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 Szanowni Państwo, 

Żyjemy w czasach, gdy relatywizm moralny atakuje różne sfery naszego życia. 
Nie pozostały wolne od tej plagi również nauki historyczne. Z jednej strony odrzu-
ca się stosowanie wymogów warsztatu historycznego: żmudną archiwalną kwerendę 
z empirycznym zestawieniem faktów, proces oparty na rygorystycznej wykładni lo-
gicznej. Z drugiej strony natomiast nagminne staje się żonglowanie danymi, choćby 
wymyślonymi. Poddają się temu trendowi intelektualnemu niektórzy w środowisku 
naukowym, tym samym zdradzając wielowiekową tradycję intelektualną Cywili-
zacji Zachodniej. Naśladuje ich cała rzesza wytresowanych na płynące z góry tren-
dy dziennikarzy, współczesnego wcielenia „inżynierów dusz” i kreatorów społecznej 
świadomości. 

Postmodernistryczne, pseudointelektualne spekulacje są rzekomym znakiem 
postępu i intelektualnego wyemancypowania się ze starego, wypróbowanego logocen-
trycznego podejścia do świata. Efektowna zabawa słowami, treściami i interpretacja-
mi, może się podobać w skomercjalizowanym i zinfantylizowanym świecie mediów, 
tylko nie ma to nic wspólnego z poszukiwaniem Prawdy. Tej bowiem nie można 
kształtować w zależności od bieżących potrzeb, codziennie inaczej, lub opatrzonej 
przydomkiem „kontrowersyjności”. Tak oto w pseudonaukowych dywagacjach, 
okrzykniętych zaraz przez zaprzyjaźnionych krytyków „arcydziełem ludzkiej myśli”, 
ubecki prześladowca może awansować do rangi niewinnej ofi ary, a zniewolony naród 
w okupowanym kraju, będzie przedstawiony jako zgraja żądnych krwi oprawców. To 
jak było naprawdę dla większości konsumentów medialnej papki powoli przestaje 
mieć jakiekolwiek znaczenie. I w tym można dopatrywać się przyczyn sukcesu róż-
nego rodzaju szarlatanów, oferujących czytelnikom poznanie „przeszłości”, zgodnej 
z aktualna politycznie poprawną modą, a dodatkowo doprawioną sosem „sensacyj-
nych odkryć naukowych”. Tylko mało kto zdaje sobie sprawę, że autorzy tego rodzaju 
publikacji, wykształciuchy uformowane w dusznej atmosferze PRL-owskiego kołcho-
zu, żałośni plagiatorzy i propagatorzy dekonstruwistycznych teorii Derridy czy de 
Mana z lat 70., które na zachodzie są coraz bardziej przebrzmiałym szaleństwem. 

       Notatki ze stanu wojennego
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Jednak ich gnijący fetor zatruwa umysły ludzi wszędzie tam, gdzie nie udało się 
oczyścić Akademii z upiorów przeszłości, gdzie pod hasłem walki wolność trwa praca 
nad zniewoleniem nauki i utrzymanie jej w (post)marksistowskim korycie.

Takich fanaberii nie ma w Glaukopisie. Interesuje nas Prawda. Zwracamy 
uwagę na intelektualne mody wtedy kiedy są bezpośrednim zagrożeniem dla Praw-
dy, fundamentu Cywilizacji Zachodniej. W bieżącym numerze pozostajemy wierni 
naszej misji ukazywania historii takiej jaką była, z całą jej złożonością, ale bez efek-
townych fajerwerków.

W dziale „Archeologia Pamięci” polecamy zatem Państwa uwadze dwie re-
lacje, opisujące Ślubowania Jasnogórskie polskiej młodzieży akademickiej w 1936 r. 
oraz działalność konspiracyjną jednego z organizatorów podziemia niepodległościo-
wego na Ziemi Wyszkowskiej. Skupiamy się też na przybliżaniu mało znanych fak-
tów dotyczących losów kobiet, na których niemiecki okupant prowadził eksperymenty 
pseudomedyczne; przedwojennej działalności polskich narodowców i komunistów 
z KPP i KPZU; czy ukazującego się na emigracji pisma Jestem Polakiem. Rozwie-
wamy mity otaczające baskijskie miasteczko Guernika, które w świadomości Świata 
– właśnie dzięki opisanemu wyżej mechanizmowi mody politycznej, w jej wcześniej-
szym, kominternowskim wcieleniu przymierza między intelektualnymi zdrajcami 
logocentryki a płytkimi ludźmi mediów -- funkcjonuje fałszywie jako symbol zbrodni 
na ludności cywilnej, popełnionej rzekomo w imię walki z komunizmem. 

Dalej, w ramach przywracania wiedzy o historii najnowszej analizujemy 
problematykę stosunków polsko-żydowskich oraz współczesny stan badań o zbrod-
niach ukraińskich na ludności polskiej. To tylko niektóre z naszych propozycji, które 
zawiera obecny numer Glaukopisu. Całości, jak zwykle, dopełniają recenzje mało 
znanych w książek i nasz „biały wywiad”.

Zapraszamy do lektury. 
Redakcja
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Stefan Gniazdowski
 Ślubowania akademickie w latach 1936–1944
 w oczach seniora 

Autor niniejszego szkicu był współorganizatorem ogólnopolskich 
pielgrzymek akademickich w okresie II Rzeczypospolitej. W latach 1937–
–1939 i 1944 stał na czele Centralnego Komitetu Akademickich Ślubowań 
Jasnogórskich. Jako przewodniczący Koła Seniorów włączył się w przygotowa-
nia godnego upamiętnienia 50. rocznicy ślubowań z 1936 r. Publikowany szkic 
powstał na podstawie zapisu magnetofonowego konferencji pt. „Ślubowania 
akademickie w latach 1936–1944”, którą autor wygłosił 5 maja 1985 r. na 
Wałach Jasnogórskich dla pielgrzymki akademickiej. Tekst spisała Maria 
Borkowska, opracował i przypisami opatrzył Mateusz Gniazdowski. (red.)

„Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico! My, młodzież 
akademicka z całej Polski zebrana” – tak zaczyna się rota ślubowań akademickich 
złożonych dnia 24 maja 1936 r. na Jasnej Górze. Przy końcu roty jest przysięga: 
„Przyrzekamy i ślubujemy, że każdego roku w uroczystej pielgrzymce przychodzić 
będziemy na Jasną Górę jako wybrani synowie Twoi do stóp Matki naszej umiłowa-
nej”.1 I tak już od pięćdziesięciu lat w większej lub mniejszej masie, a nawet w ma-
łych grupach, zależnie od okoliczności, napotykanych trudności i przeszkód, przy-
chodzi tu co roku w maju młodzież akademicka i dalej będzie przychodzić. To takie 
proste, wprost zdawałoby się oczywiste dzisiaj, ale jak to się przedstawiało przed 
pięćdziesięcioma laty? 

Najpierw taka dygresja: określenie „przed pięćdziesięcioma laty” może nie-
zbyt przemawia do wyobraźni, więc trzeba sobie uświadomić, że w 1936 r., po wie-
kowej niewoli, polska niepodległość miała dopiero niespełna 20 lat. A potem kilka 
jeszcze lat niepodległości, 5 lat drugiej wojny światowej i okupacji, 40 lat zmian te-
rytorialnych i ustrojowych, to wszystko w tych pięćdziesięciu latach. Albo jeszcze 
innego rodzaju wymiar tego czasu: przed pięćdziesięcioma laty, w roku naszych 
pierwszych ślubowań, obecny papież Jan Paweł II miał dopiero 16 lat i był uczniem 
gimnazjum. Jest zrozumiałe, że przed pół wiekiem sytuacja religijno-pielgrzymko-
wa musiała być zupełnie odmienna od dzisiejszej, ale jak się mianowicie przedsta-
wiała? Przede wszystkim na terenie akademickim nie było jeszcze tradycji maso-
wych pielgrzymek. Powiem więcej: w starszym społeczeństwie, wśród inteligencji, 

Glaukopis 9_10.indd   7Glaukopis 9_10.indd   7 2007-12-28   12:46:252007-12-28   12:46:25



      Ślubowanie akademickie

8

N
R
 
9
–
1
0
 
(
2
0
0
7
–
2
0
0
8
)

a i wśród ogółu młodzieży akademickiej nie było w modzie i zwyczaju publiczne 
deklarowanie się i afi szowanie ze swoimi poglądami i uczuciami religijnymi. Nie-
liczne i działające w pojedynkę organizacje młodzieży katolickiej nie były widoczne 
na terenie wyższych uczelni, a jeśli organizowały pielgrzymki, to tylko dla swoich 
członków. Brak było ośrodków skupiających i jednoczących takie poczynania. Tak 
było przy końcu lat dwudziestych naszego stulecia. Dopiero powstające duszpaster-
stwa akademickie stworzyły odpowiednie warunki rozwoju. 

W Warszawie duszpasterstwo akademickie powstało w roku 1928, kiedy 
ks. kardynał Aleksander Kakowski2 powołał [4 stycznia – M.G.] na duszpasterza 
i rektora Kościoła Akademickiego ks. Edwarda Szwejnica3 i przydzielił kościół św. 
Anny, tworząc parafi ę akademicką. Podobnie działo się również w innych miastach 
uniwersyteckich. Środowiskiem, w którym mogłaby powstać idea ogólnopolskich 
pielgrzymek akademickich, były organizacje katolickie i ośrodki życia religijnego 
młodzieży, a więc duszpasterstwa akademickie i skupiające się przy nich stowarzy-
szenia. I tak, już w roku 1928 ruszyła z Lublina do Częstochowy pielgrzymka uni-
wersytecka, a w tym samym roku z Warszawy ks. Szwejnic poprowadził na Jasną 
Górę pielgrzymkę około stu osób, ale już nie tylko z jednej organizacji, a wspólną 
– członków kilku stowarzyszeń katolickich, skupionych przy duszpasterstwie aka-
demickim warszawskim. Muszę się tu zastrzec, że omawiam bieg wydarzeń tylko na 
podstawie wspomnień i źródeł archiwalnych znajdujących się w Warszawie, dlatego 
obraz jest niepełny.4 Jeżeli w ramach przygotowań do przyszłorocznego jubileuszu 
seniorzy w każdym środowisku akademickim opracują swoją historię pielgrzymek 
i ślubowań, to będzie można złożyć kompletną historię pięćdziesięciolecia. 

W roku 1931 przy duszpasterstwie w Warszawie powstał miejscowy Związek 
Akademickich Stowarzyszeń Katolickich5, obejmujący istniejące już dawniej orga-
nizacje, a mianowicie: Sodalicję Mariańską Akademików, Sodalicję Akademiczek, 
współpracującą z nimi Sodalicję Absolwentek6, Koło Księży Teologów7, studentów 
Studium Filozofi czno-Religijnego8, akademickie Koło Misyjne9, a ponadto nowo 
powstałe z inicjatywy ks. Szwejnica: „Iuventus Christiana”10, „Pomoc Bliźniemu”11, 
Katolicką Młodzież Narodową12 i chór akademicki „Ambrosianum”.13 Była to już 
poważna baza dla zorganizowania pielgrzymki o szerszym niż dotychczas zasięgu, 

Akademicy na Jasnej Górze
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ale jak na taką inicjatywę odpowie ogół młodzieży akademickiej – to była jeszcze 
wielka niewiadoma. Przewidywania były raczej korzystne, ale niesprawdzone. Sto-
sunek do żywszego zaangażowania religijnego można było przeważnie określić jako 
życzliwie-neutralny. Pozytywem było, że środowisko młodzieży akademickiej to 
nie była przysłowiowa „stojąca woda”. Przeciwnie, młodzież była bardzo aktyw-
na, niezależna i samodzielna, tworząca organizacje uczelniane, łącząc je następnie 
w związki międzyuczelniane ogólnokrajowe, takie jak „Bratnia Pomoc”, koła nauko-
we, Akademicki Związek Sportowy i inne. Bardzo żywe było również polityczne 
zaangażowanie młodzieży. Pozytywem było też to, że wielu członków stowarzyszeń 
katolickich brało czynny udział w organizowaniu życia na uczelniach i miało bez-
pośredni, dobry kontakt z tym terenem. 

W roku 1932 [22 października – M.G.] ks. Szwejnic poprowadził na Jasną 
Górę pierwszą pielgrzymkę ogólnowarszawską, zorganizowaną przez Związek Aka-
demickich Stowarzyszeń Katolickich. Ks. biskup Antoni Szlagowski wziął w niej 
osobiście udział – odprawił na Jasnej Górze mszę św. i wygłosił kazanie.14 W piel-
grzymce tej wzięło udział około sześciuset osób, z czego tym razem tylko część sta-
nowili członkowie stowarzyszeń katolickich. Znaczna część to byli nienależący do 
stowarzyszeń studenci, a wśród nich ofi cjalni przedstawiciele organizacji uczelnia-
nych.15 Podobna pielgrzymka odbyła się w roku następnym, 1933.16 Tak zaczynała 
się tworzyć powoli tradycja pielgrzymek akademickich. 

Na początku roku 1934 na terenie warszawskiego duszpasterstwa akademi-
ckiego, w gronie Sodalicji Mariańskiej, powstała myśl obrania Matki Bożej za patron-
kę polskiej młodzieży akademickiej.17 Inicjatywa ta, w porozumieniu z ks. Szwejni-
cem, została przedstawiona ks. biskupowi Szlagowskiemu, który poparł ją całym 
sercem. Uzyskano też zgodę metropolity warszawskiego ks. kardynała Kakowskie-
go, a następnie, w późniejszym czasie, zgodę i poparcie prymasa Hlonda.18 Dalszą 
naturalną konsekwencją tej inicjatywy były projekty zorganizowania ogólnopolskiej 
pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę w celu uroczystego obrania Matki Bożej za 
patronkę i złożenia odpowiednich ślubowań. Tak, bardzo skrótowo, można przed-
stawić powstanie i projekt realizacji myśli o obraniu Matki Bożej za patronkę całej 
polskiej młodzieży akademickiej. Musiała być nieobca i w innych środowiskach 
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akademickich myśl i chęć obrania Matki Bożej za patronkę, bo inicjatywa warszaw-
ska została przez wszystkie ośrodki natychmiast podchwycona i czynnie poparta. 
A więc przystąpił do współdziałania z Warszawą historyczny Kraków, z najstarszą 
polską uczelnią jagiellońską, i twardy, zdecydowany Poznań, będący w owym czasie 
siedzibą wielkiego Prymasa Polski Augusta kardynała Hlonda, i gorący, patriotyczny 
Lwów, i mickiewiczowskie Wilno, i katolicki Lublin, a także Cieszyn. W całym kraju 
we wszystkich ośrodkach uniwersyteckich powstały lokalne komitety pielgrzymko-
we. W Warszawie ks. Edward Detkens19, który po śmierci ks. Szwejnica został dusz-
pasterzem akademickim, powołał warszawski Komitet Akademickiej Pielgrzymki 
Jasnogórskiej.20 W latach 1934 i 1935 z różnych miast uniwersyteckich udawały się 
na Jasną Górę coraz liczniejsze pielgrzymki, będące dobrym przygotowaniem do 
zbliżającego się wspólnego wystąpienia.21 Ostatecznie, termin wielkiej ogólnopol-
skiej pielgrzymki i ślubowań został wyznaczony na niedzielę dnia 24 maja 1936 r.22 

Znamiennym wydarzeniem stała się uroczysta akademia odbyta w dniu 2 lu-
tego 1936 r. w auli Politechniki Warszawskiej z udziałem ks. biskupa Szlagowskie-
go, który w swoim przemówieniu gorąco zachęcał młodzież do udziału w akcie.23 
Ogłoszone zostało ofi cjalne rozpoczęcie przygotowań do ślubowania i powołano 
Centralny Komitet Akademickich Ślubowań Jasnogórskich.24 W dniu 3 maja 1936 r. 
komitet pielgrzymkowy wydał odezwę do społeczeństwa, która została opubliko-
wana w prasie codziennej i rozkolportowana na ulicach miast. Dość obszerna treść 
odezwy rozpoczynała się taką proklamacją: „Polacy! W czasie przełomu dziejowego, 
w chaosie zmian i przewrotów, Polska Młodzież Akademicka stanie 24 maja 1936 r. 
w zwartych i zorganizowanych szeregach na Jasnej Górze, by tam wobec Boga i Naj-

Poczty sztandarowe Polskich Korporacyj Akademickich w procesji 
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świętszej Marii Panny ślubować wytrwanie w religii katolickiej i obrać na wieczne 
czasy Matkę Bożą, Królową Korony Polskiej za Patronkę Polskiej Młodzieży Aka-
demickiej”.25 Odezwa ta kończyła się wezwaniem: „Zjedzie się młodzież polska 
[z Krakowa i Wilna, Lwowa i Warszawy, Poznania i Lublina, Cieszyna i Gdańska] ze 
wszystkich ziem odrodzonej Polski, i ogłosi na Jasnej Górze, na świętem dla wszyst-
kich Polaków miejscu, że chce stworzyć katolicką Polskę. A każdy, kto pragnie pa-
nowania praw Bożych w Polsce, niech się w tym dniu połączy z młodzieżą akademi-
cką we wspólnej modlitwie, w jednym uczuciu wiary i miłości [– wszyscy – młodzi 
i starzy, ludzie wszelkich warstw i zawodów – cały naród Polski26]”. 

W ramach przygoto-
wań wykonano ogrom pra-
cy, poczynając od rekolekcji 
i konferencji religijnych, 
kończąc na zorganizowaniu 
pielgrzymki. W samej tylko 
Warszawie w pracach tych 
brało bezpośredni udział 
około dwustu osób. Do Czę-
stochowy młodzież przybyła 
przeważnie nad ranem spe-
cjalnymi pociągami. I tak: 
z Warszawy przybyło osiem 
pociągów, z Krakowa – dwa, 

Procesja na wałach klasztoru Jasnogórskiego

Ślubowanie
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z Poznania – trzy, ze Lwowa – dwa, z Wil-
na, Lublina i Cieszyna – po jednym. Przy-
była też pewna liczba Polaków z zagranicy.27 
Przyjeżdżających miasto przyjęło uroczy-
ście fl agami i napisami, a specjalnie powoła-
ny Komitet Częstochowski wydał powital-
ną odezwę. W organizowaniu uroczystości 
pomogło wojsko, wystawiając kompanię 
honorową i orkiestrę oraz zapewniając wy-
żywienie z kuchni polowych.28 Zawdzięcza-

liśmy to prawdopodobnie obecności 
ks. biskupa Gawliny29, który był bi-
skupem polowym Wojska Polskiego. 
Właściwe uroczystości rozpoczęły się 
około godziny dziesiątej. Młodzież 
akademicka w liczbie około dziewięt-
nastu tysięcy stanęła na środku placu 
przed szczytem, w głębokich, zwar-
tych kolumnach, podzielonych we-
dług miast uniwersyteckich, z pocz-
tami sztandarowymi na przodzie.30 
Młodzież otaczał tłum około stu 
tysięcy pielgrzymów przybyłych na 
tę uroczystość. Pół godziny później, 
przy dźwiękach dzwonów, wyruszyła 
z kaplicy procesja niosąca cudowny 
obraz oraz złoty, wysadzany drogimi 
kamieniami ryngraf, który miał być 

Wotum Pierwszej Pielgrzymki Młodzieży 
Akademickiej na Jasną Górę

Przemówienie Witolda Nowosada
na wałach Jasnogórskich
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ofi arowany jako wotum młodzieży. Po-
nadto niesiono kopie ryngrafu, wykona-
ne w brązie i przeznaczone dla środowisk 
uniwersyteckich po poświęceniu. Delega-
cje środowiskowe miały zawieźć te kopie 
do swoich miast i umieścić w kościołach 
akademickich. 

Warto tu zauważyć, jak wysoko 
ojcowie paulini ocenili wagę ślubowań 
akademickich, jeśli wynieśli cudowny 
obraz na wały, a zdarzyło się to dopie-
ro trzeci raz w historii klasztoru. Obraz 
umieszczono w specjalnie zbudowanym 
na wałach ołtarzu. Mszę św. celebrował 
ks. prymas kardynał Hlond w obecno-
ści przybyłych księży biskupów, generała 
ojców paulinów, przeora klasztoru oraz 
duszpasterzy akademickich. Ks. biskup 
Szlagowski wygłosił przemówienie, które zakończył słowami: „Młode pokolenie 
akademickie przynosi swoje ślubowanie, w którym są zawarte wszystkie znamiona 
odrodzenia, ze ślubowania bowiem waszego powstaje moc, moc czynu, powstanie 
chwała, chwała pokoju, wiary i miłości. Młodzieży umiłowana, dajesz dziś wzór ca-
łemu narodowi, boś wyprzedziła naród cały, a wdzięczny naród ślubowanie twoje 
złoży w skarbnicy najszczytniejszych ideałów obok ślubów Jana Kazimierza, obok 
ślubowania Kościuszki, obok Konstytucji Majowej”.31 

Zapisy kronikarskie znajdujące się w duszpasterstwie akademickim w Warsza-
wie tak przedstawiają przebieg samego ślubowania i końcowych uroczystości na wa-
łach i przed szczytem: Przystępując do aktu ślubowania ks. biskup Szlagowski prze-
mówił do zebranych „Młodzieży akademicka, godzina dziejowa bije! Wypowiedz swe 
[wiekopomne] ślubowanie”. Przy łoskocie werbli kompania honorowa prezentowała 
broń, a biskup akademicki rozpoczął rotę ślubowania, którą zdanie po zdaniu powta-
rzały tysiączne rzesze młodzieży. Po ostatnich słowach ślubowania rozległy się dźwię-
ki hymnu narodowego podchwycone przez stutysięczną rzeszę i rozdzwoniły się 
dzwony wszystkich kościołów Częstochowy. Po przerwie obiadowej odbyła się przed 
szczytem uroczysta akademia, podczas której przemawiał ks. prymas kardynał Hlond 
i przedstawiciele środowisk akademickich. Akademię zakończono odśpiewaniem 
„My chcemy Boga” i „Boże coś Polskę”. Po nabożeństwie za Polskę odprawionym 
przez biskupa polowego Wojska Polskiego ks. Gawlinę nastąpiło pożegnanie. W roz-
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mowie z korespondentem jednego z dzienników ks. biskup Szlagowski powiedział: 
„To, co żeśmy widzieli, przeszło wszelkie najśmielsze oczekiwanie. Zdawaliśmy sobie 
dobrze sprawę z siły tego ruchu odrodzeniowego wśród polskiej młodzieży akademi-
ckiej, ale to, czego byliśmy świadkami, dowodzi, że młodzież zorganizowana w kato-
lickich organizacjach religijnych potrafi ła wzbudzić entuzjazm w szerokich masach 
akademickich i żywiołowy ruch religijny wśród koleżanek i kolegów, i przywieść ich 
tutaj na Jasną Górę na dzisiejsze ślubowanie. Śluby, jakich nie było nigdzie na świecie, 
rozniosą się po świecie, a wtedy wyjdzie z Polski odrodzenie społeczeństw katolickich 
i Polska stanie się apostołem narodów”. 

W czasie pielgrzymki powołano Centralny Komitet Ślubowań Jasnogórskich 
z siedzibą w stolicy, zwany później ogólnopolskim, jako stałą instytucję przygoto-
wującą następne pielgrzymki.32 Warto jeszcze wyjaśnić pewne sprawy: ks. biskup 
Antoni Szlagowski był nazywany biskupem akademickim, co odzwierciedlało ser-
deczne stosunki. Studenci Uniwer-
sytetu Warszawskiego nadali mu 
przydomek Dożywotniego Opie-
kuna Młodzieży Akademickiej, a to 
dlatego, że kiedy w roku akademi-
ckim 1927/1928 był rektorem ich 
uczelni, w przypadku konfl iktów 
młodzieży z władzami – bronił 
młodzieży. Omówiłem już, jak po-
wstała i rozwijała się idea ślubowań, 
ale nie wyjaśniłem, kto był autorem 
roty. Trudno to dzisiaj precyzyjnie 
stwierdzić. Są różne wersje, ale wy-
daje się, że przypisywanie całego 
autorstwa jednej osobie byłoby nie-
uzasadnione.33 Treść roty wynikła 
z myśli, dążeń i pragnień młodzie-
ży i była obrazem jej nastawienia 
religijnego i patriotycznego. Rota 
w różnych wersjach była dyskuto-
wana przez młodzież w duszpaster-
stwach akademickich i z ks. bisku-
pem Szlagowskim. Nie ma jednak 
wątpliwości, że ostateczny kształt 
nadał rocie ks. biskup Szlagowski. 

Duszpasterz warszawskiej młodzieży akademickiej 
ks. Edward Szwejnic
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Wotum młodzieży, ryngraf, zaprojektował znany projektant kościołów inż. archi-
tekt Stanisław Gałęzowski, który zginął w obozie w początkach okupacji.34 W latach 
następnych, tj. w roku 1937, 1938 i 1939, odbyły się już tradycyjnie wielotysięcz-
ne majowe pielgrzymki akademickie, z tym że ostatnia przed wojną była znacznie 
mniej liczna. Odczuwało się już niepokój.35 

W roku 1938, w kwietniu, a więc przed kolejną majową pielgrzymką, udała 
się pielgrzymka akademicka do Rzymu na uroczystości kanonizacyjne św. Andrzeja 
Boboli. Kilkudziesięcioosobowa delegacja przedstawicieli ośrodków akademickich 
zawiozła i wręczyła Ojcu Świętemu Piusowi XI kopię ryngrafu jasnogórskiego, jako 
dar od całej polskiej młodzieży akademickiej.36 

Wrzesień 1939 r., wojna i okupacja niemiecka. Już w pierwszym roku okupa-
cji duszpasterstwo akademickie i komitet ślubowań poniosły ciężkie straty. Między 
innymi, podczas pierwszej fali masowych aresztowań, został uwięziony i wywie-
ziony do obozu w Dachau duszpasterz akademicki ks. Detkens. Obozu tego nie 
przeżył. Został aresztowany i rozstrzelany inż. Czesław Polkowski, jeden z inicja-
torów ślubowań akademickich i dynamiczny, ofi arny organizator ogólnopolskiej 
pielgrzymki, znany działacz katolicki młodego pokolenia.37 

Gdy tragiczna noc okupacji objęła całą Polskę, każdego roku odbywały się 
majowe pielgrzymki akademickie na Jasną Górę. Pamiętano o przysiędze: „Przy-
rzekamy i ślubujemy, że każdego roku przychodzić będziemy na Jasną Górę, jako 
wybrani synowie Twoi”. Działalność trzeba było dostosować do warunków oku-
pacyjnych, a więc – konspiracja. Pielgrzymki nie mogły być ani masowe, ani jaw-
ne, bo takie zajechałyby do Oświęcimia zamiast do Częstochowy. A więc nieliczny 
skład uczestników był dobierany przeważnie spośród członków przedwojennych 
stowarzyszeń i tylko oni byli informowani o wyznaczonym terminie pielgrzymki. 
Schemat przebiegu pielgrzymki przedstawiał się przeważnie tak: przyjazd pocią-
giem i przejście od stacji do klasztoru odbywały się z zachowaniem konspiracji, to 
znaczy w pojedynkę lub parami, bez kontaktowania się z pozostałymi uczestnika-
mi. W klasztorze byli oni dyskretnie gromadzeni na zapleczu kaplicy i tam oczeki-
wali na zakończenie nabożeństw, opróżnienie kaplicy i kościoła i zamknięcie wrót 
kościelnych. Wówczas byli przyprowadzani do kaplicy, gdzie w całkowitej ciszy na-
stępowało odsłonięcie cudownego obrazu i odprawiano mszę św., podczas której 
odbywało się ponowienie ślubowania. Po każdej majowej akademickiej pielgrzymce 
spisywano akt dokumentujący to wydarzenie. Akt ten podpisywali wszyscy uczest-
nicy. Pięć tych dokumentów ze wszystkich pielgrzymek czasu wojny znajduje się 
w aktach Jasnej Góry.38 Na każdym znajduje się podpis ks. Tadeusza Jachimowskie-
go, duszpasterza akademickiego z Warszawy, który towarzyszył wszystkim piel-
grzymkom (zginął w czasie Powstania).39 Niektórzy uczestnicy są podpisani jako 
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przedstawiciele Poznania lub Lwowa, bo z tych regionów nie mogli przyjechać 
uczestnicy – Polska była poprzedzielana wojennymi granicami. Najliczniejsza piel-
grzymka była w 1943 r. Przyjechało dwadzieścia siedem osób młodzieży akademi-
ckiej i osoby towarzyszące: ks. Jachimowski oraz prof. Tadeusz Wojno40 i prof. Józef 
Rafacz41 – obaj z Warszawy. Skład młodzieży był następujący: ze stolicy szesnaście 
osób, z Krakowa – trzy, z Poznania – cztery, ze Lwowa – jedna, z Lublina – jedna, 
z Częstochowy – dwie. Z tego zestawienia wynika, że charakter ogólnopolski został 
utrzymany. W całym tym okresie wojennym brak było tylko Wilna. 

Wśród podpisów przedstawicieli Krakowa w 1942 i 1943 r. fi guruje podpis 
studenta Karola Wojtyły, który w roku 1979 na Jasnej Górze, już jako papież Jan Pa-
weł II, tak to wydarzenie wspominał: „Pamiętam audiencję, jakiej udzieliłaś mi wraz 
z innymi kolegami, gdy przybyliśmy tutaj potajemnie jako przedstawiciele młodzie-
ży akademickiej z Krakowa w czasie okupacji, by podtrzymać ciągłość pielgrzymek 
akademickich na Jasną Górę, które rozpoczęły się w pamiętnym roku 1936”.42 

Każdy dokument rozpoczynał się wstępem dostosowanym do aktualnej sy-
tuacji wojennej. Autorem wstępu był paulin z Jasnej Góry, ojciec Polikarp Sawicki.43 
Protokół z 1943 r. zaczynał się takim wstępem: „W siódmą rocznicę pierwszych ślu-
bowań akademickich, dnia 23 maja 1943 r., ożywieni wiarą i pełni nadziei na bliski 
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już kres cierpień Narodu, w obliczu Boga i Matki Jego, a naszej Królowej, pona-
wiamy śluby” – dalej następowały podpisy. Od początku organizowania pielgrzy-
mek bardzo pomocny był ojciec Polikarp Sawicki, a w warunkach okupacji wprost 
niezastąpiony. Ogólnopolski Komitet Pielgrzymkowy w praktyce przestał istnieć, 
bo jego główne zadania stały się nierealne. Dla organizowania tajnych pielgrzymek 
trzeba było działań poufnych, narażając nawet życie. 

W 1945 r. odbyła się pierwsza powojenna pielgrzymka, ale to już inna histo-
ria.44 W przyszłym roku – 1986 – jubileusz pięćdziesięciolecia ślubowań, a przedtem 
rok przygotowań. Co osiągniemy? Nie będzie odezwy do społeczeństwa na ulicach 
miast. Nie będzie publikacji w prasie codziennej i w środkach masowego przeka-
zu zachęcających do udziału. Nie będzie akademii na Politechnice Warszawskiej. 
Duszpasterstwo akademickie, konferencje religijne, rekolekcje spełnią swoje zada-
nie, ale to mało. Trzeba dotrzeć z informacją i zachętą wszędzie – na teren uczelni 
i domów akademickich, tak jak było to w 1936 r. I to jest wasze zadanie – młodzi 
przyjaciele – niech nikt nie będzie pominięty. 

Maryjo, patronko polskiej młodzieży akademickiej, módl się za nami!

STEFAN GNIAZDOWSKI (1908-1999)
Stefan Gniazdowski, absolwent Wydziału 

Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, działacz 
katolickich organizacji akademickich, współorga-
nizator ślubowań jasnogórskich polskiej młodzie-
ży akademickiej, żołnierz AK, dyrektor Biblioteki 
Głównej Politechniki Warszawskiej w latach 1958–
–1969. 

Urodził się 8.10.1908 r. w polskiej rodzinie 
urzędniczej w Odessie. Jego ojciec Leon (1869–
–1946), urzędnik bankowy, pochodził z Łomży, 
a matka Helena (1885–1980) była córką Francisz-
ka Salezego Bileka, buchaltera urzędu ziemskiego 
w Odessie, urodzonego w polsko-czeskiej rodzi-

nie we Włodzimierzu Wołyńskim. Stefan jako mały chłopiec był świadkiem walk 
z bolszewikami i ostrzału prowadzonego przez fl otę interwencyjną, stacjonującą na 
odeskiej redzie w zimie 1918 r. Zimą 1919/1920 rodzina Gniazdowskich, przez Ty-
raspol, Bendery i Jassy dotarła do Lwowa. Po kilku latach pracy (m.in. na stanowisku 
poborcy skarbowego) w Radomiu, Żyrardowie, Kutnie i Pruszkowie Leon zaanga-
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żował się w budowę domu spółdzielczego przy ul. Słowackiego 38/46 na Żoliborzu, 
w którym zamieszkał z rodziną.

Stefan Gniazdowski po ukończeniu Państwowego Gimnazjum im. Ada-
ma Mickiewicza i uzyskaniu świadectwa dojrzałości (1929) rozpoczął studia na 
Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (1930). Jednocześnie pracował 
w Elektrowni Warszawskiej. Należał do Sodalicji Mariańskiej Akademików i działał 
w Akademickim Stowarzyszeniu Charytatywnym „Pomoc Bliźniemu”, gdzie zo-
stał kierownikiem sekcji odzieżowej. W 1937 r. objął funkcję prezesa Centralnego 
Komitetu Akademickich Ślubowań Jasnogórskich, a zarazem – ex offi  cio – stał na 
czele Porozumienia Prezesów, koordynującego działalność katolickich organizacji 
studenckich w ramach duszpasterstwa akademickiego w Warszawie. Sympatyzował 
z Obozem Narodowo-Radykalnym (grupą Henryka Rossmana), jednak sprzeciwiał 
się wprzęgnięciu organizacji katolickich w rozgrywki frakcyjne w obozie narodo-
wym i opowiadał się za przestrzeganiem zasady prymatu ideowego i organizacyjne-
go. Starał się zapobiegać wystąpieniom politycznym podczas pielgrzymek; w trosce 
o zapewnienie ich właściwej organizacji utrzymywał poufne kontakty z przedsta-
wicielami tajnej struktury ONR (Organizacja Polska). Po uroczystościach kano-
nizacyjnych św. Andrzeja Boboli w Rzymie 18 kwietnia 1938 r., jako reprezentant 
polskiej młodzieży akademickiej, wręczył Piusowi XI kopię ryngrafu Ślubowania 
Jasnogórskiego.

W 1939 r., po wybuchu wojny, jako szeregowy rezerwy bez przeszkolenia 
wojskowego (nie odbył ze względów zdrowotnych), zgłosił się ochotniczo do Re-
jonowej Komendy Uzupełnień w Warszawie i otrzymał polecenie udania się na 
wschód. Przebył na rowerze trasę: Mińsk – Siedlce – Brześć – Kowel, gdzie został 
zmobilizowany i otrzymał rozkaz zgłoszenia się do RKU w Łucku. Munduru już 
nie zdążył założyć, gdyż miasto to zostało zajęte przez wojska sowieckie. Do War-
szawy powrócił 16 grudnia 1939 r., przekraczając zieloną granicę w okolicach Os-
trowi Mazowieckiej. W maju 1940 r. ożenił się z Jadwigą Żebrowską (1910–1984), 
studentką z Uniwersytetu Warszawskiego (Iuventus Christiana), której oświadczył 
się w rzymskim Koloseum w 1938 r. podczas pielgrzymki akademickiej. W 1941 r. 
urodziła się córka Maria, a niespełna miesiąc przed wybuchem Powstania Warszaw-
skiego – Barbara. Podczas okupacji pracował dorywczo, m.in. jako kierowca rikszy. 
W niemieckim obozie na Majdanku w 1943 r. zginął jego brat, Henryk, przedwo-
jenny działacz „Pomocy Bliźniemu”, związany z konspiracją narodową (jeździł do 
Lublina i próbował spowodować jego zwolnienie). 

Stefan Gniazdowski angażował się w przygotowanie konspiracyjnych piel-
grzymek akademickich. Stał na czele reprezentacji warszawskiej, którą poprowadził 
na Jasną Górę w 1940 r. i uczestniczył w kolejnych pielgrzymkach. W 1941 r. po-
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mógł Dariuszowi Kaczmarzykowi w odtworzeniu Porozumienia Prezesów Kato-
lickich Organizacji Akademickich. Porozumienie, pozostając w stałym kontakcie 
z ks. Tadeuszem Jachimowskim, reprezentowało te organizacje wobec władz koś-
cielnych i Delegatury Rządu RP na Kraj. W styczniu 1944 r. sam stanął na czele 
Porozumienia (zwanego także Konferencją Prezesów, które wiosną 1944 r. powró-
ciło do dawnej, „przedjędrzejowiczowskiej” nazwy – Związek Akademickich Sto-
warzyszeń Katolickich). Objął jednocześnie funkcję prezesa Centralnego Komitetu 
Akademickich Ślubowań Jasnogórskich. Przygotowywał i prowadził konspiracyjną 
pielgrzymkę w maju 1944 r.

Wybuch Powstania zastał go z żoną, małymi dziećmi, rodzicami i babcią 
w mieszkaniu na Żoliborzu, w budynku sąsiadującym z gmachem szkoły pożarni-
czej, który niebawem znalazł się na pierwszej linii frontu. Po przeniesieniu rodziny 
z ul. Słowackiego w okolice pl. Wilsona, 4 sierpnia zgłosił się jako ochotnik do do-
wództwa Obwodu II „Żywiciel”, gdzie został zaprzysiężony i otrzymał przydział 
do plutonu 200 (Służba Informacyjna Sztabu Obwodu, pseudonim „Stefan Niemo-
wa”). Podczas Powstania wykonywał zadania obserwacyjno-wywiadowcze oraz łącz-
nikowe. 1 września wyniósł spod ostrzału zwłoki swojej siostry, Marii Gniazdow-
skiej (1912) – sanitariuszki, która zginęła od kuli snajpera na tyłach domów przy 
ul. Kaniowskiej. Za udział w Powstaniu został odznaczony Medalem Wojska (1949), 
Krzyżem Armii Krajowej (1985) i Warszawskim Krzyżem Powstańczym (1987). Po 
upadku Powstania wyszedł wraz z rodziną do obozu cywilnego Durchgangslager 
121 w Pruszkowie. Z obozu udało mu się wydostać, a następnie ściągnąć rodzinę do 
krewnych w Skierniewicach. 

W 1945 r. powrócił do Warszawy. Budynek przy ul. Słowackiego, w którym 
mieszkał przed wojną, był częściowo zburzony, ale nadawał się do remontu. W latach 
1945–1950 pracował kolejno w Zarządzie Głównym Robotniczego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, Wydziale Przemysłowo-Rolnym „Społem” i biurze projektowym 
„Miastoprojekt– Specjalistyczne”. W 1948 r. przyszedł na świat syn Stefan. Działal-
ność w organizacjach katolickich oraz udział w Powstaniu nie uszły uwagi komuni-
stycznych organów bezpieczeństwa. Był przesłuchiwany i inwigilowany. Zapadł na 
gruźlicę, z której został wyleczony (utracił płuco). Rodzina w tym czasie znalazła 
się w tarapatach fi nansowych, jednak z pomocą pośpieszyli jej dawni przyjaciele 
z czasów studenckich, organizując zbiórkę pieniędzy. 

W 1950 r. Stefan Gniazdowski został kierownikiem Ośrodka Informacji Na-
ukowo-Technicznej w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, w latach 1951–1952 
ukończył uzupełniające studium magisterskie na Wydziale Elektrycznym PW, a od 
1958 r. był dyrektorem Biblioteki Głównej PW, gdzie uzyskał tytuł starszego kusto-
sza dyplomowanego. Ze względu na życiorys, stosunek do podwładnych i postawę 
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społeczną (bezpartyjny, zatrudniał osoby represjonowane) zyskał sobie szacunek 
współpracowników. Utracił stanowisko w 1969 r. Pracował także na Wydziale Me-
chaniczno-Technologicznym PW i w bibliotece Szkoły Głównej Planowania i Sta-
tystyki. W 1974 r. przeszedł na emeryturę. Utrzymywał kontakty ze środowiskiem 
byłych działaczy akademickich, a w połowie lat osiemdziesiątych przewodniczył 
kołu seniorów. Przygotowując w 1985 r. tekst publikowanego wystąpienia korzystał 
m.in. z notatek Wojciecha Dłużewskiego, Tadeusza Zglińskiego, Stanisławy Tesche-
Trylińskiej i Wacławy Śliwowskiej. W trakcie przygotowań do złotego jubileuszu 
i odnowienia ślubów akademickich opowiadał się za jak najmniejszymi odstęp-
stwami od pierwotnego tekstu roty. Podczas uroczystości rocznicowych na Jasnej 
Górze w 1986 r., zastępując prof. Władysława Pieńkowskiego (prezesa Centralnego 
Komitetu Akademickich Ślubowań Jasnogórskich z 1936 r., który nie przybył na 
uroczystość ze względu na stan zdrowia), wraz z Wojciechem Dłużewskim (byłym 
wiceprezesem) przybliżył pielgrzymom historię ciągłości ślubowań akademickich 
w kraju i za granicą. Zmarł po długiej chorobie 12 września 1999 r.

Bibliografi a: Dokumenty, notatki i relacje Stefana Gniazdowskiego; infor-
macje dzieci: Barbary Gniazdowskiej, Marii Borkowskiej i Stefana Gniazdowskiego; 
informacje Elżbiety Dudzińskiej, „Z życia organizacyj”, Młodzież Katolicka (Warsza-
wa) nr 5 (1938): s. 32; List abpa Filipa Cortesiego do S. Gniazdowskiego, Młodzież Ka-
tolicka, nr 6 (1938): ss. 2–3; Stefan Gniazdowski, Witold Rytel, „O właściwy stosunek 
do naszych organizacji”, Młodzież Katolicka, nr 7–8 (1938): ss. 9–12; Stefan Gniaz-
dowski, „Ryngraf Ślubowań Akademickich u Piusa XI”, Jasna Góra (Częstochowa) 
nr 5 (1986): s. 41; tegoż, „Moja żoliborska zbiórka odzieży” [w:] Maria Dydyńska, 
Janina Kmita-Stradecka (red.), „Pomoc Bliźniemu”: Akademickie Stowarzyszenie Chary-
tatywne pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu 1928–1939 (Warszawa: Wydawnictwo 
Archidiecezji Warszawskiej, 1995): ss. 22–23; Wacław Auleytner, „W odpowiedzi na 
zarzuty”, Więź (Warszawa) nr 2 (1975): ss.164–166; tegoż, „Z działalności katolickiej 
młodzieży akademickiej w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej”, Chrześ-
cijanin w Świecie, nr 7–8 (1980): s. 96; tegoż, „Organizacje akademickie w okresie 
okupacji” [w:] Sesja historyczna 50-lecia duszpasterstwa akademickiego przy Kościele św. 
Anny w Warszawie, 23–25 IX 1978 (Warszawa: Rektorat Kościoła Akademickiego św. 
Anny, 1981): s. 133; tegoż, Spotkania i rozstania (Katowice: Unia, 1999): ss. 135, 154; 
Wojciech Dłużewski, „Akademickie Śluby Jasnogórskie. Złoty Jubileusz na Jasnej 
Górze”, Gazeta Niedzielna (Londyn) 25.05.1973, s. 1; Stanisław Gajewski, Chrześci-
jańskie organizacje akademickie w Polsce (1889–1939) (Rzeszów: Wydawnictwo WSP, 
1993): ss. 78–84, 183–184; Bogdan Hillebrandt, Polskie organizacje młodzieżowe XIX 
i XX wieku: zarys historii (Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986): 
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s. 205; Dariusz Kaczmarzyk, „Duszpasterstwo akademickie w okresie okupacji”, 
Więź, nr 10 (1970): s. 74; tegoż, „Prostuję nieścisłości”, Więź, nr 2 (1975): ss. 162–164; 
tegoż: głos w dyskusji [w:] Sesja historyczna, s. 167; tegoż, „Wojenne ślubowania jasno-
górskie”, Ład (Warszawa) nr 20 (51) (22 VIII 1982): s. 3; tegoż, „Geneza i następstwa 
Akademickich Ślubowań Jasnogórskich”, Studia Claromontana (Częstochowa) t. 8 
(1987): s. 69; Janusz Krupski, „Pielgrzymki i ślubowania młodzieży akademickiej na 
Jasnej Górze w okresie międzywojennym”, Studia Claromontana, t. 8 (1987): s. 106 
[błędnie przypisany do KMN – M.G.]; Gustaw Leszczyński, głos w dyskusji [w:] 
Sesja historyczna, ss. 170–171; Tadeusz Ulewicz, „W sprawie tajnych pielgrzymek jas-
nogórskich młodzieży akademickiej w latach 1940–1944”, Studia Claromontana, t. 5 
(1984): ss. 254–263; Daniel Wojciechowski, „Ks. Tadeusz Jachimowski. Duszpasterz 
wojska i studentów”, Włoszczowskie Zeszyty Historyczne (Włoszczowa) t. 13 (2002): 
ss. 225–226, 229; Jan Wysocki, „Archidiecezja warszawska” [w:] Zygmunt Zieliński 
(red.), Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939–1945 (Warszawa: ODiSS, 
1982): s. 330; Janusz Zbudniewek, Jasna Góra w latach okupacji hitlerowskiej ([Często-
chowa]: Wydawnictwo OO. Paulinów, 1991): ss. 180–184. 

