wyboru dokumentów Wokół pogromu kieleckiego (Warszawa: IPN, 2006). Mieszka 
w War szawie. 
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