Opracował: Mateusz Gniazdowski
 Stefan Gniazdowski (fot.: zbiory rodzinne) 

Przypisy:

1 Pełna treść roty ślubowania akademickiego: „Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewi-
co! My, młodzież akademicka z całej Polski zebrana, prawowierni spadkobiercy odwiecznej praojców 
naszych pobożności, upadając do stóp Twoich Przenajświętszych, Ciebie, Matkę Bożą i Królową 
Korony Polskiej obieramy na wieczne czasy za Matkę i Patronkę Polskiej Młodzieży Akademickiej 
i oddajemy pod Twoją przemożną opiekę wszystkie uczelnie i Polskę całą. Wsłuchani bowiem w mo-
carne głosy wielkiej przeszłości naszej, wpatrzeni w świetlane obrazy chwały narodowej, wierzymy 
mocno, że Ojczyzna nasza miła wtedy tylko potężną i szczęśliwą będzie, gdy przy Tobie i Synu 
Twoim jako córa najlepsza wytrwa na wieki. Przyrzekamy przeto i ślubujemy Chrystusowi Królo-
wi i Tobie, Królowej naszej, Patronce Polskiej Młodzieży Akademickiej, że zawsze i wszędzie stać 
będziemy przy świętej Wierze Kościoła Katolickiego, w synowskiej uległości dla Stolicy Apostol-
skiej. Przyrzekamy i ślubujemy, że wiary naszej bronić i według niej rządzić się będziemy w życiu 
naszym osobistym, rodzinnym, społecznym, narodowym i państwowym. Przyrzekamy i ślubujemy, 
że z wszelką usilnością szerzyć będziemy cześć i nabożeństwo dla Ciebie, że każdego roku w uro-
czystej pielgrzymce przychodzić będziemy na Jasną Górę, jako wybrani synowie Twoi do stóp Matki 
naszej umiłowanej. Tak nam dopomóż Bóg i Ty, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! 
– Maryjo, Patronko Polskiej Młodzieży Akademickiej, módl się za nami!” – cyt. za: Młodzież Katolicka 
(Warszawa) nr 5 (1936): s. 1.
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2 Ks. Aleksander Kakowski (1862–1938), od 1913 arcybiskup metropolita warszawski, członek Rady 
Regencyjnej (1917–1918), kardynał (od 1919), organizator wydziału teologicznego na Uniwersytecie 
Warszawskim; współorganizator Akcji Katolickiej w Polsce.
3 Ks. Edward Szwejnic (1887–1934), urodzony w Mińsku Litewskim, absolwent Mohylewskiego 
Seminarium Duchownego w Petersburgu, od 1909 studiował w Innsbrucku, po powrocie praco-
wał w Samarze, Petersburgu (1913–1918) i Mińsku Litewskim. Po przyjeździe do Warszawy został 
prefektem kilku szkół, a od 4.01.1928 – duszpasterzem akademickim i rektorem kościoła św. Anny. 
Jego działalność przyczyniła się do przełomu w dziedzinie religijnej wśród młodej inteligencji pol-
skiej w Warszawie. Zob.: Apostoł Młodzieży ks. Edward Szwejnic (Związek Seniorów SKMA „Iuventus 
Christiana”: Poznań–Lublin, 1936); Anna Okońska, „Ks. Edward Szwejnic (1887–1934)”, Chrześci-
janie (Warszawa) t. 1 (1974): ss. 217–246; Marek Szumowski, Duszpasterstwo akademickie w Archidie-
cezji Warszawskiej w latach 1928–1992 (Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 2000): 
ss. 66–69.
4 Pierwsza ogólnopolska pielgrzymka młodzieży akademickiej, „ku uczczeniu 50-lecia kapłaństwa 
Ojca Świętego Piusa XI w dzień jego imienin”, odbyła się 5.05.1929. Inicjatywa wyszła od ośrodka 
lubelskiego (koło Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” w porozumie-
niu z SMA). W pielgrzymce wzięło udział 260 osób, głównie z Lublina, a także ze Lwowa, Krakowa, 
Poznania i Warszawy. Nie nadano jej uroczystych form zewnętrznych, w oczekiwaniu na utrwalenie 
tradycji pielgrzymkowych. Janusz Krupski, „Pielgrzymki i ślubowania młodzieży akademickiej na 
Jasnej Górze w okresie międzywojennym”, Studia Claromontana (Częstochowa) t. 8 (1987): s. 82.
5 Związek Akademickich Stowarzyszeń Katolickich powstał w październiku 1931 na bazie Komite-
tu Młodzieży przy Duszpasterstwie Akademickim w Warszawie, będącego luźnym porozumieniem 
przedstawicieli wszystkich akademickich stowarzyszeń katolickich. Do ZASK nie przystąpiło jedy-
nie SKMA „Odrodzenie”. 
6 Grzegorz XIII bullą Omnipotentis Dei z 1584 r. ustanowił Sodalicję Mariańską, założoną przez jezu-
itów w Rzymie, komórką macierzystą wszystkich sodalicji. Na ziemiach polskich sodalicje powstały 
w XIX w. w Krakowie. Sodalicję Mariańską Akademików w Warszawie erygowano w maju 1916, a So-
dalicję Mariańską Akademiczek – w grudniu 1918. Zob.: Hanna Iłowiecka-Przeciszewska, „Sodalicje 
Mariańskie Akademików, Akademiczek i Absolwentek (1916–1949). Wzorzec wychowawczy i drogi 
jego realizacji” [w:] Sesja historyczna 50-lecia duszpasterstwa akademickiego przy Kościele św. Anny w War-
szawie, 23–25 IX 1978 (Warszawa: Rektorat Kościoła Akademickiego św. Anny, 1981): ss. 69–85 [dalej 
cyt. Sesja historyczna].
7 Koło zrzeszało niemal wszystkich studentów Wydziału Teologii i było ofi cjalną formą współpracy 
księży- studentów ze świecką młodzieżą akademicką. Zob.: „Koło Księży Teologów S.U.W.” [notatka 
na podstawie rozmowy z ks. prof. Janem Stępniem] [w:] Sesja historyczna, s. 227.
8 Studium Filozofi czno-Religijne organizowało zebrania dyskusyjne i odczyty, w tym coroczny Ty-
dzień Filozofi czno-Religijny na Uniwersytecie Warszawskim. Zob.: Sesja historyczna, s. 227.
9 Akademickie koło misyjne powstało 14.03.1927, początkowo działało jako sekcja przy Sodalicji 
Akademiczek, następnie zostało zarejestrowane na gruncie kościelnym pod nazwą Koło Misjolo-
giczne Młodej Inteligencji. W 1936 uchwałą senatu Uniwersytetu Warszawskiego zostało uznane za 
organizację naukową. Zob. szerzej: Szumowski, dz. cyt., ss. 85–86; Bronisława Ziółkowska, „Akade-
mickie Koło Misjologiczne przy Uniwersytecie Warszawskim” [w:] Sesja historyczna, ss. 112–116.
10 Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Iuventus Christiana” zostało założone 
w Warszawie przez ks. E. Szwejnica 8.12.1921 (jego zalążkiem było stowarzyszenie „Iuventus Chri-
stiana”, powołane wśród starszych uczniów gimnazjum przez ks. Szwejnica w 1919 w Mińsku Li-
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tewskim). Do 1933 funkcjonowało jako organizacja międzyuczelniana. Zob. szerzej: Szumowski, 
dz. cyt., ss. 69–75; Saturnin Jarmulski, „Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej Iuven-
tus Christiana” [w:] Sesja historyczna, ss. 54–68.
11 Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” pod wezwaniem św. Francisz-
ka z Asyżu (zwane „Pom-Bli”) powstało w roku akademickim 1928/1929. Zob. Maria Dydyńska, 
„Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” [w:] Sesja historyczna, ss. 92–101; 
Szumowski, dz. cyt., ss. 76–79.
12 Stowarzyszenie „Katolicka Młodzież Narodowa” zostało założone we wrześniu 1926 przez grono 
byłych członków Koła Warszawskiego Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odro-
dzenie”. Statut zatwierdzono w 1927. Od 1933 KMN działała przy Uniwersytecie Warszawskim. Jej 
kuratorem z ramienia uczelni był prof. Władysław Tatarkiewicz. Zob.: Szumowski, dz. cyt., ss. 81–84; 
Michał Więckowski, „Katolicka Młodzież Narodowa (KMN)” [w:] Sesja historyczna, ss. 102–112; Ma-
rian Hołubicki, „Katolicka Młodzież Narodowa”, Chrześcijanin w Świecie (Warszawa) nr 144–145 
(1985): ss. 46–56.
13 Akademicki Chór Kościelny „Ambrosianum” powstał w 1928 w kościele św. Anny w Warszawie, 
od 1932 funkcjonował jako akademickie stowarzyszenie międzyuczelniane, a w 1935 został zalega-
lizowany jako Towarzystwo Śpiewacze Ambrosianum. Zob. szerzej: Szumowski, dz. cyt., ss. 80–81; 
Z. Niechoda, „Życie śpiewacze D.A. kościoła św. Anny” [w:] Sesja historyczna, ss. 213–219.
14 Ks. Antoni Szlagowski (1864–1956), profesor i rektor (1927–1928) Uniwersytetu Warszawskiego, 
od 1928 biskup sufragan warszawski. Od listopada 1942 do 31.05.1946 kierował archidiecezją war-
szawską, a następnie, podniesiony do godności arcybiskupa, poświęcił się pracy naukowej. Podczas 
pracy na UW cieszył się zaufaniem młodzieży akademickiej. Zob. szerzej: Waldemar Wojdecki, Ar-
cybiskup Antoni Szlagowski kaznodzieja Warszawy (Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszaw-
skiej, 1997). 
15 W pielgrzymce wzięło udział m.in. kierownictwo Naczelnego Komitetu Akademickiego, Centrali 
Akademickiej Bratnich Pomocy, Ogólnopolskiego Związku Kół Naukowych, a także organizacji po-
litycznych, m.in. przewodniczący Młodzieży Wszechpolskiej Jan Mosdorf. Zob.: Krupski, dz. cyt., 
s. 87. Trudno jednak uznać za uprawniony pogląd powtarzany czasem za Jerzym J. Terejem, że to 
„Młodzież Wszechpolska była organizatorem słynnych »Ślubów Jasnogórskich«”. Tegoż, Rzeczywi-
stość i polityka (Warszawa: KiW, 1971): s. 49. 
16 Przed pielgrzymką zaplanowaną na 12.11.1933 zaostrzyła się sytuacja polityczna na wyższych 
uczelniach (protestowano przeciwko reformie jędrzejowiczowskiej, spodziewano się też niepokojów 
w rocznicę śmierci studenta Stanisława Wacławskiego, który zginął ugodzony kamieniem podczas 
antyżydowskiej demonstracji w Wilnie). Ks. Szwejnic zdecydował się odwołać pielgrzymkę, mimo 
to mniejsze grupy młodzieży akademickiej dotarły na Jasną Górę. Krupski, dz. cyt., s. 87.
17 Z inicjatywą obrania Matki Bożej za patronkę polskiej młodzieży akademickiej wystąpił sodalis 
Juliusz Sas-Wisłocki, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Kół Naukowych. Inicjatywę pod-
chwycili jego koledzy: ostatni prezes rozwiązanego Naczelnego Komitetu Akademickiego, członek 
Katolickiej Młodzieży Narodowej Tadeusz Fabiani i były prezes ZASK Czesław Polkowski. Propo-
zycja została entuzjastycznie przyjęta przez delegatów Bratnich Pomocy na zebraniu w Warszawie 
w lutym 1934. Wyłoniono siedmioosobową grupę inicjatywną, do której dołączyli prezes Centrali 
Akademickiej Bratnich Pomocy Michał Słomiński, Włodzimierz Radzymiński (KMN), Zbigniew 
Gołębiowski i Witold Bayer. Opracowali oni wstępny projekt aktu ślubowania i przeprowadzili roz-
mowy z ks. Szwejnicem i bp. Szlagowskim, a 15 kwietnia złożyli memoriał na ręce kard. Kakow-
skiego. Dzień wcześniej opublikowano deklarację ideową Obozu Narodowo-Radykalnego, w którym 
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znaleźli się inicjatorzy ślubowań. Jak trafnie zauważył Stanisław Gajewski, traktowali oni pomysł 
pielgrzymki „z pewnością nie tylko jako taktyczne posunięcie obozu młodych narodowców, lecz 
również jako przejaw własnej religijności, zgodny z ich dotychczasowym postępowaniem”. Tegoż, 
Chrześcijańskie organizacje akademickie w Polsce (1889–1939) (Rzeszów: Wydawnictwo WSP, 1993): s. 73; 
por. Krupski, dz. cyt., ss. 90–91; Tadeusz Fabiani, „Akademicy na Jasną Górę” [w:] Wojciech Dłużew-
ski, Witold Rytel, Jan Szczęsny (red.), X lat pracy: 1928–1938 (Warszawa: b.w., 1938): ss. 50–52. 
18 Ks. August Hlond (1881–1948), Prymas Polski, arcybiskup poznański i gnieźnieński (od 1926), od 
1946 – warszawski i gnieźnieński, od 1927 – kardynał. Po 1939 przebywał w Rzymie, w 1944 został 
internowany przez Niemców. Po wojnie organizował polską administrację kościelną na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych. Prymas, zapewne obawiając się politycznego uwikłania idei ślubowań, 
początkowo odnosił się do niej z rezerwą, jednak po wizycie W. Pieńkowskiego, Cz. Polkowskiego 
i W. Dłużewskiego w Poznaniu i zapoznaniu się z listem ks. bpa Szlagowskiego, udzielił inicjatywie 
błogosławieństwa. Krupski, dz. cyt., ss. 94–95. 
19 Ks. Edward Detkens (1888–1942), najbliższy współpracownik ks. Szwejnica. Od 1934 rektor Koś-
cioła Akademickiego św. Anny w Warszawie, zamęczony w niemieckim obozie koncentracyjnym 
w Dachau. Beatyfi kowany 13.06.1999. Zob.: Dariusz. Kaczmarzyk, Wielkie serce. Ks. Edward Detkens. 
Jego życie i droga męczeńska (Warszawa: IW PAX, 1985); Stanisława Tesche-Trylińska, „Ks. Edward 
Detkens (1885–1942)” [w:] Chrześcijanie (Warszawa) t. VIII (1982): ss. 55–78.
20 Siedzibą Komitetu były pomieszczenia redakcji „Młodzieży Katolickiej” i siedziba KMN przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 1 m. 5 i 6, udostępnione studentom przez proboszczów kościoła św. 
Krzyża w Warszawie, ks. Jana Lorka i jego następcę ks. Jana Rzymełkę. 
21 Przygotowaniami do pielgrzymki ogólnopolskiej zajął się w 1934 powołany przez ks. Szwejnica 
pielgrzymkowy komitet organizacyjny, równolegle działała grupa inicjatywna z T. Fabianim na czele 
(zob. przypis 17). 6.05.1934 odbyła się pielgrzymka przy udziale ponad tysiąca młodzieży akade-
mickiej z kilku ośrodków krajowych, z udziałem bpa Szlagowskiego, ks. Szwejnica i ks. Detkensa. 
Podczas uroczystej akademii grupa inicjatywna ujawniła się jako Tymczasowy Komitet Ślubowań 
Akademickich. Podczas podróży powrotnej miały miejsce incydenty „wiecowe” (polityczne okrzy-
ki) na dworcu w Częstochowie, co skłoniło rektorat kościoła św. Anny do odsunięcia grupy Fabianie-
go od spraw związanych z organizacją pielgrzymki ogólnopolskiej, planowanej na 1935. Ze względu 
na śmierć ks. Szwejnica (30.07.1934.), zamieszanie związane z reformą Jędrzejewicza (organizacje 
akademickie musiały się legalizować odrębnie na poszczególnych uczelniach) oraz wzburzenie, jakie 
wśród zainteresowanej pielgrzymką młodzieży narodowej wywołała delegalizacja ONR i aresztowa-
nia jego działaczy (nie objęły one wprawdzie przywódców katolickich organizacji akademickich, ale 
np. Stanisława Tesche i Zofi a Plisowska z „Iuventus Christiana” ukrywały Aleksandra Heinricha), 
władze kościelne uznały, że ślubowanie należy odłożyć, a poprzedzić je powinno solidne przygoto-
wania duchowe i organizacyjne. Ks. E. Detkens poprowadził 12.05.1935 na Jasną Górę tysiącosobo-
wą pielgrzymkę studentów warszawskich. Zob.: Gajewski, dz. cyt., s. 75; por.: Dariusz Kaczmarzyk, 
„Geneza i następstwa Akademickich Ślubowań Jasnogórskich”, Studia Claromontana, t. 8 (1987): 
ss. 58–68 [dalej cyt. „Geneza i następstwa”].
22 Do idei pielgrzymki ogólnopolskiej powrócił ks. Detkens w grudniu 1935, powołując Warszawski 
Komitet Akademickiej Pielgrzymki Jasnogórskiej. Przewodniczącym Komitetu został W. Pieńkowski 
(KMN), nienależący do żadnego ugrupowania politycznego (zależało na tym ks. Detkensowi). Kan-
dydat studentów na to stanowisko, Cz. Polkowski (ICh, należący do „grupy inicjatywnej”, związany 
z ONR-ABC), objął funkcję I wiceprzewodniczącego. Drugim wiceprzewodniczącym został Jan 
Szczęsny (ICh), III wiceprzewodniczącym – Wojciech Dłużewski (KMN), sekretarzem generalnym 
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Jan Werner (KMN); skarbnikami Tadeusz Zgliński (SMA) i Czesław Cempel (KMN), a rzecznikiem 
prasowym Stanisława Tesche (ICh). Komitet przejął większość funkcji istniejącego przy Duszpa-
sterstwie Akademickim Porozumienia Prezesów, koordynującego działalność katolickich organizacji 
studenckich. Od tej pory najważniejsze zadania im stawiane wiązały się z przygotowaniami do piel-
grzymki. Krupski, dz. cyt., s. 92.
23 W zebraniu wzięli udział ks. abp Edward Ropp, księża biskupi Gawlina i Szlagowski, rektor PW 
prof. Edward Warchałowski, ks. rektor E. Detkens, kadra profesorska uczelni warszawskich, liczne 
poczty sztandarowe organizacji akademickich i studenci. „Przed ślubowaniem jasnogórskim”, Mło-
dzież Katolicka, nr 2 (1936): s. 28.
24 W lutym 1936 odbył się także pierwszy zjazd delegatów środowisk akademickich z całej Polski, po-
święcony koordynacji pielgrzymki. Na początku maja, na wniosek środowiska poznańskiego, war-
szawski Komitet uznano za Centralny Komitet Akademickiej Pielgrzymki Jasnogórskiej. Krupski, 
dz. cyt., s. 92.
25 Brakujący fragment odezwy: „Dziś, w dobie upadku moralnego jednostek, rodzin, narodów, dziś, 
gdy szatan poprzez bezbożników, wolnomyślicieli, komunizm, bolszewizm, neopogaństwo pragnie 
panować nad światem, gdy zorganizowana akcja masońska coraz silniej uderza w Ojczyznę naszą, 
młodzież polska idzie do stóp Matki Bożej, by z Jej pomocą zjednoczyć Naród i zwyciężyć zło. 
W poczuciu łączności duchowej z przeszłymi pokoleniami, nawiązując do lwowskich ślubów króla 
Jana Kazimierza z 1656, świadoma odpowiedzialności za teraźniejsze i przyszłe losy Narodu i Pań-
stwa, młodzież akademicka pragnie budować Polskę w oparciu o najświętsze ideały religijne i narodo-
we. Idzie do Częstochowy pomna, że Bogurodzica zawsze wspierała Polskę, wiodąc hufce rycerstwa 
w zwycięski bój na polach Grunwaldu, Chocimia, Wiednia i Radzymina, że o Jasną Górę rozbiła 
się nawała szwedzka, a za przyczyną Najświętszej Panny powstał cały Naród i zrzucił jarzmo na-
jeźdźcy. Dziś znowu z Jasnej Góry spłynie na kraj łaska odrodzenia i powstanie Naród zjednoczony 
politycznie, wyrwany z apatii i bezwładu, pełen wiary, że wspólnym wysiłkiem dźwignie się Polska 
z ruiny gospodarczej”. „Odezwa akademików do narodu polskiego z okazji Ślubowania Jasnogór-
skiego w dniu 24 maja 1936 r.” [w:] Ślubujemy: Echa pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę 24 maja 
1936 (Toruń: Instytut Wydawnictw Różańcowych, 1936): ss. 7–8.
26 Uzupełnił M.G. za: tamże, s. 8.
27 Z Warszawy przybyło ponad 10 tys. studentów i seniorów, z Poznania – 2534., z Krakowa – 2,3 
tys., ze Lwowa – 2,1 tys., z Wilna i Lublina po około 800, z Cieszyna – 30, z Gdańska – 64 studentów 
i 16 seniorów. Krupski, dz. cyt., s. 95. Polonia podała, że w uroczystościach wzięła udział liczna 
grupa polskich pielgrzymów z niemieckiej części Górnego Śląska (m.in. z Zabrza, Gliwic i Raci-
borza) – około 2 tys. osób. „Budujemy katolickie państwo narodu polskiego”, Polonia (Katowice), 
26.05.1926. 
28 Gen. bryg. Janusz Gąsiorowski (1889–1946), dowódca 7 Dywizji Piechoty, życzliwie potraktował 
prośbę działaczy akademickich, zgodził się na udostępnienie kuchni (wyżywienie 10 tys. osób), 
udział kompanii honorowej oraz pomoc w zorganizowaniu służby łączności (oddelegowano kom-
panię telegrafi czną). Wizytę u generała poprzedziło spotkanie delegacji Komitetu z bp. Józefem 
Gawliną, który zapewnił o poparciu kół wojskowych dla idei pielgrzymki i ślubowań. Zob.: „Opis 
Uroczystości Ślubowania Jasnogórskiego” [w:] Ślubujemy, s. 23; Krupski, dz. cyt., s. 95.
29 Ks. bp Józef Feliks Gawlina (1892–1964), organizator i dyrektor (1927–29) Katolickiej Agencji 
Prasowej, od 1933 r. biskup polowy Wojska Polskiego. Protektor uchodźstwa polskiego, organizator 
wydawnictw emigracyjnych, Centralnego Ośrodka Emigracji Polskiej i Polskiego Instytutu Histo-
rycznego, współtwórca polskich misji katolickich w świecie. Wspierał podtrzymywanie tradycji piel-
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grzymek akademickich na emigracji. Zob.: Walsingham – 1950: spełniamy Śluby Jasnogórskie (Londyn: 
Londyński Komitet Pielgrzymek Maryjnych, 1950): ss. 5–7.
30 Według różnych szacunków w pielgrzymce udział wzięło 15–20 tys. studentów, co stanowiło 
31–42 proc. wszystkich studiujących w Polsce i do 54 proc. studentów katolików. Krupski, dz. cyt., 
s. 95; Gajewski, dz. cyt., s. 77.
31 Pełna treść wystąpienia: Biskup Antoni Szlagowski, „Mowa do młodzieży akademickiej powiedziana 
przed Aktem Ślubowania w Częstochowie dnia 24.05.1936”, Młodzież Katolicka, nr 6 (1936): ss. 8–9; 
„Mowa Ks. Biskupa Szlagowskiego przed ślubowaniem Jasnogórskiem”, Głos Narodu, 27.05.1936.
32 Komitet zaproponował episkopatowi, że we współpracy z duszpasterstwem akademickim i profe-
sorami uznającymi zasady etyki chrześcijańskiej będzie koordynował prace organizacji katolickich, 
zmierzające do realizacji ślubowań, m.in. przez oddziaływanie na inne organizacje (ideowe, samopo-
mocowe, naukowe), urządzanie wieczorów dyskusyjnych i publicznych odczytów, „celem wspólnej 
pracy nad wprowadzeniem Ducha Chrystusowego do Wszechnic Polskich”. Memoriał w tej sprawie 
wraz z projektem statutu Centralnego Komitetu Akademickich Ślubowań Jasnogórskich złożono 
episkopatowi podczas obrad I Plenarnego Synodu Biskupów w Częstochowie (27–28.08.1936). Za 
działalność komitetu miałby odpowiadać duszpasterz akademicki w Warszawie, członek prezydium, 
z urzędu będący asystentem kościelnym. Do prezydium zamierzano włączyć także delegata Brat-
nich Pomocy. Projekt statutu zawierał wiele niejasności, a jego zatwierdzenie oznaczałoby w prakty-
ce utworzenie studenckiej kolumny Akcji Katolickiej. Komitet nie uzyskał ofi cjalnie aprobaty koś-
cielnej, jednak funkcjonował na zasadzie luźnego porozumienia, znajdując oparcie w warszawskim 
Duszpasterstwie Akademickim. Ks. Detkens uznał prezesa komitetu za przewodniczącego Porozu-
mienia Prezesów. Gajewski, dz. cyt., ss. 77–78.
33 Autorstwo tekstu ślubowania przypisuje się biskupowi Szlagowskiemu (np. Szumowski, dz. cyt., 
s. 88), jednak wydaje się, że bliższy prawdy jest J. Krupski, zdaniem którego prace redakcyjne zapo-
czątkował ks. Szwejnic, kontynuowały je komitety środowiskowe, a dopiero wersję ostateczną roty 
ustalił bp Szlagowski (dz. cyt. s. 92). Według Młodzieży Katolickiej (nr 4, 1936, s. 30) tekst wybrano 
spośród 11 nadesłanych projektów podczas zjazdu delegatów komitetów pielgrzymkowych, które-
mu przewodniczył bp Szlagowski 29.03.1936. Zob. przypis nr 1.
34 Stanisław Gałęzowski (1903–1945), architekt, absolwent Politechniki Warszawskiej (1935), a na-
stępnie asystent przy katedrze rysunku odręcznego. W czasie wojny był nauczycielem meblarstwa 
w Miejskiej Szkole Budowlanej i prowadził tajne kursy rysunku. Jako podporucznik AK wziął udział 
w Powstaniu Warszawskim. W rzeczywistości zmarł w niewoli w Sandbosten pod Bremą w pierw-
szych dniach maja 1945. Zob.: Zofi a Chojnacka, „Gałęzowski Stanisław” [w:] PSB, t. VII, s. 255.
35 W 1937 w pielgrzymce uczestniczyło 6–7 tys., w następnych latach około 3–4 tys. akademików. 
Bolączką autora, który stał wówczas na czele Centralnego Komitetu Akademickich Pielgrzymek, 
były towarzyszące pielgrzymkom incydenty o charakterze politycznym, nagłaśniane przez prasę 
lewicową i prorządową. Podczas pielgrzymki w 1937, w związku ze wzrostem nastrojów antyrzą-
dowych, wynikających z zawieszenia działalności „Bratnich Pomocy” oraz zaognieniem podziałów 
frakcyjnych wśród młodzieży narodowej, episkopat nie wyraził zgody na zorganizowanie akademii, 
na której wystąpić mieli przedstawiciele młodzieży. Młodzież Wszechpolska zwołała poza obrębem 
Jasnej Góry wiec, podczas którego doszło do awantur między kolporterami prasy ONR-ABC i ata-
kującymi ich miejscowymi członkami SN. Podczas pielgrzymki w 1938 u stóp Jasnej Góry doszło 
z kolei do bijatyki bojówkarzy Młodzieży Wszechpolskiej i ONR-Falanga, którzy byli – zdaniem 
organizatorów – elementem „pozaakademickim i pozapielgrzymkowym”. Młodzież studencka nie 
dała się sprowokować, a podczas działań służby porządkowej śpiewała chóralnie: „Zasłużyliśmy, to 
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prawda, przez złości, by nas Bóg karał rózgą surowości”. W następnym roku, 21.05.1939, pielgrzym-
kę przebiegającą pod hasłem „Naród nasz ku jedności i zgodzie nakłoń o Panie” (z Modlitwy o pano-
wanie Chrystusa nad Polską) cechowała karność i spokój. Zob.: Krupski, dz. cyt., ss. 106–107.
36 Wydarzenie to miało miejsce 18 kwietnia, dwa dni po wyjeździe grupy akademików, którzy mu-
sieli wracać specjalnym pociągiem wraz z innymi polskimi pielgrzymami. S. Gniazdowski pozostał 
w oczekiwaniu na audiencję publiczną (w ambasadzie polskiej wystawiono mu w tym celu indywi-
dualny paszport), a wręczając Piusowi XI w imieniu młodzieży akademickiej kopię ryngrafu wraz 
z treścią ślubowania i dedykacją powiedział: „Homagium Iuventutis Academicae totius Poloniae”. 
Stefan Gniazdowski, „Ryngraf Ślubowań Akademickich u Piusa XI”, Jasna Góra (Częstochowa) nr 5 
(1986): s. 42. Treść dedykacji zob.: „Z życia organizacyj”, Młodzież Katolicka, nr 5 (1938): s. 32. Papie-
skie podziękowanie, przesłane na ręce S. Gniazdowskiego przez nuncjusza apostolskiego abp Filipa 
Cortesiego: „Błogosławieństwo Ojca Świętego dla Polskiej Młodzieży Akademickiej”, Młodzież Ka-
tolicka, nr 6 (1938): ss. 2–3. Według ks. D. Wojciechowskiego do audiencji pozostali też w Rzymie rek-
tor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Włodzimierz Antoniewicz i ks. prałat Tadeusz Jachimowski. 
Daniel Wojciechowski, „Ks. Tadeusz Jachimowski. Duszpasterz wojska i studentów”, Włoszczowskie 
Zeszyty Historyczne (Włoszczowa) t. 13 (2002): ss. 225–226.
37 Czesław Polkowski, inż. architekt, senior „Iuventus Christiana” został aresztowany 30.03.1940, wy-
wieziony do Sachsenchausen 2.05.1940 i tam stracony 9.11.1940; Kaczmarzyk, Wielkie serce, s. 192.
38 S. Gniazdowski prowadził konspiracyjną, czteroosobową pielgrzymkę z Warszawy już w 1940. 
Grupa ta spotkała się 26 maja na Jasnej Górze z trzema akademikami z Krakowa (m.in. z Tadeuszem 
Ulewiczem), dwoma z Poznania i jedną z Lublina. W Archiwum Jasnej Góry zachowały się karty 
pamiątkowe z sentencjami odnowienia ślubów oraz podpisami uczestników pielgrzymek. W doku-
mencie z 1940 zapisano: „W czwartą rocznicę pierwszych Uroczystych Ślubowań Akademickich R.P. 
1940 dnia 26 maja. W chwili gdy ważą się losy Francji na krwawych polach nad Sommą, w dziejowym 
momencie zmagań z królestwem Antychrysta, w dziewiątym miesiącu Martyrologii rozdartego 
i zmiażdżonego Polskiego Narodu, łzami jeno i krwią serdeczną ocieka nasza Ziemia, wśród okrzy-
ków rozpaczy i westchnień ufnej wiary – My, Akademicy Polscy stajemy dziś u stóp swej Królowej 
Jasnogórskiej i ponawiamy uczynione Śluby nasze, w obliczu Boga Najwyższego, w obliczu nieba 
i ziemi”. Inskrypcje z lat 1940–1944 (odpowiednio: 12, 11, 19, 33 i 22 podpisy) opublikował Dariusz 
Kaczmarzyk, „Geneza i następstwa”, ss. 70–71; por.: Tadeusz Ulewicz, „W sprawie tajnych pielgrzy-
mek jasnogórskich młodzieży akademickiej w latach 1940–1944”, Studia Claromontana, t. 5 (1984): 
s. 258; por. J. Zbudniewek, Jasna Góra w latach okupacji hitlerowskiej ([Częstochowa]: Wydawnictwo 
OO. Paulinów, 1991): s. 183. 
39 Ks. prałat płk dr Tadeusz Jachimowski (1892–1944), pseud. „Budwicz”, kanclerz Polowej Kurii Bi-
skupiej (1919–1933), od maja 1935 r. wicerektor kościoła św. Anny. Od 5.10.1939 do kwietnia 1940 
więziony na Pawiaku. Doradca konspiracyjnych akademickich organizacji katolickich, od 1943 rek-
tor kościoła św. Anny, szef Służby Duszpasterskiej KG AK i Naczelny Kapelan AK, przewodniczą-
cy Komisji Duchowieństwa w Departamencie Wyznań Religijnych Delegatury Rządu RP na Kraj, 
wykładowca w tajnym Seminarium Duchownym, członek Rady Jedności Narodowej (1944). Zginął 
podczas Powstania Warszawskiego, najprawdopodobniej rozstrzelany 7 sierpnia. Franciszek Stop-
niak, „Jachimowski Tadeusz Julian”, [w:] Słownik biografi czny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. 1 
(Warszawa 1991): s. 181; Andrzej K. Kunert, Słownik biografi czny konspiracji warszawskiej 1939–1944, 
t. 1 (Warszawa: IW PAX, 1987): ss. 86–87; Daniel Wojciechowski, dz. cyt., ss. 211–240.
40 Tadeusz Wojno (1884–1971), absolwent uniwersytetu w Zurychu, profesor mineralogii i petrografi i 
w Heidelbergu, a następnie w Warszawie. Podczas wojny prowadził tajne wykłady dla studentów 
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Politechniki. Przebywał często w klasztorze jasnogórskim, gdzie zamieszkał po upadku Powstania 
Warszawskiego (poległ w nim jego drugi syn; pierwszy – w obronie Warszawy we wrześniu 1939) 
i organizował tajną uczelnię. Po wojnie dziekan Wydziału Chemii na PW, organizator i pierwszy 
dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Zob. Tadeusz Penkala, „Profesor Tadeusz 
Wojno”, Chrześcijanie (Warszawa) t. VII (1982): ss. 129–154.
41 Józef Rafacz (1890–1944), historyk prawa polskiego, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pro-
fesor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach trzydziestych członek władz Wydziału Prawa, wielolet-
ni kurator Studenckiego Koła Prawników UW. Współorganizator Wydziału Prawa tajnego Uniwer-
sytetu Ziem Zachodnich (wraz z Ludwikiem Jaxa Bykowskim i Romanem Rybarskim), jego dziekan 
(1941–1944) i współinicjator przyłączenia Wydziału do UW (jesień 1943). 3.08.1944 został wypro-
wadzony przez Niemców z domu przy Nowym Zjeździe i rozstrzelany. Stanisław Konarski, „Rafacz 
Józef” [w: ] PSB, t. XXX, ss. 424–426.
42 Jan Paweł II, Przemówienie pożegnalne na Jasnej Górze, 6 czerwca 1979, cyt. wg: http://www.mateusz.
pl/jp99/pp/1979/pp19790606h.htm
43 O. Polikarp (Stefan) Sawicki (1909–1949), paulin, w nowicjacie od 1929, święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1934. Studiował prawo kanoniczne w Rzymie, a po powrocie do kraju był prefektem 
w Instytucie Filozofi czno-Teologicznym na Jasnej Górze i w Krakowie, a ponadto bibliotekarzem 
i archiwistą. Podczas II wojny światowej w AK (ps. Mieczysław Cielibała), współpracował z redakcją 
pisma „Alarm”, pośredniczył w kontaktach między konspiracją częstochowską i warszawską. W spra-
wie tajnych pielgrzymek spotykał się w Warszawie z prof. T. Wojno, S. Gniazdowskim i D. Kaczma-
rzykiem. Ferdynand Pasternak, „O. Polikarp Sawicki”, Prawo Kanoniczne, nr 3–4 (1971): ss. 305–306; 
J. Zbudniewek, dz. cyt., s. 41, 180.
44 Akademickie pielgrzymki kontynuowano do 1949. Ustały one na kilkanaście lat po aresztowaniach 
członków katolickich organizacji akademickich i duszpasterzy, m.in. ks. prałata Władysława Padacza, 
rektora kościoła św. Anny w Warszawie. 
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      „Odnalezione” zgrupowanie

Rafał Sierchuła 
 „Odnalezione” zgrupowanie.
 Udział Pułku NSZ im. Generała Sikorskiego w Powstaniu Warszawskim 

Po 63 latach prezentujemy kilkadziesiąt niepublikowanych dotychczas zdjęć 
z Powstania Warszawskiego. Zaprezentowane fotografi e przedstawiają epizody 
z walk żołnierzy Pułku NSZ im. Generała Władysława Sikorskiego. Historia tego 
zgrupowania przez dziesiątki lat była jedną z „białych plam” w historiografi i bi-
twy warszawskiej 1944 r. Powód był oczywisty: pułk ten należał do Narodowych 
Sił Zbrojnych, uznanych przez komunistów za nieprzejednaną formację „żołnierzy 
wyklętych”. Dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych ujawnili się jej żołnierze, 
którzy działają obecnie w Środowisku Związku Żołnierzy NSZ „Sikora”. Dzięki 
jednemu z nich, ppłk. Janowi Podhorskiemu „Zygzak”, przedstawiamy ten unikalny 
zbiór ikonografi czny.1 

  Początki 

Pułk im. generała Władysława Sikorskiego NSZ, lub, jak nazywali go żoł-
nierze, „Pułk Sikory”, w zamierzeniach dowództwa NSZ miał być częścią jednej 
z dwóch dywizji NSZ znajdujących się w fazie organizacyjnej w przededniu wybu-
chu Powstania Warszawskiego. Formacja była tworzona od trzeciej dekady czerwca 
1944 r. przez Komendę Okręgu I NSZ-AK (Warszawa-Miasto). W rozkazach ko-
mendanta Okręgu płk. Spirydiona Koiszewskiego „Topór”2 z lipca 1944 r. została 
ustalona obsada personalna pułku, poszczególnych batalionów i służb. Już w trak-
cie powstania planował on utworzenie z walczących oddziałów NSZ-AK i NSZ-ZJ 
– Warszawskiego Korpusu NSZ, składającego się z 2 dywizji (jednej złożonej z żoł-
nierzy NSZ-AK, drugiej z NSZ-ZJ). W ramach 1 Dywizji (NSZ-AK) miały funkcjo-
nować: pułk im. gen. Władysława Sikorskiego, pułk im. Jana Henryka Dąbrowskiego 
i pułk „C”. W skład 2 Dywizji (NSZ-ZJ) miały wejść: pułk im. „Czwartaków” oraz 
pułk im. Romualda Traugutta.3 

 „Sikora” w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego

Dla przeważającej części ofi cerów i żołnierzy NSZ godzina „W” była za-
skoczeniem. Miejscem zbiórki i zarazem punktem kontaktowym dla rozrzuconych 
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po całym mieście żołnierzy stał się „Dom Technika” na ul. Czackiego 3/5. W dniu 
1 sierpnia stan uzbrojenia jednostki był mizerny i liczył: 42 pistolety, 23 karabiny, 
27 granatów4 zaś sama struktura formacji była szkieletowa i liczyła w przybliżeniu 
ok. 300 żołnierzy.5 

W pierwszej dekadzie sierpnia dowództwo pułku przedstawiało się nastę-
pująco:

Dowódca: Lucjan Trzebiński „Dowoyna”, „Jan Powała”6

Zastępca: mjr Władysław Olszewski „Popowski”
Adiutant pułku: por. Witold Kwaśniewski „Czacki” (por. Bogdan Kędzier-

ski „Bogdan Wrzos”)7

Ofi cer operacyjny: kpt. Stanisław Smoleński „Augustyn Michalak”
Szef kancelarii: sierż. Antoni Rusin „Bogusław”8

Naczelny lekarz: dr kpt. „Senior” Wacław Sitkowski
Przełożona sanitariuszek: Maria Czarnecka „Biała Baśka”
Dowódca batalionu szkieletowego: rtm. „Paweł Boruta” (NN)
Szef batalionu: ppor. NSZ Józef Ławniczak „Jurek”9

Dowódca II kompani: por. NSZ Roman Brzeziński „Brzoza”10

Dowódca sekcji miotaczy płomieni: pchor. Henryk Dutkowski „Kosowski”. 

   Kalendarium walk

1 sierpnia 1944 r.: koncentracja nieuzbrojonych ochotników NSZ na ul. 
Czackiego, miejsce postoju ul. Czackiego 3/5. 

2 sierpnia 1944 r.: udział kilkunastu żołnierzy (kilka grup 3–4 osobowych) 
w ataku na Pocztę Główną, w wyniku którego udało się zdobyć broń i umundurowa-
nie dla oddziału. W tym okresie dowództwo, z powodu braku ofi cerów, spoczywało 
w rękach grupy podchorążych.

3 sierpnia 1944 r.: dowództwo oddziału obejmują ofi cerowie. Pułk zajmuje 
rejon pomiędzy ulicami: Mazowiecką (strona parzysta), Traugutta (strona parzysta), 
Nowy Świat, Świętokrzyską, i Czackiego. Obsadzane zostają punkty obserwacyjne 
i miejsca oporu. Nawiązano również kontakty z sąsiadującymi oddziałami: „Har-
nasia” i „Lewara”. 

4 sierpnia 1944 r.: oddział „Sikory” pod dowództwem kpt. Władysława Rut-
kowskiego „Włodzimierz Jan”11 prowadzi natarcie na niemiecki oddział penetrujący 
przedpole miedzy ul. Czackiego a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Główną 
Komenda Policji. Straty niemieckie: 3 zabitych i 2 rannych.

5 sierpnia 1944 r.: udział żołnierzy „Sikory” w odparciu ataku Niemców od 
strony Nowego Światu (Osłoną dla niemieckiego czołgu była ludność cywilna).12 
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W tym samym dniu kpt. Kazimierz Wojtczak „Mandaryn Lipski” nakazuje atak na 
Komendę Policji przez dziedziniec wyłomem od ul. Świetokrzyskiej. „Z wielkiego 
zapału wyskoczyło aż siedmiu. Pierwszy podchorąży „Olszewski” [„Olszewski Zbi-
gniew” – Zbigniew Wincentowicz] … Naraz ze strzelnicy w ścianie Komendy, ukry-
tej pod gęstym winem zagrał cekaem i chłopcy dostali boczna serie ognia. Czterech 
padło na ziemie od razu. Dwóch zdążyło uskoczyć za niewielki kasztan... Siódmy... 
Padł raniony.... Długie serie wystrzałów następowały jedna po drugiej... na ciała leżą-
cych bez osłony, wstrząsane uderzeniami pocisków...”.13 Straty wynosiły 8 ludzi.14 

6–10 sierpnia 1944 r.: Przybywa dowódca pułku ppłk Lucjan Trzebiński 
„Dowoyno”, oddział prowadzi patrole i wypady zewnętrzne. Utworzone zostają 
wydzielone drużyny szturmowe i sekcja miotaczy ognia – pod bezpośrednim do-
wództwem ppłk. „Dowoyno”. Dowódcą drużyny szturmowej zostaje plut. pchor. 
„Zygzak Jan” (Jan Podhorski), sekcji miotaczy ognia kpr. pchor. „Kosowski” Hen-
ryk Dutkowski.

Do końca drugiej dekady sierpnia oddział obsadza prawą stronę ul. Święto-
krzyskiej (od Nowego Światu) ze wzmocnionym posterunkiem w narożnikowym 
domu przy ul. Czackiego. 17 sierpnia podczas patrolu poległ (NN) „Śmiały Feliks”.

18–19 sierpnia 1944 r.: oddział „Sikory” pod dowództwem kpt. „Mandary-
na Lipskiego” buduje barykadę i bunkry na ul. Królewskiej.15 

20 sierpnia 1944 r.: Drużyna pod dowództwem por. „Brzozy Marka” (Ro-
man Brzeziński)16 bierze udział w zdobywaniu PAST-y na ul. Zielnej. 

23 sierpnia 1944 r.: na rozkaz ppłk. „Radwana” oddziały pułku im. Sikor-
skiego, oddziały „Lewara” i „Harnasia” rozpoczęły szturm pod dowództwem mjra 
„Woli” (Bernard Romanowski) na ośrodki niemieckiego oporu w gmachu M.S.W, 
Głównej Komendy Policji Państwowej, przy Nowym Świecie, przy Krakowskim 
Przedmieściu 1, oraz domu parafi alnym mieszącym się na rogu ul. Traugutta i Kra-
kowskiego Przedmieścia. W walkach o Komendę Policji i Kościół św. Krzyża, cały 
odcinek od strony ul. Świetokrzyskiej brał udział pluton szturmowy pułku, sekcja 
miotaczy ognia oraz dwa plutony sanitarne.17 „Po bramach słyszymy od naocznych 
świadków – informował lakonicznie 23 sierpnia 1944 r. dziennik NSZ Szaniec – cie-
kawe szczegóły akcji bohaterskich oddziałów por. Szarego, por. Mścisława, oddziału 
Grażyny por. Harnasia, Pułku NSZ im. Sikorskiego i innych.” 

  Pluton szturmowy pułku „Sikorskiego”

Wobec pogarszającej się sytuacji powstańców na początku września 1944 r. 
dowódca pułku wydaje drużynie plut. pchor. „Zygzaka” rozkaz przebicia się poza 
Warszawę. Pułk został rozwiązany. Jednocześnie żołnierze z poznańskiego Okręgu 
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NSZ otrzymali rozkaz powrotu na teren Wielkopolski. Władysław Rutkowski, Józef 
Ławniczak i Antoni Rusin opuścili Warszawę wraz z ludnością cywilną. Inaczej po-
toczyły się losy Romana Brzezinskiego. „W czasie walk dostałem się do niewoli – re-
lacjonował w listopadzie 1944 r. komendantowi Obwodu AK w Koninie – w mundu-
rze policjanta – jako zwykły żołnierz (zdjąłem przedtem oznaki ofi cerskie)”.

Tymczasem oddział Jana Podhorskiego, wykonując rozkaz dowódcy, prze-
szedł do Rejonu Warszawa-Południe. W trakcie przemarszu dołączył do oddziału, 
wraz z dwoma innymi żołnierzami, ppor. Henryk Czapczyk „Mirski”, poznaniak, 
który w czasie wojny przebywał w Zgrupowaniu „Nurta” AK na Kielecczyźnie, a do 
Warszawy przybył w lipcu 1944 r. Jako najstarszy stopniem przejął dowództwo nad 
oddziałem. 

Wobec niemożliwości przebicia się oddziału przez linie nieprzyjaciela, od-
dział „Sikory”, podporządkował się dowódcy odcinka mjr. Stefanowi Jastrzębskiemu 
„Miłosz”. Ten przydzielił grupę do kompanii por. Józefa Romana „Ziuk”. Pluton 
brał udział w służbie wartowniczo-policyjnej, wykorzystany był jako oddział wspar-
cia, m.in. do kontrataków czasie walk na ul. Frascati i ul. Wiejskiej przed Sejmem. 
Gdzie w czasie walk w ciągu dwóch dni Niemcy stracili 28 zabitych i rannych.

Po kapitulacji powstania cały oddział (liczący wówczas już tylko zdolnych do 
walki 22 żołnierzy, łączniczki i sanitariuszki) zgłosił się na ochotnika do służby w kom-
panii „A” batalionu osłonowo-ewakuacyjnego por. Edwarda Ładkowskiego „Kulawy”, 
w którym pełnił służbę patrolową, wartowniczą i ewakuacyjną do 9 października. 
Wszyscy osadzeni zostali w Stalagu IVB Mühlberg w Zeithain. Z całej grupy NSZ po 
wojnie do okupowanej przez komunistów Polski powrócił tylko jeden podchorąży. 

Przypisy:
1 Autorami fotografi i byli: Jerzy Kokczyński „Boczkowski” i Henryk Świercz „Świerszcz”, żołnie-
rze pułku NSZ im. gen. Sikorskiego.
2 SPIRYDION KOISZEWSKI „Topór” (1886–1978), płk, komendant Okręgu Nr I Warszawa NSZ-
AK. Podczas powstania zwierzchnik wszystkich oddziałów NSZ.
3 Sebastian Bojemski, Poszli w skier powodzi... Narodowe Siły Zbrojne w Powstaniu Warszawskim (War-
szawa – Charlottesville: Biblioteka Glaukopisu, 2002): ss. 153–168. 
4 Tamże, s. 158. W piśmie z 16.08.1944 r. płk. dypl. Mariana Czerwińskiego „Pawła Szreniawy” do 
płk. Spyrydiona Koiszewskiego „Topora”, podawany jest jeszcze mniejszy stan uzbrojenia „Pułk 
XXX-S [Sikorskiego] będący w akcji na stanowisku bojowym posiada: 6 kb. 1 p.m. i 9 pistoletów 
ręcznych” – dokument ze zbiorów Jana Podhorskiego. 
5 Na podstawie liczby legitymacji wydanych w sierpniu 1944 r. (w zbiorach Jana Podhorskiego za-
chowały się jedne z pierwszych – nr 110 284 i ostatnich legitymacji 110 584) można szacować liczeb-
ność oddziału na 300 osób. 
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6 LUCJAN TRZEBIŃSKI (?–1945), przedwojenny mjr sł. stałej, dowódca baonu 21 baonu KOP 
„Niemenczyn”, ppłk NSZ, dowódca pułku NSZ im. gen. Sikorskiego. 
7 W wykazie „Grupy Rezerwy Ofi cerskiej” z dnia 25.08.1944 r. (WIH III/42/4 K. 1) — „Wrzos Bog-
dan” fi guruje jako adiutant pułku. Być może nie pełnił swoich obowiązku z powodu ran otrzyma-
nych 5.08.1944 r. 
8 ANTONI RUSIN (ur. 1915), sierż. NSZ, kurier Okręgu X Poznań NSZ. 
9 JÓZEF ŁAWNICZAK (1911–1997), ppor. NSZ, szef działu legalizacji Podokręgu kaliskiego 
NSZ.
10 ROMAN WOJCIECH BRZEZIŃSKI (1912–1970), por. NSZ, komendant NSZ na powiat koniń-
ski.
11 WŁADYSŁAW RUTKOWSKI (1897–1973), kpt., komendant Okręgu X NSZ, szef adiutantury 
Inspektoratu Ziem Zachodnich NSZ. 
12 Za udział w tych walkach pięciu żołnierzy zostało przedstawionych do odznaczenia Krzyżem Wa-
lecznych: plut. pchor. „Jerzy” (NN), kpr. pchor. „Tolek” (NN), kpr. pchor. „Zygmunt” (NN), kpr. 
pchor. „Lech Lechowski” (Tadeusz Kisielewicz) i kpr. z cenz. „Zdzisław” (NN). 
13 Leszek Prorok, Kepi wojska francuskiego (Warszawa: PIW, 1980): ss. 87–88.
14 M.in. strz. „Jerzy” (Jerzy Aleksander Muszejczuk), strz. „Śpiący” (Marian Roch Fiołek), strz. „Ro-
bert Sławek” (Bronisław Aleksander Godlewski), strz. „Jagmin” (Tadeusz Zawadzki), strz. Stefan 
Jerzy Bonder, strz. „Sęp“ (NN), kpr. pchor. „Olszewski Zbigniew” (Zbigniew Wincentowicz). 
15 Otrzymuje wraz ze swoimi 25 żołnierzami pochwałę od Dowódcy płk. „Jana Dowoyny” „Rozka-
zem dziennym nr 17” z dnia 21.08.1944 r. – dokument udostępniony przez Sebastiana Bojemskie-
go. 
16 31.08.1944 r. por. „Brzoza” zostaje przedstawiony do odznaczenia Krzyżem Walecznych w związ-
ku z walkami na ul. Królewskiej. 
17 Kalendarium opracowano na podstawie: J. Podhorski, Powstanie Warszawskie 1944. Pułk Narodo-
wych Sił Zbrojnych imienia gen. Władysława Sikorskiego. Oddział szturmowy (Poznań: b.w., 1996): ma-
szynopis, fragmenty diariusza (31.07–15.08.1944) prowadzonego przez J. Podhorskiego; „Wykaz strat 
»Sikory« od 1.08 do 28.08 1944” (poległych, rannych i zaginionych) – ze zbiorów Jana Podhorskiego; 
„Wnioski na odznaczenia bojowe” z 1.09.1944 – ze zbiorów Jana Podhorskiego; Oddziały i żołnierze 
NSZ w Powstaniu Warszawskim (Warszawa: b.w., 1998): ss. 221–232. 
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Jeńcy niemieccy odgruzowują ruiny na ul. Moniuszki po eksplozji pocisku z niemieckiego działa 
kolejowego. W obstawie żołnierze NSZ z Pułku „Sikory”.

Posterunek obserwacyjny w kierunku na Komendę Policji zajętą jeszcze przez Niemców. Strz. N.N.
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Posterunek obserwacyjny: z prawej pchor. Jerzy Kokczyński („Boczkowski”) 
z lewej strz. „Durski”.

7 sierpnia 1944 r. Żołnierze Pułku „Sikora” zabezpieczają workami z piaskiem 
front Domu Technika na ul. Czackiego 3/5.
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16 sierpnia 1944 r. Ofi cerowie z kadry Pułku „Sikora” na podwórku Domu Technika. 
Od lewej: pchor. „Kossowski”, Henryk Dutkowski („Harry”), N.N., ppor. Rutkowski („Włodzimierz”), N.N., 
pchor. Stanisław Wład („Tarnowski”).

Widok od frontu Domu Technika na ul. Czackiego 3/5. 17 sierpnia 1944 r. 
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Pchor. Stanisław Wład („Tarnowski”) 
w zdobytych w czasie walk o Pocztę Główną 
butach wojskowych i z karabinem.

Posterunek obserwacyjny na ul. Czackiego 2/4.

Druga dekada września 1944 r. Grupa żołnierzy z plutonu „Sikora” w czasie przerwy w służbie na 
ul. Wiejskiej 11. 
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Na dziedzińcu MSW na ul. Nowy Świat 69 – grupa żołnierzy z plutonu szturmowego. W drugim 
rzędzie sanitariuszka Helena Władówna („Lusia”) i kpr. Waldemar Jakimowicz („Szczapa”) 
odznaczony Krzyżem Walecznych za podpalenie czołgu 5 sierpnia 1944 r. 

Powstańczy pogrzeb w kompanii „Ziuk” na jednym z podwórek na odcinku ul. Wiejskiej.
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Na pobojowisku w zdobytej Komendzie Policji – trójka 
z plutonu szturmowego Pułku „Sikora”. 
W środku pchor. Jerzy Kokczyński („Boczkowski”).

23 sierpnia 1944 r. – moment ataku na 
Komendę Policji i kościół Św. Krzyża 

– płonie południowa wieża.

Żołnierze plutonu „Sikora” w składzie batalionu „Miłosz” 
na osłoniętej placówce na przeciwko Sejmu.
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Pluton „Sikora” na ul. Wiejskiej 11 po odparciu niemieckiego ataku. 12 września 1944 r.

Na ul. Wiejskiej.
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5–6 października 1944 r. Po kapitulacji: grupa żołnierzy z plutonu „Sikory” w składzie kompanii 
„A” batalionu osłonowo-ewakuacyjnego przed obchodem patrolowym. 
Od prawej: pchor. Jan Podhorski („Zygzak”), pchor. N.N. („Bożym”), kpr. Waldemar Jachimowicz 
(„Szczapa”), N.N. Klęczą: ppor. Henryk Czapczyk („Mirski”) i N.N.

Grupa żołnierzy plutonu NSZ „Sikora” w komp. „A” bat. osłonowo-ewakuacyjnego AK 
(po kapitulacji Powstania) w czasie wolnym od patrolowania Śródmieścia. 
Stoją m.in. pierwszy od prawej pchor. „Boczkowski” (Jerzy Kokczyński), reszta „Mirski” (Henryk 
Czapczyk) d-ca plutonu, reszta N.N.
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Posterunek batalionu „Miłosz” po odparciu niemieckich ataków spod sejmu. 
Na fotografi i z-ca dowódcy plutonu NSZ „Sikora” pchor. Jan Podhorski („Zygzak”).

Grupa żołnierzy plutonu NSZ „Sikora” w komp. „A” bat. osłonowo-ewakuacyjnego AK w czasie 
wolnym od patrolowania Śródmieścia. Stoją m.in. od lewej pchor. „Zygzak” 
(Jan Podhorski) z-ca dowódcy plutonu, pchor. „Boczkowski” (Jerzy Kokczyński), 
czwarty od prawej ppor. „Mirski” (Henryk Czapczyk) d-ca plutonu, kpr. „Szczapa” (Waldemar 
Jachimowicz), N.N., pchor. „Lech Lechowski” (Tadeusz Kisielewicz).
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Żołnierze Batalionu „Miłosz”.

Żołnierze plutonu NSZ „Sikora” na odcinku „Wiejska” z dowódcą plutonu ppor. Mirskim” 
(Henryk Czapczyk). Dalsi N.N.
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Żołnierze komp. „Ziuk” na odprawie – podwórze pomiędzy ul. Wiejską a Al. Ujazdowskimi.

Zdjęcie zniszczeń wykonane w ramach „rejestracyjnej” działalności plutonu NSZ „Sikora” w komp. 
„A” bat. osłonowo-ewakuacyjnego (po kapitulacji). 5–6 października 1944 r.
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 W Narodowej Organizacji Wojskowej 
 na Ziemi Wyszkowskiej
 – wspomnienia Jana Garbarczyka (1939–1945)

Wspomnienia Jana Garbarczyka są unikalnym świadectwem. Spisane pod 
koniec lat 60. pozostały wolne od wpływów PRL-owskiej propagandy i ograniczeń 
cenzury, które chcąc, nie chcąc musieli zaakceptować autorzy, którzy nosili się z za-
miarem opublikowania swoich pamiętników. Garbarczyk nie liczył na taką możli-
wość. Zaprezentowana w pamiętnikach ocena powojennej rzeczywistości była nie 
do zaakceptowania dla władz komunistycznych, zaś ich publikacja, nawet fragmen-
taryczna, byłaby niemożliwa. Nie godząc się więc na kompromisy z „panami od 
propagandy” pisał swą relację do szufl ady.

Świadectwo Jana Garbarczyka, spisane dwadzieścia lat po wojnie, tchnie 
autentyzmem i znakomicie oddaje klimat okresu okupacji niemieckiej oraz prze-
łomowych wydarzeń historycznych, widzianych nie z perspektywy Warszawy, lecz 
prowincjonalnego, małego miasteczka i wsi. Autor był bezkompromisowym obser-
watorem i uczestnikiem zdarzeń – konsekwentnie nazywał wejście w 1944 r. Armii 
Sowieckiej na terytorium Polski drugą okupacją, używał poprawnych gramatycznie 
określeń: „sowiecki” i „Sowieci”, odrzucając narzucone przez cenzurę PRL nowo-
twory językowe jak: „radziecki” i „ludzie radzieccy”.

Pamiętniki Jana Garbarczyka stanowią nie tylko znakomite źródło infor-
macji o historii Wyszkowa i okolicy, ale przede wszystkim są unikalnym zapisem 
przeżyć człowieka, który nawet w totalitarnym systemie komunistycznym pozostał 
wierny swym przekonaniom. Dziś, dzięki uprzejmości i pomocy Panów Wiesława 
Studzińskiego oraz Janusza Cygańskiego, dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Ol-
sztynie, mamy przyjemność je Państwu zaprezentować.

Redakcja
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   O autorze

Jan Garbarczyk urodził się 14 maja 1909 r. 
w Olszance k. Wyszkowa n/Bugiem. Pochodził 
z wielodzietnej rodziny chłopskiej; miał czterech 
braci oraz trzy siostry. W 1933 r. ukończył Wy dział 
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując ty-
tuł magistra. Początkowo pracował w Zarządzie 
Miejskim Miasta Wyszkowa zaś od 1936 r. do wy-
buchu wojny w Wydziale Prawnym Zarządu Powia-
towego w Pułtusku. Równolegle z pracą zarobkową 
prowadził działalność społeczno-polityczną w Ak-
cji Katolickiej w Wyszkowie. Ponadto był kierowni-
kiem placówki Obozu Wielkiej Polski (do 1933 r.), 
kierownikiem Organizacji Młodzieży Pracującej, 
sekretarzem Katolickiego Stowarzyszenia Mężów 
oraz sekretarzem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 

Zarządu Miejskiego w Wyszkowie. Należał również do Ogniska Myśli Katolickiej. 
W okresie okupacji niemieckiej był pierwszym kierownikiem wyszkow-

skiego obwodu Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). W lutym 1942 r. został 
mianowany  p.o. starosty (planowanego) powiatu wyszkowskiego z ramienia Delega-
tury Rządu RP na Kraj pod pseudonimem „Wojciech Olszański”. Po wejściu armii 
sowieckiej, zagrożony aresztowaniem, opuścił rodzinne strony i przeniósł się do 
miejscowości Rogiedle na Mazurach. W maju 1946 r. zorganizował w Rogiedlach 
szkołę podstawową, a w roku szkolnym 1946/47 dzięki jego staraniom powstała tam 
wieloklasowa szkoła zbiorcza dla młodzieży z okolicznych miejscowości. We wrześ-
niu 1948 r. został mianowany Kierownikiem Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej 
Wikliniarskiej w Rogiedlach. W marcu 1949 r. został zwolniony z pracy w szkole 
średniej, a następnie w kwietniu 1949 r. odwołany z funkcji kierownika szkoły pod-
stawowej. Miało to związek z podejrzeniami o  współpracę z AK w czasie wojny. 
W 1949 r. podjął  pracę jako księgowy w Centrali Żelaza i Stali w Olsztynie, skąd 
także wkrótce został zwolniony. W latach 1950–56 kilkakrotnie jeszcze musiał zmie-
niać miejsce pracy, cały czas nękany przez  funkcjonariuszy UB. Od 1957 r. praco-
wał w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, zajmując stanowiska 
referenta i starszego referenta. W 1974 r. przeszedł na emeryturę. W międzyczasie 
w roku 1965 ukończył aplikację radcowską i do 1974 r. pracował dodatkowo na pól 
etatu jako radca prawny w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Olsztynie. 
Za działalność zawodową otrzymał Srebrną Odznakę Zasłużony dla Warmii i Ma-
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zur oraz Srebrny Krzyż Zasługi. W grudniu 1949 r. ożenił się Krystyną Tomaszek, 
z którą miał troje dzieci: Marię-Jolantę, Michała-Romana i Zygmunta.

Jan Garbarczyk zmarł w Olsztynie 28 maja 1978 r. i został pochowany na 
miejscowym cmentarzu. 

  Młodość 

Moje lata młodzieńcze przypadły w okresie, gdy zgodni dotychczas wrogo-
wie Polski w wyniku I wojny światowej ponieśli klęskę. Naród mógł sam decydo-
wać o swoim losie, o swoich ziemiach i ustroju. Były, co prawda, próby zarówno ze 
strony wschodniego, jak i zachodniego sąsiada, aby podtrzymać nadal swe wpływy 
w Polsce i nie dopuścić do stworzenia Wielkiej Polski – Polski w granicach histo-
rycznych. Rosja Sowiecka dokładała starań, aby przez tak zwany „rząd lubelski”1 
uczynić z Polski tylko małą republikę sowiecką, a Niemcy w Magdeburgu kaptowali2 
brygadiera Józefa Piłsudskiego, aby Polski nie budował na ziemiach zaboru pruskie-
go, lecz na Wschodzie – nawet za Dnieprem.

W chwili odzyskania niepodległości Polski w 1918 r. byłem, co prawda jesz-
cze małym chłopcem, ale już świadomym swej przynależności narodowej i zna-
jącym historię Polski. Mój patriotyzm kształtował się początkowo pod wpływem 
opowiadań historycznych Ojca, który znał historię Polski i śpiewał nam niektó-
re urywki z Pieśni historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza i innych poetów oraz 
czytania tygodnika ludowego Gazety Świątecznej, wydawanej przez spadkobierców 
Konrada Prószyńskiego „Promyka”. Niemały też wpływ miały pogadanki i obcho-
dy rocznic historycznych, urządzane przez ówczesnych nauczycieli w Olszance:3 
Stefana Kamionowskiego i Helenę Janicką-Wojnarową.

Z tamtych lat utrwaliły mi się w pamięci zbiórki sąsiadów w naszym domu, 
którzy nie umieli czytać, lecz chętnie słuchali, gdy wieczorem przy małym świetle 
kopcącej lampy naftowej czytałem im o wielkich zmaganiach koalicji z Niemcami 
pod Verdun, które zwiastowały rychły koniec wojny i zmartwychwstanie Polski. 
Utrwaliła mi się też w pamięci patriotyczna manifestacja kościuszkowska, zorgani-
zowana przez szkoły na terenie gminy Somianka4, w lesie koło Zdzieborza z prowi-
zorycznym papierowym sztandarem z krepiny, z popisami młodzieży deklamującej 
i śpiewającej różne utwory o treści patriotycznej.

Gdy skończyłem cztery oddziały Szkoły Początkowej ojciec, znając moją pil-
ność i chęć do nauki, skierował mnie do gimnazjum w Wyszkowie. Naukę w I kla-
sie rozpocząłem w 1919 r. pod kierunkiem dobrych nauczycieli, którzy w dobrym 
wychowaniu młodzieży widzieli lepszą przyszłość Polski. Poza wpływem szkoły 
kształtowałem swe poglądy przez czytanie Gazety Świątecznej i tygodnika Mucha.
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Swój patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny młodzież i nauczyciele gimnazjum 
zadokumentowali już w 1920 r., gdy nad Polską zawisło znowu widmo niewoli, gdy 
czerwony imperializm rosyjski ruszył na podbój Polski, a być może i całej Europy. 
Wtedy to, chłopcy ze starszych klas wraz z nauczycielem gimnastyki Nowakowskim, 
ochotniczo zaciągnęli się do Wojska Polskiego, i wzięli udział w obronie Warszawy. 
Znaczna ich część poległa wraz z nauczycielem na polach Radzymina.5 Dla uwiecz-
nienia ich pamięci młodzież w gmachu gimnazjum ufundowała tablicę marmurową 
z podobiznami bohaterów, otoczonymi pięknie wyrzeźbionymi liśćmi lauru i dębu. 

Inwazja bolszewicka na Polskę i bestialskie mordy dokonywane na ofi cerach, 
jeńcach i na inteligencji polskiej, która nie uszła z wycofującą się armią polską, na 
długie lata były ostrzeżeniem, że wróg w każdej postaci jest wrogiem i niesie zagładę 
całemu narodowi, jeżeli tępi mózg narodu – inteligencję i zagarnia jego terytorium. 
Z tamtych chwil grozy i walk przypominam sobie modły ludu wiejskiego przed 
kapliczkami i krzyżami o odwrócenie nieszczęść i klęski; następnie ostatnie prze-
męczone, wycofujące się wojska polskie i wkroczenie oddziału sowieckiego – dziku-
sów, oberwańców w różnym stroju i z rocznym ekwipunkiem. 

Pamiętam też, gdy bolszewicy ojca mego zabrali z koniem i wozem na pod-
wodę w ich marszu na Modlin, a następnie dzień 15 sierpnia – Święto Matki Boskiej 
i rozpoczęty odwrót armii bolszewickiej i pościg za nimi oddziałów Wojska Polskiego. 
Oddziałom tym zaofi arowałem 20 karabinów porzuconych przez Sowietów. Rozumie 
się, że Wojsko Polskie, dobrze uzbrojone, takiego daru nie przyjęło, a karabiny zabrali 
sąsiedzi, aby z okazji Wielkiej Nocy strzelać sobie „na wiwat”. Na drugi dopiero dzień 
po przepędzeniu bolszewików powrócił ojciec, pieszo, bez konia i wozu, lecz z dobrą 
nowiną o pełnym zwycięstwie Polaków i o cudzie nad Wisłą. Ojciec wtedy opowiadał, 
że bolszewicy, po nieudanym ataku na forty Modlina, sami z wielkim strachem i prze-
jęciem głosili, że rzeczywiście widzieli Matkę Boską, która ochraniała Polaków.

Inwazja bolszewicka zakończyła się zwycięstwem Polski, lecz dla mnie 
omalże nie przesądziła o losach dalszego życia. Zrabowane gospodarstwo wyma-
gało nakładów i z tego powodu trudno było wymagać, aby ojciec mógł opłacać za 
naukę w prywatnym gimnazjum. Zdawałem sobie z tego sprawę i pracą swą starałem 
się pomóc w usunięciu szkód w gospodarstwie, a następnie w listopadzie 1920 r. 
zwróciłem się do rodziców z prośbą o pozwolenie mi na pójście do gimnazjum. 
Po uzyskaniu zgody z radością poszedłem do szkoły i chociaż opóźniony w nauce, 
szczęśliwie skończyłem II klasę. W czasie wakacji znowu nieszczęście spotkało na-
szą rodzinę. W młodym wieku, mając zaledwie 36 lat, zmarła nam matka, pozo-
stawiając ośmioro dzieci: w wieku od 2 do 15 lat. Zostaliśmy sami z ojcem, prawie 
sześćdziesięcioletnim na gospodarstwie 15 ha. Roboty mieliśmy dużo i wydatki 
duże, więc tylko dzięki wysiłkowi całej rodziny można było dalej prowadzić gospo-
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darstwo, aby starczyło na opłacenie gimnazjum i utrzymanie rodziny, a nawet na 
skromne posagi dla sióstr. 

Ciężkie to były dla mnie lata nauki w szkole i pracy w gospodarstwie, zwłasz-
cza, że dużo energii młodzieńczej trzeba było zużywać na pokonanie pieszo 6 km 
drogi do szkoły i z powrotem. Mimo takiego przeciążenia pracą i pokonywaniem cięż-
kich warunków, zawsze znajdowałem także czas na czytanie powieści historycznych 
Sienkiewicza i Kraszewskiego oraz gazet, a podczas wyborów do pierwszego i dru-
giego sejmu RP na udział w akcji przedwyborczej. Wtedy to, chociaż jeszcze nieletni, 
otwarcie opowiadałem się wobec starszych za programem Narodowej Demokracji, 
Związku Ludowo-Narodowego i Bloku Katolicko Narodowego. Bóg i Ojczyzna to 
dwa słowa, które pobudziły mnie do nauki i pracy. W służbie dla tych wzniosłych ce-
lów byłem zawsze bezkompromisowy dla siebie i innych. Dlatego też potępiłem Pił-
sudskiego za to, że gdy Polska wychodziła z chaosu i była na drodze do zjednoczenia 
narodowego i polepszenia swej gospodarki, dla osobistej ambicji dokonał przewrotu 
i po trupach rodaków doszedł do władzy, aby podzielić się nią z legionistami. Z wiel-
kim bólem przeżyłem wtedy beznadziejną walkę Szkoły Podchorążych w Warszawie 
o Honor i Ojczyznę6 i jeszcze bardziej uczuciowo związałem się z Narodową De-
mokracją, a następnie ze Stronnictwem Narodowym, upatrując w tym ugrupowaniu 
odrodzenie i zjednoczenie narodu oraz potęgę przyszłej Polski. 

Chodząc do gimnazjum, w którym znaczny procent kolegów i koleżanek 
stanowiła młodzież żydowska, do Żydów nie czułem żadnej odrazy, a tym bardziej 
nienawiści i utrzymywałem z nimi koleżeńskie stosunki, chociaż wyczuwałem, że 
koleżanki i koledzy Żydzi na ogół stronili od chrześcijan i starali się prowadzić od-
rębne życie towarzyskie. Nie uważałem nawet za wielki skandal, gdy jeden z nauczy-
cieli gimnazjum – komunizujący ateista Alfred Grygo jako delegata klasy na nabo-
żeństwo z okazji odzyskania niepodległości Polski wysłał do kościoła Żyda – Jakuba 
Malowańczyka. Z tego powodu wynikła, co prawda „wielka heca” polityczna, ale ja 
wtedy raczej miałem żal do kolegów Polaków, że nie zgłosili się sami na ochotników 
do kościoła i w ten sposób pozwolili, aby nauczyciel lekceważąco wysłał Żyda. 

Antysemityzm mój zaczął kiełkować u mnie dopiero wtedy, gdy zacząłem 
analizować zachowanie się części Żydów wobec spraw dotyczących Polski, ich 
znaczny udział w ruchach wywrotowych, antyreligijnych itp. oraz uświadamiać so-
bie, jak wielkie niebezpieczeństwo grozi naszemu państwu, gdy najbardziej docho-
dowe zawody i wpływowe stanowiska będą w większości opanowane przez Żydów. 
Zwłaszcza zaś, gdy dowiedziałem się od osób bardziej obeznanych ze sprawą, że 
niektórzy Żydzi dochody swe przeznaczali w poważnej części nie na cele związane 
z rozwojem naszego państwa, lecz międzynarodowych organizacji, których zada-
niem było zniszczyć dotychczasowy porządek i zapanować nad światem, wykorzy-
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stując pewne antagonizmy klasowe i narodowe. Tak im się udało poprzez rewolucję 
komunistyczną w Rosji opanować ten kraj i czerpać z niego środki na akcję wywro-
tową w innych państwach. Stopniowo, gdy poznawałem prawdę historyczną i kon-
frontowałem ją z rzeczywistością, dochodziłem do przekonania, że Polsce prędzej 
czy później grozi podobne niebezpieczeństwo – bratobójcze walki i opanowanie 
rządów przez Żydów. Ta obawa przed powtórną utratą wolności i niepodległości 
Polski skłoniła mnie do sympatyzowania z ruchem narodowo demokratycznym Ro-
mana Dmowskiego, a następnie, po ukończeniu gimnazjum i rozpoczęciu studiów 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, do wstąpienia w szeregi organiza-
cji Obozu Wielkiej Polski i objęcia kierownictwa placówki OWP obszaru z okolic 
Wyszkowa.

Cały czas okupacji niemieckiej mieszkałem na wsi, w odległości 60 km od 
Warszawy. Nie przeszkadzało to mi w pracach organizacji podziemnej Stronni-
ctwa Narodowego w charakterze politycznym i wojskowym. Kilka razy w tygodniu 
wyjeżdżałem do Warszawy, aby tam kontaktować się ze swymi władzami i raz na 
miesiąc brać udział w odprawach kierownictwa z całej Polski. Do pracy tej, mimo 
trudów i niebezpieczeństwa, przyzwyczaiłem się, jak do chleba powszedniego. Wie-
rzyłem, że bez zrządzenia Boskiego nic złego stać mi się nie może, chyba, że sam 
sobie krzywdę wyrządzę, a o tym nigdy nie myślałem, wiedząc, że życie moje jest 
potrzebne dla celów wyzwolenia umęczonej Ojczyzny i należy go, jak najdłużej za-
chować. Dlatego też, mimo przeciwności i niebezpieczeństw, wykonywałem przyję-
te obowiązki ze spokojem.

   Pod okupacją niemiecką

Jako działacz katolicki i narodowy z okresu studiów prawniczych na Uni-
wersytecie Warszawskim, a następnie ze względu na swą pracę zawodową w Za-
rządzie Miejskim m. Wyszkowa7 i Wydziale Powiatowym w Pułtusku uważałem, 
że w warunkach okupacji niemieckiej nie mogę jawnie pracować w administracji 
Generalnego Gubernatorstwa i równocześnie organizować nasze społeczeństwo do 
walki z okupantem. 

Pamiętałem dobrze, że będąc sekretarzem Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży (KSM) w Pułtusku, wygłosiłem tuż przed wybuchem wojny na zebraniu 
KSM kilka referatów, w których potępiałem ideologię totalitaryzmu hitlerowskie-
go i przepowiadałem mimo dotychczasowych sukcesów – hitleryzm poniesie osta-
tecznie klęskę. Słuchaczami tych referatów byli też członkowie KSM pochodzenia 
niemieckiego, o których dowiedziałem się, że po wejściu Niemców zgłosili się do 
współpracy z Gestapo. Mając taką przeszłość, nie mogłem liczyć na żadne wzglę-
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dy u Niemców, jak nie mogli liczyć inni. W ciągu kilku miesięcy okupacji zostali 
aresztowani moi współpracownicy z Akcji Katolickiej i KSM w Pułtusku: Karol 
Dłużewski8 z Wierzbiny, Stefan Seroczyński i Jan Duszczyk z Pułtuska. Pierwsze-
go z nich rozstrzelano w Pułtusku, a pozostałych wywieziono do Dachau, skąd po 
paru tygodniach ich rodzinom zwrócono tylko prochy. Wiedząc o tym już pod ko-
niec 1939 r., uznałem, że byli działacze narodowi obecnie mogą żyć i pracować tylko 
w konspiracji.

Z tego powodu pozostałem na gospodarstwie rodzinnym i wspólnie z bra-
tem pracowałem na roli, a równocześnie nawiązywałem kontakty z miejscową in-
teligencją i działaczami. Pierwsze spotkanie konspiracyjne odbyłem z Czesławem 
Oleksiakiem, kierownikiem Urzędu Pocztowego w Wyszkowie na początku grud-
nia 1939 r. Od niego otrzymałem pierwsze wiadomości konspiracyjne w postaci 
Biuletynu ZWZ9, z którego dowiedziałem się o zbiorowym mordzie dokonanym 
przez Niemców w Wawrze k. Warszawy. Równocześnie otrzymałem propozycję 
wstąpienia do organizacji ZWZ i przeprowadzenia werbunku wśród znajomych 
z okolic Wyszkowa. Nie znając dobrze ideologii ZWZ, ale żywiąc chęć do walki 
z okupantem, zasadniczo wyraziłem zgodę, lecz ofi cjalne wstąpienie uzależniłem 
od bliższego zapoznania się z zasadami tej organizacji. 

W międzyczasie nawiązałem kontakty z byłymi działaczami Stronnictwa Na-
rodowego, jak: Józef Tarasiuk z Olszanki, Juliusz Krężel z Radzymina, Jan Żaczek 
z Warszawy, Janusz Zawadzki – maturzysta, Stanisław Piotrkowski – garncarz, Mi-
chał Mierzejewski – fotograf z Wyszkowa, Czesław Krysik z Brańszczyka i wspólnie 
zaczęliśmy budować organizację podziemną SN w Wyszkowie. Na wstępnym spot-
kaniu z Czesławem Oleksiakiem oświadczyłem mu, że mając własną organizację 
rezygnuję ze wstąpienia do ZWZ. 

Tak rozpocząłem działalność konspiracyjną i zaraz na wstępie spotkała mnie 
przygoda, która była dla mnie sygnałem ostrzegawczym, że w pracy konspiracyj-
nej trzeba unikać spotkań z Niemcami, a zwłaszcza z miejscowymi volksdeutschami. 
Było to w kwietniu 1940 r. po Wielkiej Nocy. Był pogodny piękny poranek – śniegi 
i lody już stopniały, więc rowerem wybrałem się do krewnych w Głuchach, pow. 
radzymiński, aby nawiązać z nimi kontakt i zorientować się o możliwościach utwo-
rzenia tam organizacji podziemnej. 

Wybrałem drogę przez Wyszków wiedząc, że tu na pewno jest czynny prze-
wóz przez rzekę Bug, ale nie przypuszczałem, że przy przewozie Niemcy zorga-
nizowali kontrolę ruchu ludności. Gdy zamierzałem wsiąść do łodzi przewozowej 
na znak dany przez miejscowego volksdeutscha, Kleina (o miernym talencie artysty 
malarza), zostałem zatrzymany przez miejscową żandarmerię i zamiast w Głuchach 
– miejscu urodzenia Cypriana Norwida – znalazłem się na posterunku żandarme-
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rii w Wyszkowie. Tu trzymano mnie dość długo, zanim zdecydowano się na wy-
puszczenie. Prawdopodobnie Klein wiedział tylko to, że byłem kiedyś referentem 
Zarządu Miejskiego w Wyszkowie, ale zupełnie nic o mojej szerokiej społecznej 
działalności na terenie Pułtuska. To mnie uratowało, a ów Klein protekcjonalnie wy-
prowadzając mnie jako „znajomego” – z żandarmami, dla zamaskowania właściwe-
go celu zatrzymania objaśnił, że zatrzymano mnie z tego powodu, że jechałem na 
rowerze, a posługiwanie się rowerem dla władz niemieckich wydaje się podejrzane, 
z uwagi na możność szybkiego przenoszenia różnych wiadomości.

Mimo tak sielankowego zakończenia – ten przypadek był dla mnie ostrzeże-
niem, aby w znajomym środowisku nie pokazywać się Niemcom. Następny wypad 
organizacyjny skierowałem do Pniewa, aby nawiązać kontakt i ewentualnie wciąg-
nąć do organizacji podziemnej tamtejszego nauczyciela – Edwarda Jakubiaka, z któ-
rym łączyły mnie przyjazne stosunki z czasu pobytu w Pułtusku (występowaliśmy 
razem jako aktorzy w misterium pasyjnym wielkopostnym w 1938 r.). Spotkanie 
z nim odbyło się w domu jego rodziców i w bardzo serdecznym nastroju. Obaj ro-
zumieliśmy potrzebę walki z okupantem i gdy zaproponowałem mu wstąpienie do 
naszej organizacji, z zadowoleniem przekonałem się, że mój kolega już jest w trakcie 
organizowania ludowej organizacji wojskowej pod nazwą „Bataliony Chłopskie”. 

W tym stanie sprawy zaniechałem kaptowania go, a jedynie prosiłem o współ-
pracę z nami, na co uzyskałem zgodę, a na pamiątkę naszego spotkania otrzymałem 
od niego książeczkę do nabożeństwa z wkładką zawierającą modlitwy o wyzwole-
nie Polski z jarzma niewoli i ukaranie zbrodniarzy niemieckich. Jak przyrzekliśmy 
sobie, tak też pracowaliśmy prawie do końca okupacji niemieckiej, zgodnie jako 
lewica i prawica zbrojnych ramion Narodu, scalonych później w Armii Krajowej. 
Dobrym On był Polakiem, całą duszą oddanym służbie Ojczyzny i jak przystało na 
rycerza Polski podziemnej, w kilka lat później zginął bohatersko w nierównej wal-
ce z Niemcami, gdy pojmano go podczas wielkiej „wsypy” olszankowskiej w maju 
1944 r. Chociaż bezbronny nie pozwolił się lżyć, gołymi rękoma bił się z Niemcami, 
a następnie padł w ucieczce przeszyty wieloma kulami wroga. Spoczął na zawsze 
w rodzinnej ziemi i szumią mu jak kiedyś mazowieckie drzewa na pniewskim cmen-
tarzu. Oby pamięć o nim żyła wiecznie, a młodzież brała z niego przykład, że dla 
Ojczyzny poświęca się nawet własne życie.

Podobnie, jak do Pniewa, wielokrotnie wyjeżdżałem do innych wiosek i tam 
nawiązywałem kontakty z osobami, które znane były z patriotycznego nastawienia do 
spraw narodowych. Dzięki takim kontaktom sąsiedzkim, z zaufanymi osobami w Wy-
szkowie – płk Tadeusz Byliński, Stanisław Grzybowski, Janusz Zawadzki, Stanisław 
Piotrkowski, Michał Mierzejewski, bracia Kurowscy, Jan Strzelecki i Szczepan Suche-
cki, w Woli Mystkowskiej – ks. Godlewski, Władysław Bryk oraz rodziny Abramskich 

Glaukopis 9_10.indd   53Glaukopis 9_10.indd   53 2007-12-28   12:48:532007-12-28   12:48:53



54

N
R
 
9
–
1
0
 
(
2
0
0
7
–
2
0
0
8
)

   W Narodowej Organizacji Wojskowej na Ziemi Wyszkowskiej

i Linków, w Mystkówcu rodzina Łachów, w Wielątkach – Garbarczyków i  Bocianów, 
w Ostrowach – Szczepańskich, w Kregach Nowych – Wojtkowskich, w Sitnie – Feliks 
Skoczeń, Stanisław Mielczarczyk, Józef Garbacz, Franciszek Rozenek, Antoni Gerek; 
w Brańszczyku – Leonia Rudzka i bracia Krysikowie, w Trzciance Piotr Kulasiński 
i Sztorcowie, w Leszczydole Nowiny – Szymański, w Porębie – bracia Stanisław i Zbi-
gniew Jarosińscy oraz w innych miejscowościach, w krótkim czasie organizacja pod-
ziemna NOW10 w okolicy Wyszkowa rozrosła się do poważnej liczby członków.

Na dowódcę pierwszego oddziału partyzanckiego, zorganizowanego w oko-
licy Wyszkowa, mianowałem wysiedleńca z powiatu przasnyskiego – Bogusława 
Żarnowskiego, a na zastępcę – Michała Mierzejewskiego z Wyszkowa z uwagi na to, 
że jeden z nich wyróżniał się odwagą i inicjatywą, a drugi roztropnością i dyscypli-
ną organizacyjną. Równocześnie z organizowaniem podziemia starałem się o na-
wiązanie i utrzymanie ciągłego kontaktu z centralnymi władzami naszej organizacji 
w Warszawie. 

W centralnym zarządzie pracował wtedy mój kolega szkolny inż. leśnik – Ka-
zimierz Szmidt oraz były organizator KSM w okolicy Wyszkowa Wacław Przygodz-
ki. Najbliższe i najbardziej serdeczne stosunki łączyły mnie z szefem propagandy 
– Zbigniewem Romerem. Ten kolega, mimo posiadania rozległych stosunków 
wśród dyplomacji polskiej i zagranicznej, był zawsze skromnym człowiekiem, speł-
niającym w miarę potrzeby, także obowiązki łącznika i kolportera.

Na zebraniach urządzanych w różnych zakonspirowanych lokalach w Warsza-
wie, na Pradze spotykałem się z działaczami narodowymi z poszczególnych powiatów. 
Spośród tych działaczy zapamiętałem adwokata Leona Mireckiego z Ostrowi Mazo-
wieckiej i hr. Zamojskiego z Puław. Ten ostatni, chociaż wywodzący się ze środowiska 
arystokracji polskiej i ziemiaństwa, charakterem swym w niczym nie wyróżniał się 
od innych, chyba tylko tym, że posiadając rozległe stosunki i kontakty, nawet z przed-
stawicielami innych państw, miał najlepsze rozeznanie w naszej sytuacji wewnętrznej 
i międzynarodowej, i wiadomościami swymi chętnie dzielił się z nami.

Na zebraniach tych omawiano aktualne kierunki naszej polityki i podejmo-
wano stosownie do wydarzeń środki, działania i akcje. Ze względu na ważność oma-
wianych zagadnień – starałem się uczestniczyć na każdym z nich. Często z powodu 
trudności komunikacyjnych pieszo odbywałem podróż z Olszanki do Radzymina, 
a następnie kolejką Marecką do Warszawy i tak też z powrotem. Podróże te były 
często wyjątkowo trudne, poprzez zaśnieżone pola i zaspy, nawet przy kilkunasto-
stopniowym mrozie. Ile to kosztowało zdrowia i niedospanych nocy, trudno dziś 
ocenić. Były samotne, nocne przeprawy wielką żwirową łodzią przez rzekę Bug, 
były też kąpiele w rowach z zimną wodą. W rezultacie tych podróży z przygodami 
nabawiłem się choroby nóg, która z przerwami dokuczała mi do późnej starości.
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Dziś, gdy to piszę, sam dziwię się, że przez tak długie lata, potrafi łem znosić 
trudy i pracować z narażeniem swego życia. Jedno tylko pozwala mi zrozumieć to, 
że nie uległem przeszkodom, że wytrwałem do końca. Była to głęboka wiara w osta-
teczne zwycięstwo sprawy, dla której poświęciłem swe życie, wiara, że z pracy naszej 
i ofi ar powstanie Polska Narodowa – Polska w granicach historycznych Bolesława 
Chrobrego i Jagiellonów – Polska, spełniająca swą misję dziejową w krzewieniu wia-
ry i kultury wśród innych narodów środkowej Europy.

Opanowany tą wielką ideą, w pracy konspiracyjnej nie uchylałem się od obo-
wiązków, jakie nakładały władze centralne – Delegatura Rządu Polskiego na Kraj. 
Na wniosek organizacji politycznej SN w Warszawie zgodziłem się pełnić obowiąz-
ki starosty na terenie planowanego w przyszłej Polsce powiatu wyszkowskiego. Tak 
więc, pod pseudonimem „Wojciech Olszański” równocześnie organizowałem pracę 
polityczną i sprawowałem administrację na powierzonym mi terenie. 

Do obowiązków moich jako starosty należało: czuwać nad bezpieczeństwem 
ludności polskiej, organizować opiekę społeczną i koordynować działalność organizacji 
podziemnej, kierując ją na właściwe tory. Zwierzchnikiem moim był mianowany przez 
Delegaturę Rządu – Wojewoda Warszawski Kazimierz Iłowiecki – człowiek dobry, 
przedsiębiorczy i w pełni poświęcający się sprawie narodowej. Często z nim w biurze 
Fabryki Cukierków przy ul. Puławskiej w Warszawie odbywałem spotkania, składając 
raporty z sytuacji w powiecie i otrzymując dyrektywy do dalszej działalności. Później, 
ze względu na bezpieczeństwo pracy konspiracyjnej, spotkania odbywałem w nabytym 
przez Kazimierza Iłowieckiego małym gospodarstwie rolnym w Jarzębiej Łące k. Tłusz-
cza. Zawsze w jego domu podejmowany byłem z całą gościnnością i serdecznie, chociaż 
on wywodził się ze sfer ziemiańsko-przemysłowych, a ja z ludności wiejskiej.

Wszyscy ludzie, z którymi pracowałem w konspiracji, bez względu na po-
chodzenie społeczne i zawodowe byli mi bliscy, bo łączyła nas jedna wielka idea 
– bezinteresowna praca dla Narodu i walka z okupantem. Praca ta obfi towała w róż-
ne wydarzenia i przygody, które jak w kalejdoskopie będzie oczyma wyobraźni po-
znawał i przeżywał czytelnik mojego pamiętnika, który napisałem nie w tradycyjnie 
przyjętej formie, lecz fragmentarycznie, według utrwalonych w mojej pamięci prze-
żytych wydarzeń.

  Przejście przez granicę

Nieraz już udając przemytnika, kupca, rolnika zbliżałem się do granicy, aby 
dokładnie zapoznać się ze zwyczajami straży pogranicznej i uzyskane informacje 
wykorzystać do przerzutów lub nawiązania łączności z częścią powiatu, znajdują-
cego się w tzw. „Reichu”. Jak ustaliłem, przejście granicy nie stanowiło większych 
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trudności, gdyż były godziny, kiedy wszyscy schodzili do bazy na obiad i wtedy 
łatwo można było przebyć odcinek drogi z jednej wioski do drugiej około 500 m, 
a stamtąd jeżeli się miało kenkartę z „gapą” i „paluchem”11 można było wędrować 
od wsi do wsi, udając miejscowego rolnika lub rzemieślnika. Mając takie rozezna-
nie, podjąłem się przerzucenia łącznika NOW z prasą i rozkazami.

Łącznikiem był młodzieniec wysoki, sympatyczny z twarzą dziecka, lecz 
całkowicie oddany dla pracy w podziemiu. Nazwisko jego Białobrzeski, a imię niech 
sam czytelnik, znający go lub nie, dośpiewa sobie. Pochodził z powiatu przasnyskie-
go czy mławskiego. Po zameldowaniu się u mnie wspólnie ustaliliśmy plan przejścia 
przez granicę. Na granicę we wsi Mierzęcin mieliśmy się stawić w godzinach po-
łudniowych i tu wykonać skok do następnej wioski w Reichu, posuwając się dalej 
w Reichu w następujący sposób: ja miałem iść naprzód, obserwując okolicę, a Biało-
brzeski z „bibułą” miał trzymać się w zasięgu wzroku i obserwować mnie, gdybym 
się natknął na strażników lub żandarmów. Białobrzeski miałby możność ukrycia 
„bibuły” i uniknięcia niebezpieczeństwa.

Jak zaplanowaliśmy, tak rozpoczęliśmy przerzut w kwietniowy słoneczny 
dzień, ale dalsze wykonanie nieco się nam pokrzyżowało. Po pierwsze zbyt późno 
przeszliśmy granicę, po drugie łącznik nie trzymał się w należytej odległości i dep-
tał mi po piętach tak, że wprost czułem jego zdenerwowany, przyspieszony oddech 
za sobą. Moje upomnienia, aby opanował się i został w tyle, nie skutkowały. Gdy tak 
zdążaliśmy w stronę Zator (mijając cegielnię) naraz spostrzegłem dwóch strażni-
ków, którzy obserwując lornetkami, zbliżali się do nas. Sytuacja stawała się groźna 
i tylko pełne opanowanie nerwów lub cud mógł nas ocalić.

Nie odwracając się, wydałem rozkaz: „Kolego, na miłość Boską, zostańcie, 
wycofajcie się i ukryjcie, żandarmi jadą, obserwują nas”. Tym razem desperacki roz-
kaz poskutkował. Spokojnie już zbliżyłem się w stronę żandarmów, którzy widząc 
cofającego się człowieka przyśpieszyli kroku. Nastąpiło spotkanie ze mną.

– Ausweis!
– Jest ausweis – i podałem kenkartę wystawioną na Józefa Wrońskiego, fryzje-

ra z Grabowca – pobliskiej wioski.
– Co tu robisz?
– Rano przyszedłem odwiedzić wujka w tej wiosce, a teraz wracam do domu.
– A co za jeden jest ten, który szedł razem i skręcił do cegielni?
– Nie znam tego człowieka. Przyłączył się po drodze, widocznie przemytnik.
W ten sposób odwróciłem od siebie uwagę i mogłem odejść, bo strażników 

interesował przede wszystkim człowiek w cegielni.
Z biciem serca odszedłem, przyśpieszając kroku i modląc się o ratunek dla Bia-

łobrzeskiego. Ufny w pomoc Boską doszedłem do Zator, zgłosiłem się do organisty 
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Zadrożnego i opowiedziałem całe zajście, prosząc, aby obserwowali czy na wieczór 
schodząc ze służby pogranicznicy, nie będą prowadzić młodego człowieka. Przesie-
działem do wieczora, przenocowałem i nie otrzymawszy żadnej informacji o losach 
Białobrzeskiego, rano udałem się w dalszą drogę do Pułtuska. W Pułtusku odwiedzi-
łem znajomych, którzy ostrzegali mnie, że do Gestapo rekrutują miejscowych volks-
deutschów; którzy obserwują miasto i każdego nowego przybysza mogą aresztować.

Wobec tego, że 1939 r. w KSM w Pułtusku wygłosiłem cykl referatów anty-
hitlerowskich – moje poruszanie się po Pułtusku było niewskazane zwłaszcza, że 
dostrzegłem patrole żandarmów, którzy znając dobrze miejscową ludność, bacznie 
obserwowali każdą nową osobę. W tych warunkach należało jak najszybciej opuścić 
Pułtusk i wrócić tą samą drogą do domu, który leżał w Generalnej Guberni.12 Po 
drodze chciałem zasięgnąć języka o losie Białobrzeskiego.

W Zatorach, znowu niczego się nie dowiedziałem, ale za to, gdy wstąpiłem do 
cegielni i rozpytywałem się o młodzieńca, pani Falba, która zamieszkiwała w przyle-
głym domku z wielkim przejęciem opowiedziała wycinek dramatu, jaki rozegrał się 
w jej mieszkaniu, gdy schował się Białobrzeski: „Panie – mówiła – toż to dzieciak, 
chociaż wyrósł duży. Gdy wszedł do mieszkania, słowa nie mógł przemówić, kręcił 
się biedak, sam nie wiedząc, co z sobą robić. Przyciskał do siebie jakiś pakiet. Gdy 
już żandarmi wchodzili na podwórko, przerażony zawołał: »Pani ratuj mnie« i wte-
dy dopiero zrozumiałam, że grozi mu jakieś poważne niebezpieczeństwo. Natych-
miast chwyciłam pakiet, ukryłam go pod fartuchem, przycisnęłam miednicę z wodą 
i gdy żandarmi wchodzili, ja z wodą wychodziłam, a po wylaniu wody wyrzuciłam 
i pakiet. Gdy wróciłam do mieszkania, zastałam przeglądanie dokumentów, legity-
mowanie i rewizję u tego młodego człowieka. Znaleźli u niego recepty warszawskie 
i lekarstwa, wiec musiał się przyznać, że przekroczył granicę i był w Warszawie. Za 
to zatrzymali go i zabrali z sobą na »wachę« i gdzieś wywieźli”. Uspokojony za tak 
szczęśliwe w tych warunkach zakończenie, bowiem Białobrzeskiemu obecnie grozi-
ła tylko kara aresztu lub pracy przymusowej. Serdecznie podziękowałem p. Falbowej 
za ocalenie człowieka i udałem się w stronę granicy, nie przeczuwając nic złego.

Pod wieczór przeszedłem granicę. Idąc wzdłuż granicy, naraz słyszę strzały 
i krzyki strażników. Widząc, że nie uda mi się uciec, niepostrzeżenie pozbywam 
się kompromitujących dokumentów i czekam na spotkanie. Strażnicy podchodzą, 
przeprowadzają pobieżną rewizję i zabierają na posterunek w Dębinach. Tu po prze-
słuchaniu z uwagi na swój ubiór i brak materiałów, wydaję się mocno podejrzany, 
więc pada rozkaz, aby przeprowadzić u mnie skrupulatną rewizję i poddać rygory-
stycznym badaniom.

Po przeprowadzeniu rewizji, gdy na zadawane pytania dawałem odpowiedzi 
negatywne i wymijające, wymierzono mi karę chłosty, polegającą na biciu klamrami 
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od pasa aż do pozorowanej przeze mnie utraty przytomności. Wtedy oblano mnie 
wodą, a następnie obnażony bagnet przystawiono do piersi, grożąc, że jeżeli nie 
przyznam się do tego, o co mnie podejrzewają i tak zostanę zabity. Nie uląkłem 
się i tej groźby i kategorycznie podtrzymywałem swe twierdzenie, że granicę prze-
kroczyłem celem odwiedzenia chorego ojca w Generalnej Guberni. Rozwścieczeni 
strażnicy przestali bić i po pewnym czasie wyprowadzili mnie, zamykając w izbie 
zatrzymań. Tu przesiedziałem całą noc, drżąc z zimna (szyby, bowiem były powy-
bijane).

Wczesnym rankiem [zostałem] wypuszczony z nakazem powrotu do domu, 
tj. do Grabowca. Tymczasem dom mój, to nie Grabowiec, lecz okolice Wyszkowa. 
Należało więc przeczekać w pobliskiej wiosce, wypatrzyć, gdy strażnicy pójdą na 
obiad i wtedy dokonać skoku do wsi Ciski, będącej już po stronie GG. Plan ten udał 
się i szczęśliwie, choć głodny, zbity i zmaltretowany dowlokłem się przez Zdzie-
borz do domu. Nie mówiąc o tej przygodzie, nawet najbliższej rodzinie, na drugi 
dzień, chociaż wszystkie kości bolały i całe plecy były czarne jak sadza, z plecakiem 
wędrowałem w przeciwnym kierunku do Warszawy na zwykłą miesięczną odprawę 
kierowników akcji podziemnej z obwodu Wyszków. Duch wtedy górował nad zbi-
tym ciałem.

W czasie krótkiego pobytu w domu, od brata swego Stanisława dowiedziałem 
się o dalszych losach Białobrzeskiego. Jako niegroźny przestępca, któremu można 
było zarzucić tylko nielegalne przejście granicy, użyty został do przewożenia desek 
z Pniewa do budowy wartowni. Po naładowaniu desek na furmankę w powrotnej 
drodze, gdy w asyście „pograniczniaków”, szedł obok, a droga wypadła przez las, 
Białobrzeski z narażeniem swego życia rzucił się do ucieczki. Za uciekającym w las 
najpierw posypały się strzały, a potem poszła zawzięta pogoń na rowerach i pieszo, 
a po wyprzęgnięciu koni konno.

Ucieczka stawała się prawie beznadziejna, siły Białobrzeskiego wyczerpy-
wały się, las się kończył, a pogoń na koniu zbliżała się coraz bardziej do niego, już 
słyszał krzyki za sobą: Halt, ale nie stanął i biegł dalej, aby zdążyć do wsi. Naraz 
po drodze natrafi ł na nieprzewidzianą przeszkodę – wezbraną z powodu roztopów 
wiosennych, głęboką rzeczułkę. Co robić, poddać się, czy próbować szczęścia, igra-
jąc ze śmiercią w zimnym żywiole? Wybiera tę drugą i bez namysłu rzuca się w nurty 
lodowatej rzeczki. Prąd porwał go, zakręcił, zaczął znosić, lecz wola utrzymania za 
wszelką cenę młodego życia zwyciężyła. Prawie ostatnim wysiłkiem, po 3 km uciecz-
ki utrzymuje się na powierzchni wody i na zakręcie woda rzuca go w przybrzeżne 
krzaki. Chwyta się i wyskakuje na brzeg. Z wody jest uratowany, ale od wroga jeszcze 
nie, bo pogoń dobiega rzeki. Co będzie dalej, bo na dalszą ucieczkę w mokrym, 
ciężkim ubraniu nie starcza sił. Staje się jednak to, czego trudno było przewidzieć 
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– chłopski koń dobiega rzeki, ale naraz staje, wbijając rozszerzone kopyta w błoto. 
Żandarm nieprzygotowany na to, spadł z konia do wody i ledwie się wygramolił na 
brzeg. Inni nie ryzykowali forsowania rzeki i zaniechali pościgu.

W ten przypadkowy sposób Białobrzeski tym razem ocalił życie i zachował 
wolność. Dowlókł się zmęczony do mego domu rodzinnego, tu przebrany, rozgrza-
ny doszedł [do] siebie i nazajutrz ruszył inną drogą do rodzinnych swoich stron. Po 
kilkunastu dopiero latach dowiedziałem się, że ten młodzieniec, który tak szczęś-
liwie uniknął śmierci jako członek armii podziemnej, ukrywający się z bronią przed 
ścigającymi go władzami hitlerowskimi, doczekał się wkroczenia Armii Czerwonej 
i wtedy zatrzymany z bronią po wylegitymowaniu się jako żołnierz AK – zginął. 
Zastrzelono go jako szpicla pod pozorem ucieczki. Gdy okoliczna ludność robi-
ła Sowietom wymówki, że zabili niewinnego człowieka, który całą wojnę walczył 
i ukrywał się przed Niemcami, Czerwonogwardziści też udawali, że im żal tego czło-
wieka, a zabili go, ponieważ „durny” uciekał. Tak i niedanym mu było dalej walczyć 
i przeżywać drugiej okupacji. Przyjęła go na wieczny spoczynek polska nasza mazo-
wiecka ziemia – nasza Ojczyzna – dla której poświęcił swoje młode życie. Wierzę, 
że Bóg sprawiedliwy nagrodził go niebem. Innej nagrody nie potrzebuje już od nas 
potomnych. 

Był kwiecień 1941 r. Dzień pochmurny, wietrzny, zimny. Gdzieniegdzie w la-
sach i rowach utrzymywały się jeszcze płaty zimowego śniegu. Mimo to nadchodzi-
ła wiosna, czas dalszego męczeństwa narodu polskiego i nadziei, że coś ważnego 
może nastąpić, że na pewno będzie jakaś zmiana w naszym trudnym położeniu. 
Świadczyły o tym wielkie przygotowania armii niemieckiej, pełne lasy namiotów 
i sprzętu – zakładanie lotnisk, wstrzymanie ruchu ludności cywilnej na kolejach 
pod Warszawą. Wszystko niby w wielkiej tajemnicy, ale i jasne dla każdego Polaka, 
a zwłaszcza dla członka armii podziemnej, że zbliża się fi nał wojny, że rozgrywka 
między dwoma partnerami ostatecznie zlikwiduje jednego z nich i znów Polska złą-
czy się w jedną całość jak w 1918 r. Z wiosną – nadzieją ożywił się i duch każdego 
Polaka i wstąpiły nowe siły do pokonywania trudności. Nie dadzą Niemcy jeździć 
pociągami – trudno będziemy chodzić pieszo i obowiązki swe w służbie Ojczyzny 
wypełniać. Do Warszawy na odprawę kierownictwa udałem się pieszo przez So-
miankę, Drąszewo-Radzymin.

W Radzyminie wsiadłem do kolejki Mareckiej i tak znalazłem się w War-
szawie. Tu, po odszukaniu umówionego słupa, odczytałem ogłoszenie o sprzedaży 
starego fortepianu, według kodu dodałem odpowiednie cyfry i otrzymałem adres, 
gdzie ma się odbyć odprawa. Po sprawozdaniach i wysłuchaniu referatu polityczne-
go o sytuacji, wydano nam instrukcje, rozkazy i prasę celem rozprowadzenia w tere-
nie – powrót tym samym traktem do domu.
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Ubrany w płaszcz, pantofl e, z plecakiem wyładowanym różnymi artykułami, 
pod którymi na dnie ułożona była prasa podziemna i instrukcje Komendy NOW 
itp., przyłączyłem się do grupy szmuglerów, którzy podobnie jak ja – z tobołkami 
wędrowali z Warszawy na wieś, celem dokonania sprzedaży lub wymiany artykułów 
przemysłowych na spożywcze. W gronie tych osób znaleźli się dwaj znani mi prze-
mytnicy z Generalnej Guberni do „Reichu”: Mossakowski Roman, Romanowski 
Zygmunt. Mossakowski wiedział, że ja posiadam i takie artykuły, za które można 
zapłacić życiem. Mimo to szliśmy razem, gawędząc o różnych aktualnych wydarze-
niach, i tak znaleźliśmy się w lesie, pomiędzy wsią Zawady i Ślężany.

Znużeni podróżą, zasłonięci młodymi choinkami od wiatru, przysiedliśmy 
razem na skarpie przy drodze, aby odpocząć, a że było zimno, niektórzy zapragnęli 
się ogrzać, więc rozniecili ognisko. Ja usiadłem nieco na uboczu i myślą sięgnąłem 
wstecz, kiedy to pasąc krówki lub bawiąc się z innymi rówieśnikami wśród krze-
wów olszowych przy ognisku, spędzałem beztroskie dziecinne lata, nie odczuwa-
jąc zmęczenia, nie znając kłopotów człowieka dorosłego, wprzęgniętego w jarzmo 
– prywatnych i społecznych obowiązków. Przygodni towarzysze podróży gawędzili 
wesoło, śmiejąc się i dowcipkując.

Naraz z bocznej drożyny leśnej wyjeżdża niemiecki patrol. Szybko podjeż-
dżają do nas i wymyślają za rozpalenie ogniska, które Romanowski i Mossakowski 
pospiesznie rozrzucają i gaszą, a następnie zaczynają rewizję tobołków. Tak zrewi-
dowali kosze i torby mężczyzn: Mossakowskiego i Romanowskiego i przechodzą 
do kobiet. Ja siedziałem opodal i czekałem spokojnie na swoją kolejkę, planując 
ucieczkę dopiero w wypadku konieczności, w ostatnim momencie. Tymczasem za-
jąłem się obserwacją przeprowadzanej rewizji i okolicy według rozeznania. Ewen-
tualna ucieczka nie miała zbyt dużych szans powodzenia z uwagi na to, że w lesie 
stacjonowały liczne oddziały wojskowe i to w nieznanych punktach tak, że łatwo 
można by wpaść w czasie ucieczki z deszczu pod rynnę. Liczyć można było tylko 
na szczęśliwy zbieg okoliczności, a przede wszystkim pomoc Siły Wyższej – Bożej. 
Nie wypadało nic innego robić jak czekać, spokojnie czekać polecając się opiece 
Matki Bożej, która tylekroć okazywała mi pomoc w potrzebie.

Gdy rewizja zbliżała się do mnie, mimowolnie rzuciłem okiem na Mossa-
kowskiego, który po rewizji stał blady jak śmierć, z oczyma utkwionymi we mnie 
i szczękającymi nie tyle z zimna, co ze strachu zębami. Zrozumiałem, że zdaje sobie 
sprawę z grożącego nam wszystkim niebezpieczeństwa w wypadku odkrycia akt taj-
nych w moim tornistrze. Ja też zdawałem sobie sprawę, ale całą siłą woli opanowa-
łem wzruszenie i spokojnie czekałem decydującej rozgrywki.

Wreszcie podchodzi do mnie dwóch SS-manów i rozkazują mi pokazać za-
wartość plecaka. Flegmatycznie odpinam plecak, zdejmuję, rozpinam troki, odwi-
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jam klapę i stopniowo wyciągam towar za towarem… Tak poszły cukierki, farby do 
tkanin i w końcu przyszło na zapałki, a pod zapałkami „bibułę”.13 Instynkt samoza-
chowawczy kierowany odgórnie nakazuje mi nie wyciągać zapałek z tornistra, lecz 
podać resztę zawartości rewidującym, a w wypadku ich zainteresowania się dalszą 
zawartością, ratować się ucieczką. Ta jedyna rozsądna myśl powoduje szybką decy-
zję. Resztę zawartości z otwartym plecakiem szybko podsuwam pod nos SS-manom 
ze słowem bitte. Obaj zagłębili wzrok w plecaku, a widząc zapałki, machnęli rękoma 
ze słowami: Ladenwaren.14

Byłem uratowany. Spiesznie spakowałem wyrzucone towary i po odjechaniu 
SS-manów udaliśmy się razem w dalszą powrotną drogę. Gdy przejściowo znalazłem 
się sam, a inni oddalili się nieco, Roman Mossakowski zbliżył się do mnie i szepnął: 
„Ale masz nerwy żelazne, żeby tak dociągnąć spokojnie do ostatniej chwili”. Ja już 
nie mogłem wytrzymać i śmiejąc się, odrzekłem: „Tak, widziałem kolegę i ja to samo 
przeżywałem, tylko inaczej to uzewnętrzniałem. Zresztą, widocznie według niezba-
danych wyroków Bożych nie danym nam było już teraz zgłosić się do Świętego Piotra 
po swą dniówkę”. Nie było co się spieszyć, ten czas dla jednego wcześniej, a drugiego 
później i tak przyjdzie kiedyś, kiedy najmniej będziemy się go spodziewać. Tym ra-
zem zadanie wykonałem szczęśliwie za cenę strachu jednego tylko człowieka.

Po pierwszej rewizji i konfi skacie mienia zachowuję konieczną ostrożność. 
Nie nocuję w domu, chętnie przebywam w Warszawie lub w drodze, gdyż w tym try-
bie życia czuję się najbezpieczniejszy. Jak igrać ze śmiercią, to już lepiej na pewien 
dystans, nie w zasięgu kosy. Ale jednak zawsze coś ciągnie do domu rodzinnego, 
do życia spokojnego na wsi. Dlaczego człowiek jak pies bezdomny ma się tułać po 
świecie, ma uciekać przed drugim człowiekiem. Czyż już naprawdę tak nisko upadli 
ludzie, że chcą się wzajemnie wyniszczyć. Nie, to niemożliwe! Są ludzie dobrzy, co 
pomogą w nieszczęściu, przechowają i przestrzegą. Te myśli, a nierzadko i dobre 
przykłady z życia odrywają człowieka od smutnej rzeczywistości i każą wracać do 
znajomych, najpierw bliższych, później dalszych.

Tak też robiłem wielokroć, mimo grożącego niebezpieczeństwa – przeby-
wałem w domu i rozczulałem się dobrocią ludzi, którzy zauważywszy żandarmów 
zbliżających się do wsi, wysyłali małego posłańca z ostrzeżeniem. Nieraz taki mały 
brzdąc, jak Sitek z Olszanki wpadał zadyszany, wołając: „Żandarmi na wsi, niech 
pan ucieka” – a wtedy pospiesznie usuwałem się, dając chłopcu z podziękowaniem 
garść cukierków za trud i wysiłek, dla ojca Piotra Sitka uznanie, że w ten sposób 
wypełnił swe obowiązki społeczne.

Ale raz, było to dość rano – mglisty, jesienny poranek, wyszedłem ze swej 
kryjówki i udałem się jak zwykle, aby pogawędzić z bratem o wszystkim, co nas 
mogło interesować w ojczystej zagrodzie. Brata zastałem wysypującego kartofl e do 
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dołu, więc pomagałem mu w pracy i gawędziliśmy. Nie spostrzegłem, jak żandarmi 
na rowerach znaleźli się tuż przy nas. O ucieczce nie było co myśleć, należało rato-
wać się w inny sposób.

Opanowując zdenerwowanie, udaję sąsiada, żegnam się chłodno z bratem 
i z udawanym spokojem i brakiem zainteresowania się „wizytą” żandarmów od-
chodzę ociężale ścieżką w głąb ogrodu. Dopiero, gdy znalazłem się za żywopłotem, 
stopniowo przyspieszałem kroku, nie oglądając się jednak, aż oddzieliła mnie od 
miejsca spotkania z żandarmami odległość 500 m. Wtedy dopiero, pod osłoną ol-
szowych zarośli, zawróciłem w stronę pobliskiej wsi Sitno i wstąpiłem do znajo-
mych. Stamtąd wysłałem na zwiady człowieka, który po pewnym czasie zameldo-
wał mi odjazd żandarmów.

Szczęśliwy wracam do domu, aby dowiedzieć się o przebiegu rewizji. Brat 
tak zrelacjonował przebieg dalszych wypadków. Żandarmi faktycznie przyjechali 
po mnie, przeprowadzili rewizję w domu i budynkach a nie znajdując nikogo podej-
rzanego (mnie osobiście nie znali), pytali się:

– Co to za człowiek był z tobą przy kartofl ach? – Na to im brat naiwnie 
udzielił wyjaśnień:

– A to chłopak od sąsiada. Jeżeli wam potrzebny mogę go zawołać.
– Nie trzeba – odrzekli żandarmi i zwracają się do pastuszka: – Kto tu śpi 

na tym łóżku? – Ja – odpowiada pastuszek. – A gdzie ten człowiek, co tu mieszkał 
i sklep prowadził?

– Jakeście panowie towar mu zabrali, wyjechał do Warszawy i nie wraca.
W tym przypadku powiedział trochę prawdy i troszeczkę skłamał, ale skutek 

był dobry. Temu chłopcu uwierzyli i odjechali. W późniejszym czasie często jeszcze 
przebywałem w domu i nieraz stałem przed domem lub na podwórzu, gdy przejeż-
dżali drogą żandarmi, ale nigdy już nie skręcali, aby legitymować lub przeprowadzić 
rewizję. Tym razem wygrałem na całego, gdyż udało mi się zmylić żandarmskie po-
gonie. Dzięki sprytnej informacji pastuszka mogłem w domu rodzinnym odpoczy-
wać, o ile na to pozwalały warunki pracy podziemnej.

Życie pod okupacją, a zwłaszcza praca w podziemiu, obfi towało w liczne 
przygody, które często kończyły się pozbawieniem wolności osobistej, a nawet 
śmiercią. Często dosłownie przypadek lub zbieg okoliczności decydował o oca-
leniu od niechybnej śmierci. Człowiek, stale obcujący z niebezpieczeństwem, do-
szedł do tak zaostrzonej intuicji, że często w nocy budził się i zrywał z łóżka pod 
wpływem makabrycznych snów łapanki lub egzekucji, które za kilka godzin miały 
się z nieubłaganą konsekwencją spełnić. Miałem już kilka takich wypadków, z któ-
rych jeden opiszę. Było to w kwietniu 1942 r., kiedy Niemcy rozciągnęli swój front 
i wyczerpali swe rezerwy ludzkie, a do prac wewnątrz kraju potrzebowali dużo rąk 
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do pracy. Ponieważ werbunek w krajach okupowanych dawał nikłe wyniki, w GG 
zaczęli stosować tak zwane łapanki. Miejscami łapanek były dworce kolejowe, baza-
ry itp. Do takich miejscowości podwarszawskich, gdzie często stosowano łapanki 
należała stacja Tłuszcz, dokąd zjeżdżały się pociągi zdążające do Warszawy z dwu 
kierunków – Ostrołęki i Małkini. W tym okresie jeździłem często do Warszawy dla 
utrzymania kontaktu z władzami Polski podziemnej, pozorując te podróże intere-
sami handlowymi.

Pewnej nocy, przed wyjazdem, przyśniła mi się łapanka i słyszę, jak w rzeczy-
wistości niemieckie głosy halt-halt i pod wrażeniem tego snu budzę się. Przypomnia-
ło mi się, że mam ważną odprawę w Warszawie. Myślę sobie „Sen – mara, Bóg – Wia-
ra” i pospiesznie ubieram się i zdążam do pociągu, którym jak zwykle zbliżamy się 
do Tłuszcza. Jest pogodny, piękny poranek wczesno wiosenny. Gdzieniegdzie leżą 
płaty śniegu w rowach i zaroślach.

Nic nie wskazuje nieszczęścia, więc spokojnie wjeżdżam do Tłuszcza. Tu 
dopiero spostrzegamy z przerażeniem, że wpadliśmy w pułapkę. Cała stacja obsta-
wiona została podwójnym kordonem łapaczy tak, że uciec było trudno. Trzeba było 
czekać. Do naszego wagonu wpada głośny na terenie Wołomina i Tłuszcza volks-
deutsch Ogórek15 i wskazuje palcem młodsze osoby – każe im wysiadać z wagonu 
i stanąć na peronie. Wskazał i mnie. Nie stawiając oporu i nie okazując żadnego 
zainteresowania łapanką, zbieram swe manatki i spokojnie wysiadam, lecz nie dołą-
czam do szeregów stojących na peronie, lecz wolnym krokiem zmierzam na stronę, 
gdzie było obstawione wyjście na miasto. Słyszę za sobą krzyki: halt-halt, lecz nie 
oglądam się – tak jakby to nie dotyczyło mojej osoby. W przejściu zatrzymują mnie 
łapacze, a ja spokojnym tonem im mówię: „Przyjechałem do Tłuszcza załatwić spra-
wę urzędową, wiec tu wysiadam. Proszę mnie puścić, bo już w wagonie się wylegity-
mowałem”. Uwierzyli mnie i przepuścili. Poszedłem dalej, gdzie znowu zatrzymują 
mnie inni. Tym mówię to samo. Puszczają mnie.

Zadowolony wyszedłem z matni i czym prędzej po okrążeniu łapanki zdą-
żyłem do następnej stacji, aby złapać jakikolwiek pociąg i jechać do Warszawy. Nie-
stety, w Klembowie żadnego pociągu do Warszawy nie było, a więc pieszo udałem 
się do Radzymina, aby skorzystać z tamtejszej kolejki Mareckiej. Kolejka jak kolejka 
chodziła, co godzina, wiec nią jako niezawodnym środkiem komunikacyjnym uda-
łem się do Warszawy. Chociaż spóźniony, ale nadal wolny i zdolny do pracy w pod-
ziemiu stawiłem się na umówione miejsce i po wykonaniu zamierzonego zadania 
szczęśliwie wróciłem do domu.

Jest rok 1943 kwiecień – Wielka Sobota, jutro Dzień Zmartwychwstania. 
Wiem, że dziś ma przylecieć samolot z ładunkiem broni dla naszych oddziałów ob-
wodu Wyszków. Wiem, że przy odbiorze mają brać udział ludzie z NOW. Zapada 
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wieczór. Jak zwykle przed świętami, wszyscy tak i ja zajęty byłem porządkowaniem 
swego kawalerskiego pokoju i przygotowaniem czegoś do spożycia.

Gdy wyszedłem około godziny 8 wieczorem, słyszę dźwięczny huk motoru. 
Samolot zatoczył koło nad Olszanką i zawrócił w stronę zachodu. Po krótkim cza-
sie zawrócił znowu i tak uporczywie zaczyna krążyć, brzęcząc jak osa. Zrozumia-
łem, że jest to zamówiony samolot z bronią. Zaczynam się denerwować, dlaczego 
samolot krąży, a nikt nie odbiera ładunku. Naraz wpadają do mnie zadyszani ludzie 
z NOW. – Co robić? – pytają – na umówionym miejscu brak ludzi, którzy mają 
przyjąć ładunek. Pytam się: Czy wy znacie umówione sygnały świetlne? – Tak zna-
my – odpowiadają. – A jak to mamy sami robić?

– Tak – odpowiedziałem – róbcie sami. Jeżeli lotnik potrafi ł z narażeniem 
życia przelecieć nad nieprzyjacielskim terenem tysiące kilometrów, to wy musicie 
narażając się też na pewne ryzyko i niebezpieczeństwo przyjąć. A więc idźcie i przyj-
mijcie!

Poszli. Po upływie kilkunastu minut, które wydawały mi się całą godziną, 
słyszę łomot spadających pudeł blaszanych. Odetchnąłem. Czekam teraz, czy 
przypadkiem nie usłyszę motoru samochodowego z pobliskiego posterunku żan-
darmerii i dalszych zajść. Na szczęście cicho i głucho. Udało się szczęśliwie. Noc 
spędziłem spokojnie. Raniutko wszyscy uczestnicy akcji jakby nigdy nic wyruszyli 
na rezurekcję do pobliskiego kościoła. Gdy wróciliśmy do wioski, słyszymy war-
kot motorów samochodowych, które wyjechały na zwiad za samolotem. Za późno. 
Szukajcie wiatru w polu. Jak przyjechali, tak odjechali, zorientowawszy się tylko, że 
był to samolot, ale go już nie ma. Przysłaną broń rozdzielono pomiędzy poszcze-
gólne oddziały i spoczywała w bezpiecznych schowkach AK.

 Na pograniczu życia i śmierci

Piękny słoneczny poranek czerwcowy 1943 r. Jak zwykle raz w tygodniu wy-
bieram się rowerem, aby nawiązać kontakt z placówkami NOW i jednocześnie prze-
wieźć prasę i rozkazy Komendy Głównej. Tym razem wypadło mi jechać w stronę 
Pułtuska, aby obsłużyć jednostki w Woli Mystkowskiej, Wypychach, Wielątkach 
i Mystkówcu.

Po zapakowaniu całej poczty w przepaścistych kieszeniach płaszcza, z lek-
kim dreszczykiem wyjeżdżałem na szosę. Szosa pusta, widoczność dobra, wiec jadę. 
Gdy ujechałem 2 km, psuje mi się rower. Wysłużony, co prawda rower – przebył 
szczęśliwie kampanię 1939 r., więc słusznie dopomina się odpoczynku. A tu stale 
praca, praca i praca. Dziś jednak odmówił mi posłuszeństwa, naprawdę raz po raz 
„torpedo” przepuszcza i nie łapie koła. Nic nie pomaga. Trudno, trzeba iść pieszo 
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i rower ciągnąć za uszy. Taka to dola rowerzysty, który w codziennej orce zapomina 
o swym sprzęcie. Taka głupia przeszkoda nie może jednak być przeszkodą do wyko-
nywania obowiązków, więc dalej idę pieszo. Słońce coraz mocniej dopieka, a wokół 
zielenią się łany zbóż, kwitnie łąka i koniczyna. Pachnie wiosną – świat jest piękny 
jako dzieło rąk boskich, więc po cóż ta wojna – myślę sobie. Dlaczego człowiek boi 
się człowieka i nienawidzi go. Tak rozmyślając spostrzegam wyjeżdżających w odle-
głości 500 m. żandarmów.

Natychmiast obskakują mnie myśli: czy iść z rowerem naprzód i narazić się 
na ewentualne zatrzymanie i rewizję, czy uciekać w pole i od razu narazić się na 
pogoń, strzelaninę itp. Wszak kula jest szybsza od nóg ludzkich. Wybieram sposób 
postępowania pierwszy, wszak opanowanie, zimna krew i obojętność dla ewentu-
alnej śmierci, nawet w najgorszych warunkach tylekroć dawała mi szansę ocalenia, 
więc i tym razem, poleciwszy się Bogu i Matce Boskiej Królowej Polski, idę śmiało 
dalej. Zbliżamy się. Idę, prowadząc rower, obojętnie patrząc w twarze żandarmów. 
Bacznie obserwują mnie. Mijają. Wymiana kilku zdań między żandarmami. Wyda-
ję im się podejrzany, zawracają. Zatrzymują mnie, pytają. Skąd jesteś, jak się nazy-
wasz, dokąd jedziesz i skąd masz wojskowy rower. Bez zażenowania i namysłu kle-
pię śmiało, co mi w danej chwili ślina na język przynosi: „Jan Ryniewicz z Olszanki, 
rower pozostawiła u mnie policja z Woli Mystkowskiej, ponieważ popsuł się i kazali 
go dziś odprowadzić, więc odprowadzam. Jeżeli nie wierzycie, proszę ze mną jechać 
i sprawdzić”. Powołanie się na takie argumenty i osoby rzekomo współpracujące 
z żandarmerią odpędziły podejrzenia i słowo gut oraz machniecie ręką znaczyło 
– iść dalej – więc poszedłem, dziękując Bogu za ocalenie i umożliwienie dalszego 
wypełniania obowiązków w służbie Ojczyzny.

Był pogodny, piękny dzień czerwcowy 1943 r., dzień targowy dla mieszkań-
ców okolicy Wyszkowa. Chociaż miasto było całkowicie zniszczone i spalone w 1939 
r, a ruiny rozebrane i wywiezione do budowy lotniska w okolice Łochowa16, ludność, 
jak mogła, w prowizorycznych domkach i budkach zorganizowała swe życie gospo-
darcze, a nawet drobny handel i rzemiosło. W ocalałych budynkach handlowych 
przedwojennego polskiego potentata fi nansowego – Józefa Cudnego, wywłaszczo-
nego przez okupanta, umieszczono Spółdzielnię „Rolnik” i Zarząd Miejski. W jego 
willi po drugiej stronie toru kolejowego usadowiła się komendantura żandarmerii, 
a w dni targowe z jednej i drugiej strony ulicy Pułtuskiej gromadziły się furmanki 
wiejskie i ludność. W trakcie tych dni najbezpieczniej było poruszać się w wylud-
nionym zwykle miasteczku i załatwiać różne konspiracyjne sprawy.

Tak też wypadło i mnie, jak zwykle, co tydzień rozdzielić prasę podziemną 
i odbyć spotkanie z działaczami ruchu oporu. Wstąpiłem do garncarni Stanisława 
Piotrowskiego i do kolegów: Zygmunta i Stanisława Kurowskich i Janusza Zawadz-
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kiego, a następnie odbyłem konferencję z pułkownikiem Tadeuszem Bylińskim 
w Hurtowni Tytoniowej, skąd dla upozorowania częstych odwiedzin pobierałem 
papierosy i tytoń. Po załatwieniu tych spraw w śródmieściu skierowałem się ulicą 
Pułtuską w stronę Olszanki. Gdy przejechałem plac targowy przed „Rolnikiem”, 
minąłem komendanturę żandarmerii i zmierzałem do młyna, w którym kolega Jó-
zef Tarasiuk był maszynistą obsługującym motor gazowy, aby doręczyć mu prasę. 
Nie przypuszczając nic złego, szedłem śmiało, prowadząc rower wprost na młodego 
żandarma Szulca, który akurat z bocznej uliczki polnej pomiędzy młynem a budyn-
kiem państwa Sulichów wyszedł na ulicę. Wokół było dużo znajomych ludzi, więc 
nie wypadało omijać i uciekać. 

Gdy zbliżyłem się do żandarma, naraz zostałem przez niego zatrzymany. Wi-
docznie z wyglądu odpowiadałem rysopisom osób ściganych przez władze okupa-
cyjne jako „bandyci”, a że to było bardzo blisko komendantury ok. 100 m, nie pomo-
gły żadne wyjaśnienia, aby się wykręcić. Żandarm uparcie trzymał za rączkę mojego 
roweru i kazał mi iść w kierunku komendantury, aby tam mnie wylegitymowano 
i ustalono personalia. Udając posłusznego, zawracam i idę obok, równocześnie roz-
poznając stan uzbrojenia swego przeciwnika. Ku memu zadowoleniu spostrzegam, 
że żandarm jest uzbrojony tylko w bagnet przy pasie i wyjątkowo nie ma rewolweru. 
Decyduję, więc szybko. Nie wypada mi na oczach znajomych uciekać pieszo, zosta-
wiając rower w ręku żandarma. Postanawiam odebrać rower i uciekać na rowerze. 
Gwałtownie więc chwytam za rower, aby go wyrwać z rąk żandarma. Szarpnięcie 
niestety było za słabe, żandarm zachwiał się, lecz nie puścił roweru, a druga ręką 
wyrywając z pochwy bagnet szybko go podniósł, aby zadać mi cios. Nie było rady 
– odskoczyłem kilka kroków, kładąc rękę do kieszeni u spodni. Tak stojąc przed 
żandarmem mierzyłem go groźnie oczyma. 

To poskutkowało, żandarm, pomimo, że znajdował się w odległości ok. 50 m 
nie odważył się przyjąć walki, wobec tego ja wolnym krokiem pieszo, a on z moim 
rowerem także pieszo, rozeszliśmy się każdy w swoją stronę. Przewidując za chwilę 
zorganizowany pościg przez całą obsadę żandarmerii, nie uciekałem daleko, lecz 
zaraz skręciłem do najbliższych zabudowań Sulichów i tam ukryłem się w stodole. 
Żandarmi rzeczywiście natychmiast zorganizowali pościg, rozpytując zgromadzo-
nych ludzi, gdzie uciekł „bandyta”. A ludzie, jak to ludzie, chociaż widzieli, że skrę-
ciłem do zabudowań, Sulichów zgodnie informowali, że uciekł w pole. W ten sposób 
wyprowadzili wrogów w pole, a ja po pewnym czasie przebrany w wieśniaczą kapo-
tę i czapkę na furmance wyjechałem bezpiecznie z miasta po odbyciu wszystkich 
zamierzonych spotkań i doręczeniu prasy. Tym razem udało mi się, za cenę roweru 
z bagażem, uratować własne życie, które potrzebne było do dalszej pracy w służbie 
Ojczyzny i męczonego narodu.
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  Polowania na ludzi podejrzanych

Z powodu niepowodzeń na froncie wschodnim i nasilenia akcji party-
zanckiej w okolicy Wyszkowa, gdzie działały różne ugrupowania partyzanckie, 
miejscowa żandarmeria przy pomocy Ukraińców i niektórych b. polskich par-
tyzantów urządzała różne obławy, zwłaszcza w wioskach położonych w pobli-
żu Puszczy Białej, jak: Leszczydół Nowiny, Komorowo, Białe Błoto, Trzcianka. 
Dzięki wywiadowi AK, który działał w organach policji a nawet żandarmerii 
– Komendant Policji Rezner z Wyszkowa, Abramski z Woli Mystkowskiej, Józef 
Małachowicz nauczyciel z Olszanki, zawczasu wiedzieliśmy, kiedy i mniej wię-
cej, w którym miejscu ma być przeprowadzona obława. Z tego powodu wyniki 
obław były prawie żadne, a partyzantka nadal dokuczała okupantom. Mało tego, 
jeden z oddziałów AK–NOW pod dowództwem Bogusława Żarnowskiego stale 
krążył w okolicach Wyszkowa i utrzymywał się w ciągłym napięciu i strachu 
miejscową administrację niemiecką, a zwłaszcza zarządy zespołów gospodarstw 
rolnych. 

W celu wykrycia działaczy ruchu oporu i ruchu oddziałów partyzanckich 
żandarmeria organizowała wywiad, kaptując niektórych Polaków, którzy z głupoty 
lub chęci zysku udzielali okupantowi informacji. Niektórych Polaków brali do swej 
służby wywiadowczej strachem za cenę darowania im kary lub życia po przyłapaniu 
na gorącym uczynku. Tych donosicieli-Polaków trudno było ujawnić i ukarać. Kil-
kakrotnie dowódcy AK zwracali się do mnie jako pełnomocnika rządu, działającego 
w konspiracji, aby dać zezwolenie na likwidację osób podejrzanych o kolaborację 
i ewentualne donosicielstwo. Po rozpatrzeniu okoliczności sprawy w żadnym wy-
padku nie dałem zezwolenia na zabicie takich osób.

Zwrócono się do mnie w sprawie likwidacji Teresy Bryk, pochodzenia ży-
dowskiego, wdowy po poległym w obronie Anglii ofi cerze – lotniku polskim An-
tonim Bryku. Zarzucano jej, że urządza u siebie libacje z żandarmerią wyszkowską 
i Gestapo z Ostrowi Mazowieckiej, a także co pewien czas wyjeżdża na podobne 
libacje Gestapo w Ostrowi Mazowieckiej. Można było nawet podejrzewać, że Ge-
stapo wykorzystuje ją w celach wywiadowczych, bo trudno przypuszczać, aby bez-
interesownie przedstawiciele, „Herren Volku” i „szlachetnej rasy nordyckiej” zada-
wali się z Żydówką. Ponieważ ani chorąży Stefan Jaszczak ani też inni, jak Czesław 
Klenczon i Karolak nie mogli mi poza poważnym przypuszczeniem dać żadnego 
dowodu zdrady – kategorycznie odmówiłem zezwolenia na likwidację. Rozgory-
czony tym chorąży Jaszczak odszedł z ostrą wymówką: „Tak, gdy będą dowody, to 
nas już nie będzie”. „Trudno – odrzekłem – wtedy osądzą ją inni, ale teraz bez do-
wodów zdrady nikogo zabijać nie wolno”.
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Tak też do końca wojny przeżyła w środowisku AK w Olszance Żydówka – 
Teresa Bryk – utrzymując do końca okupacji niemieckiej zażyłe stosunki z Gestapo, 
a po wejściu armii sowieckiej natychmiast przerzuciła się, na współpracę z NKWD. 
Następnie, jako aktywna działaczka PZPR na terenie powiatu pułtuskiego, zajmo-
wała różne odpowiedzialne stanowiska w administracji. Dopiero po 1956 r. za mal-
wersacje fi nansowe wyrzucono ją z partii i żyła spokojnie, odwiedzając od czasu do 
czasu swoją rodzinę w Izraelu. Nie przeżył jednak chorąży Stefan Jaszczak, wskaza-
ny żandarmom przez zdrajcę, zatrzymany i uwięziony, a następnie przewieziony do 
Oświęcimia, gdzie zginął. Podobnie bez większego efektu, jak zaznaczyłem, było 
polowanie na ludzi podejrzanych, przeprowadzane przez żandarmerię.

Dwukrotnie tylko o mało nie padłem ofi arą takiego polowania ja sam. Raz, 
było to wczesną wiosną 1943 r. Noc była pogodna i bezksiężycowa. Spodziewałem 
się wtedy, przybycia oddziału partyzanckiego, który po swej okresowej wędrówce 
miał wrócić na odpoczynek i złożyć na przechowanie broń. Położyłem się dość póź-
no do łóżka, lecz jak zwykle spałem półprzytomnie „jak zając pod miedzą”. Naraz 
słyszę lekkie pukanie w okno, zrywam się z łóżka, podchodzę do okna i nie odsła-
niając zasłony, pytam cicho: „Kto tam? To Wy?” – myśląc, że przybyli nasi chłopcy. 
Na to jakiś głos męski odpowiada: „To my »bieżeńcy« z niewoli niemieckiej. Prosimy 
o wskazanie nam drogi w stronę Wyszkowa”. Słowa te, wypowiedziane bez akcentu 
rosyjskiego, od razu wydały mi się mocno podejrzane, wiec bez namysłu odpaliłem: 
„Wy nie »bieżeńcy«, lecz bandyci. Jest widna księżycowa noc, miasto widać stad do-
brze. Wskazywać go nie trzeba. Udajecie tylko »bieżeńców«. Nie otworzę Wam. Idę 
spać. Do widzenia”. 

Rzekomi „bieżeńcy” po cichej rozmowie ze sobą odeszli do sąsiedniej wsi. 
Nazajutrz rano w odległości ok. 2 km od Olszanki uniosły się dymy pożaru, które 
po pewnym czasie opadły, a członkowie AK–NOW zameldowali mi, że tej nocy roz-
poznano w Sitnie przebranych „na cywila” żandarmów z Wyszkowa, którzy cho-
dząc po wsi usiłowali przeprowadzić wywiad, lecz z powodu rozpoznania zbyto ich 
fałszywymi informacjami. Natomiast w sąsiedniej wiosce – Kozłowo ci sami żan-
darmi „nabrali” jednego wieśniaka, i ten pochwalił się, że chętnie nocuje różnych 
„bieżeńców”. Za to ci sami żandarmi po umundurowaniu się przybyli konno do 
łatwowiernego wieśniaka, pobili go, zagrodę spalili, a jego samego przytroczonego 
do konia popędzili 7 km do Wyszkowa. Efekt polowania na bandytów żaden, złapali 
tylko naiwnego wieśniaka, który nawet do AK nie należał i o ruchu podziemnym 
nic nie wiedział.

Poza tym nocnym polowaniem utrwaliło mi się w pamięci pełne grozy jed-
no z polowań na ludzi, urządzone w dzień latem. Zaczęło się od wsi Ostrowy. Tym 
razem w 1944 r żandarmi przyjechali służbowo na koniach, rozgłaszając na prawo 
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i lewo, że będą łapać podejrzanych mężczyzn. Wiadomość o tym szybko obiegła są-
siednie wioski Sitno i Olszankę, wywołując uzasadnioną panikę. Młodzi mężczyźni 
zaczęli masowo uciekać z domów w pola i kryć się za krzakami, płotami i w zbożu. 
Panikę tę wykorzystali żandarmi i wszystkich mężczyzn uciekających lub kryją-
cych się poza domem chwytali jako podejrzanych. Niektórzy mężczyźni uciekali 
dosłownie w ostatniej chwili i chowali się gdzieś, a za nimi w pościgu żandarmi po 
drodze wyłapywali innych i ci padali ofi arą.

Ja sam, nie chcąc narażać rodziny, u której się ukrywałem, wyszedłem w pole 
do szkółki drzewek z sierpakiem w ręku, aby pozorować zajętego pracą ogrodnika. 
Gdy tak pochylony w szkółce udaję zajętego oczkowaniem drzewek, naraz słyszę jak 
biegnie wprost do szkółki jakiś mężczyzna, a za nim na koniu żandarmi. Sytuacja 
stawała się krytyczna, złapią nas obydwu. Tracę wiarę, aby udało mi się zagranie roli 
ogrodnika i zaczynam szybko myśleć – uciekać za późno, trzeba się gdzieś ukryć, 
szkółka niezbyt duża i przejrzysta, zasłonić mnie nie może. Mam, co prawda w tej 
szkółce schowki ziemne, w których przechowuję broń i dokumentację, ale wyda-
ją mi się zbyt małe. Trzeba próbować szczęścia. Czas nagli, szybko podbiegam do 
jednego z nich, odwijam kupkę przegniłych gałęzi i siłą wciskam się do schroniku, 
a potem przykrywam tymi gałęziami. 

Za chwilę słyszę w pobliżu tętent koni i krzyki żandarmów. Zajęci pościgiem 
przebiegli obok i nie zauważyli schowka. Z łapanki wyszedłem Bogu dzięki i tym 
razem szczęśliwie. Gdy po pewnym czasie wróciłem do domu, od brata dowiedzia-
łem się, że polowanie nie odbyło się bez ofi ar. Uciekającym, wprost do szkółki drze-
wek, był mało rozgarnięty młody wieśniak Władysław Dawidzki. Jemu udało się 
uciec, ale żandarmi ścigając go, po drodze za płotem ogrodu mojego stryja znaleźli 
jego kuzyna szewca Kielę, uciekiniera z „Reichu” i zabrali go jako podejrzanego na 
komendanturę do Wyszkowa. Ani Dawidzki, ani też Kiela nie byli członkami AK. 
Mimo to nie pomogły interwencje kolaboracjonistów, jak Teresy Bryk i volksdeutscha 
Kaufmana (rakarza z Wyszkowa). Jak się później okazało, ów Kiela oraz pułkownik 
Tadeusz Byliński z Wyszkowa i inni zostali zamordowani w lesie pomiędzy Wy-
szkowem a Ostrowią Mazowiecką i tam pogrzebani. Ciała ich po wojnie zostały od-
nalezione i spoczywają na cmentarzu wyszkowskim.

Chłodna majowa noc 1944 r. Nocuję jak zwykle w stodole. Skurczony, 
wgrzebany w słomę, dziwnie jakoś, nie mogę zasnąć. Przewracam się z boku na bok 
i myślę o obławach, łapankach i nasłuchuję, czy nie słychać czegoś podejrzanego 
i czy nie zachodzi potrzeba lepszego ukrycia się w specjalnym schronie na dnie 
„zasieka” pod grubą warstwą słomy. W pobliżu nic nie było słychać, ale za to dalej 
słychać dziwne ujadania psów i ruch pojazdów. Usiłuję tłumaczyć to tym, że docho-
dzą mnie odgłosy normalnego ruchu drogowego. Na takich rozmyślaniach i dziwnej 
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czujności upłynęła mi cała noc. Skoro tylko się rozwidniło, czym prędzej wybiegłem 
na dwór. Stwierdziłem, że jest piękna pogoda, że słońce za chwilę wzejdzie, a poza 
tym cisza. Naraz słyszę czyjeś kroki, wyglądam na drogę i obserwuję pospiesznie 
idącego członka AK sąsiada, który widząc mnie spokojnie stojącego – przyspiesza 
kroku i pełnym trwogi i rozpaczy głosem woła: „Bracie uciekaj! Niemcy broń naszą 
odnaleźli, major Płużański zabrany, por. Marczyński zabrany i inni też”. 

Nie tracąc czasu, chwytam, co wpadło w ręce, aby się cieplej okryć i za-
wiadamiając o wypadku nocnym innych kolegów z wioski, pojedynczo usuwamy 
się ze wsi w pola i lasy. Tak wyproszeni z gniazd siedzimy małymi grupkami na 
miedzach między zbożami, w rowach odwodnionych i w krzakach, rozpamiętując 
„wsypę” broni. Od czasu do czasu wysyłamy zwiadowców do wsi, aby zorientować 
się o rozwoju sytuacji i czy Niemcy nie poszukują dalej ludzi związanych z wykrytą 
i zabraną bronią. Stopniowo dowiadujemy się szczegółów wsypy i okazało się, że 
Niemcy odkryli broń po zatrzymaniu członków AK – Kobylańskiego i Miloszew-
skiego z Pułtuska, którzy jako uchodźcy z „Reichu” ukrywali się na naszym terenie 
u jednego z rolników na kolonii w Somiance nad Strugą.

Później dowiedziałem się, że poddali się nałogowi pijaństwa i zaczęli uczęsz-
czać do różnych knajpek i przy kieliszku rozgadywać o konspiracji. Co gorsza, za-
częli też rzekomo wywozić do Warszawy i sprzedawać na giełdzie broń. Wreszcie 
zostali przychwyceni, a wzięci przez Gestapo na badanie wydali wszystko, co wie-
dzieli, a wiedzieli dużo, bo w każdej prawie akcji dobrej i złej brali udział. Mieli oni 
kontakty z oddziałem Batalionów Chłopskich w Pniewie, więc wydali tamtejszego 
dowódcę nauczyciela Jakubiaka17, który widząc, jaki los go czeka po zatrzymaniu 
przez Gestapo, powalił jednego z nich i rzucił się do beznadziejnej już ucieczki. Ze-
wsząd posypały się w jego stronę strzały. I tak przeszyty wieloma kulami padł jeden 
z najofi arniejszych i najbardziej czynnych w tym czasie dowódców. Zginął boha-
tersko na oczach swojej rodziny i sąsiadów, rozbudzając należny szacunek nawet 
wśród wrogów, którzy pozwolili zabrać zwłoki i godnie pochować na miejscowym 
cmentarzu.

   Losy moich kolegów

W latach 1920–25 chodziłem z Kaziem Szmidtem do gimnazjum w Wy-
szkowie. Był zawsze skromnym i pobożnym chłopcem – był miłym i uczynnym 
kolegą. Później wyjechał z Wyszkowa i po kilku latach dowiedziałem się od Marii 
Szmidt, nauczycielki w Olszance pod Wyszkowem, że skończył gimnazjum, a na-
stępnie Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i jest inżynierem 
leśnikiem.
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Gdy podczas okupacji niemieckiej w 1941 roku, na jednym z zebrań kon-
spiracyjnych spotkaliśmy się znowu, pracował już w Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Warszawie, a mieszkał na „Starówce” przy ul. Podwale 29 i tak jak każdy prawy 
Polak należał do podziemnej organizacji cywilnej i wojskowej Stronnictwa Narodo-
wego i Narodowej Organizacji Wojskowej. Aktywnie pracował jako jeden z człon-
ków Kierownictwa Okręgu Warszawskiego. Podobnie jak ja, był jeszcze kawalerem, 
co pozwalało mu na całkowite oddanie się pracy podziemnej.

Spotykaliśmy się dość często na odprawie kierowników powiatowych. Raz 
w tygodniu odwiedzałem go w mieszkaniu rodzinnym na Podwalu – mieszkał tam 
wraz z siostrami i matką staruszką. Jak dowiedziałem się siostry także współpraco-
wały z podziemiem. Chętnie odwiedzałem ten dom, w którym wszyscy żyli z myślą 
i wiarą, że Bóg łaskawy i sprawiedliwy wróci wkrótce Ojczyznę, o jakiej marzyliśmy 
– wielką, w granicach historycznych zjednoczoną, narodową i szczęśliwszą – by-
lebyśmy pracą swą na taką zasłużyli. Często z mieszkania tego Kolegi odbierałem 
prasę i rozkazy kierownictwa. Wydobywano je z rur, odkręcając ozdobne zakoń-
czenia szczytów łóżek metalowych. Schowek był naprawdę pomysłowy i zapewnił 
maksimum bezpieczeństwa w wypadku rewizji.

Żadne jednak schowki nie zabezpieczały Polaka pracującego w podziemiu 
przed okiem szpiclów i wrogo nastawionych do naszej organizacji „elementów”, 
które za judaszowskie srebrniki sprzedały swą polskość i poszły w służbę państw 
ościennych. Stąd wynikały tragiczne „wsypy” i „wpadki”. Zimą 1943/44 r., pewne-
go dnia, jak zwykle zapukałem do drzwi kolegi i czekałem cierpliwie długo. Pusto 
i głucho – nikt nie odpowiadał. Tak czekając pod drzwiami, zacząłem przyglądać 
się różnym kredą wypisanym na drzwiach znakom, które wydały mi się podejrzane 
– nawet zakonspirowane. Uprzytomniłem sobie, że mogą to być umówione znaki 
ostrzegawcze, wypisane przez organizację na znak, że lokal jest zagrożony dla kon-
taktów i że nie wolno tam wchodzić. Były bowiem wypadki, że Niemcy po zaaresz-
towaniu kogoś mieszkanie obstawili i każdego zgłaszającego się tam zatrzymywali 
i przesłuchiwali. Czym prędzej więc, nie czekając dłużej zawróciłem i po schodach 
zbiegłem na dół. Dopiero na ulicy poczułem się bezpieczny. Aby poznać tajemnice 
opróżnionego mieszkania, udałem się do innego kolegi z kierownictwa Zbyszka Ro-
mera. Tu dowiedziałem się całej prawdy.

Kolegę inż. Kazimierza Szmidta od dłuższego czasu ktoś obserwował w biu-
rze Dyrekcji Lasów Państwowych i w rezultacie Gestapo zabrało go z miejsca pracy, 
a następnie zabrano tez z domu obie jego siostry, zostawiając tylko matkę staruszkę 
chorą w łóżku bez opieki. Matką zaopiekowali się znajomi, a Kolega z siostrami zna-
lazł się w obozie w Majdanku. Po pewnym czasie matka otrzymała od córek ubranie 
syna, zwracane jej z kartką: „Mamusiu, nie martw się – nie przypuszczaj nic złego. 
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Zwracamy ubranie Kazia, gdyż w obozie jest mu niepotrzebne”. 
Rzeczywiście ubranie było mu już niepotrzebne. Zmarł, bowiem na tyfus, 

ciało zostało spalone w piecu krematoryjnym, a czysta – szlachetna dusza bezpiecz-
nie uleciała do Niebios – do Boga po należna zapłatę – „Bo jeśli droga otwarta do 
Nieba – to tym, co służą Ojczyźnie”. Tak w służbie Ojczyzny i Narodu zginął, jak 
wielu innych członków SN i NOW – najlepszy nasz kolega inż. Kazimierz Szmidt. 
Niech i ta ofi ara będzie dla potomnych przykładem i wskazówką, jak należy cenić 
wolność i niepodległość Ojczyzny, dla której w kwiecie wieku tylu młodych ludzi 
poświęciło swe życie w latach wojny 1939–1945 r.

* * *

Będąc organizatorem ruchu podziemnego w okolicy Wyszkowa i kierowni-
kiem akcji działających tu oddziałów partyzanckich NOW, uczestniczyłem na kon-
spiracyjnych naradach zarówno polityczno-propagandowych, jak i wojskowych, 
skąd przewoziłem rozkazy dla dowódców oddziałów i materiały szkoleniowe. Po-
nadto, jako starosta z ramienia Delegatury Rządu Polskiego na kraj pod pseudoni-
mem „Wojciech Olszański” koordynowałem działalność czynnych na moim terenie 
oddziałów podporządkowanych AK. Do mnie przychodzili na odprawy i szkolenia 
oraz po odbiór materiałów dowódcy oddziałów oraz łącznicy z Białegostoku. Speł-
nienie takich obowiązków połączone było z wielkim niebezpieczeństwem dla mnie 
i moich braci, u których przebywałem i urządzałem odprawy i zebrania, zwłasz-
cza, że byłem zdekonspirowany i ścigany przez miejscową żandarmerię i Gestapo, 
a zmieniałem swe kwatery tylko w promieniu 50 do 500 metrów od miejsca, gdzie 
żandarmeria ujawniła miejsce mojego pobytu. 

Nawet miejscowa granatowa „polska” policja dokładnie znała mój adres 
i utrzymywała ze mną kontakty, jak komendant Ressler z Wyszkowa i posterunkowy 
Abramski z Woli Mystkowskiej. Do mnie do Olszanki przyjeżdżali też kierowni-
cy AK i NOW z Warszawy. Pewnego dnia jesienią 1943 roku zgłosił się rano rosły, 
dobrze prezentujący się mężczyzna przedstawiając się jako kapitan Stefan Lipiński 
pseudonim „Bruno” – kierownik akcji wojskowej naszej centrali NOW w Warszawie. 
Ponieważ powołał się na znane mi osoby, jak: Zbyszek Romer, inż. Kazimierz Szmidt, 
Wacław Przygodzki, przyjąłem go z pełnym zaufaniem, udzielając mu żądanych in-
formacji i odbierając do wykonania rozkazy. Pobyt jego u mnie był krótki i po kawa-
lerskim obiedzie nastąpiło czułe pożegnanie i odprowadzenie poza granice wsi.

W kilka dni po tej wizycie wyjechałem służbowo do Warszawy i tu na odpra-
wie dowiedziałem się, że kapitan Stefan Lipiński w dniu, kiedy był delegowany do 
mnie, zaginął i jest przypuszczenie, że wpadł w ręce Niemców w okolicznościach 
bliżej nieznanych, bądź przypadkowo w „łapance” lub z powodu jakiejś „wsypy”. 
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Ponieważ kapitan Stefan Lipiński przed zaginięciem był u mnie i pobrał potrzebne 
informacje, należało przez pewien czas zachować szczególną ostrożność i czekać 
na dalsze wiadomości, co do przyczyn zatrzymania. Po pewnym czasie w drodze 
wywiadu ustalono, że kapitan Stefan Lipiński przebywa w więzieniu na Pawiaku, 
a następnie, że wywieziono go do obozu w Sztuthofi e. W ten sposób wykruszył się 
z naszej organizacji NOW jeden z wartościowszych członków kierownictwa i to 
w okresie, kiedy rozprawa z wrogami Polski zbliżała się już ku końcowi. O dalszych 
losach jego życia dowiedziałem się dopiero po 33 latach, gdy w dzienniku Słowo Po-
wszechne ujrzałem jego nekrolog i krótki życiorys. Zmarł człowiek szlachetny, całko-
wicie oddany sprawie dobra Polskiego Narodu. Niech, więc mu lekka będzie nasza 
ojczysta ziemia, w której spoczął na wieki.

  Na przedpolu Warszawy

Dzień 30 lipca 1944 r. Wypada mi jechać koniecznie do Warszawy, aby nor-
malnie skontaktować się ze swymi władzami organizacji podziemnej i pobrać roz-
kazy i „bibułę”. W Wyszkowie otrzymuję wiadomość, że do Warszawy pociągi nie 
chodzą. Z jakiego powodu nie wiadomo, wszak to okres wojny i front w pobliżu. 
Kombinuję więc innymi środkami lokomocji dostać się do Warszawy. W mieście 
przepytuję się, kto z posiadaczy samochodów ma planowany kurs na Warszawę. 
Dowiaduję się wreszcie, że z browaru w Wyszkowie ma jechać samochód do Warsza-
wy. Szybko kontaktuję się z pracownikami browaru i o ustalonej godzinie, pełen do-
brej nadziei, odbywam podróż ciężarówką „gazową” do Warszawy. Po przyjeździe 
do Warszawy umawiamy się, że tego samego dnia o godzinie czwartej po południu 
z ul. Jasnej odjedziemy do Wyszkowa.

Po załatwieniu wszystkich spraw zgłaszam się na umówione miejsce postoju 
samochodu, lecz ku swemu zdziwieniu spostrzegam, że samochodu nie ma. Wi-
docznie przyspieszył odjazd. Zostałem, więc na noc w Warszawie. Zatrzymałem się 
u znajomego mi członka Akcji Katolickiej St. Wisłowskiego przy ul. Elektoralnej. 
Tu dowiedziałem się, że Warszawa gotuje się do powstania, że kobiety i dzieci są 
ewakuowane poza miasto. Kiedy ten moment nastąpi nie wiadomo? 

Po przenocowaniu skoro świt pędzę na Dworzec Główny, żeby zorientować 
się, co do godz. ewentualnego odjazdu pociągu do Ostrołęki. Niestety, dowiaduję 
się, że z powodu zbliżającego się frontu, pociągu nie będzie. Wiadomością tą byłem 
nieco zaskoczony, wszak według niedawnych informacji front wojenny znajdował 
się na linii Bugu, a w Warszawie – nic nie wskazywało, że również sowiecki front jest 
tuż na przedpolu Warszawy. W mieście nie widać było żadnych oddziałów niemie-
ckich – ruch uliczny był normalny.
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Mimo braku pociągu postanowiłem za wszelką cenę dostać się do Wy-
szkowa. Uplanowałem więc wyjechać kolejką Marecką do Radzymina, a następnie 
pieszo lub przygodnymi środkami lokomocji w okolice Wyszkowa. Na tej trasie 
znałem każdą niemal dróżkę, każdy dom, każdą przeprawę przez Bug. Pędzę więc 
bez namysłu, do przystanku Warszawa Most i tu pierwszą ranną kolejką (ciuchcią) 
wyjeżdżam w stronę Radzymina. Jedziemy wzdłuż autostrady Warszawa-Białystok-
Wilno.

Na drodze nic nie wskazuje na bliskość frontu. Normalnie, równolegle 
z nami jadą trasą z rzadka niemieckie samochody ciężarowe i osobowe. Widzę ofi -
cerów niemieckich, jak jadą, studiują mapy. Nie ujawniam żadnego zdenerwowania 
i pośpiechu. Mijamy Marki, mijamy Pustelnik i zbliżamy się do Strugi tam, gdzie 
z jednej strony rzeczułki zielenią się piękne ogrody, a wśród nich bieleją piękne wille, 
a drugiej widnieje pasmo wzgórz piaskowych, które zwężają widoczność trasy. 

Naraz słyszymy huk. Tuż obok nas pali się niemieckie auto. Słychać następ-
nie strzały i nowe auta unieruchomione stają w płomieniach. Niemcy ranni wyska-
kują z aut i ratują się ucieczką. Z domostw po obydwu stronach trasy wyskakują 
z kwater Niemcy na pół ubrani i w panice uciekają w stronę Warszawy. My jakoś 
cało siedzimy w wagonach. Do nas nie strzelają. Kolejka zatrzymuje się, część ludzi 
ucieka, chroniąc się za pobliskimi murami domostw. Część pozostaje w wagonach. 
Przypuszczamy, że to jakiś większy oddział partyzancki posuwający się równole-
gle z frontem do Warszawy zrobił wypad, aby przetrzepać Niemców i wprowadzić 
u nich zamieszanie. Gdy ogień nieco ucichł, maszynista i konduktorzy oznajmiają, 
że nie wiedząc, co jest na dalszej drodze do Radzymina, wrócą do bazy w Drewni-
cy. Proszę siadać, więc siadamy i jedziemy z powrotem w stronę Pragi. Gdyśmy się 
wycofali z ognia walki, znowu widzimy na trasie normalny ruch – nigdzie nie widać 
oddziałów Wehrmachtu, tylko w tę lub tamtą stronę przesuwają, jak zwykle auta 
osobowe z ofi cerami. Tak wróciliśmy do Drewnicy i stoimy.

Z frontu, żadnych odgłosów walki i wiadomości, na trasie względny spokój. 
Ponieważ wśród pasażerów znajduje się wielu takich jak ja, którzy chcieli za wszel-
ką cenę dotrzeć do własnych rodzin lub oddziałów partyzanckich, więc utrwala 
się ogólne mniemanie, że był to tylko lokalny wypad na trasę, który się zakończył 
i droga może być wolna. Zbliża się południe. Nadal cisza, postanawiamy, więc je-
chać. Przekonujemy w tym celu maszynistę i konduktora, aby spróbowali szczęścia 
i przewieźli nas do Radzymina. Przekonywanie poparte składką pieniężną i „litrem 
czystej” trafi a załodze do rozumu i dzięki temu pełni nadziei jedziemy w stronę Ra-
dzymina. Po drodze wyzbywam się bibuły i lepiej chowam inne dokumenty.

Na wzgórzach Pustelnika widzimy Niemców, którzy pospiesznie zwijają ja-
kieś stanowiska obserwacyjne, a tak poza tym spokój. Zbliżamy się znów do Strugi. 
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Obok nas, ośmieleni naszą jazdą lub nieznający sytuacji, posuwają się także Niemcy, 
wioząc materiały zaopatrzenia na front. Naraz słyszymy strzały i znowu powtarza 
się ta sama historia. Auto pali się, a Niemcy sami wyskakują na bok. Kolejka zgrzyta 
na hamulcach, zatrzymuje się, a następnie wycofuje się z pola walki.

Jednocześnie cieszymy się, że Niemców trzepią i równocześnie jesteśmy za-
kłopotani, że wbrew naszym przypuszczeniom, niestety, zostaliśmy odcięci linią 
frontu. W powrotnej drodze postanawiam wysiąść w Markach, gdyż kiedyś słysza-
łem od ojca, że tu zamieszkuje daleka krewna. Do Warszawy już nie jadę, gdyż na 
Pradze słyszę głuche detonacje i kłęby dymu wybuchające po każdym wybuchu. To 
samo dzieje się na Grochowie i w okolicy Rembertowa. Zrozumiałem już, że So-
wieci są na przedmieściach Pragi a zaskoczeni Niemcy, nie zamierzają się bronić, 
pospiesznie burzą, wysadzają w powietrze obiekty i magazyny. Takiego zdania byli 
też mieszkańcy Marek i pod wieczór – ośmielona brakiem oddziałów niemieckich 
młodzież zaczęła już rozbrajać wałęsających się pojedynczych Niemców. Tak upły-
nął pełen nadziei i niepokoju dzień w Markach. 

Ponieważ nie odnalazłem krewnych, zatrzymałem się u Borkowskich (wdo-
wy z trzema synami), zamieszkujących w jednym z bloków mieszkalnych fabryki 
Briegs’a. W nocy synowie Borkowskiej nie byli w domu. Matka zwierzyła mi się, że 
synowie należą do Gwardii Ludowej18 i prawdopodobnie poszli do lasu. Rzeczywi-
ście, na drugi dzień synowie jej wrócili „z lasu” i matce zakomunikowali poufnie, że 
w nocy nawiązali kontakt z dowództwem armii sowieckiej. 

Ponieważ w międzyczasie zarówno Borkowska, jak i jej synowie poznali, że 
i ja, jak każdy Polak należę do ruchu podziemnego i sprawy polskie nie są mi obo-
jętne, zwłaszcza, że wyrażałem gotowość udania się do Warszawy, aby uczestniczyć 
w ewentualnym powstaniu. Ostrzegli mnie przed tym przedsięwzięciem, ujawnia-
jąc całą tajemnicę polityki. Powstanie Warszawskie zginąć musi. Gwardia Ludowa 
z Marek i okolicy zdemobilizowała się i nie pospieszy na pomoc powstańcom, gdyż 
z dowództwem armii sowieckiej uzgodniono, że „Powstanie Akowskie” jako faszy-
stowskie musi zginąć, armia sowiecka zatrzyma się, nie udzieli Warszawie żadnej 
pomocy przez szybkie zajęcie terenu na przedpolu Warszawy. Znając ten ohydny 
wyrok wydany na Warszawę, w dni następne mogłem być tylko niemym świadkiem 
jak Warszawa, spowita w obłokach dymu, gorzała dniem i nocą. I nikt jej już nie 
mógł pomóc wobec sprzysiężenia się dwóch wrogich potęg. Zamiast walki z bronią 
polityka skazała nas na niewolniczą bierność lub śmierć.

Mężczyźni z Marek pochowali się po piwnicach, gdy na przedpolu Warszawy 
ważyły się losy rodaków i czekali aż Niemcy ściągnęli z południa dywizję pancerną 
„Herman Goering” i zaczęli likwidację klina sowieckiego. Nie mieli odwagi nawet 
wyjść na pole, aby ściągnąć swego kolegę, któremu szrapnel połamał obie nogi.
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Ogarnął mnie wielki wstyd, więc żeby zrehabilitować rodzaj męski wystą-
piłem sam z propozycją, oświadczając: „Ja sam pójdę po rannego, proszę mi tylko 
wskazać miejsce, gdzie leży”.

Do pomocy zgłosiły się tylko dwie kobiety. Poszliśmy więc i zabraliśmy 
z pola rannego. Był nim robotnik Skrzypczak, którego natychmiast odesłaliśmy do 
szpitala na Pragę. Czy wytrzymał i żyje, nie wiem.

Równocześnie z likwidacją klina sowieckiego nastąpiło internowanie 
wszystkich mężczyzn ze Strugi, Pustelnika i Marek. Około 700 chłopa w różnym 
wieku spędzono do hali fabrycznej, zamknięto i postawiono na strony SS-manów. 
Przedtem na podwórzu fabrycznym na oczach współtowarzyszy rozstrzelano 
trzech spośród mężczyzn pod zmyślonym zarzutem posiadania broni. Mężczyzn 
rozstrzelano mimo próśb i zaświadczeń, że ludzie ci broni nigdy nie posiadali, a rze-
koma broń być może porzucona była przez żołnierzy. Po rozstrzeleniu tych trzech 
oświadczono pozostałym, że jeżeli okaże się jakaś akcja antyniemiecka w terenie, 
my wszyscy będziemy podobnie wystrzelani.

Tak więc bezradni siedzieliśmy o głodzie przez cały tydzień, starając się 
wejść w kontakty z wartownikami. Przy pomocy podarunków w postaci złotych 
zegarków, biżuterii itp. wyjednaliśmy pewne ulgi, jak odwiedzanie kobiet, przyj-
mowanie posiłków itp., a następnie w niedzielę przed wschodem słońca – po 
cichutku drobnymi grupkami zezwolono nam opuścić miejsce zatrzymania. Po 
wyjściu na dwór, przede wszystkim skierowałem swe oczy w stronę Warszawy. 
Warszawa dymiła, jak jeden wielki wulkan w beznadziejnej walce o Honor i Wol-
ność Narodu. Dowiedziawszy się od kobiet, że droga na Radzymin wolna, zebra-
łem swoje manatki, podziękowałem Borkowskiej za opiekę i pieszo poszedłem 
w stronę Radzymina. 

Zaraz za Markami, przy trasie, widoczne były ślady niedawnych walk – spa-
lone czołgi, samochody pancerne, mogiły zabitych, pokiereszowane jezdnie i tory 
kolejki Mareckiej. Im bliżej Radzymina tym większe było zniszczenie i więcej 
pancernych rekwizytów walki. Jak było widać, żołnierz sowiecki zapłacił wysoką 
cenę za błędne decyzje dowódców, tj. za zatrzymanie się armii, po zajęciu ostat-
nich umocnień na przedpolu Warszawy, za politykę zmierzającą do likwidacji AK 
w Warszawie, aby tylko powstanie mogło zginąć. O tym naocznie przekonałem się 
w okolicy Radzymina, gdzie wśród zgliszcz naszych wiosek i stratowanych zbóż 
stały wypalone czołgi sowieckie, a tuż obok mogiły „bojców”. Sowiecka armia, aby 
osiągnąć cel polityczny poświęciła jeszcze tysiące ofi ar, gdy trzeba było znów piędź 
za piędzią zdobywać, a następnie opuszczać teren. Stwierdziłem to naocznie, gdy za 
miesiąc we wrześniu 1944 r. znów tą samą trasą udawałem się do wyzwolonej przez 
Armię Kościuszkowską Pragi.
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 W pasie przyfrontowym

Po wyjściu z obozu internowanych w Markach wróciłem do domu w Olszan-
ce i tu zacząłem się przygotowywać nie tyle do akcji, co do przetrwania w okresie 
zbliżającego się frontu. Oddział partyzancki pod dowództwem Bogusława Tarnow-
skiego, którego byłem opiekunem, ograniczał się do drobnej dywersyjnej akcji prze-
ciw Niemcom, ukrywając się w lasach w okolicy Trzcianki i Dalekiego. Na miejscu 
zostałem sam z jednym tylko członkiem organizacji podziemnej – Henrykiem Jaku-
bowskim, przy pomocy którego utrzymywałem kontakt z innymi organizacjami. 

W międzyczasie dowiedziałem się, że Staszek – jeden z braci Jaroszyńskich, 
którzy tylekroć szczęśliwie wychodzili z różnych opresji, zginął w potyczce z Niem-
cami w lesie koło stacji Dalekie. Dowiedziałem się też o zaginięciu dowódcy oddzia-
łu B. Żarnowskiego, który w czasie nieszczęśliwego wypadu na transport niemiecki 
wielokrotnie postrzelony, broczący krwią, skrył się gdzieś w pobliskich zaroślach 
i prawdopodobnie zmarł tak, że poszukiwania jego ciała przez kolegów nie dały 
żadnego rezultatu. Później dopiero, po przesunięciu się frontu, członkowie Gwar-
dii Ludowej, którzy w pobliżu mieli swoje bunkry i kwaterę, wskazali żonie, gdzie 
pochowano ciało jej męża. Bliższych szczegółów śmierci tego dzielnego żołnierza 
armii podziemnej – dowódcy oddziału NOW – ustalić nie zdołano.

Obaj z Jakubowskim postanowiliśmy nie usuwać się od frontu, lecz prze-
trwać w pasie przyfrontowym i czekać na przesunięcia się walczących armii. Trud-
ne to było zadanie, zmuszające do przebywania w ciągu dwóch tygodni w schronie 
i pod ustawicznym obstrzałem artylerii sowieckiej i bombardowania samolotów. 
Sytuacja pogorszyła się, gdy w pobliżu zakwaterował sztab niemiecki odcinka fron-
towego. Ludność wszystką, z okolicznych wiosek wysiedlono w ciągu kilku godzin, 
aby opróżnić domy i zabudowania dla oddziałów wojskowych.

My mieszkając poza wsią, nie wykonaliśmy rozkazu i pozostaliśmy w zabu-
dowaniach brata jako członkowie jego rodziny. Po opuszczeniu rano wioski przez 
mieszkańców i zajęciu jej przez Wehrmacht – przez kilka godzin obserwowaliśmy 
przy względnym pokoju rabunek resztek pozostawionego mienia przez żołnierzy, 
którzy chodzili, szperali po schronach – przebierając różne „ciuchy”, aby co lepsze 
wybrać i wysłać do „Heimatu”. Niedługo jednak cieszyli się wermachtowcy swymi 
kwaterami i łupami, gdyż już koło południa tego dnia rozpoczęły się nękające nalo-
ty sowieckie z silnym bombardowaniem.

Ja wraz z rodziną brata schowałem się do betonowej piwnicy, znajdującej 
się na środku podwórza, której wejście zabezpieczyliśmy miałem z drzewa i ziemi. 
Ponieważ tak zabezpieczony schron zwrócił uwagę lotników jako obiekt wojskowy, 
ewentualnie kwatera – z tego powodu w krótkim czasie musieliśmy przeżyć zaciekłe 
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ataki lotnictwa. Samoloty kilkakrotnie „pikowały” bombę za bombą, nie mogąc tra-
fi ć w piwnicę. Jedna z bomb 20 metrów od schronu uderzyła w stodołę, doszczętnie 
burząc jej część, jednak szczęśliwie nie wzniecając pożaru, następna upadła tuż za 
domem, dziurawiąc go w kilku miejscach, a dwie inne tuż w ogródku, gdzie rosły 
drzewka owocowe w szkółce, tworząc tam dwa głębokie leje w ziemi. Rozumie się, 
że przy takim bombardowaniu piwnica nasza zbudowana tylko na kartofl e, trzęsła 
się i pękała, a skruszony beton sypał się na głowy.

Dzieci i żona brata płakały z przerażenia, a my mężczyźni uspokajając je, 
bezradni czekaliśmy końca. W przerwach pomiędzy nalotami, gdy wyjrzeliśmy ze 
schronu, zobaczyliśmy całą wieś w płomieniach i dymie – słychać było tylko szum 
i trzask rozszalałego żywiołu oraz wybuchy pękających granatów i amunicji. Pod 
wieczór, gdy wszystko ucichło i dymy opadły, okazało się, że cała wieś za wyjątkiem 
kilku domów spłonęła. Pozostały tylko sterczące kominy z przyległymi piecami, 
a tu i ówdzie betonowe piwnice. Opalone drzewa sterczały jak nagie ramiona wznie-
sione do nieba o pomoc. Niemcy ponieśli duże straty, spaliły im się tabory i cały 
ekwipunek, a sami szukali schronienia w rowach i piwnicach. 

Odtąd codziennie trwała kanonada, a pociski niemieckie uderzały dzień 
i noc, w pobliżu tworząc leje. Mało tego, w powietrzu pękały granaty, obsypując 
szrapnelami teren. Na każdym kroku czyhała śmierć lub kalectwo. W tych warun-
kach trudno było wytrwać, więc brat z żoną i dziećmi wywędrował dalej w pole za 
wieś do swych teściów, którzy też pozostali, a ja z kolegą Jakubowskim pozostali-
śmy na miejscu, pospiesznie robiąc sobie drugi schron dwuosobowy dostatecznie 
zabezpieczony według naszego mniemania od mniejszych pocisków. W schronie 
tym siedzieliśmy lub spaliśmy na słomie. Była wilgoć i duszno, więc często wycho-
dziliśmy na zewnątrz, a chowaliśmy się dopiero, gdy pocisk artyleryjski upadł zbyt 
blisko – na dalsze z przyzwyczajenia nie reagowaliśmy zupełnie.

Na domiar złego o pobycie dwóch młodych mężczyzn dowiedzieli się 
i Niemcy, więc gdy trzeba im było ludzi do kopania rowów strzeleckich przyfron-
towych, brali nas do tych robót. Szliśmy wtedy na odległość około 2 km od frontu 
i tam kopaliśmy rowy, narażeni na ataki artylerii i innej broni sowieckiej. Najszybciej 
kopaliśmy pierwszy metr rowu, aby znaleźć w nim schronienie, następne wykopy 
robiliśmy już częściowo – osłonięci – mimo to od czasu do czasu uderzały kule 
w wyrzuconą ziemię, bryzgając w oczy ziarnami piasku.

Tak upłynęły dwa tygodnie sierpnia i przyszedł wrzesień 1944 r. Przywykli-
śmy już do takiego trybu życia i zaczęliśmy robić wywiady w okolicy. Dowiedzieli-
śmy się, że w parku olszankowskim mieści się sztab z generałem, że Niemcy spalili 
wiatrak i inne obiekty, które mogły służyć Sowietom jako punkty orientacyjne od 
pocisków, od żołnierzy dowiedzieliśmy się o zbliżaniu się frontu od Ostrowi Ma-
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zowieckiej. Zrozumieliśmy, że nieuchronnie zbliża się front i trzeba się ostatecznie 
zdecydować: czy zostać w tych piekielnych zmaganiach ginącego hitleryzmu ze zwy-
cięskim komunizmem i wreszcie zmienić tylko okupanta, czy pod przymusem ucho-
dzić na Zachód. Jak już zaznaczyłem, ja z kolegą Henrykiem postanowiliśmy zostać. 
Wiadomo, że Polak niechętnie opuszcza swą Ojczyznę – a jeżeli idzie na tułaczkę, to 
zmuszają go do tego ważne okoliczności lub konieczność ratowania życia.

Niemcy, wściekli z powodu niepowodzeń na froncie, starali się oczyszczać 
linię frontu z ludzi cywilnych, którzy mogliby być świadkami ich klęski i ewentual-
nie służyć informacjami stronie przeciwnej. Takie powtórne oczyszczanie nastąpi-
ło 2 września w południe. Żołnierze otrzymali rozkaz wypędzenia reszty ludności 
cywilnej. Rozkaz musiał być wykonany, więc żołnierze przeszukali poszczególne 
zabudowania, zabierając ludność do wysiedlenia. Nieliczni tylko na prośbę mogli 
uchodzić pojedynczo na własna rękę. Tak zrobiła rodzina mego brata i szwagra, usu-
wając się o 2 km dalej. Przyszedł też i do naszego schronu jeden żołnierz – Austriak 
z rozkazem przyśpieszenia ewakuacji i dołączenia się do kolumny wysiedlonych.

Zacząłem wolno i niechętnie przygotowywać się do drogi, grając na zwłokę 
i prosząc żołnierza, aby nas zostawił, a sami się ewakuujemy dalej od frontu. Początko-
wo żołnierz nie chciał ustąpić, więc idąc z nim powoli, dalej nalegaliśmy, aby nas puś-
cił wolno. Gdy na zakręcie drogi zauważyliśmy, że kolumna ewakuowanych z punktu 
zbornego pod eskortą Niemców już odeszła, wskazałem mu na to i rzekłem po nie-
miecku: „Rozumiem, że ty masz rozkaz nas ewakuować, ale inni już poszli, więc teraz 
my ewakuujemy się na własną rękę. Czy masz ty serce nas pędzić na śmierć?”

Żołnierz nic nie mówiąc, machnął ręką, a my jak zmyci po rzuceniu: danke 
schoen zrobiliśmy skręt na lewo i zadowoleni polną dróżką udaliśmy się tam, gdzie 
według rozeznania był mniejszy ogień na tzw. „Piaski” wsi Łosino. Tu spotkaliśmy 
się z rodzinami brata i szwagra. Na tym bliskim wygnaniu szczęśliwie upłynął nam 
jeden dzień.

 Na drugi dzień była niedziela, więc korzystając z wyjątkowo pięknej pogody 
i spokoju wybrałem się na wywiad do opuszczonego schronu, gdzie zastaliśmy zako-
paną swą odzież i materiały żywnościowe. Niedaleką, co prawda odległość przeby-
łem i nie zostałem zatrzymany. Po drodze obserwowałem rozmieszczone stanowiska 
artylerii przeciwlotniczej na tzw. „Górach Szwedzkich” i mały ruch żołnierzy zaję-
tych szperaniem po schowkach, celem wynalezienia czegoś po ewakuowanej ludno-
ści. Na miejscu ustaliłem, że Niemcy mocno plądrowali, lecz schowków z ukryta 
odzieżą i innymi materiałami nie odnaleźli. Wziąłem więc ze sobą konieczne zapasy 
i pospiesznie wróciłem w nowe miejsce.

Tak doczekaliśmy się pełnego grozy i emocji dnia 4 września 1944 r. Rano 
i tu zjawił się „łaciaty” SS-man19 i oznajmił, że mężczyźni muszą się usunąć. Roz-
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kaz wykonujemy w ten sposób, że ukryliśmy się: mój kolega i inni w stodole, a ja 
w schronie na polu. Przed południem rozpoczął się silny atak lotniczy i bombardo-
wanie. Szrapnel zranił w pobliskim zabudowaniu śmiertelnie konie mojego szwagra. 
Ludzie wyszli cało.

Po południu nastąpiły nowe naloty i atak czołgów. Tak wśród huku moto-
rów i strzelaniny przesunął się front. Niemcy mimo zaciętego oporu nie wytrzy-
mali, załamali się i musieli pospiesznie uciekać w stronę Serocka i Narwi. Za nimi 
popędziła armia sowiecka. Zadowolony, z tak szczęśliwego przeżycia jeszcze jednej 
wojny wróciłem do stałej swej kwatery i brata. Wszędzie było pusto i tylko w oddali 
słychać było nieustanny grzmot oddalającej się burzy wojennej. Utartymi szlakami 
przesuwały się jednostki sowieckie z taborami.

Dopiero wieczorem na drugi dzień zaczęła ściągać do swych gospodarstw 
ewakuowana ludność. Od nich dowiedziałem się o tragicznym wypadku, jaki spot-
kał ewakuowaną młodzież z naszej wioski. Pędzeni szosą pod eskortą Niemców 
zaatakowani zostali z powietrza przez lotnictwo sowieckie, które siejąc pociskami 
z broni pokładowej po cywilach, między innymi położyli trupem mego kuzyna 
– Antoniego i zranili ciężko drugiego, kuzyna Mieczysława, który po kilku dniach 
męczarni zmarł z powodu zakażenia. Tym razem ja wyszedłem szczęśliwie. Lecz 
szczęście moje było chwilowe – polegało tylko na utrzymaniu się przy życiu, lecz 
nie zapewniało mi spokojnego życia. Przeczuwałem to i dlatego zadowolony z klęski 
Niemców nie ulegałem złudzeniom, że nie grozi mi żadne niebezpieczeństwo, więc 
kierowany instynktem samozachowawczym i informacją z Warszawy gotowałem się 
do dalszej tułaczki po domach krewnych i znajomych w sąsiednim powiecie.

 
  Pod okupacją sowiecką

W dniu 4 września 1944 r. wojska sowieckie, po przerwaniu frontu na odcin-
ku pomiędzy Ostrołęką i Wyszkowem, wspierane lotnictwem i kolumną czołgów, 
wdarły się na tyły armii niemieckiej, walczącej w okolicy Wyszkowa na linii rzeki 
Bug. Szerokim klinem zajęły obszar położony w widłach rzeki Narwi i Bugu i rów-
nocześnie utworzyły przyczółek na drugiej stronie rzeki Narew pod Karniewem. Po 
długich godzinach grozy wojennej, przeżytych tego dnia i dwutygodniowym prze-
bywaniu w strefi e, nareszcie zapanowała cisza wieczorna, przerywana tylko błyska-
mi rakiet na linii Bugu. Cisza ta, chociaż dawała chwilowy wypoczynek dla starga-
nych nerwów, dla mnie nie dawała żadnych nadziei spokojnego życia.

Wiedziałem dobrze, że armia sowiecka, zajmując tereny polskie, równocześ-
nie przeprowadzała likwidację Armii Krajowej w następujący sposób: żołnierzy AK 
po internowaniu wcielała do Armii „Kościuszkowskiej” i wysyłała na front. Ofi ce-
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rów AK likwidowano na miejscu przez rozstrzelanie lub wywóz w głąb Rosji, co 
także równało się śmierci z tą tylko różnicą, że powolnej – głodowej.

Jako dobrze znany w okolicach Wyszkowa działacz polityczny i organizator 
oddziału AK oraz wyznaczony przez Delegaturę Rządu Polskiego na Kraj – staro-
sta wyszkowski, nie mogłem liczyć na żadne względy ze strony nowego okupanta, 
chociaż jako narodowy demokrata byłem zwolennikiem ułożenia dobrosąsiedzkich 
stosunków z narodem rosyjskim. Wiedziałem dobrze, że w armii rosyjskiej służ-
ba polityczna była opanowana przez Żydów, a ci odznaczali się wyjątkowym sady-
zmem i bezwzględnością w tępieniu polskiej inteligencji i ta świadomość grożącego 
niebezpieczeństwa nakazywała mi czujność i szybką zmianę miejsca pobytu. 

Na likwidację swoich spraw organizacyjnych i gospodarczych przewidzia-
łem dwa dni. Postanowiłem wyjechać do krewnych w Gulczewie, a następnie do 
sąsiedniego powiatu, gdzie w miejscu urodzenia Cypriana Norwida (Głuchy) mia-
łem dużo bliższych i dalszych krewnych tego samego lub innego imienia i nazwiska. 
Nareszcie po przejściu nawałnicy bojowej w pierwszych dniach września zapanowa-
ła w Olszance i Sitnie pod Wyszkowem względna cisza, przerywana tylko furkotem 
pojazdów poruszających się na trasie Wyszków-Pułtusk oraz brzęczeniom samolo-
tów sowieckich, udających się na linię frontu nad Narwią.

Równocześnie z ustaniem wrzawy wojennej w tych, co szczęśliwie przeży-
li okupację niemiecką, wstąpiła złudna nadzieja, że dla Polaków nastąpi okres wy-
tchnienia, odprężenia psychicznego, że już nie powtórzą się czasy grozy i zbrodni 
bezkarnie stosowanej w celu wyniszczenia narodu. Psychoza ta w pewnej mierze 
udzieliła się i mnie, chociaż jako starosta wyszkowski, znający dobrze politykę eks-
terminacyjną zaborców zdawałem sobie sprawę, że skończyła się znana z okrucień-
stwa okupacja niemiecka, a rozpocznie bliżej mi nieznana okupacja sowiecka.

Z opowiadań swego kuzyna – Czesława Bryka, który w 1939 r. znalazł się 
jako żołnierz pod okupacją sowiecką, wiedziałem o mordowaniu ofi cerów polskich, 
później [w] 1943 – o mordach w Katyniu, gdzie zginął też mój bliski kolega, nauczy-
ciel z Pułtuska – Lucjan Borowiec, rodem z Pniewa.

Następnie, gdy Rosjanie powtórnie wkroczyli w 1944 r. na ziemie polskie, 
na odprawach starostów w Warszawie ostrzegano nas, że wkraczająca Armia Czer-
wona likwiduje oddziały AK i organizacje podziemne, wcielając żołnierzy do swej 
armii, a ofi cerów i działaczy polskich albo od razu likwiduje, zabijając na miejscu 
przy internowaniu (pod pozorem ucieczki) albo wywozi na Syberię. Mimo tylu do-
wodów prześladowania Polaków, jak św. Tomasz – Apostoł nie dowierzałem, bo nie 
widziałem tego na własne oczy. Nie mogłem pogodzić się z myślą, że bratni naród 
rosyjski, który tyle wycierpiał w czasie wojny od Niemców, potrafi  z podobnym 
jak hitlerowcy okrucieństwem tępić inteligencję polską, aby następnie naród polski, 
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pozbawiony kierownictwa – bez skrupułów wchłonąć do swego imperium, podpo-
rządkować własnym celom. Niedługo danym mi było żyć tymi mrzonkami.

Już na trzeci dzień, gdy powodowany instynktem samozachowawczym, 
czując niebezpieczeństwo grożące mojej osobie, gotowałem się do zmiany miej-
sca pobytu, w pogodny piękny dzień wrześniowy około 9 rano zajechał przed 
dom mojego brata w Sitnie, funkcjonariusz NKWD wraz z robotnikiem elektro-
wni z Wyszkowa, który mnie dobrze znał z okresu, gdy pracowałem w Urzędzie 
Miejskim m. Wyszkowa (1934–1937). Ów robotnik, o którym już wiedziałem, że 
jest członkiem egzekutywy PPR, zauważywszy mnie wskazał Sowietowi, że ja je-
stem tym, którego mają pojmać, a ten natychmiast kazał mi iść z nim. Ponieważ 
byłem lekko ubrany i prosiłem, żeby mi wolno było wziąć sweter lub jesionkę. Na 
swoją prośbę otrzymałem krótką znamienną odpowiedź: nie lzia, która była dla 
mnie wyrokiem śmierci.

Zrozumiałem, że dla skazańca, który za godzinę miał być zabity – rzeczy-
wiście odzież jest niepotrzebna. Uświadomiłem sobie dobrze, co mnie czeka, więc 
polecając się opiece Matki Boskiej Częstochowskiej usiadłem na „powózkę” pomię-
dzy polskim robotnikiem i rosyjskim enkawudzistą o wybitnie semickich rysach 
twarzy i ochłonąwszy z pierwszego wrażenia, spokojnie zacząłem rozmawiać z ro-
botnikiem, przypominając mu te czasy, kiedy on w elektrowni miejskiej, a ja w za-
rządzie miasta pracowaliśmy, pomagając sobie wzajemnie. W rozmowie chciałem 
wysondować, w jakim celu zostałem aresztowany. Robotnik ten jednak nie zdawał 
sobie sprawy, że nieświadomie spełnia rolę tylko Judasza. Nie wiedział, że wskazując 
Polaka Sowietom, równocześnie wydaje go na śmierć i wywózkę.

Tak rozmawiając, po piętnastu minutach znalazłem się na podwórzu gospo-
darstwa Grądzkich w Olszance, gdzie zamieszkiwał wtedy robotnik rolny nazwi-
skiem Franciszek Nowakowski, u którego jako członka PPR zatrzymała się ekipa 
NKWD. Tu eskortujący Sowiet przekazał mnie innemu „towariszczowi”, a sam udał 
się na naradę do „Naczalstwa”.

 Dość długo się naradzali, a ja czekałem na wyrok. Wreszcie wyszedł ten o se-
mickich rysach i szybkim krokiem podchodząc z „pepeszką” do mnie, mruknął: 
„chadzij” i popędził mnie na drogę. Następnie kazał mi skierować się wprost na 
pole, a gdy nie spieszyłem się we wskazanym kierunku, krzyknął ze złością: „udiraj 
skarej sukinsyn – swołocz”.

Świadom grozy położenia i celu, w jakim mnie wyprowadzono, zamiast 
uciekać odwróciłem się do oprawcy i jeszcze głośniej krzyknąłem: „ty swołocz i su-
kinsyn jeżeli mnie, który przez cztery lata walczył z »germańcem«, chcesz zabić jak 
psa. Jeżeli za to, według waszego uznania jestem winien śmierci, miejcie odwagę za-
bić mnie wprost, a nie strzelać jak do zająca. Uciekał nie będę. Strzelaj!”
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Tego się nie spodziewał Sowiet, więc zbaraniał i nie wiedział, co dalej robić. 
Gdy tak staliśmy naprzeciw siebie: bezbronna ofi ara i on – uzbrojony oprawca, pozo-
stali enkawudziści, nie mogąc się doczekać strzału, wyszli z domu i zbliżając się do 
mego oprawcy, spytali – „Nu! czto eto” – a ten dał znak ramionami, że nie chciałem 
uciekać i dlatego nie wykonał rozkazu. W związku z pokrzyżowaniem ich planów, 
znowu zabrano mnie na wóz i pod eskortą trzech Sowietów i polskiego robotnika 
przewieziono do pobliskiego lasku, zwanego pospolicie „Wojtaszkową Choiną”.

Tu zastaliśmy rozbierającego wojenne bunkry mieszkańca wsi Olszanka Jana 
Mielczarczyka. Sowieci wypędzili go z tego lasu, a następnie po jego odjeździe roz-
poczęli moralne i fi zyczne znęcanie się nade mną. Początkowo straszyli biciem, aby 
wymusić ujawnienie nazwisk członków AK. „My wiemy – mówili – że byłeś ko-
mendantem Armii Narodowej, więc znasz nazwiska wszystkich”.

Gdy na to ironicznie odpowiedziałem, że mylą się, bo nie będąc żołnierzem 
i ofi cerem, nie mogłem dowodzić oddziałem Armii Krajowej i nie należałem do AK. 
Indagujący Sowiet usiłował sprowokować mnie do przyznania się przez lżenie mnie 
jako Polaka za to, że nie należałem do AK, bo wszyscy Polacy byli w AK. Były to 
najcięższe tortury psychiczne, ale zniosłem je, aby nie zdradzić nikogo.

Sowieci widząc, że ani biciem, ani lżeniem nie wydobędą potrzebnych im 
zeznań, chwycili się ostatecznego środka – wprowadzili mnie w głąb lasku, we-
pchnęli do otwartego dołu, a następnie stojąc nad dołem z rewolwerami w łapach 
zwróconymi w moją stronę, zapowiedzieli, że bezzwłocznie zabiją jak psa, jeżeli 
w ciągu pięciu minut nie zacznę ujawniać nazwisk członków „armii narodowej”. Na 
to ultimatum dałem im natychmiast i bez wahania odpowiedź: „Strzelajcie! Nic nie 
wiem, nic wam nie powiem” – i z powagą, wyzywająco spojrzałem im w oczy. 

To znowu było dla nich zaskoczeniem, więc przeklinając siarczyście po ro-
syjsku, schowali broń do kabury, a zostawiwszy mnie w dole pod dozorem jednego, 
udali się do zagrody Władysława Domańskiego z drugiej strony lasku, gdzie dość 
długo załatwiali swoje inne sprawy. Jakie to były sprawy, dowiedziałem się później, 
na razie myślałem, że radzą, co dalej ze mną zrobić – czy w rodzinnej wiosce zrobić 
mi Katyń, czy gdzieś w tajgach Sybiru.

Po powrocie kazali mi wyjść z dołu, wsiąść na „powózkę” i tak pod eskortą 
przewieziono mnie pięć kilometrów w stronę Wyszkowa. Nie dojeżdżając do mia-
sta, zatrzymali się w ogrodzie Wł. Ciacha, byłego nauczyciela gimnastyki w gim-
nazjum w Wyszkowie. Tu kazali mi wysiąść, wejść do głębokiego jednoosobowego 
dołu, usiąść na dnie i nie pokazywać się nikomu.

Nad dołem postawili z „pepeszką” jednego enkawudzistę. Było już po połu-
dniu, słońce jeszcze grzało dobrze, więc w dole nie odczuwałem chłodu, wartownik 
zaś przygrzewany słońcem w plecy stawał się coraz bardziej senny. Postanowiłem 
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więc uśpić go i uciec z dołu. W tym celu udawałem też sennego, śpiącego lekko, 
chrapałem i kiwałem się, a równocześnie przez rzęsy śledziłem wartownika czy za-
snął na dobre. Gdy już zdawało się, że śpi i poruszyłem się, aby przygotować się do 
skoku i ucieczki, wartownik natychmiast otwierał oczy i półprzytomnie śledził, co 
ja robię. W tym wypadku należało dalej udawać śpiącego. 

Tak walczyliśmy ze sobą psychologicznie od godziny 13 do 18.30 i dopiero 
wieczorem kazano mi wyjść i popędzono do bunkra, gdzie przebywali internowa-
ni różni, znani mi i nieznani żołnierze AK z Wyszkowa i okolicy. W gronie osób 
– podobnie, jak ja ściganych przez Sowietów za udział w AK – odetchnąłem nieco 
i wstąpiła we mnie nadzieja uratowania się.

Po przenocowaniu w bunkrze, na drugi dzień rano wywieziono nas wszyst-
kich do polowego obozu NKWD w Anastazewie – 5 km na południe od Wyszkowa.20 
Tu wtłoczono nas (po 8) do krytych dołów wykopanych w piaszczystym pagórku ob-
sianym żółtym łubinem i nad każdym dołem postawiono jednego wartownika z „pe-
peszką”. Ja oraz mój sąsiad i kolega szkolny Józefat Grądzki z Olszanki znaleźliśmy 
się w jednym dole, z tą tylko różnicą, że ja jako komendant armii narodowej, a on, że 
od czasu do czasu gościł u siebie żandarmów z Wyszkowa. O ucieczce z takiego dołu 
nie było mowy, gdyż przez otwór mógł się przecisnąć zaledwie jeden człowiek.

Tak pogodzeni z losem niewolników siedzieliśmy kilka dni, a każdej nocy 
około godziny 24 po jednemu wyciągano nas do „komandira” na przesłuchanie. 
Przesłuchania były krótkie, lakoniczne: imię i nazwisko, skąd pochodzi i inne mało 

Autorem szkicu jest Jan Garbarczyk 
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ważne sprawy. Po takich przesłuchaniach odprowadzono nas z powrotem do do-
łów. Gdy skończyły się te przesłuchania, pewnej pięknej lecz ciemnej nocy zrobił 
się ruch w naszym obozie: pospiesznie wyciągano nas i ustawiano w szeregu. Po 
odliczeniu stworzono kolumnę i pod osłoną nocy i silną eskortą, popędzono dalej 
na południe.

Wszyscy internowani mniemali, że gdzieś w pobliskim lesie zrobią nam Ka-
tyń. Szeptem zaczęliśmy się zmawiać, że bez walki, chociaż bezbronni nie damy się 
zabijać i dołować. Tak w ponurym nastroju zdecydowani na wszystko minęliśmy kil-
ka kompleksów leśnych i wyszliśmy na gościniec wiodący do Jadowa. Idąc gościń-
cem, zrozumieliśmy, że Katyń nas ominął, a czeka nas wywóz na Sybir. W każdym 
bądź razie wzrastały nadzieje uratowania życia, a i rodziła się myśl o wolności. W Ja-
dowie, po chwili odpoczynku i załatwieniu formalności, podstawiono samochody, 
załadowano nas na nie i powieziono w stronę Mińska Mazowieckiego i Siedlec. 

Po drodze z transportu tego udało się uciec dwóm robotnikom z Wyszkowa. 
Ja postanowiłem uciekać później po zasięgnięciu informacji, co chcą z nami zrobić. 
W Siedlcach wyładowano nas i zapędzono do małego pomieszczenia na stacji, gdzie 
stłoczeni jak „śledzie w beczce” ledwie wytrzymaliśmy do rana, kiedy załadowano 
nas na platformę pociągu towarowego i powieziono w stronę Łukowa i Krasnegosta-
wu. Po drodze siąpił drobny deszcz i dokuczało zimno, zwłaszcza mnie zabranego 
jak stał, bez odzieży i grosza w kieszeni – na śmierć.

Mimo to zacząłem działać w celu umożliwienia sobie ucieczki. Nie było in-
nej rady, jak zbliżenie się do wartowników, zdobycie pewnego zaufania, a następnie 
wykorzystanie ich nieuwagi i łatwowierności, aby uciec przy okazji. W pogawęd-
kach, niby odgadując plan sowiecki, mówiłem, że pewnie wiozą nas do roboty do 
Rosji, ale tam chętnie jedziemy, bo wiemy, że będzie nam dobrze i dużo się od nich 
nauczymy. Po kilku takich rozmowach, zwłaszcza, że spośród internowanych najgo-
rzej byłem ubrany, wzbudziłem całkowite zaufanie wartowników i mogłem już swo-
bodniej poruszać się, przechodząc nawet z jednej platformy na drugą, gdzie była 
większa ochrona od wiatru.

W ten sposób po całodziennej podróży nocą zatrzymaliśmy się w polu, a że 
wszyscy, nie wyłączając wartowników, byli bardzo zziębnięci i głodni, wyszliśmy 
z pociągu i poszukaliśmy kwatery w okolicznej wiosce. Kwatera wypadła u kobiety, 
która męża straciła na wojnie. W czasie rozmowy, gdy gospodyni szykowała dla nas 
posiłek, dowiedziałem się od niej, że w okolicy podobnie internowano wszystkich 
członków AK i BCh. Szeregowych przymusowo wcielono do tzw. „Kościuszkow-
ców”21 i pod dowództwem sowietów zabrano na front nad Wisłę, a ofi cerów wy-
wieziono na Wschód. Tak zrobiono z jej bratem, który był dowódcą oddziału BCh. 
Mając taką obiektywną informację, postanowiłem tej nocy uciec. 
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W celu ułatwienia sobie ucieczki zacząłem uskarżać się na brak powietrza 
w ciasnej izbie i poprosiłem wartownika, aby mnie i Zbigniewowi Jarosińskiemu, 
żołnierzowi AK, inwalidzie ze strzaskaną w czasie walki z Niemcami ręką, pozwolił 
na przenocowanie w stodółce na sianie. Wartownik po pewnym wahaniu wyraził 
zgodę, więc chętnie skorzystaliśmy z tego i poszliśmy na świeże, pachnące sianko. 
Mimo zmęczenia nie spaliśmy całą noc, ogrzewając się własnymi ciałami, planowa-
liśmy ucieczkę. Ostatecznie na ucieczkę zdecydowałem się tylko ja. Zbyszek Jaro-
siński ciekawy, co dalej będzie postanowił zostać, uważając, że jemu jako szeregowe-
mu żołnierzowi AK nie grozi zsyłka na „białe niedźwiedzie”. „Zresztą uciec, będę 
miał jeszcze niejedną okazję – mówił – a pan jako znany organizator podziemia już 
teraz musi uciekać”.

Tak z przykrością pożegnałem się i rozstałem się ze swoim kolegą, gdyż za-
częło już świtać, więc czas naglił. Cichutko wyszedłem ze stodółki w pole i natrafi w-
szy na pierwszą lepszą drogę, udałem się szybko w kierunku do Lublina. Szczęśliwy 
jak ptak wypuszczony z klatki, z zadowoleniem szybko oddaliłem się od miejsca 
niewoli.

Ranek był piękny, słoneczny, więc choć głodny i zdrożony około godziny 
9 rano znalazłem się w Lublinie. Tu po pobieżnym zwiedzeniu miasta chciałem też 
zwiedzić świeżo zlikwidowany obóz koncentracyjny na Majdanku, aby tam na miej-
scu kaźni Polaków pomodlić się za dusze pomordowanych, a szczególnie za duszę 
najdroższego kolegi szkolnego inżyniera Kazimierza Szmidta, z którym szczęśliwie 
przeżyłem lata gimnazjalne w Wyszkowie i pracowałem w organizacji podziem-
nej do czasu jego aresztowania z siostrami: „Todzią” i „Ludką” w mieszkaniu przy 
ul. Podwale 29 w Warszawie.

 Kierując się w stronę Majdanka, równocześnie rozpytywałem ludzi czy moż-
na zwiedzić obóz. Mieszkańcy Lublina odradzali zwiedzania, ostrzegając, że mogę 
być aresztowany przez Sowietów. Biorąc pod uwagę te ostrzeżenia oraz niebezpie-
czeństwo, jakie mi groziło z powodu nieposiadania żadnego dowodu osobistego 
wszedłem do jednego z kościołów i zmówiwszy pacierz i „wieczny odpoczynek” za 
poległych żołnierzy naszych i pomordowanych przez „Gestapo” i „Czekę”22 Pola-
ków, bez grosza w kieszeni i głodny udałem się pieszo w drogę powrotną – w stronę 
Garwolina.

Tak przeszedłem około 10 km, ale dalej zmęczone nogi odmawiały posłu-
szeństwa. Usiadłem, więc na skarpie drogi i odpoczywałem, a równocześnie rozwa-
żałem swoje krytyczne położenie. Co dalej robić, aby choć głodno i chłodno prze-
być trasę ok. 200 km i wrócić do znajomych i rodziny. Gdy tak rozmyślałem, a drogą 
posuwały się transporty wojenne na front oraz piesi powracający do swych rodzin, 
nasunęła mi się myśl, że mogę skorzystać z pojazdów wojskowych, aby szybciej 
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wrócić do domu. W tym celu przyłączyłem się do kilku idących kobiet i prosiłem je, 
aby ułatwiły mi zatrzymanie jakiegokolwiek samochodu w celu podwiezienia.

Kobiety, znając mój stan, chętnie to zrobiły i wkrótce razem z nimi cięża-
rówką wojskową jechaliśmy w stronę Puław. Nie dojeżdżając do Puław, na skrzy-
żowaniu dróg wysiedliśmy i tak po przebyciu pieszo jeszcze 25 km znaleźliśmy się 
w pobliżu Garwolina. Tu zanocowaliśmy w domku dróżnika, po spożyciu pierwsze-
go w tym dniu posiłku, składającego się z talerza ciepłej zupy. Chociaż na strychu 
w sianie dokuczało mi zimno i trudno było zasnąć, półprzytomnie spędziłem noc 
i rano nie czekając na niezamówione śniadanie, o które prosić nie miałem odwagi, 
chociaż głodny, ale wypoczęty ruszyłem w dalszą drogę.

Forsownym marszem przeszedłem Garwolin, a następnie idąc w stronę War-
szawy w celu skrócenia drogi do domu, skręciłem w stronę Mińska Mazowieckiego. 
W pobliżu Mińska Mazowieckiego znowu opadłem z sił i zrozumiałem, że bez dal-
szego posiłku nie pociągnę dalej, a trasa była pusta i nie można było liczyć na pod-
wiezienie. Mijając jedną z wiosek położonych przy trasie, wstąpiłem do kilku chat, 
aby poprosić o kawałek chleba. W jednym tylko miejscu wieśniaczka przyznała, że 
chociaż chleba nie ma, ale ma skórę z bochenka, której dzieci nie zjadły, więc może 
mi ją dać. Chętnie skorzystałem z tej ofi ary i wkrótce po rozmoczeniu skóry w wo-
dzie smacznie zajadałem wyżebrany „smakołyk”.

Pokrzepiony w ten sposób przebyłem jeszcze 10 km, przeszedłem Mińsk 
Mazowiecki i skierowałem się drogą w stronę Tłuszcza. Na drodze tej dość gęsto 
szły pojazdy sowieckie, zdążające ze sprzętem na linię frontu pod Warszawę. Popro-
siłem jednego z kierowców ciągnika „Staliniec” o podwiezienie mnie, dokąd będzie 
mógł. Zgodził się mnie zabrać i tak pojechałem około 10 km, gdzie kończyła się 
podróż służbowa sowieta.

 Dalej poszedłem pieszo. Po drodze mijałem spalone wioski, zryte i skopane 
pola po niedawno posuwającej się tędy linii frontu. O zaciętości walk świadczyły 
liczne okopy i rozbity sprzęt wojenny. Takie to były skutki powtórnego zdobywania 
terenu już raz zajętego, lecz utraconego z powodu niewykorzystania przez sowietów 
akcji powstania warszawskiego i czekania na przedpolu Pragi, aż nadciągnie dywizja 
pancerna „Herman Goering” i zdławi powstanie.

Mimo braku sił, wytrwale, krok za krokiem ciągnąłem dalej w stronę Tłusz-
cza z nadzieją, że tu u znajomych braci Jabłońskich w Jarzębiej Łące lub u swego 
zwierzchnika wojewody warszawskiego – Kazimierza Iłowieckiego będę mógł 
wreszcie nakarmić się i posilić. Jednak nadzieja ta była uwarunkowana, czy ci moi 
znajomi mieszkają w swoich domach ocalałych z pożogi wojennej. Do Tłuszcza 
przybyłem wieczorem. Wyczuwało się tu na każdym kroku strefę przyfrontową, na 
drogach bezustanny ruch pojazdów i oślepiające światła refl ektorów. Po ciemku, na 
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drogach trzeba było zachować pełną ostrożność, aby uniknąć przejechania lub zła-
mania nogi gdzieś w przydrożnym rowie.

Z Tłuszcza do Jarzębiej Łąki zostało mi tylko 5 km. Znając kierunek, na oko 
wybrałem jedną z dróg i szczęśliwie znalazłem się na skrzyżowaniu drogi Jarzębia 
Łąka-Postoliska z torem kolejowym. Stąd już kilka domów i na zalesionym, piasz-
czystym pagórku powinienem ujrzeć willę lub zgliszcza w miejscu, gdzie mieszkali 
pierwsi znajomi mi żołnierze AK: dwaj bracia Jabłońscy. Pełen niepokoju kieruję się 
do pierwszego celu swej podróży. Mijam jedne zgliszcza, mijam drugie i już zaczynam 
powątpiewać, czy nie minąłem już zgliszcz po wilii, zamieszkałej przez znajomych.

Droga wydaje mi się zbyt długa, ale wreszcie dostrzegam jakiś ocalały dom 
świecący oknami. Przyspieszam kroku i zadowolony rozpoznaję znany mi dobrze 
letniskowy domek, w którym zamieszkiwali Państwo Jabłońscy. Wchodzę na po-
dwórze. Wita mnie ujadanie psa. Wychodzi gospodarz – sam Jabłoński. Witamy 
się serdecznie i wchodzimy do ciepłego mieszkania. Tu następują dalsze przedsta-
wiania się i powitania z całą rodziną, a następnie po sutej kolacji „długie opowiada-
nia rodaków” o wojnie, o akcjach partyzanckich i innych aktualnych już sprawach. 
Następnie późnym już wieczorem pierwszy raz po dwóch tygodniach niewoli, gło-
du i chłodu zasypiam w ciepłym pomieszczeniu w gościnnym domu żołnierzy AK 
– byłych ułanów Wojska Polskiego.

Po dobrze przespanej nocy i śniadaniu, zacnej rodzinie składam gorące Bóg 
zapłać i udaję się w dalszą drogę. Po drodze widzę, że ocalał także dom naszego 
wojewody warszawskiego. Nie wstępuję jednak do niego w obawie, aby znowu nie 
być aresztowanym, a równocześnie jako starosta wyszkowski nie być skrępowanym 
wobec przełożonego swym opłakanym wyglądem. Wizytę swoją postanowiłem od-
łożyć na później, a tymczasem trzeba się spieszyć na teren powiatu wyszkowskiego, 
aby zawiadomić rodzinę, że szczęśliwie ocalałem, a także, aby rozpoznać bliżej sy-
tuację, w jakiej znaleźliśmy się po wkroczeniu wojsk sowieckich.

Po drodze spotkałem swego szkolnego kolegę – magistra Józefa Pazia, który 
tymczasowo podjął pracę w miejscowym Zarządzie Gminy Zabrodzie, powiat ra-
dzymiński. Tak idąc przez Niegów, Gulczewo dotarłem do wsi Sitno i zatrzymałem 
się u znajomego gospodarza Piotra Skocznia, który posiadał gospodarstwo, położo-
ne z dala ode wsi, dotychczas nie zajęte na kwaterę wojskową. Od tego gospodarza 
dowiedziałem się, że u moich braci kwateruje oddział NKWD, który nadal prze-
prowadza aresztowania i wysyłkę w głąb Rosji osób podejrzanych o udział w AK. 
Szczęśliwie z mojej wioski rodzinnej poza mną nie aresztowano ani jednego żołnie-
rza AK. Na donos jakiegoś zdrajcy aresztowano tylko Józefata Grądzkiego, z któ-
rym dzieliłem ciężkie dni niewoli i transport oraz czterech gospodarzy: Antoniego 
Kuleszę, Aleksandra Napłoszkę, Stanisława Wojtaszka i Władysława Domańskiego.
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Pierwszego z nich aresztowano, ponieważ powiedział „Dzień dobry” Józe-
fatowi Grądzkiemu, którego po zatrzymaniu pędzono przez wieś, a trzech pozosta-
łych gospodarzy, którzy także nie byli żołnierzami AK za to, że z myślą o kłusowni-
ctwie schowali porzuconą przez wojsko niemieckie broń, a dzieci ich, pasące krowy 
pochwaliły się, że znalazły i mają ukrytą broń. Gdy od dzieci, zdrajca dowiedział się 
o broni – doniósł o tym NKWD, a ci już wiedzieli jak to wykorzystać. Przesłucha-
nia Wojtaszka i Domańskiego przeprowadzono wtedy, gdy mnie przetrzymywano 
w dole „Wojtaszkowej Choiny”.

Nieuświadomieni wieśniacy myśląc, że nic im nie grozi, bez oporu wskazali, 
gdzie ukryli broń. Sowieci jednak wiedząc, że we wsi Olszanka była silna organiza-
cja AK z tej banalnej sprawy zrobili poważną – polityczną. Aresztowali tych gospo-
darzy pod zarzutem przynależności do AK i przechowywania broni. Za tak sfi ngo-
waną „zbrodnię” sąd wojenny skazał każdego z nich na 10 lat wiezienia i zsyłkę do 
ciężkich robót na Syberii. Odtąd ślad po tych niewinnych ofi arach zaginął. Jak mi 
wiadomo, nie tylko po dziesięciu latach, ale nawet i dziś po dwudziestu czterech 
latach, gdy piszę tę część wspomnień, wieśniacy ci do domu nie wrócili, a starania 
ich rodzin poprzez konsulaty i PCK nie dały żadnego wysiłku.

Przebywając u rodziny Skoczniów w Sitnie około dwóch tygodni, dowie-
działem się o aresztowaniu wielu żołnierzy AK ze zgrupowania NOW, jak: Hen-
ryka Jakubowskiego, pochodzącego z Ostrowi Mazowieckiej, a przebywającego 
w Olszance i Sitnie; Stanisława Grzybowskiego i Kurowskiego z Wyszkowa; braci 
Józefa i Stanisława Garbarczyków z Wielątek i innych. Niektórych z nich wcielono 
przymusowo i wysłano na najbardziej niebezpieczne odcinki frontu, a innych wysła-
no do obozów w głąb Rosji. Niektórzy z nich, jak Stanisław Garbarczyk zginęli tam 
z wycieńczenia i głodu. To były pierwsze z mojego powiatu ofi ary krwawej okupacji 
sowieckiej.

Po dwóch tygodniach pobytu w Sitnie, gdy dowiedziałem się, że Sowieci 
wiedzą o mojej ucieczce, a bracia Szczepan i Stanisław są poddawani różnym repre-
sjom w celu wymuszenia wskazania miejsca mojego pobytu oraz, że NKWD przy 
ściganiu Polaków posługuję się polskimi kolaborantami kryminalistami. Uznałem, 
że w tej sytuacji Naród Polski nie ma możliwości stworzenia własnej, niezależnej 
administracji, że wszechwładna NKWD będąc panem życia i śmierci, decyduje 
o wszystkim, a nam Polakom pozostaje tylko trwać w ukryciu, ograniczając swą 
działalność do podtrzymywania świadomości narodowej, i ewentualnego ścigania 
kryminalistów polskich w służbie NKWD, tępiących polską inteligencję.

Nie chcąc dalej narażać rodziny i bliskich na represje, a siebie na powtórne 
aresztowanie i niechybną już śmierć, opuściłem swój powiat wyszkowski i przenio-
słem się do powiatu radzymińskiego. Zamieszkałem u swego kuzyna Jana Pińczuka 
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we wsi Laskowo-Głuchy tuż obok starego dworku, w którym urodził się nasz poeta 
Cyprian Norwid i gdzie zamieszkiwała wdowa po poległym w obronie Warszawy 
ofi cerze Wojska Polskiego. Dzięki temu, że w tej wiosce znaczna część gospoda-
rzy nosiła podobne mojemu nazwiska i w okresie wojny nie było tam organizacji 
AK, mogłem bezpiecznie prowadzić dalej w granicach możliwości swą działalność, 
uświadamiając Polaków o stosunku Sowietów do sprawy polskiej i o odpowiedzial-
ności za nikczemna kolaborację z nowym okupantem, splamionym krwią inteligen-
cji polskiej pomordowanej w Katyniu i innych miejscach zbiorowych lub pojedyn-
czych kaźni.

Zaniepokojony też o los moich kolegów, z którymi przez cały czas okupa-
cji niemieckiej pracowałem w Warszawie, skoro tylko dowiedziałem się o zajęciu 
przez armię „Kościuszkowską” Pragi, natychmiast udałem się pieszo w odwiedziny 
do znajomych. Praga wtedy była pod ciągłym obstrzałem artylerii niemieckiej i sta-
le ginęli na ulicach ludzie. Mimo to ruch na ulicach, nieco oddalonych od Wisły, 
nie zdradzał bliskości frontu. Na placach i w bramach domów rozwijał się drobny 
handel. Ludzie tak przywykli do kanonady armat, że niewiele na to zwracali uwagi 
i chowali się do bram domów tylko wtedy, gdy w górze zaczęły wybuchać szrapnele 
lub, gdy w pobliżu padał pocisk armatni. Po odwiedzeniu Zbyszka Romera, którego 
odnalazłem z żoną w nowym mieszkaniu na ulicy Konopackiej, wróciłem przygnę-
biony do wsi Głuchy. 

Z Warszawy były, bowiem bardzo smutne wieści. Sowieci zgodnie ze swą po-
lityką nie udzielili Polakom żadnej pomocy. Powstanie upadło. Ludność Warszawy 
została wymordowana lub zabrana do obozów. Ponieważ w tej wiosce i w miejscu 
mojego pobytu stacjonowały oddziały tzw. Białoruskiego Frontu należało zacho-
wać wszelkie pozory, że jestem rolnikiem a nie ukrywającym się starostą, ściganym 
przez sowieckie władze, i polskich „quislingowców”.23 W dzień pracowałem w go-
spodarstwie jako robotnik rolny, a wieczorami ręcznie wypisywałem różne odezwy 
do Polaków, plakatując je na przydrożnych drzewach. Pod osłoną nocy wychodzi-
łem kilkakroć na trasę Wyszków-Warszawa i na betonie białą farbą malowałem róż-
ne hasła ostrzegające, że dla Polaków okupacja sowiecka to nie wolność, lecz tylko 
zmiana okupacji niemieckiej na sowiecką. W rozmowach z Sowietami także uświa-
damiałem ich, że nie przynieśli nam wolności a klasie robotniczej wyzwolenia, gdyż 
u nas w Polsce przed wojną chłop i robotnik miał większą wolność niż pod dyktatu-
rą proletariatu w ZSRS.

Sami Sowieci, nawet ofi cerowie w rozmowach ze mną stwierdzali, że byli 
wprowadzeni w błąd, co do sytuacji w Polsce. Zdziwieni byli wyższym poziomem 
gospodarki rolnej i hodowlanej niż w Rosji i że u nas chłop był wolny, bowiem pro-
paganda politruków utrzymywała ich w przekonaniu, że chłopi i robotnicy w Pol-
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sce byli niewolnikami u „pomieszczyków”24 i fabrykantów, a Polacy to „bandyci”, 
z którymi nie wolno rozmawiać. Oborę z oknami w gospodarstwie brata nazywali 
pałacem dla bydła i dziwili się, że brat posiada obszerny dom, kryty blachą cynkową. 
Sowieci nie mogli też zrozumieć, dlaczego służba folwarczna i chłopi nie bardzo 
kwapili się do zaboru przydzielonej im ziemi z majątków ziemskich25, a nawet po-
chlebnie wyrażali się o swych „panach”, domagając się często, aby właściciel mająt-
ku mógł dostać 50 ha ziemi ze swej ojcowizny, i jak dotychczas –  zgodnie żyć ze 
swymi byłymi pracownikami i sąsiadami.

W takich warunkach pracy podziemnej przetrwałem przez zimę do wiosny, 
nawiązując kontakty z Warszawą i nie zrywając kontaktów z powiatem wyszkow-
skim, gdzie nadal działały pojedyncze oddziały AK, wierzące w rychłe rozwiązanie 
sprawy polskiej na forum międzynarodowym. Jeden z dowódców takich oddziałów 
porucznik Piotr Kulasiński z Trzcianki, zgłosił się do mnie w celu nawiązania kon-
taktu i zasięgnięcia opinii, co do dalszej działalności. Znając dobrze sytuację i zda-
jąc sobie sprawę, że każde życie dobrego Polaka-patrioty jest cenne dla przyszłości 
naszego narodu, przestrzegałem przed nieprzemyślanymi akcjami w obecnej bar-
dzo ciężkiej skomplikowanej sytuacji, cięższej nawet niż w czasie okupacji niemie-
ckiej, z uwagi na zdradziecką działalność kolaboracjonistów w szeregach UB i MO. 
Zdaniem moim należało unikać walk i powiększania strat w szeregach AK.

Przypisy:
1 Tzw. „Rząd Lubelski” – Rząd Ludowy Republiki Polskiej powołany w Lublinie w nocy z 6 na 
7.11.1918 W rządzie, na czele którego stanął Ignacy Daszyński, byli przedstawiciele partii lewicy: 
PPS, PPSD i PSL „Wyzwolenie”. Trzon gabinetu tworzyli piłsudczycy, członkowie „Konwentu A”. 
7 listopada wydał Manifest Do Ludu Polskiego, deklarując przejęcie władzy w państwie, do czasu 
zwołania Sejmu Ustawodawczego, oraz zapowiedział przeprowadzenie radykalnych reform, m.in. 
reformy rolnej i nacjonalizacji. 11.11.1918 Rząd złożył władze w ręce powracającego z Magdeburga 
Brygadiera Piłsudskiego. 
2 Chodzi o tzw. „umowę Piłsudski-Kessler”, w której Piłsudski miał się rzekomo zobowiązywać, że 
jako członek władz przyszłej Polski nie będzie dążył do odebrania Niemcom ich wschodnich pro-
wincji (tzn. Poznańskiego, Pomorza i Śląska). To czy rzeczywiście umowa taka miała miejsce budzi 
spory wśród historyków.
3 Olszanka – miejscowość położona przy drodze Pułtusk-Wyszków, 6 km. na północ od Wyszko-
wa. 
4 Somianka – miejscowość gminna w pow. Pułtuskim, położona przy drodze Serock-Wyszków. 
5 Bitwa pod Radzyminem miała miejsce w dniach 13–16 sierpnia 1920. 
6 Autor ma na myśli walki oddziałów wiernych rządowi w czasie zamachu majowego w 1926.
7 W okresie okupacji niemieckiej miasto i gmina Wyszków oraz sąsiednie Somianka i Pniewy zosta-
ły wyłączone z powiatu pułtuskiego (wcielonego do Rzeszy) i weszły w skład pow. Ostrów Mazowie-
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cka w ramach Generalnego Gubernatorstwa. W podziemnej strukturze ZWZ/AK gminy te podlegały 
obwodowi Radzymin krypt. „Raróg”, „Rajski Ptak”, „Burak”.
8 Karol Dłużewski wraz z braćmi Kazimierzem, Janem, Eustachym  oraz Tymoteuszem Kołakow-
skimi Wiktorem Archutowskim zostali rozstrzelani w listopadzie 1939 na cmentarzu w Pułtusku. 
Za: Andrzej Sokolniki, „Region pułtuski w latach okupacji hitlerowskiej1939–1945”, [w:] Pułtusk: 
Studia i materiały z dziejów z dziejów miasta i regionu (Warszawa: Mazowieckie Towarzystwo Kultury, 
Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 1969): ss. 212–213. 
9 Zapewne chodzi o Biuletyn SZP.
10 NOW (Narodowa Organizacja Wojskowa) – podziemna formacja zbrojna Stronnictwa Narodowe-
go, powstała w październiku 1939, w 1942 częściowo scalona z AK. Część niescalona połączyła się ze 
Związkiem Jaszczurczym tworząc Narodowe Siły Zbrojne. Autor należał do części scalonej w 1942. 
11 Niemiecki dokument tożsamości z godłem III Rzeszy i odciskiem linii papilarnych kciuka prawej 
ręki.   
12 Właściwie powinno być Generalnego Gubernatorstwa. 
13 Nielegalna prasa. 
14 Ladenwaren (niem.) – zakupy.
15 „Ogórek” – przezwisko niem. urzędnika Otto Schuesslera (ur. 1886), w okresie okupacji niemie-
ckiej min. kierownika Arbeistamtu w Tłuszczu. Na początku 1943 został on zlikwidowany przez 
patrol AK w Wołominie.  
16 Prawdopodobnie chodzi o lotnisko w Zawiszynie. 
17 Edward Jakubiak należał do Polskiej organizacji Zbrojnej „Racławice”. POZ wiosną 1942 weszła 
w skład AK. Ppor E. Jakubiak ps. „Żyłka” był dowódcą plutonu, od 1943 kierował referatem przerzu-
tów powietrznych Odwodu Radzymin AK.  Zginął 18 maja 1944.
18 Gwardia Ludowa – komunistyczna formacja zbrojna, tworzona z inicjatywy sowieckiej na terenach 
Polski, podporządkowana sowieckiemu dowództwu i wywiadowi. Politycznie formalnie pozostawa-
ła pod zwierzchnictwem tzw. „Polskiej Partii Robotniczej”, a w rzeczywistości czynnikom kierowni-
czym Związku Sowieckiego. W 1944 nosiła już ofi cjalną nazwę Armia Ludowa.  
19 Żołnierz Waff en SS w bluzie maskującej. 
20 Miejscowość znajduje się przy stacji kolejowej Mostówka, między Tłuszczem a Wyszkowem. 
21 Potoczna nazwa tworzonych w ZSRS polskich formacji wojskowych, dowodzonych przez dezerte-
ra z Wojska Polskiego b. pułk. Zygmunta Berlinga.   
22 Skrót „Czerezwyczajnyj Komitet…” – Czeka – pierwsza sowiecka policja polityczna w okresie 
wojny domowej w Rosji, poprzednik GPU i NKWD. 
23 Tzn. kolaborantów. Określenie pochodzi od nazwiska Vidkuna Quislinga, norweskiego narodo-
wego socjalisty, który kolaborował z Niemcami w czasie okupacji Norwegii w latach 1940–1945.  
24 Pomieszczyk (ros.) – pogardliwe określenie ziemian – obszarnicy, posiadacze ziemscy.   
25 Autor ma na myśli tzw. „reformę rolną”, tj. zinstytucjonalizowaną grabież prywatnej własności 
rolnej będącej w rekach ziemiaństwa, wprowadzoną dekretem tzw. „Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego” w 1944.

Opr. Jarosław Stryjek i Wojciech J. Muszyński 
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     Odzyskana wiara w ludzi...

Jarosław Gajewski 
 Odzyskana wiara w ludzi…
 Sprawa ofi ar niemieckich eksperymentów medycznych w KL Ravensbrück

To tylko zbyt wcześnie dotknęło mnie cierpienie,
Że cała się spaliłam na martwy, jasny popiół,

I pozostało tylko wytrawne milczenie,
Wszak wciąż stoję w ogniu.1

   Wprowadzenie

W lutym 2007 r. miałem przyjemność rozmawiać z panią Heleną Hegier-
Rafalską. Jest ona jedną z niewielu żyjących, polskich ofi ar eksperymentów me-
dycznych, przeprowadzonych przez niemieckich lekarzy w obozie koncentracyj-
nym w Ravensbrück. Celowo nie podjąłem żadnego tematu z czasów wojny. Nasza 
rozmowa dotyczyła głównie jej kilkumiesięcznego pobytu w USA w 1959 r. Usły-
szałem od pani Heleny wiele ciepłych słów pod adresem Amerykanów, którzy w la-
tach 1958–1959 z własnej inicjatywy zorganizowali wyjazd z Polski i sfi nansowali 
leczenie w Stanach Zjednoczonych dla niej i dla trzydziestu kilku innych kobiet. Po 
tej rozmowie postanowiłem bliżej zapoznać się z okolicznościami powstania i rea-
lizacji społecznej inicjatywy, nazwanej przez redakcję i czytelników tygodnika The 
Saturday Review – Ravensbrueck Lapins Project. 

Eksperymenty medyczne, przeprowadzone przez lekarzy niemieckich na 
siedemdziesięciu czterech Polkach w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück w la-
tach 1942–1943, są czymś więcej niż tylko epizodem w historii zbrodni nazistow-
skich. Losy ich ofi ar zmuszają do refl eksji nad etycznym pojęciem krzywdy i za-
dośćuczynienia, przypominają o narodowej martyrologii, wyjaśniają czym może 
się stać ludzka cywilizacja, podporządkowana dyktatorskiej fi lozofi i. 

Leo Alexander, konsultant medyczny głównego oskarżyciela na procesie 
lekarskim w Norymberdze, w artykule z 2 lipca 1949 r. pt. „Nauki medyczne pod 
dyktaturą” napisał, że główne zasady fi lozofi czne współczesnych dyktatur, w tym 
nazistowskiej, oparte są na heglowskim pojęciu „racjonalnego narzędzia”, „racjo-
nalnej użyteczności” (rational utility), które zastąpiło tradycyjne wartości moralno-
etyczne i religijne. Jak to lakonicznie ujął Feliks Koneczny w odniesieniu do ideolo-
gii hitlerowskiej „znakiem dążności antychrześcijańskich jest krzyż połamany (tym 
bowiem jest hackenkreuz)”.2 
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Dla takich osób jak Norman Cousins, redaktor naczelny opiniotwórcze-
go, krytyczno-literackiego tygodnika The Saturday Review, los ofi ar eksperymentów 
„jest nie tylko rzutem oka na mroczne wnętrze wyobrażonego piekła, ale jest częścią 
naszego wieku i częścią naszego świata”.3 

W historiografi i można znaleźć wiele określeń, odnoszących się do tych sie-
demdziesięciu czterech Polek – patriotek, głęboko wierzących katoliczek, kurierek 
Związku Walki Zbrojnej – skazanych na karę śmierci przez hitlerowskie sądy doraź-
ne. Esesmani nazywali je fanatishe Polinnen; współwięźniarki Królikami, Kaninchen, 
Lapins, Rabbits; anglosaska prasa Nazi Guinea Pigs, polska Króliczkami. 4 Same siebie 
określały mianem Królików.5

  Jak doszło do wyjazdu Polek do USA

Norman Cousins, pomysłodawca tej fi lantropijnej inicjatywy, w artykule 
„Dialogue in Warsaw” przybliżył genezę powstania komitetu organizacyjnego Ra-
vensbrueck Lapins Project:

Niektóre z królików doświadczalnych ciągle jeszcze żyją i oczekują 
pomocy. Nasz świat zapominając o okropieństwach, których szczegóły 
prezentowane były w Norymberdze, zapomniał również o ofi arach. Jest 
to oznaką mojego zapomnienia lub ignorancji lub obydwu, że do nie-
dawna nie wiedziałem o istnieniu tego problemu. Brak w mojej wiedzy 
nadrobiony został po wizycie w biurze The Saturday Review, Amery-
kanki Caroline Ferriday, która od wielu lat zajmuje się sprawami osób 
deportowanych. […] Parę miesięcy wcześniej spotkała jedną z Lapins, 
panią Heleną Piasecką, która wyjechała z Polski w 1946 r. Jej mąż zginął 
w obozie koncentracyjnym. Pani Piasecka miała to szczęście, że będąc 
we Francji, poddana została operacji i medycznej opiece, które uratowa-
ły jej życie, obecnie mieszka w Cleveland.6 Przez wiele lat pani Piasecka 
starała się o uzyskanie pomocy dla Lapins w Polsce. Przede wszystkim 
próbowała zorganizować akcję w ramach ONZ, która spowodowałaby 
nacisk na rząd Niemiec Zachodnich; ten co prawda zaakceptował obo-
wiązek wypłacania odszkodowań dla tysięcy ofi ar obozów koncentra-
cyjnych, jednakże pominął Króliki z Ravensbrück.7

Po spotkaniu z panią Piasecką, Caroline Ferriday, wykorzystując wszelkie 
dostępne kanały dyplomatyczne i kontakty z różnorodnymi fundacjami, przystą-
piła do działania w sprawie pomocy Królikom mieszkającym w Polsce. Wiedziała 
o akcji pomocy dla ofi ar Hiroszimy zwanej Hiroshima Maidens Project, która obję-
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ła dwadzieścia pięć japońskich dziewcząt, okaleczonych po wybuchu bomby ato-
mowej. Dzięki tej inicjatywie zostały poddane operacjom plastycznym w Stanach 
Zjednoczonych. Wszystkie zaś koszty pobytu oraz opieki medycznej pokryła grupa 
woluntariuszy, działających w ramach prywatnej fundacji The Hiroshima Peace Center 
Associates, założnej i kierowanej przez Normana Cousins’a.

Caroline Ferriday trafnie założyła, że ta sama grupa mogłaby pomóc pol-
skim Królikom. Skontaktowała się najpierw z dr. Williamem M. Hitzigiem, konsul-
tantem medycznym Hiroshima Maidens Project a za jego pośrednictwem z Norma-
nem Cousins’em. Tak doszło do spotkania w połowie 1958 r., o którym wspomina 
Cousins w wyżej cytowanym fragmencie artykułu.

Spotkanie to zapoczątkowało Lapins Ravensbrueck Project a zarazem stało się 
okazją do omówienia sposobu, w jaki Polki zostały trwale okaleczone przez nazi-
stowskich lekarzy. Dla wielu z tych ofi ar stan zdrowia, będący wynikiem przebytych 
eksperymentów zagrażał ich życiu.

Zgodnie z ustaleniami procesu w Norymberdze celem doświadczeń było 
wypróbowanie nowych środków farmakologicznych tzw. sulfonamidów, które mia-
ły rzekomo zapobiec masowym przypadkom zgorzeli gazowej, powstałej w wyni-
ku ran odniesionych przez żołnierzy niemieckich na froncie wschodnim. Analiza 
raportu dr. Hitziga dla Cousinsa nasuwa jeszcze jedną interpretację intencji, które 
przyświecały oprawcom. Ich zamiarem było również przetestowanie metod prze-
szczepu tkanki kostnej i regeneracji tkanki mięśniowej, kostnej i nerwowej. Poddano 
nim, poza Polkami, dwanaście psychicznie chorych więźniarek innych narodowo-
ści, o których istnieją tylko szczątkowe informacje, pozostawione głównie przez 
polskich świadków.

Początkowo Norman Cousins nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał na spot-
kaniu.

Jak słuchałem Caroline Ferriday, nie mogłem ogarnąć tego o czym 
mówiła. Pojęcia takie jak „operacje doświadczalne”, „osoby przed-
miotem eksperymentu” były moralnie i intelektualnie nie do przy-
jęcia.8

Cousins poprosił Caroline Ferriday o dostarczenie całej dokumentacji, do-
tyczącej przebiegu eksperymentów oraz bieżącej sytuacji Królików. Przeczytał także 
wszystko co miał w prywatnej bibliotece na temat procesu w Norymberdze. Me-
dyczne doświadczenia, którym poddano Polki stanowiły dwa z kilkunastu rodza-
jów eksperymentów, przeprowadzonych przez lekarzy niemieckich również w in-
nych obozach koncentracyjnch. 
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Jak zauważa Cousins, nazistowscy lekarze nie zaprzeczali przed Trybu-
nałem w Norymberdze, że przeprowadzali takie doświadczenia na ludziach. Nie 
poczuwali się jednakże do odpowiedzialności za swoje czyny. W ich przekonaniu 
wykonywali jedynie rozkazy zwierzchników.

Głównym źródłem informacji o wydarzeniach, mających miejsce w obozie 
koncentracyjnym w Ravensbrück są protokoły zeznań oskarżonych i świadków, spi-
sane w czasie rozprawy przed Amerykańskim Trybunałem Wojskowym w Norym-
berdze.

Procedurę pierwszego rodzaju eksperymentów wyjaśnił dr Fritz Fisher, 
oskarżowny w pierwszym procesie tzw. lekarskim. Zgodnie z jego zeznaniami po-
legała ona na usypianiu Królików za pomocą morfi ny-atropiny i eteru ewipanowego 
a następnie dokonaniu nacięć na podudziach długości 5–8 cm i głębokości 1–1.5 cm 
wzdłuż peronaeus longus (kości strzałkowej). Następnie powiązywano naczynia 
krwionośne z obu końców nacięcia, co miało symulować rany postrzałowe odnie-
sione przez żołnierzy na polu walki. Ten element procedury wprowadzono po tym, 
jak Naczelny Lekarz Rzeszy dr Ernst Robert Gravitz nalegał na oddanie strzału 
z broni palnej do ofi ar (sic!). Dr Gebhardt i jego asystent dr Fisher, zastosowali 
w zamian odpowiednią metodę chirurgiczną. 

Wprowadzenie tego elementu procedury w doświadczeniach oraz zastoso-
wanie bardziej agresywnej kultury bakteryjnej, min.: tężca w przypadku Weroniki 
Kraski, odema malignum w przypadku Anieli Lefanowicz, Zofi i Kiecol i Alfredy 
Prus, spowodowało śmierć wszystkich operowanych Polek.9 W tak powstałą ranę 
wprowadzano fragmenty szkła bądź skrawki drewna lub jednocześnie obydwa ma-
teriały a następnie zakażano kulturą bakteryjną: streptococci, staphylococci oraz beztle-
nowców, powodującą zgorzel gazową. Bakterie były chodowane i specjalnie przy-
gotowywane w kierowanym przez dr. Mrugowskiego Instytucie Higieny Waff en SS. 
Wypełnioną zakażonym materiałem ranę zamykano, a nogi ofi ar wkładano w gips. 
Po godzinie od zakończenia operacji podawano dożylnie pieć razy po 1 gramie sul-
fonamidu, a po kilku tygodniach, kiedy zakażenie osiągało apogeum, posypywano 
tym środkiem otwarte rany ofi ar. Nie podawano sulfonamidów Królikom z grupy 
kontrolnej.10 

O okolicznościach drugiego rodzaju eksperymentów, dotyczących regene-
racji tkanek, dowiadujemy się również z zeznań dr. Fritza Fischera.: 

Po przybyciu doktora Stumpfeggera z kwatery głównej jesienią 1942 r., 
profesor Gebhardt oświadczył niektórym swoim współpracownikom, 
że otrzymał rozkazy kontynuowania testów w Ravensbrueck na szer-
szą skalę. W związku z tym, kwestie chirurgii plastycznej, które będą 
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miały istotne znaczenie po zakończeniu wojny muszą być wyjaśnione. 
Doktor Stumpfegger miał zająć się testowaniem wolnej transplantacji 
kości. Ponieważ doktor Gebhardt wiedział, że na uniwersytecie pisa-
łem habilitację na temat regeneracji tkanek, rozkazał mi przygotowanie 
dla tych operacji planu chirurgicznego, który po jego aprobacie miał 
być natychmiast wdrożony. Ponadto, doktorzy Koller i Reissmayer 
otrzymali rozkaz przeprowadzenia swoich własnych eksperymentów. 
Profesor Gebhardt rozważał również wdrożenia planu, który dałby 
podstawy chirurgicznej techniki remobilizacji stawów. Chcę także 
dodać, że doktorzy Schulze i Schulze-Hagen również uczestniczyli 
w tej konferencji.
[…]Ponieważ znałem Ravensbrueck, otrzymałem rozkaz przedstawie-
nia wyżej wymienionych lekarzy lekarzowi tego obozu. W szczegól-
ności zostałem zobowiązany do asystowania doktorowi Stumpfeg-
gerowi, który w związku z tym, że był jednym z lekarzy Himmlera, 
byłby prawdopodobnie nieobecny od czasu do czasu. […] Wybrałem 
regenerację mięśni jedynie z tego powodu, że konieczne w takich te-
stach nacięcia są najmniejsze. Ich procedura była następująca: ewipan 
i eter były użyte jako środek usypiający po czym dokonywano nacięcia 
długości 5 cm na zewnętrznej stronie uda. Następnie po nacięciu po-
więzi, kawałek mięśnia wielkości naparstka małego palca był usuwany. 
Powięź i skóra były zamykane zgodnie z normalną techniką aseptycz-
nej chirurgii. Potem nogę wkładano w gips. Po tygodniu ranę otwiera-
no pod narkozą i kawałek mięśnia w okolicy nacięcia był usuwany. Na 
koniec powięź i zaszyta skóra były unieruchamiane w gipsie.11

Do drugiego rodzaju eksperymentów na tkankach nerwowych i mięśnio-
wych należały także operacje kostne, polegające na łamaniu, wiórowaniu i prze-
szczepianiu kości. 

Dr Herta Oberheuser, która uczestniczyła w obu rodzajach doświadczeń 
zeznała:

Pomagałam dr. Stumpfeggerowi i Fisherowi. […]Przed operacjami 
miałam obowiązek, tak jak w każdym innym wypadku, zbadać stan 
zdrowia wyselekcjonowanej osoby. Dr Gebhardt kierował ekspe-
rymentami dotyczącymi sulfonamidów i transplantacji kości. Nie 
wiem, czy osobiście przeprowadzał on tego typu operacje. Ale wiem, 
że wszystkie te eksperymenty były przeprowadzane pod jego kierun-
kiem, według jego wskazówek i pod jego nadzorem. Jego asystenta-
mi byli wspomniani już dr Fischer i dr Stumpfegger jak równiż 
dr Schiedlausky i Rosenthal. Również, eksperymenty te były prze-
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prowadzane tylko na młodych polskich więźniarkach. Nie przypomi-
nam sobie aby kary [sądów doraźnych] wobec którejkolwiek z osób, 
na których te eksperymenty przeprowadzano były anulowane.12 

Tak opisuje swoje przeżycia, znakomicie oddające uczucia wszystkich ofi ar 
doświadczeń, Wanda (Wojtasik) Półtawska, będąca w pierwszej szóstce operowanych:

W sobotę rano o dziewiątej – 1 sierpnia 1942 r. – przyszli po nas do 
rewiru [szpital obozowy – J.G.]. Ta sama szóstka, te same przez nas zo-
stawione kaftaniki, ten sam zastrzyk, tylko teraz już Wanda [Kulczyk 
– J.G.] wróciła na wózku nieprzytomna, z nogą do kolana w gipsie, na 
którym widniała namalowana rzymska jedynka. Kolejno wywozili nas 
na wózku, bezwładne, bezsilne. Na korytarzu, przed salą operacyjną, 
dr Schidlausky usypiał nas zastrzykiem dożylnym; przed zaśnięciem 
błysnęła jedna myśl, której nie zdążyłam wypowiedzieć: „Wird sind 
doch keine Versuchskaninchen”.
Podczas operacji podobno powtarzałam to zdanie. Powtarzała je po-
tem Dziunia i wiele innych. Nie, przecież nie byłyśmy królikami do-
świadczalnymi, byłyśmy ludźmi!
Ale nazwa Kaninchen przylgnęła do nas mocno. Króliki mówiłyśmy 
do siebie i
o sobie. Króliki – mówił o nas cały lager (dopiero pod koniec nazywa-
łyśmy się dumnie „królami”). Tak trafna była to nazwa, że przyjęli ją 
wszyscy, z lekarzami włącznie.[…] Zaczęła mi wracać przytomność. 
Pomyślałam o nodze. Odsunęłam koc – na gipsie III TK. Zapytałam 
głośno: – Dziewczynki, co macie na gipsie? – Miały kolejno: Wanda 
I, Aniela I TK, Rózia II, Gnaś II TK, Zielonka III i ja III TK. Co to 
może znaczyć?13

 […]Krzyk Wandy wwiercał się w ucho, docierał do mózgu. […] Anielka 
[Okoniewska – J.G.] wbiła zęby w róg poduszki i tylko z rzadka wydawa-
ła przeciągły jęk. Maryśka Gnaś klęła cicho, a soczyście. Siostra [niemie-
cka pielęgniarka – J.G.] od czasu do czasu stawała w drzwiach i bacznie 
się przyglądała, potem bez słowa odchodziła. (Tylko my, pierwsza gru-
pa, byłyśmy o tyle w dobrej sytuacji, że siostry miały przy nas nocne dy-
żury. Następne operowane po prostu zamykano na klucz). […] Przyszła 
siostra po krew i mocz. Odtąd co drugi dzień brano je do badania. Dała 
nam termometry. Za chwilę przyszła odebrać. Spojrzałam na błysz-
czący słupek i głośno odczytałam: – 40 stopni i kreski. – Co? I byłam 
zupełnie przytomna? Zielonkowa (Maria Zielonka – J.G.) obok miała 
40º, a tamte kolejno w zależności od numerów. Wanda miała najniższą: 
39,7º. […] Nogi puchły, były czerwone, gorące. Moja była obrzękła, że 
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gips werżnął się w ciało. Po udzie aż do pachwiny biegła czerwona pręga 
i kończyła się bolesnym guzem.[…] Teraz dr Oberheuser wchodząc 
krzywiła nos: – „Es stinkt hier”. – O tak, śmierdziało! Słodkomdlący 
odór ropy i gnijącego mięsa. Zielonkowej wygniła w nodze dróżka, po 
której spływała ropa. Oprócz cięcia miała jeszcze ubytek w mięśniach 
na skutek wygnicia. Nogi bolały, głowy bolały, morfi na – dawana nam 
najpierw trzy, potem dwa razy dziennie – prawie nie skutkowała.14 

Podstawą, pozwalającą odtworzyć okoliczności zbrodni dokonanych przez 
lekarzy niemieckich na Polkach w Ravensbrück są dokumenty z procesów przed 
Amerykanskim Trybunalem Wojskowym w Norymberdze. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że obrady Amerykańskiego Trybynału Wojskowego (9 grudnia 1946–
20 sierpnia 1947) poprzedzał Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, w skład którego 
weszli sędziowie reprezentujący cztery mocarstwa: Stany Zjednoczone, Wielką Bry-
tanię, Francję i ZSRR. Rozpatrywał on sprawy głównych niemieckich zbrodniarzy 
wojennych podczas, gdy Amerykański Trybunał Wojskowy w kolejnych dwunastu 
procesach sądził nazistów, reprezentujących różne sektory Trzeciej Rzeszy: lekarzy, 
prawników, przemysłowców itd. 

Proces lekarzy był pierwszym z dwunastu, które odbyły się przed tym Try-
bunałem. Największą trudnością, z jaką zetknęło się dla oskarżenie było znalezie-
nie materiału dowodowego oraz odpowiednich świadków, na których prokurator 
mógłby oprzeć swoje oskarżenie. Dowody zgromadzone przez prokuratora były 
niekompletne w momencie otwarcia przewodu sądowego w dniu 9 grudnia 1946 r., 
aby gwarantować sukces strony oskarżającej.15 Wiedza świadków „z drugiej ręki” 
była bezużyteczna. Ich zeznania mogły zostać bez większego trudu zdyskredytowa-
ne i uznane za niewiarygodne. Sam fakt, że świadek był w obozie koncentracyjnym 
nie stanowił silnego argumentu w oczach sędziów. Zdarzało się, że były więzień 
obozu konfabulował, aby pomóc prokuratorowi. 10 grudnia 1946 r., po rozmowie 
z dr. Franzem Blahą, byłym więźniem Dachau, dr Alexander sporządził następują-
cą notatkę w swoim pamiętniku: „Rozczarowanie. Oczywiście świadek zmyśla”.16 

W skład zespołu oskarżycielskiego pod przewodnictwem generała bryga-
dy Telforda Taylora, weszli min. biegli w zakresie medycyny: dr Andrew C. Ivy 
i dr Leo Alexander. Byli oni współtwórcami kodeksu norymberskiego – norm me-
dyczno-prawnych, precyzujących w jakich okolicznościach są dopuszczalne eks-
perymenty medyczne na ludziach i jakie czynniki decydują, że stają się zbrodnią 
ściganą z mocy międzynarodowego prawa.

Oprócz czterech Polek, zeznających w charakterze świadków oskarżenia 
w sprawie eksperymentów sulfamidowych i regeneracji tkanki kostnej, mięśniowej, 
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nerwowej oraz przeszczepu tkanki kostnej, zeznawał ks. Leon Michałowski – ofi ara 
doświadczeń z malarią i w niskiej temperaturze, przeprowadzonych w Dachau.

W tym miejscu warto wspomnieć o polskim profesorze nauk prawnych Ra-
faelu Lemkinie, którego uważa się, nie bez pewnej kontrowersji17, za twórcę praw-
nego pojęcia ludobójstwa. Profesor Lemkin znał dr. Leo Alexandra z czasów, kiedy 
obaj pracowali na Uniwersytecie w Durham w Północnej Karolinie. Wiele wskazu-
je na to, że koncepcja stosowania naukowych metod do niszczenia ludzkiego życia 
zwana przez dr. Alexandra Ktenologią (od greckiego słowa oznaczającego mordowa-
nie) lub Thanatologią (z greckiego thanatos – śmierć) jest szczególnym przypadkiem 
koncepcji Genocide czyli ludobójstwa, którą przypisuje się Lemkinowi. Koncepcja 
ta przyjęła się w prawie międzynarodowym i stanowiła podstawę aktu oskarżenia 
przeciwko niemieckim lekarzom na procesie lekarskim w Norymberdze. Innymi 
słowy, wszystkie dwanaście rodzajów eksperymentów medycznych, za które od-
powiadali oskarżeni w tym procesie zostały uzane za szczególny przypadek ludo-
bójstwa.18

Należy również wyraźnie podkreślić, iż nic nie wskazuje na to, aby w swych 
zbrodniczych praktykach niemieccy lekarze dopuszczali możliwość zmniejszenia 
ryzyka śmierci Polek. Pięć z nich zmarło zaraz po operacji. To właśnie brak szacun-
ku dla życia ofi ar oraz brak zgody samych ofi ar na te eksperymenty i ich otwarty 
protest były argumentami obalającymi tu quoque (ty również) obrony, która powo-
ływała się na fakt prowadzenia przez aliantów eksperymentów na ludziach.19 Oto 
fragment zeznań Władysławy Karolewskiej przed Trybunłem w Norymberdze:

Pod koniec lutego 1943 r. […] Złożyłyśmy protest na piśmie i uda-
łyśmy się z nim do komendanta obozu. Do jego biura udały się nie 
tylko te dzięwczęta, które były już operowane ale również te, które 
krótko przedtem były wezwane do szpitala. Dziewczęta, które były 
operowane przedtem, szły do komendanta o kulach i o własnych si-
łach. Chciałabym zacytować tekst tej petycji. „My, niżej podpisane, 
polskie więźniarki polityczne, pytamy pana komendanta czy wie, że 
od 1942 r. operacje eksperymentalne mają miejsce w szpitalu obozo-
wym, pod nazwą operacji na królikach doświadczalnych, co wyjaśnia 
znaczenie tych operacji. Niniejszym pytamy pana Komendanta czy 
operowane jesteśmy jako rezultat otrzymanej kary, o ile bowiem nam 
wiadomo, prawo międzynarodowe zabrania przeprowadzania opera-
cji doświadczalnych nawet na więźniach politycznych”.20

Spośród dwudziestu trzech oskarżonych w procesie lekarskim, siedmiu 
– w tym czterech lekarzy – zostało skazanych na karę śmierci, siedmiu uniewin-
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niono, pięciu otrzymało kary dożywocia, cztery osoby karę wieloletnigo pozba-
wienia wolności, które kolejno zmniejszano aż do wcześniejszego zwolnienia. To, 
że asystenci dr. Gebhardt’a: dr Oberheuser i dr Fisher „uniknęli stryczka” było 
wynikiem rozpatrywania ich sprawy przed Trybynałem amerykańskim nie zaś, jak 
pierwotnie planowali alianci, przed brytyjskim czy sądem polskim.

W związku z tymi planami Króliki zostały w 1945 r. przesłuchane przez 
polskiego prokuratora. W 1946 r. przeprowadzona także w Gdańskiej Akademii 
Medycznej niezbędne badania medyczne, mające stanowić materiały dowodowy 
w ewentualnym procesie przed polskim sądem. Zamierzenia te nie doczekały się 
realizacji ze względu na sprzeciw Brytyjczyków. Jednakże dokumenty te oraz zezna-
nia polskich świadków zostały wykorzystane w procesie lekarskim.21 

Oto fragmenty zeznań świadka oskarżenia:

Mr. Hardy 22: Jakie jest imię i nazwisko świadka?
Świadek Dzido: Jadwiga Dzido.
Pytanie. Czy tak się przeliterowuje imię świadka J-a-d-w-i-g-a, nazwi-
sko D-z-i-d-o 
Odpowidź. Tak.
P. Czy świadek urodziła się 26 stycznia 1918 r.?
O. Tak
P. Czy jest obywatelką Polski?
O. Tak
P. Czy świadek przybyła do Norymbergi zeznawać z własnej woli?
O. Tak […]
P. Czy świadek wyszła za mąż?
O. Nie.
P. Czy żyją świadka rodzice?
O. Nie.
P. Jakie jest wykształcenie świadka? […]
O. Studiowałam na drugim roku farmacji na uniwersytecie kiedy wy-
buchła wojna.
P. Czy świadek była członkiem ruchu oporu?
O. Jesienią 1940 r. wstąpiłam do partyzantki.
P. Jaką funkcję świadek pełniła w partyzantce?
O. Byłam łączniczką. […]
P. Co stało się po aresztowaniu świadka przez Gestapo?
O. Byłam przesłuchiwana przez Gestapo w Lublinie, Łukowie i Ra-
dzyniu.
P. Co potem się stało?
O. W Lublinie bito mnie nagą.
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P. Czy świadek dalej była poddawana przesłuchaniom czy została 
zwolniona?
O. Przebywałam 6 tygodni w budynku Gestapo.
P. Czy potem świadek została wysłana do obozu koncentracyjnego 
w Ravensbrueck?
O. 23 września 1941 r. zostałam wysłana w transporcie do Ravensbru-
eck.
P. Czy powiedziano świadkowi dlaczego jedzie do Ravensbrueck?
O. Nie, nie powiedziano.
P. Czy świadek kiedykolwiek stanęła przed niemieckim sądem?
O. Nigdy.
[…]
P. Czy świadek była kiedykolwiek operowana w Ravensbrueck?
O. Byłam operowana w listopadzie 1942 r.
[…]
P. Czy świadek pamięta okoliczności w jakich jej przyjaciółki zostały 
wezwane na operacje w sierpniu 1943 r.?
O. Tak
[…]
O. Na wiosnę 1943 r. zaprzestano operacji. Myślałyśmy, że tak przeży-
jemy do końca wojny. 15 sierpnia 1943 r. Lagerpolizei wezwała dziesięć 
dziewcząt. Kiedy zapytano ją po co, odpowiedziała, że będą wysłane 
do pracy. Wiedziałyśmy, że wszystkie więźniarki z naszego transpor-
tu miały zakaz pracy poza obozem. Blokowa naszego bloku pod karą 
śmierci miała zabronione wysyłanie nas poza obóz. Dlatego wiedzia-
łyśmy, że to nieprawda. Nie chciałyśmy, żeby nasze koleżanki zosta-
ły zabrane z bloku. Lagerpolicei powróciła z pomocnicami i Binz.23 
Wypędzono nas przed blok. Ustawiono nas po dziesięć więźniarek 
w rzędzie i Binz odczytała nazwiska tych dziesięć dziewcząt. Kiedy 
odmówiły pójścia bo bały się nowych operacji i nie chciały być pod-
dane nowym operacjom, Binz dała słowo honoru, że nie będzie żadnej 
operacji i żeby poszły za nią. Żadna nie ruszyła się spod bloku. Po kil-
ku minutach nasze koleżanki [z innego bloku] przybiegły krzycząc, że 
SS-mani zostali wezwani aby nas otoczyć. Po czym policja obozowa 
wyciągnęła z szeregu nasze koleżanki. Zostałyśmy zamknięte w blo-
ku. Pozakrywano okiennice. Tak byłyśmy przez 3 dni bez jedzenia 
i świeżego powietrza. Nie otrzymywałyśmy paczek. Pierwszego dnia 
Binz wraz z komendantem obozu przybyli na blok i dali nam wykład. 
Komendant powiedział, że nigdy w historii obozu nie było rewolty 
wśród więźniarek i że ta będzie ukarana. Ona [Binz] uważa jednak, że 
my się poprawimy. Jeśli zdarzy się to po raz drugi ma ona SS-manów 
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z bronią. Moja koleżanka, która znała niemiecki, odpowiedziała, że 
nie buntujemy się ale nie chcemy być operowane ponieważ pięć z nas 
zmarło po operacjach a sześć zostało rozstrzelanych po przebyciu 
tylu cierpień. Binz odpowiedziała: „Śmierć jest zwycięstwem. Musi-
cie cierpieć i nigdy nie wyjdziecie z tego obozu”. Trzy dni potem do-
wiedziałyśmy się, że nasze koleżanki zostały operowane w bunkrze.24 

Pięć Polek, w tym dwie siostry Władysława Karolewska i Helena Piasecka 
(z domu Karolewska) zostały operowane w bunkrze. 

Oto pisemne oświadczenie, stanowiące materiał dowodowy oskarżyciela, 
złożone przed Trybunałem w Norymberdze przez Helenę Piasecką:

Stawiałam opór i uderzyłam Trommera [dr Richard Trommer SS-
Hauptsturmfürer – J.G.] i wyzwałam go od bandyty. Wtedy wezwał 
on kilku SS-manów strażników, którzy rzucili mnie na podłogę 
i przytrzymywali mnie podczas gdy wylewano eter na moją twarz, nie 
miałam maski. Walczyłam i stawiałam opór do utraty przytomności. 
Byłam w ubraniu i miałam brudne nogi od chodzenia po obozie. Tak 
dalece jak pamiętam moje nogi nie były myte. W tym czasie widzia-
łam tam moją siostrę na noszach nieprzytomną, wymiotującą fl eg-
mą.25 (NO-864, Pros. Ex. 229.) 

Dla siostry Heleny Piaseckiej, Władysławy, była to już szósta z kolei tego ro-
dzaju operacja. Oto fragment jej zeznań przed Trybunałem w Norymberdze. Frag-
ment ten dotyczy ostatnich chwil przed operacją zrobioną w obozowym bunkrze:

Dr Trommel chwycił mnie za lewy nadgarstek i wykręcił mi ramię do 
tyłu. Ponieważ krzyczałam, drugą ręką omal nie udusił mnie, wpycha-
jąc kawałek szmaty w moje usta. Drugi SS-man chwycił moją drugą 
rękę i ciągnął mnie za nią. Dwóch innych SS-manów trzymało mnie 
za nogi. Byłam unieruchomiona, czułam jak ktoś daje mi zastrzyk. 
Broniłam się przez dłuższy czas, ale opadały mnie siły. Zastrzyk od-
niósł efekt. Straciłam przytomność. Słyszałam jak Trommel powie-
dział, „To wszystko”. […]
Później odzyskałam przytomność, ale nie pamiętam kiedy. Wtedy za-
uważyłam, że niemiecka pielęgniarka ściągała ze mnie ubranie i wtedy 
straciłam przytomność ponownie; odzyskałam ją nad ranem. Wtedy 
zauważyłam, że obydwie moje nogi były w szynach i były zabandażo-
wane od palców do pachwiny. Czułam potworny ból w stopach i mia-
łam temperaturę.26
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Po złożeniu zeznań przez Władysławę Karolewską sędzia zwrócił się do 
obrońców: 

Sędzia prowadzący Beals: Czy któryś z obrońców pragnąłby przepy-
tać tego świadka? dr Siedl: [adwokat broniący Gebhardt’a, Oberh-
euser i Fischer’a – J.G.]: Nie chcę przepytywać tego świadka co nie 
oznacza, że moi klienci przyznają, że we wszystkim co zeznanawał 
ten świadka nie ma błędów.
Sędzia prowadzący Beals: Czy któryś z obrońców śmiałby przepytać 
tego świadka? (Cisza).27

Dwa dni po tej konfrontacji ofi ar i oprawców przed Trybunałem w Norymber-
dze, dr Fischer (podobno jedyny spośród sądzonych lekarzy, który wyraził skruchę) 
widocznie wstrząśnięty zeznaniami Polek: Marii Kuśmierczuk, studentki medycyny, 
Władysławy Karolewskiej, nauczycielki, Marii Broel-Plater (Plater Skassa) bakterio-
loga i Jadwigi Dzido, studentki chemii i farmacji, wyznał Leo Alexandrowi: „Miałem 
wstać i powiedzieć, nie zniosę tego dłużej, powieście mnie natychmiast”.28 

Króliki przechytrzyły swoich niemieckich oprawców przekazując poza obóz 
informacje o zbrodniczych eksperymentach.29 Prawdopodobnie to spowodowało, 
że władze obozowe przez jakiś czas wstrzymywały się z ich „likwidacją”. Kiedy 
w ostatnich miesiącach przed ewakuacją, komenda obozu postanowiła zatrzeć ślady 
swej zbrodniczej działalności, Króliki niemal cudem zdołały uratować życie. Trzeba 
pamiętać, że tuż przed ewakuacją KL Ravensbrück, komora gazowa, położona bli-
sko głównego obozu, pochłaniała tysiące ofi ar. „Polowanie” na Króliki znakomicie 
opisała Wanda Półtawska: 

Aufzejerka [dozorczyni w obozie] przechodziła od bloku do bloku, 
a z nią świta esesmanów. Idą do nas. Z osobną kartką. Wiemy czyje 
nazwiska padną. Cisza… cisza… czekanie… Już blisko… Chwyciłam 
Władkę za rękę… Aufzejerka tuż… Nagle nieopisany krzyk. Zgasło 
światło. Czarna noc i wycie tysięcy bab. Piekielny wrzask. To Szura do-
trzymała słowa [była w grupie więźniarek rosyjskich, które zajmowały 
się naprawą urządzeń elektrycznych w obozie – J.G.]. Przez szereg dni 
robiła to samo. Przez tydzień codziennie gasło światło w czasie apelu, 
choć wszyscy esesmani pilnowali. W ciemnościach narastał wrzask 
i zgiełk, które uniemożliwiał policzenie i wyszukanie nas. Byłyśmy 
zdecydowane na walkę na śmierć i życie. Niemcy usiłowali nas złapać, 
robili ekstra Zählapelle, nagle zamykali przejścia, szukali. Hasło „króle 
łapią” stało się powszechnie zrozumiałe i wiele razy w ciągu dnia pod-
nosił się alarm. W grze tej brał udział cały obóz.30 
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Tak dotrwały aż do ostatniego dnia przed ewakuacją obozu, zmieniając 
numery, chowając się w podziemnych kryjówkach. Na Króliki „polowali” również 
żołnierze sowieccy w drodze powrotnej Ravensbruczanek do „wyzwolonej” Polski 
w maju 1945 r.:

Mężczyźni zbliżali się bez słowa… ponuro… trzymałyśmy się kurczo-
wo, zbite gęsto. Powiedziałam do dziewczynek: „Trzymajcie się z całej 
siły, w końcu razem nie mogą nas zgwałcić…„ […] Pomyślałam z jakąś 
rozpaczą: cztery lata po to siedzieć w obozie? Czy to możliwe? Boże!31

Bohaterki Półtawskiej wybrnęły z tej sytuacji bez szwanku. Inne więźniarki 
miały mniej szczęścia.32

Wrócmy teraz do genezy Ravensbrueck Lapins Project.
Na następne spotkanie z Normanem Cousins’em Caroline Ferriday przy-

niosła dokumentację, zgromadzoną od 1951 r. w sprawie Królików. Obecnie jest 
ona przechowywana w Bibliotece Muzeum Historii Współczesnej we Francji33 oraz 
w Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie. W ten sposób Cousins miał okazję zapo-
znać się szczegółowo z życiorysami i rezultatami medycznych badań pięćdziesię-
ciu trzech Królików, które mieszkały w Polsce.34 Połowa z nich nie wyszła za mąż. 
Wiekszość przechodziła eksperymenty będąc nastolatkami lub dwudziestolatkami. 
Najmłodsza spośród ofi ar – Barbara Pietrzyk miała wówczas 16 lat. Trzy z nich 
skończyły po wojnie medycynę, dwie stomatologię, kolejne dwie farmację. Jedna 
wykładała geografi ę na uniwersytecie35, inna z kolei była nauczycielką w szkole śred-
niej. Kilka pracowało w biurach. Pozostałe zaś były niezdolne do pracy z powodu 
choroby lub inwalidztwa. Eksperymenty niemieckich lekarzy spowodowały u ko-
biet trwałe kalectwo. Cierpiały na różnorodne formy schorzeń serca, w tym głównie 
na zapalenie mięśnia sercowego oraz inne schorzenia takie jak: zapalenie okostnej, 
anemia, żółtaczka, gruźlica, reumatyzm, astma i wszelkiego rodzaju uczulenia na tle 
zaburzeń nerwowych. Trwałe kalectwo nóg było jednakże najbardziej widocznym 
efektem operacji przebytych w Ravensbrück. 

Po zapoznaniu się z dokumentami Cousins zorganizował robocze spotka-
nie grupy osób, które poprzednio udzieliły pomocy kobietom z Hiroszimy. Tak 
wspominał to spotkanie:

Dokumenty Caroline Ferriday przechodziły kolejno z rąk do rąk 
uczestników spotkania. Obserwowałem uważnie moich przyjaciół 
jak czytali poszczególne przypadki i oglądali fotografi e.[…] 
Wszystkim obecnym narzucało się pytanie czemu służyły te ekspery-
menty?
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Co, za pomocą takich metod, pragnęli osiągnąć lekarze niemieccy 
w zakresie wiedzy?
Odpowiedź, ustalona na procesach w Norymberdze, brzmi: nic; 
eksperymenty te nie wpłynęły na uleczalność nawet jednej choroby 
i nie miały żadnego praktycznego zastosowania w badaniach medycz-
nych.36

Uczestnicy zastanawiali się jak to możliwe, że niemieccy lekarze nie sprzeci-
wili się podobnym praktykom. Zgodnie z ustaleniami procesu w Norymberdze, co 
najmniej 200 z nich przeprowadzało zbrodnicze eksperymenty na ludziach zaś ok. 
300 innych wiedziało o ich istnieniu. Dr Simon wyjaśnił uczestnikom spotkania, 
że po procesie lekarzy w Norymberdze tekst przysięgi Hipokratesa, którą składają 
lekarze, został rozszerzony przez Światowy Związek Lekarzy o następujące zdanie: 
„Będę miał największy respekt dla życia ludzkiego od momentu jego poczęcia. Na-
wet pod groźbą, nie użyję mojej wiedzy wbrew prawom ludzkości”.

Pozostała część spotkania została poświęcona ustaleniu form pomocy dla 
Królików z Ravensbrück. Wiele pytan wciąż pozostawało bez odpowiedzi: czy osoby 
te zechcą przyjechać do USA? Czy amerykańscy lekarze będą w stanie zaoferować 
jakąś pomoc ponad tą, którą otrzymały od lekarzy w Polsce? Cousins postanowił 
osobiście zbadać sytuację na miejscu w Polsce a następnie zdać sprawę komitetowi 
Ravensbrueck Lapins Project, w skład którego weszły następujące osoby:

Przewodniczący: Norman Cousins
Konsultatnt Medyczny: dr William M. Hitzig
Kontakty z Mediami: Julian Bach Jr.
Dyrektor Wykonawczy: Jeanne Benenson
Komitet Krajowy: Erica Anderson, Irene Dalgiewicz, Lynn Farnol, Ca-
roline Ferriday, Paul W. Freedman, Alexander Janta, Ludwik Seiden-
man, Paul Wagner, H. Donald Wilson
Baltimore: pani Boas, dr Katherine Taylor
Birmingham: Emily M. Danton, pani Stern
Boston: dr Leo Alexander
Bufallo: pani Gilbert
Cleveland: Helena Piasecka
Denver: Alex D. Scott
Detroit: dr John M. Dorsey, Judy Reynolds
Fall River: dr Frank Lepreau Jr.
Los Angeles: Peter Charlton, Marye Myers, Aka Chojnacki, Sandra 
Johnston Winter
Phoenix: John P. Frank z małżonką, W Horovitz z małżonką.
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Tampa: dr Richard Rogers z małżonką, Frank Hornbrook z małżon-
ką.
Philadelphia:Harry Snellenburg Jr. z małżonką, Emilie Bradbury.  
San Francisco:Anne Watson, Marry A, Ross, pastor Harry B. Schole-
fi eld z małżonką.
New York: Val Janda

  Amerykanin w Warszawie

Dwa tygodnie później Norman Cousins przyleciał z Nowego Jorku do War-
szawy. Tak opisuje swój przelot na ostatnim odcinku swojej podróży:

BEA Viscont, którym leciałem z Londynu do Warszawy miał połowę 
wolnych miejsc. Wśród lecących połowę stanowili Francuzi, kilku 
Anglików, kilku Polaków i dwóch Rosjan. Lot trwał 3 godziny i 15 
minut. Obsługa i jedzenie było wspaniałe. Po wylądowaniu w Warsza-
wie czekaliśmy w kolejce do odprawy celnej. Po wywołaniu naszych 
nazwisk każdy indywidualnie wchodził do pokoju gdzie odbyła się 
odprawa celna. Moje bagaże zostały oznakowane bez sprawdzania ich 
zawartości. Nie zadano mi ani jednego pytania. Zauważyłem, że resz-
ta moich współtowarzyszy podróży została odprawiona przez celni-
ków podobnie.
Polski bagażowy, mówiący po niemiecku, wziął moje bagaże i odpro-
wadził mnie do taksówki, która wyglądała jak dziesięcioletni Chevro-
let. Później dowiedziałem się, że Polska produkuje kilka marek samo-
chodów przypominających amerykańskie. Taksówkarz nie mówił ani 
po angielsku ani po francusku. Ja nie znałem polskiego. Nawigowali-
śmy w żeglarskim języku niemieckim.
Kiedy zbliżaliśmy się do miasta, zaskoczony byłem nietkniętymi do-
wodami bombardowania z czasu ostaniej wojny – ciągle widocznymi 
po 13 latach. Nie widziałem tylu szkieletów budynków od czasu mo-
jej wizyty w Berlinie w 1948 r. Kiedy skomentowałem to do taksów-
karza, ten ze zdumieniem odpowiedział, że powinienem zobaczyć 
Warszawę w 1945 r., kiedy była jedną masą wypalonych i dymiących 
zgliszczy. Zbliżaliśmy się do centrum miasta. W ponurym otoczeniu 
wyrastał masywny biały drapacz chmur. Robił wrażenie widocznej po-
tęgi ale jako obiekt architektury był przygnębiająco nieartystyczny. 
Taksówkarz zwrócił moją uwagę na fakt, że ma to jakieś 40 pięter, 
nazywa się Pałacem Kultury, jest prezentem dla Polaków od Józefa 
Stalina. „Oczywiście”, powiedział to rozbawiony z nutką ironii, „my 
za to zapłaciliśmy”. 37
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W czasie pobytu w Warszawie zamieszkał on w hotelu Bristol skąd już 
pierwszego dnia próbował bezskutecznie dodzwonić się do różnych osób i insty-
tucji związanych ze ZBOWiD-em. Wyjaśniał jednocześnie amerykańskim czy-
telnikom The Saturday Review, że ZBOWiD to związek byłych więźniów obozów 
koncentracyjnych. Być może nie zdawał sobie sprawy, że organizacja ta obejmowała 
również „kombatantów”, którzy walczyli z Armią Krajową przed i po 1945 r. 

Zrezygnowany, swój pierwszy wieczór w polskiej stolicy spędził na występie 
American Ballet Theatre w Pałacu Kultury. Wzmianka o tym wydarzeniu kulturalnym 
za „żelazną kurtyną” miała dać intelektualnej Ameryce wrażenie, że idealistyczne 
nadzieje Normana Cousins’a, wielkiego orędownika rokowań w sprawie zahamo-
wania wyścigu zbrojeń nuklearnych między ZSRR i USA na osiągnięcie globalnego 
pokoju, powoli się urzeczywistniają. 

Następnego dnia ambasada amerykańska zarekomendowała Cousins’owi 
tłumaczkę, panią Frubową, która pomogła mu w nawiązaniu kontaktu z władzami 
ZBOWiD-u oraz z mieszkającymi w Warszawie Królikami. 

Cousins postanowił spotkać się z panią Jadwigą Dzido-Hassa. Prowadzi-
ła ona wcześniej korespondencję z Caroline Ferriday a ponadto Cousins znał jej 
nazwisko z zeznań na procesie Norymberskim. Zanim weszli do czteropiętrowego 
bloku, gdzie znajdowało się mieszkanie Jadwigi Dzido-Hassa, pani Frubowa dała 
Cousins’owi rezolutne i zwięzłe wprowadzenie do współczesnej historii Polski:

Nie bądź zaskoczony jeśli będziesz miał trudności z wymianą po-
glądów w obecności tych kobiet. Jak na razie świat okazuje niewiele 
zainteresowania po tym wszystkim, co nas spotkało. Niemcy dzisiaj 
są najlepiej prosperującym krajem w Europie, natomiast ten kraj, 
który Niemcy pokonali i zrównali z ziemią, ciągle próbuje stanąć na 
nogi. Możesz zapytać jakiegokolwiek człowieka na ulicy i dowiesz 
się , że stracił kogoś lub kilka osób w rodzinie – w czasie wojny lub 
po jej zakończeniu. Warszawa była okupowana dwa razy – najpierw 
przez Niemców potem przez Rosjan. Nie jest to tylko sprawa prze-
mijania ludzi. Żyliśmy obok śmierci, która jest nam bardzo dobrze 
znana. W czasie okupacji mój ojciec podnosił nas na duchu mówiąc, 
że świat przyjdzie nam z pomocą. Któregoś popołudnia wróciłam 
do domu i zastałam zwłoki mojego ojca i brata; zostali rozstrzeleni 
przez Niemców. […] Musisz to zrozumieć. Musisz zrozumieć, że 
nie po raz pierwszy Niemcy nieśli śmierć Polsce. Nasza historia jest 
pełna tego. Kochamy wolność. Myślę, że daliśmy tego wystarczają-
ce dowody. Jednakże uczucie, że świat wcale nie jest zainteresowany 
naszym losem tkwi w nas. Prawdopodobnie spotkasz się z tym uczu-
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ciem szczególnie mocnym u tych kobiet, które cierpiały z powodu 
eksperymentów chirurgicznych dokonanych 15 lat temu a teraz cią-
gle oczekują pomocy.38 

Słowa te wywarły na Cousinsie duże wrażenie.
Niestety, nie od razu doszło do spotkania z panią Dzido-Hassa, w związku 

z czym przełożono je na godzinę osiemnastą w hotelu Bristol. Było to pierwsze, 
najważniejsze spotkanie dla Cousins’a w czasie jego krótkiej wizyty w Polsce. 

Drugie miało miejsce w siedzibie ZBOWiD-u następnego dnia. O omówio-
nej godzinie przybyły: pani Jadwiga Dzido-Hassa i pani Stanisława Czajkowska-Ba-
fi a. Za pośrednictwem tłumaczki Cousins wyjaśnił przybyłym jaki jest cel jego wi-
zyty w Warszawie. Wspomniał o pomocy udzielonej przez Amerykanów japońskim 
dziewczętom tzw. Hiroshima Maidens i podkreślił, że podobnej pomocy ci sami 
Amerykanie pragną udzielić Polkom. 

Warunkiem realizacji całego planu była zgoda władz komunistycznych. Ar-
tykuł „Dialog in Warsaw” opublikowany został w czerwcu 1958 r.; wiele miesięcy 
przed przyjazdem Polek do USA. W związku z tym Cousins nie mógł przekazać 
wprost czytelnikom amerykańskim informacji o sytuacji politycznej w Polsce, któ-
ra, pomimo chwilowej „odwilży”, nie zwiastowała przemian demokratycznych. 
Ponadto w całej swojej oględności Norman Cousins słusznie zauważył w swoim 
artykule, że: „15 lat to wystarczająco długi okres czasu aby pogodzić się z bezna-
dziejnością; szarzyzna życia jest wtedy łatwiejsza do zniesienia”.39 

Mimo wszystko Cousins’owi udalo się zdobyć zaufanie Polek. Zdawał sobie 
jednak sprawę, że ma przed sobą wytrawne negocjatorki. Wyjaśnił im, że to, czego 
dokonali niemieccy lekarze wzbudzało w nim odrazę, ale nie nienawiść. Po przeczy-
taniu zeznań z procesu norymberskiego czuł jedynie wstyd za to, że jest przedsta-
wicielem ludzkiego gatunku. Ci zbrodniarze nie byli przecież z innej planety. Nur-
towało go pytanie: jak osiągnąć spokój sumienia wiedząc jednocześnie, że tamci 
zbrodniarze byli tak jak on ludźmi? 

Panie Dzido-Hassa i Czajkowska-Bafi a wyjaśniły Cousins’owi, że dla nich 
obecnie najważniejsze jest zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone ofi arom, co 
samo przez się jest równoznaczne z przyjęciem przez oprawców winy. Brak zadość-
uczynienia ze strony Niemców miał też inny aspekt, który najlepiej oddaje histo-
ria oskarżonej dr. Herty Oberheuser. W swojej prośbie o ułaskawienie, skierowanej 
w czerwcu 1950 r. do Amerykańskiego Wysokiego Komisarza Johna McCoy’a, ar-
gumentowała, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za eksperymenty medyczne 
w Ravensbrück. Wykonywała tam tylko rozkazy a będąc 31-letnią lekarką, w dodat-
ku kobietą, poniosłaby konsekwencje, gdyby podważyła autorytet zwierzchnika. 
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W 1951 r. amerykańskie władze okupacyjne zmniejszyły karę Herty Ober-
heuser z dwudziestu lat pozbawienia wolności na dziesięć. Jednak już w kwietniu 
1952 r., po pieciu latach została zwolniona z więzienia w Landsberg. Po opuszczenia 
więzienia, były nazista Dennhardt, członek powojennej „Deutsche Partei”, który 
pełnił wysoką funkcję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych landu Schleswig-Hol-
stein, pomógł dr Oberheuser w rozpoczęciu praktyki lekarskiej. W maju 1952 r. 
uzyskała status osoby powracającej do ojczyzny czyli Heimkehrerin, uprawniający 
do otrzymania nieoprocentowanej pożyczki w wysokości do 10 tys. DM. Dr Ober-
heuser szybko uzyskała pracę w sanatorium w Plön i dodatkowo prowadziła pry-
watną praktykę lekarską jako pediatra w pobliskiej miejscowości Stocksee. W lu-
tym 1956 r., w wyniku protestu byłych więźniarek z Ravensbrück, nagłośnionego 
przez czasopismo Die Tat wniesiono sprawę karną do sądu przeciw dr Oberheuser 
o uśmiercenie osiemnastu więźniarek przez zaaplikowanie im śmiercionośnych za-
strzyków. W konsekwencji dr Oberheuser została natychmiast zwolniona z sanato-
rium w Plön. Jednakże prokurator w Kiel umorzył sprawę zaś dr Oberheuser nie 
straciła licencji lekarza. Tygodnik Die Tat oraz byłe więźniarki nie dawały za wy-
graną. W styczniu 1957 r. prokuratura rozpoczęła ponownie wstępne przesłuchania 
Herty Oberheuser. Wyższy sąd regionalny w Schleswig-Holstein w dniu 5 wrześ-
nia 1957 r. uniewinnił dr Oberheuser. Za podstawę prawną swojej decyzji przyjęto 
porozumienie zawarte w Paryżu 23 października 1954 r. między RFN i władzami 
okupacyjnymi, na mocy którego nie można ponownie osądzać osoby, która sądzo-
na była już na procesie w Norymberdze. Władze w landzie Schleswig-Holstein nie 
uznawały decyzji Trybunału w Norymberdze w procesie lekarskim. Stowarzyszenie 
Lekarzy Brytyjskich na rocznym zjeździe w lipcu 1958 r. opublikowało protest wo-
bec powyżej postawy władz landu Schleswig-Holstein. 11 sierpnia 1958 r. Minister 
Spraw Wewnętrznych Lemke w końcu został zmuszony do pozbawienia jej prawa do 
uprawiania zawodu lekarskiego. 

Dr Herta Oberheuser czuła się ofi arą spisku komunistów i byłych więźnia-
rek obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Wskutek procedury apelacyjnej oraz 
poparcia lokalnej ludności Stocksee mogła kontynuować praktykę. 

Dopiero 28 kwietnia 1961 r. po pięcioletniej batalii opini publicznej i kolej-
nej sądowej konfrontacji w sądzie rejonowym landu Schleswig-Holstein, dr Oberh-
euser oddała licencję lekarską. Jej kariera zawodowa została zakończona.40 

Sprawa odszkodowań Niemiec Zachodnich dla ofi ar eksperymentów me-
dycznych znana była doskonale Królikom mieszkającym w Polsce. Podobnie jak 
wiele innych ofi ar zbrodniczych doświadczeń mieszkających poza Polską, Ninia 
Iwańska, Helena Piasecka, Jadwiga Kamińska oraz Zofi a Baj-Kotkowska otrzymały 
renty dożywotnie i odszkodowania za uwięzienie, cieżką pracę oraz uszczerbek na 
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zdrowiu. Uzyskały je również byłe więźniarki z Ravensbrück mieszkające poza Pol-
ską, które nie były poddawane eksperymentom medycznym. 

Na spotkaniu z Cousins’em w holetu Bristol obie rozmówczynie zwróci-
ły uwagę na beznadziejną sytuację fi nansową żyjących w Polsce ofi ar niemieckich 
zbrodni medycznych. Zasiłek ze ZBOWiD-u, zasiłek społeczny oraz pensja za pracę 
dla tych, które mogły pracować, nie przekraczała 20 dolarów miesięcznie.

Za 1 dolara można było w owym czasie w Stanach kupić cztery litry mleka 
i tyle też wynosiła zapłata za godzinę pracy najniżej zarabiającego Amerykanina.41   

Norman Cousins zaoferował dwojakiego rodzaju pomoc. Po pierwsze, 
zaproponował Królikom wyjazd do Stanów Zjednoczonych na leczenie. Po drugie 
wyraził nadzieję, że przy użyciu kanałów dyplomatycznych, poprzez nagłośnie-
nie tej sprawy na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz pod naciskiem 
amerykańskiej opini publicznej, władze Niemiec Zachodnich nie będą dłużej dys-
kryminowały polskich ofi ar w zadośćuczynieniu zbrodniom niemieckich lekarzy. 
Dodał także, że tego typu naciski wobec Niemiec Wschodnich [NRD] są ofi cjalnie 
niemożliwe ze strony Stanów Zjednoczonych.

Pozostała jeszcze jedna przeszkoda – uzyskanie ofi cjalnego „błogosławień-
stwa” od ZBOWiD-u na uruchomienie planu działania zaproponowanego przez 
Cousins’a. Temu celowi miała służyć złożona przez naczelnego redaktora The Satur-
day Review wizyta w siedzibie tej całkowicie kontrolowanej przez partię komunistycz-
ną instytucji. W spotkaniu uczestniczyli ze strony ZBOWiD-u panowie Fuksiewicz 
i Matysiak oraz reprezentujący sprawę Królików w prowadzonych z Niemcami nego-
cjacjach dr Adam Zacharski.42

Przedstawiciele ZBOWiD-u zaakceptowali plan Cousins’a. Poinformowa-
no go, że w Polsce żyje razem z Królikami ok. 100 ofi ar eksperymentów medycznych. 
Liczba polskich ofi ar innych nazistowskich eksperymentów medycznych, które 
zgłoszą swoje roszczenia odszkodowawcze będzie zwiększać się przy okazji kolej-
nych negocjacji w tej sprawie z rządem Niemiec Zachodnich i ostatecznie, w okresie 
gierkowskim, w latach 70. w PRL-u będzie sześćdziesięciukrotnie wyższa od poda-
nej Cousins’owi na spotkaniu w siedzibie ZBOWiD-u. Sprawa ta szerzej nakreślona 
będzie w zakończeniu tego opracowania.

Dalsza część spotkania w siedzibie ZBOWiD-u była poświęcona utworze-
niu polskiej komisji lekarskiej, której zadaniem niało być ponowne przebadanie 
Królików i ustalenie, które z nich mogą udać się na leczenie do USA. Komisja ta 
również miała dostarczyć Amerykanom listę lekarstw potrzebnych teraz Królikom. 
Uzgodniono także, że po tych wstępnych badaniach przybędzie do Warszawy ame-
rykańska komisja lekarska, która ostatecznie zdecyduje, które spośród ofi ar wyma-
gają medycznej rehabilitacji w amerykańskich szpitalach. Spotkanie zakończyło się 

Glaukopis 9_10.indd   112Glaukopis 9_10.indd   112 2007-12-28   12:49:052007-12-28   12:49:05



113

Artykuły

sukcesem dla wszystkich zainteresowanych. Oto jak opisuje Norman Cousins swo-
je wrażenie po wyjściu ze ZBOWiD-u:

Po podziękowaniu przedstawicielom ZBOWiD-u, wyszedłem z panią 
Frubową.Nie mogłem być szczęśliwszy z wyników spotkania dlate-
go, że to co tam ustalono z pewnością doda otuchy paniom [z Ra-
vensbrück]. Kiedy szliśmy z powrotem do hotelu, zauważyłem dużą 
zmianę w nastroju pani Frubowej. Jej kroki wydały się lżejsze. Po raz 
pierwszy zauważyłem odcień wzbierającego entuzjazmu. „Kiedy roz-
mawialiśmy z paniami, być może przekazałam w swoim tłumaczeniu 
mój własny pesymizm w większym stopniu niż one same czuły.”– po-
wiedziała. „Próbowałam tłumaczyć nie tylko ich słowa ale i nastroje. 
Ale teraz myślę, że my wszystkie byłyśmy trochę zbyt pesymistyczne. 
Wydaje mi się, że rzeczywiście coś z tego wyjdzie. Ludzie ze ZBOWiD-
u chyba nie mogli być bardziej przychylni. Teraz nie mogę się docze-
kać z przekazaniem paniom tych wspaniałych wiadomości”.

Z ostatnich zdań napisanych przez Normana Cousins’a w artykule „Dialo-
gue in Warsaw” można wnioskować, iż poczuciu dobrze spełnionej misji towarzy-
szyła chęć szybkiego powrotu do rodzinnego domu:

Po znalezieniu odpowiedzi na większość pytań, które stanowiły część 
mojej misji w Polsce, sprawdziłem plan lotów i znalazłem bezpośred-
nie połączenie do Nowego Jorku z przesiadką w Londynie. Po godzi-
nie byłem już w drodze. Samochodem pana Roy [z ambasady Indyj-
skiej] dotarłem do warszawskiego lotniska. Pozostały mi 4 minuty na 
wytchnienie tuż przed odlotem. Mniej niż dzień trwał lot do Nowego 
Jorku – aspekt tego wieku, w którym odległości niemal przestały ist-
nieć ale w którym ludzka rozłąka tym niemniej jest większa.

 
   Przygotowania do wyjazdu

25 września 1958 r.43 z tygodniową wizytą przybyła ze Stanów Zjednoczo-
nych do Warszawy delegacja Ravensbrueck Lapins Project na czele z dr. Williamem M. 
Hitzigiem. Dr Hitzig oraz lekarze z polskiej komisji, pod przewodnictwem pro-
fessora medycyny A. Gruca, przebadali ponad trzydzieści spośród pięćdziesięciu 
trzech żyjących w Polsce Królików, które miały wyjechać do USA. 

Wizytę dr. Hitziga w Warszawie poprzedziła wizyta Caroline Ferriday, któ-
ra nawiązała wcześniej kontakt z Królikami w Polsce oraz z władzami ZBOWiD-u. 
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W ten sposób pani Ferriday przygotowała w Polsce grunt dla pozostałych przedsta-
wicieli amerykańskiej delegacji. 

Należy nadmienić, że tylko trzydzieści dwie spośród trzydziestu pięciu osób, 
które ostatecznie wyjechały do Stanów w ramach Ravensbrueck Lapins Project były 
prawdziwymi Królikami. Pozostałe trzy panie – nazywane w żargonie operowanych 
Ravensbruczanek „farbowanymi królikami”, zostały włączone do grupy wyjeżdżają-
cych do USA pod naciskiem partyjnych i zbowidowskich „bonzów”. Były to: Janina 
Sufa i Jadwiga Kukiela – nieznane operowanym Ravensbruczankom oraz osoba, której 
nazwiska nie udało się ustalić z całą pewnością, również nieznana Królikom. Janina 
Sufa nie wróciła razem grupą Ravensbruczanek do Polski po leczeniu w USA.

Jednakże już w 1958 r., kiedy dr Hitzig przybył do Warszawy „odwilż” 
polityczna po październiku 1956 r. dobiegała końca. W 1957 r. Gomułka zamknął 
popularny tygodnik studencki Po prostu. Poza uniwersytetami ograniczenia cenzu-
ry ponownie zostały nałożone na twórców polskiej kultury. W takim też klimacie 
politycznym walki z tzw. rewizjonistami przyszło Hitzig’owi działać w ramach ini-
cjatywy społecznej Amerykanów Ravensbrueck Lapins Project:  

Dowiedziałem się z moich wcześniejszych prób skontaktowania się 
z „Rewizjonistami”, że Gomułka obciął im skrzydła uważając „Re-
wizjonizm” za pewną odmianę kierunku burżuazyjno-liberalnego 
sympatyzującego z Zachodem. […] Dziennikarka, znana działaczka 
tego ruchu nie chciała nawet rozmawiać ze mną przez telefon. Przez 
tłumacza kazała mi przekazać, że nie może pokazywać się z Amery-
kaninem a tym bardziej rozmawiać z nim przez telefon:”Nigdy nie 
wiadomo czy telefony nie są na podsłuchu” […] Byłem zaszokowany, 
kiedy odmówiła przyjęcia prezentu, który wiozłem dla niej taki ka-
wał drogi od jej przyjaciela Amerykanina [dodała] chyba, że zostawię 
ten prezent w klubie dziennikarzy polskich w Warszawie. Powiedzia-
no mi, że nawet poeta Słonimski nie może utrzymywać kontaktów 
z ludźmi z Zachodu.44

Mimo wszystko dla dr. Hitziga sytuacja polityczna w Polsce była swoistego 
rodzaju fenomenem z za „żelaznej kurtyny”. Jego zdaniem istniało kilka charaktery-
stycznych cech tego fenomenu: umiarkowany socjalizm, zezwalający na własność pry-
watną gospodarstw rolnych; istnienie Kościoła katolickiego; związek z kulturą zachod-
nią; względne poczucie wolności w porównaniu z sytuacją przed października 1956 r.

Dla niego, tak jak dla Normana Cousins’a i wielu innych amerykańskich 
działaczy ruchu pokojowego, dawało to historyczną okazję do zbliżenia Zachodu 
i Wschodu w epoce zimnej wojny. To właśnie miał na myśli dr Hitzig kiedy na 
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uroczystym obiedzie zorganizowanym dla delgacji amerykańskiej przez ZBOWiD 
powiedział do pana Banacha, reprezentującego ten związek, że Ravensbrueck Lapins 
Project jest tylko „kroplą w oceanie” w wielowiekowych przyjaznych stosunkach 
polsko-amerykańskich. Na co pan prezes odpowiedział, że inicjatywa Amerykanów 
jest jak rzeka płynąca do oceanu. Co pan prezes, który z pewnością dobrze był po-
wiązany z PRL-owską nomenklaturą, miał na myśli? Trudno powiedzieć, ale zdaje 
się mile zaskoczył tym dr. Hitziga. 

Uwzględniając sytuację polityczną ówczesnej Polski, dr Hitzig w raporcie 
dla Normana Cousins’a uzasadnił w siedmiu punktach konieczność wyjazdu do 
Ameryki polskich ofi ar zbrodniczych eksperymentów.

1. Wizyta Polek w Stanach da nie tylko czysto medyczne ale przede wszyst-
kim psychologiczne korzyści dla pacjentek.

2. Operacje plastyczne mogą być rekomendowane, jednakże ze względu na 
nieodwracalne zniszczenie tkanek mięśniowych i nerwowych, tylko w nielicznych 
już wypadkach.

3. Obecność tych Polek w Ameryce będzie doskonałą okazją do przypo-
mnienia opinii światowej o okrucieństwach nazistowskiej medycyny. W ten sposób 
może odstraszy się przyszłe pokolenia przed popełnieniem podobnych zbrodni. 

4. Delikatne rozegranie sprawy zbrodniczych eksperymentów da Polkom 
szansę na zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych od państwa niemieckiego, 
które jak do tej pory odmawia zadośćuczynienia tym roszczeniom.

5. Polacy, którzy żyją za „żelazną kurtyną” będą czuli obecność tych Polek 
w USA. W ten sposób rozpropaguje się ideę istnienia dobrej woli i braterskiej przy-
jaźni obu narodów oparte na poszanowaniu i wolności.

6. Istnieje szansa przyuczenia niektórych ofi ar, podczas ich pobytu w USA, 
do zawodów, które pozwolą im na fi nansową niezależność po powrocie do kraju.

7. Ravensbrueck Lapins Project jest całkowicie inicjatywą prywatnych oby-
wateli a nie instytucji rządowych obu krajów. Fakt, że ambasador Lacey, kierujący 
amerykańskim departamentem do spraw kontaktów między krajami po obu stro-
nach „żelaznej kurtyny” całym sercem poparł tę inicjatywę, podobnie jak władze 
ZBOWiD-u ze strony polskiej, jest dodatkowym czynnikiem zachęcającym do kon-
tynuowania tej inicjatywy.

Na drugi dzień rano, zaraz po przyjeździe do Warszawy delegacji amerykań-
skiej, zebrała się polska komisja lekarska złożona z około trzydziestu lekarzy. W jej 
skład weszli min. profesorowie medycyny i lekarze: Gruca, Askanaz, Batawia, Białe-
cki, Chojecki, Czyżewicz, Grzywo-Dąbrowski, Hausmanowa, Kodeiszko, Kuligow-
ski, Litwin, Łapiński, Malawski, Reicher, Rutkiewicz i Dworakowska, ponadto przed-
stawiciele ZBOWiD-u, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Pomocy Społecznej. 
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W pokoju konferencyjnym Kliniki Ortopedycznej w Warszawie zasiedli wy-
bitni przedstawiciele polskiego świata medycznego, aby szczegółowo zaprezentować 
amerykańskim gościom przypadki medyczne poszczególnych Królików. Profesor 
Gruca otworzył spotkanie, po czym pacjentki oczekujące w sąsiednim pokoju były 
osobno wywoływane a następnie ich historię medyczną referował jeden z trzydzie-
stu obecnych polskich lekarzy. Zgodnie ze słowami dr. Hitziga:

Każdy Królik siadał na krześle. Ich wiek był od trzydziestu do sześć-
dziesięciu lat. 
Siedziały bez ruchu, jakby odizolowane od otaczającego je świa-
ta i przysłuchiwały się naukowej recytacji na temat genezy ich blizn 
– długości w centymetrach, głębokości, jaki efekt na ich organy miał 
długi okres wysięku ropy z byłych ran. Na ich twarzach odmalowy-
wała się bladość, dyskomfort, zakłopotanie; twarze skąpane we łzach 
kiedy odczytywano litanię zadanych im okrucieństw. Tylko niewie-
le z nich słuchało swoich historii ze stoickim spokojem, prawdopo-
dobnie duma nie pozwalała im na okazywanie na zewnątrz swoich 
tragicznych przeżyć obozowych. Jednak większość z nich nie była 
w stanie kontrolować swoich emocji.45

W dalszej części swojego raportu dr Hitzig przedstawił opinię polskich le-
karzy w sprawie Królików. Był to precyzyjny opis bestialskiego okaleczenia kobie-
cych nóg. Trwałe zniekształcenia kończyn ofi ar nie pozostały bez wpływu na ich 
cały układ kostny, łącznie z kręgosłupem. Głód i przebyte w obozie choroby wycień-
czyły układ pokarmowy i krwionośny. Stopień dewastacji psychicznej wywoływał 
zaburzenia systemu nerwowego zwane: dystonia neuro-vegetativa. Dość powszechnym 
symptomem u Królików była powstrząsowa reakcja mózgu spowodowana biciem po 
głowie przez Gestapo podczas przesłuchań. 

Poniżej zdjęcie osób, które stanęły przed wyżej wspomnianą komisją lekar-
ską. 

Dr Hitzig nie mógł wyjść z podziwu jak kobiety o tak zrujnowanym zdro-
wiu fi zycznym i psychicznym mogą normalnie funkcjonować. Kiedy zobaczył je na 
uroczystym bankiecie, wydanym następnego wieczora (27 września 1958 r.) na ich 
cześć w hotelu Bristol – roześmiane, pełne energii, zadał sobie pytanie, jak to jest 
możliwe, że kobiety te są w stanie tak zamaskować swoje psychiczne rany?

Oto jakiej udzielił odpowiedzi sam sobie dr Hitzig:
 

Te kobiety posiadają cechy bohaterek. Ich uprzywilejowanie polega 
na tym, że uzyskały najlepszą szkołę w teatrze realności, gdzie życie 
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zdominowane było przez nienawiść. To czego nauczyły się w Ravens-
brück, to szybka zmiana roli z jednej w drugą – wiedziały, że było to 
ultimatum przeżycia. Zdawały sobie sprawę, że najmniejsze potknię-
cie mogło skończyć się śmiercią. Ocalały tylko dlatego, że jak zwierzę-
ta na które polowano, wiedziały kiedy i gdzie się ukryć, kiedy i gdzie 
śmiać się, kochać i nienawidzieć. Umknęły przed selekcją do komór 
gazowych lub plutonów egzekucyjnych tylko dlatego, że rozumiały 
jak wąski margines istnieje między życiem a śmiercią; grały swoje role 
bezbłędnie. Dlatego te kobiety przeżyły – oprócz jednej.46 

Tą, która już nie miała szans na dalsze życie opisał dr Hitzig w niezwykle 
wzruszający sposób. Krystynę Iwańską – Królika z Ravensbrück, trzydziestopię-
cioletnią lekarkę pełną urody i czaru poznał dr Hitzig podczas krótkiego badania, 
jakie przeprowadzał każdej z operowanych ofi ar po zakończeniu prezentacji przez 
polską komisję lekarską. W trakcie badania odkrył zgrubienie po lewej stronie jej 
szyi. Twardość guza wskazywała na rak. Był to guz Virchowa, symptom raka żołąd-
ka. Po zbadaniu Krystyny Iwańskiej, dr Hitzig szeptem podzielił się swoją opinią 
z polskimi lekarzami: „Jej dni są policzone, cierpi na raka złośliwego”.

Była ostatnią z badanych Królików tego wieczora. Z troską i wielką gościn-
nością zajęła się delegacją amerykańską. Jakby tknięta przeczuciami napomknęła 
z uśmiechem, że chciałaby pojechać do Ameryki i tam pogłębiać widzę medyczną, 
aby być jeszcze lepszym lekarzem.

Po dziesięciu dniach, tuż po powrocie z Moskwy, dr Hitzig odwiedził Kry-
stynę Iwańską w warszawskim szpitalu. Zdjęcie rentgenowskie i dodatkowe bada-
nia wskazywały jednoznacznie na rozległego raka żołądka, który przerzucił się na 
całą jamę brzuszną. Wbrew zaleceniom dr. Hitziga, Krystyna nalegała na operację 
utrzymując, że to tylko zwykły wrzód żołądka. Poprosiła Hitziga, aby nic nie mó-
wił o chorobie jej siostrze – Ninie, u której dr Hitzig miał się zatrzymać w drodze 
z Warszawy do Alberta Schweitzer’a w Lambarene w Afryce Równikowej.

Po przyjeździe do Paryża, Caroline Ferriday poznała dr. Hitziga z Niną, sio-
strą Krystyny. Było to dramatyczne spotkanie z kolejną ofi arą nazistowskich eks-
perymentów. Nina, dzięki francuskim dyplomatom, zdołała uciec z Polski tuż po 
wojnie. W Paryżu, po studiach na Sorbonie, pracowała jako dziennikarka. Wszelkie 
środki fi nansowe jakie posiadała, przeznaczyła na kosztowne zastrzyki, zawierają-
ce komórki zwierząt, które miały wyleczyć bolesną chorobę skóry. Chorobę, która 
według dr. Hitziga miała raczej podłoże psychologiczne tzw. neurodermatitis i była 
pozostałością po przeżyciach obozowych. 

Rozłąka z siostrą i wiadomości o jej śmiertelnej chorobie załamały Ninę. 
Jedyną możliwością spotkania obu sióstr był wyjazd Krystyny do Stanów. Przyjazd 
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Niny do Polski był niemożliwy. Kilka dni później Nina przeznaczyła resztę swoich 
oszczędności na zakup kosztownych lekarstw dla Krystyny.

Ostatecznie do spotkania kobiet nigdy nie doszło. Krystyna zmarła krótko 
po operacji żołądka, tuż przed planowanym wyjazdem do Stanów. Do ostatnich 
chwil swojego tragicznego życia wierzyła, że uda jej się wyjechać do Ameryki i tam 
spotkać Ninę. Nina Iwańska zmarła 29 sierpnia 1983 r. w Carconne we Francji.

W związku ze sprawą Królików, dr Hitzig spotkał również w Paryżu Fran-
cuzkę Anise Postel-Vinay, znaną jako Danielle. W czasie okupacji działała we francu-
skim ruchu oporu. Aresztowana przez Gestapo została następnie zesłana do obozu 
w Ravensbrück. Jej siostrę zamordowało Gestapo pod koniec wojny. Jej brat również 
przebywał w obozie koncentracyjnym. Anis po wojnie wyszła za mąż za polityka 
związanego blisko z generałem de Gaull’em. Opowiedziała ona Hitzig’owi w jakich 
okolicznościach spotkała Ninę Iwańską w obozie koncentracyjnym.

W Ravensbrück przebywało tysiące kobiet wśród których było wie-
le Polek, uczestniczek ruchu oporu w Polsce. Do nich należała Nina 
Iwańska. Byłyśmy obie młode. Miałam wtedy dwadzieścia lat kiedy za-
chorowałam na owrzodzenie na całym ciele. Któregoś dnia Nina Iwań-
ska podeszła do mojego łóżka i powiedziała: „Jesteś Francuską dlatego 
masz szanse na przeżycie, ja jestem Polką dlatego umrę. Weź to lekar-
stwo, dzięki niemu przeżyjesz. Dostałam je kanałami konspiracyjnymi 
w Ravensbrück. Ma ono, podobno, właściwości antyinfekcyjne. Mój 
ojciec przesłał je dla mnie. Dowiedział się o infekcji na moich opero-
wanych nogach i uważa, że pomoże mi w wyleczeniu ran. Jest ono dla 
mnie bezużyteczne skoro i tak mam umrzeć – ale chę oddać je Tobie, 
bo jeśli przeżyjesz będziesz mogła opowiedzieć światu historię opero-
wanych. Musisz żyć, żeby powiedzieć o barbaryźmie i okrucieństwie 
tych eksperymentów, którym poddaje się w tym obozie”.47

Anise Postel-Vinay, pod naciskiem Niny, ostatecznie przyjęła to lekarstwo. 
Dzięki niemu po jakimś czasie owrzodzenie na ciele Danielle minęło. Na szczęście 
Nina również przeżyła. Anise przysięgła sobie, że zrobi wszystko co będzie w jej 
mocy, aby świat dowiedział się o zbrodniach lekarzy niemieckich. Informacje o eks-
perymentach przekazane zostały przez operowane drogą konspiracyjną do Londy-
nu.48 Tam jednak uznano je, przynajmniej na początku, za czczą antynazistowską 
propagandę. 

Na kilka miesięcy przed likwidacją obozu, poprzez konspiracyjną sieć, ro-
zeszła się wiadomość, że Króliki będą rozstrzelane lub zagazowane po to, by zatrzeć 
ślady zbrodni niemieckich. Więźniarki różnych narodowości, w tym Francuzki ta-
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kie jak Anise, postanowiły ratować polskie dziewczęta, ukrywając je i zmieniając ich 
numery obozowe. 

Po wojnie chodziły słuchy, że kilka Francuzek, które przyjęły numery ope-
rowanych Polek zostały zagazowane tuż przed likwidacją obozu. Nina Iwańska była 
do końca życia przekonana, że Francuska, z którą wymieniła się numerem została 
zagazowana; u Niny stało się to powodem ogromnych wyrzutów sumienia i w efek-
cie, jak podejrzewał dr Hitzig, jej choroby. 

Tuż po wojnie, kanałami dyplomatycznymi, Anise pomogła przemycić 
Ninę Iwańską z Warszawy do Paryża. Taki był początek nagłaśniania sprawy Króli-
ków, który znalazł swój fi nał w Norymberdze. 

Na koniec raportu napisanego dla Normana Cousins’a, dr Hitzig podjął się 
sformułowania swojej własnej teorii na temat motywów, jakimi kierowali się zbrod-
niarze niemieckiej medycyny, operujący Króliki.

Blizny powstałe na ich nogach stanowiły część tej medycznej łamigłówki, 
której w żaden sposób ten doświadczony lekarz chirurg nie mógł początkowo roz-
wiązać. 

Podobnie jak to ustalono w Norymberdze, dr Hitzig zakładał, że z punk-
tu widzenia nauk medycznych eksperymenty te nie miały żadnego sensu. Co było 
więc prawdziwym motywen tych zbrodni?

Po powrocie do Nowego Jorku dr Hitzig spotkał się ze wspomnianym już 
wcześniej dr. Leo Alexandrem, który mieszkał wtedy w Bostonie. Za genezę ekspe-
rymentów medycznych na Polkach uznał on śmiertelny zamach na szefa Gestapo 
i namiestnika Czech i Morawi Reinharda Heydricha – beniaminka Hitlera i jego 
przyszłego następcę. W ten sposób, obok mieszkańców czeskich Lidic, Polki po-
średnio stały się kolejnymi ofi arami zabójstwa Heydricha, który został śmiertelnie 
ranny po wybuchu granatu specjalnie przygotowanego przez brytyjskich ekspertów 
od sabotażu. 

Mimo operacji, przeprowadzonej przez najlepszych chirurgów czeskich, 
Heydrich zmarł z powodu infekcji. Nie zdołali go uratować nawet najlepsi lekarze 
Hitlera: dr Theodor Morell, osobisty lekarz fürera oraz profesor medycyny Carl 
Gebhardt. 

Profesor Gebhardt prowadził w tym czasie klinikę w Hohenlychen niedale-
ko obozu w Ravensbrück. Tajemnicą poliszynela było to, że „subtelnymi” metoda-
mi medycznymi wykańczał niewygodnych Himmlerowi – na jego polecenie – par-
tyjnych konkurentów. Jedna z tych metod polegała na wstrzyknięciu w zewnętrzną 
część uda bakterii powodujących niewinne, lokalne ropne zapalenie u ofi ary. Uży-
wając strzykawki wysączano ropę z takiego zapalnego ogniska a następnie zawartość 
wstrzykiwano ponownie ofi arze tym razem w krwioobieg. Z biegiem czasu zawar-
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tość strzykawki w tej procedurze stanowiły tubercle bacilli – bakterie powodujące 
gruźlicę.

Po śmierci Heydricha Hitler dowiedział się, że Gebhardt zaniechał, wbrew 
rekomendacji Morell’a, zastosowania środków sulfonamidowych, które miały zapo-
biec zakażeniu jamy brzusznej i w efekcie zapobiec jego śmierci Heydricha. Morell 
miał co najmniej dwa powody, aby rozpowszechniać tego rodzju pogłoski. Po pierw-
sze, niewyjaśnione zgony nazistowskich „bonzów” w klinice profesora Gebhardt’a 
rzucały na tego ostatniego podejrzenia o udział w rozgrywce personalnej między 
Himmlerem i Heydrichem. Po drugie ulokował spore fi nanse w zakładach farma-
cetycznych, zajmujących się produkcją sulfonamidów. Śmierć Heydricha stała się 
doskonałą okazją na reklamę „cudownego” środka farmakologicznego, stosowanego 
z dużym sukcesem przez Aliantów do zapobiegania zakażeniu ran tzw. zgorzeli ga-
zowej – głównej przyczyny masowych zgonów żołnierzy niemieckich walczących 
na froncie wschodnim. 

Błyskawiczna kariera Gebhardt’a, zaufanego Himmlera zawisła na „wło-
sku”. W tej sytuacji mogły go uratować jedynie rezultaty eksperymentów medycz-
nych, które wskazywałyby na bezskuteczność sulfonamidów w zwalczaniu zakaże-
nia, odniesionego na polu walki.

Gebhardt postanowił „ustrzelić dwie kuropatwy za jednym strzałem”– zdys-
kwalifi kować sulfonamidy i oczyścić się z zarzutów nieuratowania „pupila” Hitlera. 
Czas naglił zaś pobliski obóz koncentracyjny w Ravensbrück był znakomitym rezer-
wuarem żywych ludzkich tkanek. Wybór padł na dziewczęta polskie, przebywające 
w obozie z zawieszonymi wyrokami kary śmierci. Do eksperymentów pod kierow-
nictwem Gebhardt’a przystąpino w dwa miesiące po śmierci Heydricha. Manipu-
lował w taki sposób doświadczeniami, aby niektóre ofi ary, którym zaaplikowano 
sulfonamidy zmarły. Nie było to trudne. Wystarczyło, że nie nacinano im zapalnego 
obrzęku z ropą, powstałego po uprzednim zakażeniu kończyn wyjątkowo złośliwym 
bakteriami. Nacięcia takie wysuszały naciek ropny z zakażonych ran i zwiększały 
prawdopodobieństwo przeżycia okaleczonych kobiet; stąd liczne, zagadkowe blizny 
po nacięciach na nogach ocalałych Królików, które w 1958 r. zobaczył dr Hitzig, 
podczas prezentacji przed komisją lekarską w Warszawie. 

Zastosowanie sulfonamidów nie miało najmniejszego znaczenia w ekspe-
rymencie i o tym doskonale wiedział wiele lat przed tymi eksperymentami profe-
sor Gebhardt – ekspert w zakresie chirurgi pourazowej. O wynikach doświadczeń 
Gebhardt’a, z których jednoznacznie wynikało, że sulfonamidy mają znikome lub 
żadne znaczenie w zapobieganiu zgorzeli gazowej powiadomieni zostali wojskowi 
lekarze niemieccy w referacie prezentowanym przez dr. Fishera na III konferen-
cji, która miała miejsce w Akademi Medycyny Wojskowej w Berlinie w dniach od 
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24–26 maja 1943 r. Referat ten nosił tytuł: Specjalne eksperymenty nad zastosowaniem 
sulfonamidów. Żadenz uczestników konferencji nie zaprotestował przeciwko użyciu 
ludzi do tego typu eksperymentów.49 

Ponadto, jak wyjaśniał dr Alexander, podczas spotkania z dr. Hitzigiem, 
poprzez te eksperymenty, wielu niemieckich lekarzy, obok Fishera i Oberheuser, 
zostało związanych niejako wspólną zbrodnią. 

Do hipotezy dr. Hitziga na temat motywów zbrodni dr. Gebhardt’a dodać 
można również to, że nawet śmierć wszystkich operowanych, co, ze względu na pry-
mitywne warunki przeprowadzania operacji nie było niemożliwe, udowodniłaby 
mimo wszystko słuszność tezy Gebhardt’a o nieskuteczności sulfonamidów przy 
zapobieganiu zgorzeli gazowej.

Zbrodniarz ten nie przewidywał jednak, że większość Królików przeżyje 
operacje stając się żywym świadectwem zbrodni, za którą poniesie on karę śmier-
ci. Udało im się przetrwać dzięki niezwykle silnym organizmom oraz siostrzanej 
pomocy współwięźniarek. Również to, że przyżyły obóz (w liczbie sześćdziesięciu 
trzech – jak wspomniano wcześniej, pięć zmarło po operacjach, sześć zostało roz-
strzelanych z niezagojonymi ranami) zawdzięczają jedynie niezwykle silnej woli ży-
cia, sprytowi oraz solidarności ze współtowarzyszkami niedoli. 

Mechanizm doboru ofi ar eksperymentów na więźniach w obozach koncen-
tracyjnych przybliża ściśle tajney dokument z 28 czerwca 1944 r. Naczelnego Leka-
rza Rzeszy Grawitz’a do Himmlera:

Jeśli chodzi o sugestie SS Grupenfürera Nebe odnośnie użycia Cyga-
nów [w orginalnym tekście nazwa Cyganie pisana jest z małej litery] 
do eksperymentów, ośmielam się podnieść sprzeciw ze względu na 
fakt, że Cyganie są nieco odmiennej kompozycji rasowej co w efekcie 
może dać rezultaty, które mogą nie mieć zastosowania dla naszych lu-
dzi. Dlatego pożądanym jest aby do takich eksperymentów używać ta-
kich więźniów, którzy rasowo porównywalni są do Europejczyków.50

 
Dokument pochodzi z późniejszego okresu niż eksperymenty na Polkach w Ra-

vensbrück, niemniej jednak oddaje mentalność niemieckich lekarzy i poszerza prezen-
towaną wyżej hipotezę dr. Hitziga na temat motywów tych bestialskich zbrodni.

Na zakończenie raportu dr Hitzig wspomniał o uruchomieniu osobistych 
kontaktów w sprawie Królików. Pomogły one w realizacji tego aspektu Ravensbru-
eck Lapis Project, który dotyczył uzyskania odszkodowań dla Polek. Okazalo się, że 
dr Albert Schweitzer mieszkający w Lambaréné w obecnym Gabonie, u którego 
gościł dr Hitzig podczas pisania tego raportu, wielki autorytet, działacz społeczny, 
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laureat nagrody Nobla, lekarz i pastor, udzielił wcześniej ślubu pierwszemu powo-
jennemu prezydentowi Niemiec (Bundespräsident) Theodorowi Heussowi i jego mał-
żonce. W tym też dr Hitzig widział okazję do wpłynięcia niejako od „kuchennej 
stronny” na sprawę pomocy Królikom. 

Na koniec raportu podziękował również za pomoc w realizacji Ravensbrueck 
Lapis Project paniom Jeanne Benenson i Erice Anderson, które uczestniczyły w dele-
gacji amerykańskiej, przebywającej w Warszawie we wrześniu 1958 r.

 Pobyt w USA

W swoich niepublikowanych wspomnieniach pani Helena Hegier-Rafalska 
pisze, że o wyjeździe do USA organizowanym przez Ravensbrueck Lapins Project oraz 
o wizycie grupy Amerykanów w Warszawie, rozproszone po całej Polsce Króliki do-
wiedziały się przez radio.

Nie wszystkie spośród pozostałych pięćdziesięciu trzech żyjąych mogły 
wyjechać na leczenie do USA. Wiele z uwagi na wiek, stan zdrowia, posiadanie ma-
łych dzieci lub kłopoty z uzyskaniem paszportu, nie mogło wyjechać na półroczny 
pobyt poza granicami kraju.

25 października 1958 r. w artykule „The Lapins Are Doming”, zamieszczo-
nym w The Saturday Review Norman Cousins napisał:

[…] Dr Hitzig i polscy specjaliści zaaprobowali wyjazd do naszego 
kraju dwudziestu dwóch Królików. Sześć innych zostało zaaprobowa-
nych warunkowo w zależności od rezultatu wyników dalszych badań. 
Data ich wyjazdu nie została jeszcze ustalona. Prawdopodobnie jed-
nak przyjazd będzie miał miejsce pod koniec grudnia tego roku. 

Dzięki ofi arności Amerykanów – osób prywatnych i przedsiębiorstw – sfi -
nansowanie i zorganizowanie pobytu Polek w USA powoli stawało się realne. Do 
końca października 1958 r. trzystu czytelników The Saturday Review przesłało na 
konto Ravensbrueck Lapins Project ok. 6 tys. dolarów. Ponadto, wielu z nich wysłało 
ubrania i lekarstwa dla przyjeżdżających Polek. W tym celu Leo Cherne udostępnił 
pomieszczenia, gdzie przesłane rzeczy były sortowane i magazynowane. Sklep Lane 
Bryant w Nowym Yorku oraz czasopismo Seventeen przygotowały kolekcję ubrań dla 
przybywających Królików. Natomiast Rogers of Boston oraz Converse Rubber Company 
z Malden w stanie Massachusetts przygotowały kolekcję obuwia. 

18 grudnia 1958 r., grupa Polek złożona z dwudziestu siedmiu osób przy-
leciała do Nowego Jorku. Druga grupa, złożona z ośmiu osób, przybyła w marcu 

Glaukopis 9_10.indd   122Glaukopis 9_10.indd   122 2007-12-28   12:49:062007-12-28   12:49:06



123

Artykuły

1959 r. Przelot obu grup sfi nansowały przez amerykańskie linie lotnicze Pan Ameri-
can World Airways.

Po czterech dniach aklimatyzacji i badań lekarskich, przeprowadzonych 
przez dr. Hitziga w szpitalu Mount Sinai w Nowym Jorku, tuż przed Świętami Bo-
żego Narodzenia, rozdzielono Polki na kilkanaście grup i rozlokowano w różnych 
miastach na terenie Stanów Zjednoczonych: w Bostonie, Baltimore, Bufallo, Bir-
mingham, Detroit, Fall River, Cleveland, Denver, Tampa, Phoenix, Philadelphia, 
Los Angeles i San Francisco. 

Dla każdej grupy zaplanowano specjalny program, który obejmował nie 
tylko pomoc medyczną, co było sprawą priorytetową, ale uwzględniał również po-
trzeby psychologiczne, kontakty społeczne oraz rozwój zawodowy Polek. Mieszkały 
one w prywatnych domach rodzin amerykańskich, specjalnie wybranych przez Ko-
mitet.

Pieniądze na bieżące wydatki dla pań ufundowała National Catholic Welfa-
re Conference. Podstawowe fundusze, które pokryły koszty pobytu Polek w Stanach 
pochodziły z dwóch fundacji: Albert A. Lasker Fundation i The Danforth Foundation 
a także, jak wspomniano wcześniej, od czytelników The Saturday Review. 

Pani Stefania Łotocka wraz z trzema innymi zamieszkała w Detroit. W ar-
tykule „I regained my faith in people”, zamieszczonym w polonijnym Dzienniku 
Polskim 20 marca 1959 r. tak wspomina swój pobyt w Detroit: 

23 grudnia odleciałyśmy [z Nowego Jorku] do Detroit. Nigdy nie za-
pomnę powitania jakie nas spotkało tam na lotnisku. Byłam wzru-
szona, chora i zmęczona. W którymś momencie napotkałam spojrze-
nie dr Johna Dorsey’a [z Uniwersytetu Stanowego Wayne] i pod jego 
wpływem opanowało mnie poczucie bezpieczeństwa – wrażenie, któ-
rego nie zaznałam od momentu opuszczenia obozu w Ravensbrück. 
Judy Reynolds uśmiechnięta i tak bardzo nam oddana, odebrała nas 
z lotniska. Tego wieczora spotkałam kilka pań z Komitetu [lokalny ko-
mitet organizujący pobyt przybyłych do Detroit czterech Polek – J.G.] 
znowu osoby o ogromnych sercach: pani Harvey Barcus, pani L. Gus-
sow, pani E Gaska i wiele innych, które wzięły nas pod swoje opiekuń-
cze skrzydła. Święta [Bożego Narodzenia] spędzałyśmy z mieszanymi 
uczuciami. Zaraz po świętach każda z nas w zależności od rodzaju ku-
racji wzięta została pod troskliwą opiekę lekarską. Dowiedziałam się, że 
każdy z opiekujących się nami lekarzy zaoferował gratisowo swoją pracę 
i cenny czas. Przewodniczący Komitetu dr Dorsey otaczał nas ojcow-
ską opieką. Lekarze: dr Krystal, dr T. A. Petty, dr C.A. Domzalski, 
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dr Kozłowski, dr T. Zurkowski i dr Sadowski leczyli troskliwie nasze 
choroby. Dr S. J. Roman po dokładnym przeegzaminowaniu naszych 
oczu zafundował nam okulary. Dr A.F Pazdol, dr Drabkowski, dr J.
L Toton, dr Jerome Krause, dr A.C. Sawicki i dr S. Łaczynski – denty-
ści, którzy na naszych słabych zębach postawili wspaniałe monumenty 
dentystyczne. Dzięki profesorowi E. Ortega z zastosowaniem metody 
Berlitza byłyśmy w stanie komunikować się w języku angielskim. …

Tak kończy swoje wspomnienia pani Łotocka: „Od wielu ludzi, z którymi 
mieszkałyśmy lub miałyśmy jakikolwiek kontakt, spotkały nas niezliczone dowody 
przyjaźni tak, że do końca mojego życia stanowić będą pokarm dla mojej duszy. 
Ponownie odzyskałam wiarę w ludzi”.

Dodać należy, że mówiący po polsku wybitni psychiatrzy z Wayne State 
University dr Victor L. Koszlowski oraz Thaddeus Sztokfi sz, pracujący w zespole 
naukowców pod kierownictwem dr. Johna Dorsey’a, odegrali istotną rolę w pokona-
niu poobozowej traumy u Polek przebywających w Detroit. 

Maria Kuśmierczuk i Jadwiga Dzido były leczone przez znanego amerykań-
skiego specjalistę w zakresie rehabilitacji, dr Howarda Rusk’a w Institute of Reha-
bilitation Medicine przy szpitalu Mount Sinai w Nowym Jorku. Warto wspomnieć 
w tym miejscu, że w 1983 r. dr Howard Rusk otrzymał nagrodę Pacem in Terris od 
Centrum Modlitwy i Pokojowych Studiów im. Jana Pawła II na Manhattanie. 

Marii Kuśmierczuk, która była lekarzem radiologiem w Akademi Medycz-
nej w Gdańsku, umożliwiono pogłębienie zainteresowań zawodowych w zakresie 
zastosowania izotopów w lecznictwie. Zakład ortopedyczny, którym kierował 
dr Rusk przygotował dla niej specjalną protezę. 

Z kolei pani Hegier-Rafalska była poddana opercjom na okaleczoną ekspe-
rymentami medycznymi w Ravensbrück nogę i na woreczek żółciowy. Operacje nogi 
przeprowadził dr Jacob Fine w szpitalu Beth Israel w Bostonie. W tym też szpitalu 
operowano – tam gdzie okazało się to konieczne – nogi pozostałych pań z tej grupy.   

Organizatorzy starali się zindywidualizować program, uwzględniając rów-
nież zainteresowania zawodowe Polek. Dla pani Krystyny Czyż-Wilgat, która była 
geografem, zorganizowano specjalne wycieczki w ramach zajęć geografi czno-geolo-
gicznych, prowadzonych przez uniwersytet w Phoenix w stanie Arizona. Pani Joan-
nie Szydłowskiej – utalentowanej artystycznie – umożliwiono spędzanie większości 
czasu w muzeach i galeriach sztuki w Nowym Jorku oraz w Kalifornii. Panie, które 
były zainteresowane pracą w służbie zdrowia, uczęszczały na zajęcia z medycyny. 
Pani Władysława Karolewska-Łapińska mieszkała u swojej siostry Heleny Piaseckiej 
w Cleveland. 
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Jedna z pań skierowana została do National Jewish Hospital w Denver, najlep-
szego szpitala w Stanach, w którym leczono chorych na gruźlicę.  

Marye Myers, która gościła cztery inne panie z polskiej grupy w Los Angeles 
tak je wspomina:

Patrzyłam na te cztery kobiety wychodzące z samolotu, które przy-
były z innego świata. Obserwowałam ich twarze przez następne dni, 
tygodnie i miesiące. Obserwowałam cud odrodzonej wiary i tryumfu-
jącej miłości. A kiedy żegnałam się z nimi część mojej duszy odeszła 
razem z nimi. Tak jak ich życie wzbogaciło się przez dobro innych, 
tak moje życie wzbogaciło się przez ich oddziaływanie na mnie.51 

Niespodzianką dla Polek było spotkanie z obywatelką amerykańską panią 
Aką Chojnacką (na poniższym zdjęciu w środku w pierwszym rzędzie), która była 
więźniarką w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. To ona, zwolniona wcześniej 
po usilnych staraniach rządu amerykańskiego, pierwsza przekazała władzom ame-
rykańskim i w efekcie całemu światu informacje na temat zbrodniczych ekspery-
mentów medycznych, przeprowadzonych na Polkach w Ravensbrück.

Pod koniec pobytu Komitet zorganizował dla Polek wycieczkę od Kaliforni 
do Nowego Jorku. Amerykanie pragnęli pokazać gościom, przed ich odlotem do 
Polski, niemal całą Amerykę. Początek wycieczki miał miejsce w Palo-Alto w Kali-
forni, skąd w dniu 1 maja 1959 r.,  autobusami fi rmy Grey Hound, Polki wyjechały 
na długą wycieczkę poprzez stany: Kalifornia, Nevada, Arizona, New Mexico, Te-
xas i Tennessee. Trasa przebiegała najpierw nad Pacyfi kiem przez miasta: San Luis 
Obispo i Santa Barbara; następnie w Los Angeles Polki odwiedziły stolicę amery-
kańskiego przemysłu fi lmowego, Hollywood a potem Disnayland Park w Anaheim. 
W stanie Arizona miały okazję zobaczyć zaporę Hoovera oraz Grant Canyon, gdzie 
spędziły jeden dzień. Następnie w Albaquerque w stanie New Mexico zwiedziły 
rezerwat Indian; w Texasie miały okazję zobaczyć miasta Amarillo i Dallas. Po po-
bycie w Memphis w stanie Tennessee, 20 maja, trasę zakończyły w Waszyngtonie 
DC, skąd samolotem udały się do Nowego Jorku. 

Po przybyciu do Waszyngtonu, wizyta Polek, stała się, obok genewskiej kon-
ferencji w sprawie Berlina i zbrojeń nuklerarnych, tematem z pierwszych stronach 
gazet. Tym co w szczególności interesowało reporterów była sprawa uzyskania rent 
i odszkodowań od rządu Niemiec Zachodnich dla Królików za ich kalectwo. 

Sprawą tą również zainteresowana była liczna grupa senatorów i kongres-
menów amerykańskich, z którymi spotkały się Polki. 19 maja 1959 r. senator Jacob 
Javits z Nowego Jorku gościł je na uroczystym obiedzie w restauracji, mieszczącej się 
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w budynku Senatu. Spotkaniu z Polkami przewodniczył związany z Ravensbrueck La-
pins Project kongresman Thadeus M. Machrowicz z Michigan. Ponadto w spotkaniu 
uczestniczyli senatorowie: Keneth B. Keating z Nowego Jorku i Edmund S. Muskie 
z Main oraz kongresmeni: John D. Dingell ze stanu Michigan, Clement  J. Zablocki 
z Wisconsin, Emanuel Celler, Herbert Zelenko, Thadeuss J. Dulski ze stanu Nowy 
Jork i John Lesinski ze stanu Michigan. 

Po obiedzie zaproszono Polki na roboczą sesję Senatu. Miały w ten sposób 
okazję zobaczyć na własne oczy jak funkcjonuje prawodawstwo największego na 
świecie demokratycznego państwa. Gościom z Polski zaparło dech ze wzruszenia 
kiedy łamiąc protokół Senatu, senator Frank Carlson z Kansas, wspierający Ravens-
brueck Lapins Project przerwał obrady, aby uczcić obecność Polek, obserwujących 
pracę legislacyjną z przeznaczonej dla publiczności galerii. 

Wspomniał on przy tej okazji tło historyczne tych ofi ar II wojny światowej. 
„Żadna suma pieniędzy nie zrekompensuje cierpień tych kobiet” – powiedział se-
nator – „Jak do tej pory panie te nie otrzymały żadnej renty lub odszkodowania od 
państwa niemieckiego. Inne ofi ary obozów koncentracyjnych takie odszkodowania 
uzyskały. Nie ma więc mowy w tym wypadku o jakimś precedensie”. 

Senator Edmund S. Muskie, którego ojciec, zmuszony przez komunistycz-
ne włądze, wyemigrował z Polski do USA pięćdziesiąt lat wcześniej, zaprezentował 
Senatowi historię starań grupy Amerykanów na czele z Normanem Cousins’em 
i Caroline Ferriday w uzyskaniu z Bonn odszkodowań dla Polek. Przy okazji sena-
tor wspomnial, że Bonn zaoferował 1 tys. dolarów dla każdej z trzydziestu Polek 
spośród trzydziestu czterech, które przebywały w Stanach. Polki odrzuciły ofertę. 
Negocjacje z rządem niemieckim, prowadzone przez prawnika Benjamina Feren-
cza, reprezentujacego Polki, utknęły w martwym punkcie.52

Senator Javis wyraził nadzieję, że rząd federalny Niemiec Zachodnich w do-
brej wierze pokona obecne przeszkody w wypłacie odszkodowań.

Senator Thomas J. Dodd z Connecticut, zabierając głos przypomniał, że na 
procesie w Norymberdze odpowiedzialni za eksperymenty medyczne lekarze nie-
mieccy nie zaprzeczyli istnieniu tych zbrodni i przyznali się do ich popełnienia. 
W związku z tym roszczenia Polek są bezsprzecznie prawdziwe. 

Ostatnimi spośród ośmiu, którzy zabrali głos byli senatorowie: Pat McNa-
mara ze stanu Michigan oraz J. McCarthy ze stanu Minnesota. Oddając hołd obec-
nym Ravensbruczankom ostrzegli, że ciągle świat nie jest bezpieczny od ekstremal-
nego zła, które również istniało w Ravensbrück.

Następnie Polki udały się do Białego Domu, gdzie Homer H. Gruenter 
przyjął pierścień zrobiony przez Joannę Szydłowską dla prezydentowej pani Eisen-
hower. 
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Na koniec ambasada polska w Waszyngtonie zorganizowała przyjęcie dla 
Polek, na które ambasador polski Romuald Spasowski zaprosił również kilku kon-
gresmenów i dziennikarza Waltera Lippmanna. 

Dwa tygodnie przed odlotem cała grupa z Polski zatrzymała sie w Nowym 
Jorku, gdzie 7 czerwca 1959 r. Polki spotkały się z kardynałem Spellmanem, arcybi-
skupem Nowego Jorku. „Cieszę się widząc jak wasze poświęcenie i ofi ary znalazły 
tutaj uznanie.”  – powiedział kardynał do Polek. Wręczył on każdej z pań medal po-
święcony przez papieża Piusa XII. Jak już wspomniano wcześniej, Catholic Welfare 
Services, należąca do National Catholic Walfare Conference, udzieliła pomocy przy fi -
nansowaniu pobytu Królików w USA. 8 czerwca 1959 r. Pan American World Airways 
zabrał Polki z powrotem do Warszawy.

Kilka dni później ambasada niemiecka przesłała list do The Saturday Re-
wiev. Zapewniono w nim Komitet Ravensbrueck Lapins Project, że rząd federal-
ny Niemiec rozpoczął kroki zmierzające do wypłacenia odszkodowań dla pol-
skich ofiar eksperymentów medycznych. Do listu załączono czek w wysokości 
27 tys. dolarów na pokrycie kosztów leczenia w czasie pobytu Polek w Stanach 
Zjednoczonych. Tak Norman Cousins kończy swój artykuł „The Ladies De-
nart”, w którym komentuje swego rodzaju sukces nacisków Amerykanów na 
Bonn: „Jeśli jest to oznaką tego, że Ravensbruczanki mogą otrzymać stałe renty 
i rekompensaty, wtedy będziemy mieli rzeczywiście szczęśliwą perspektywę na 
przyszłość”.53

Życzenie Cousins’a nigdy się nie spełniło się w takiej mierze, w jakiej ocze-
kiwał. Również wieloletnie starania Caroline Ferriday w ramach Friends of A.D.I.R, 
zmierzające do uzyskania od rządu niemieckiego dożywotnich, – w wysokości od 
1,2 do1,5 tys. dolarów miesięcznie – rent dla Królików, spełzły na niczym.54 Króliki 
nigdy nie otrzymały stałych rent lub pełnych odszkodowań (na przykład za wielo-
letnią niewolniczą pracę w obozie koncentracyjnym). Nigdy, żaden z nazistowskich 
lekarzy nie przeprosił Polek za wyrządzone im krzywdy. 

Starania o przyznanie odszkodowania, rozpoczęte przez garstkę schoro-
wanych kobiet z Ravensbrück, nazywanych w Polsce Króliczkami spełniły rolę lo-
dołamacza, który zapoczątkował otwarcie drogi do masowych wypłat niemieckich 
zapomóg dla polskich ofi ar eksperymentów medycznych, tym razem z pieniędzy 
uzyskanych na ten cel od rządu Niemiec Zachodnich. Wypłaty te przeprowadzone 
zostały przez rząd PRL w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. W okresie 
1973–1987 kiedy rząd PRL „po cichu” rozpatrywał podania o zapomogę dla ofi ar 
eksperymentów medycznych, przy rozdziale tych funduszy pominął Króliki z Ra-
vensbrück. W ten sposób stały się one ofi arami kolejnego reżymu, tym razem komu-
nistycznego. 
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  Skandal w PRL-u

W 1961 r. rząd Niemiec Zachodnich, zgodnie z porozumieniem zawartym 
pomiędzy Polskim Czerwonym Krzyżem i Międzynarodowym Komitetem Czer-
wonego Krzyża, rozpoczął wypłatę indywidualnych, jednorazowych zapomóg fi -
nansowych przyznawanych ofi arom ekperymentow medycznych żyjącym w Polsce. 
O sprawie tej pisał dziennik New York Times w artykule „73 Polish Women, Nazi 
Victims, To get Indemnities from Bonn”.55 

Warto nadmienić, że artykuł w tytule mówi o siedemdziesięciu trzech pol-
skich kobietach, ofi arach nazistowskich eksperymentów medycznych. Wśród nich 
były żyjące w Polsce Króliki z Ravensbrück. Do 1965 r. pozostało ich przy życiu 
pięćdziesiąt jeden.56

Opracowaniem wniosków poszczególnych ofi ar zajmowała się Główna 
Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, przy współudziale ZBOWiD-
u i PCK. Była to wyjątkowo rygorystyczna procedura sądowo-lekarska. Wnioski za-
sadne były przekazywane z PCK do MKCK w Genewie, który poddawał je wstępnej 
analizie i przeprowadzał indywidualne rozmowy z wnioskodawcami w Polsce.

Dopiero po takiej procedurze Komisja Neutralna, powołana przez MKCK 
podejmowała decyzję w sprawie wysokości wypłaty indywidualnej zapomogi, przy-
znawanej przez rząd niemiecki. Decyzje Komisji Neutralnej przekazywane były in-
dywidualnie wnioskodawcom przez PCK. Przyznane zapomogi wpłacane były na 
rachunek bankowy prowadzony przez Bank PKO. 

Wysokość jednorazowej zapomogi wynosiła 25–40 tys. marek niemieckich 
na osobę. Tą drogą w ciągu następnych dziesięciu lat do 1971 r. wnioski złożyło 6,5 
tysiąca obywateli polskich. Z tej liczby dla 1,357 wypłacono takie fi nansowe zapo-
mogi na ogólną sumę 39 440 tys. DM. 57  Tak zakończył się okres wypłacania przez 
Bonn indywidualnych jednorazowych zapomóg dla polskich ofi ar eksperymentów 
medycznych. 

Rząd niemiecki zdecydował ostatecznie zamknąć sprawę wypłat zapomóg 
dla zwiększającej się liczby wnioskodawców polskich. W związku z tym w drodze 
negocjacji, dotyczących normalizacji stosunków między rządami PRL i NRF, 16 
listopada 1972 r. podpisana została między Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej 
PRL a Federalnym Ministerstwem Gospodarki i Finansów RFN umowa, zgodnie 
z którą rząd PRL uzyskał w imieniu rzekomych 6 tysięcy polskich ofi ar od rządu 
niemieckiego sumę 103 milionów DM. 3 milony DM z tej sumy miały być przezna-
czone na pokrycie kosztów administracyjnych, związanych z rozdzielaniem powyż-
szego funduszu między ofi ary eksperymentów medycznych. Podkreślić należy, że 
przy wypłacie tej zapomogi pominięto Króliki.   
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W oparciu o znane fakty, które miały miejsce po 1971 r. można wnioskować, 
że rząd PRL, wykorzystując moralny aspekt zadośćuczynienia za bestialskie eks-
perymenty medyczne, wynegocjował jednorazową sumę pieniędzy od rządu Nie-
miec Zachodnich, która miała sfi nalizować i ostateczne zamknąć proces wypłacania 
ofi arom zapomóg. Pod przykrywką wzniosłej idei zadośćuczynienia krzywdom, 
ówczesny rząd polski „ubił” skandaliczny gescheft. Idąc na łatwiznę, zamiast prze-
de wszystkim podjąć starania w sprawie stałych rent dla ofi ar eksperymentów, rząd 
Jaroszewicza wynegocjował jedynie jednorazową globalną zapomogę wypłaconą na 
ręce rządu w dwóch ratach.  

Uzyskane w ten sposób pieniądze, rząd PRL wykorzystał do własnych ce-
lów, niezwiązane z zadośćuczynieniem krzywd polskich ofi ar eksperymentów me-
dycznych. Te 103 miliony DM zamiast – zgodnie z umową – wpłynąć do Minister-
stwa Zdrowia i Opieki Społecznej, przelane zostały na bezprocentowe konto Banku 
Handlowego SA, a następnie – na mocy kolejnej poufnej decyzji prezesa Rady Mini-
strów z maja 1974 r. – na rachunek Rezerwowego Funduszu Dewizowego.58 

Był to „skok na kasę” rządu Jaroszewicza i jego kolegów z „wierchuszki” 
partyjno-kombatanckiej. W „akcji” tej uczestniczyły również osoby, które określa 
się mianem „farbowanych królików”. Byli wśród nich zarówno tacy, którzy nie byli 
więźniami obozów koncentracyjnych oraz tacy, którzy byli, ale nie zostali poddani 
eksperymentom medycznym w znaczeniu jakim zostało to zdefi niowane na proce-
sie lekarskim w Norymberdze. 

Krążyła w owym czasie anegdota o wnioskodawcy, który rościł sobie prawo 
do odszkodowania w związku z tym, że w czasie, kiedy był więźniem w jednym 
z obozów koncentracyjnych, zmuszano go tam do chodzenia w ciasnych butach. 
Gdyby zachowała się dokumentacja z procedury rozpatrywania podań, można by-
łoby sprawdzić, czy rzeczywiście istniał taki wnioskodawca oraz czy otrzymał za-
pomogę fi nansową.

Przypomnieć należy, że w odniesieniu do dwunastu a później piętnastu ro-
dzajów eksperymentów, które Amerykański Trybunał Wojskowy osądził jako prze-
stępstwa wobec ludzkości i przestępstwa wojenne, trybunał ten zastosował następu-
jące kryterium: 

Te eksperymenty nie były odizolowanymi i przypadkowymi czynami 
poszczególnych lekarzy czy badaczy, podejmowanymi na własną nie-
jako odpowiedzialność ale były produktami skoordynowanej polityki 
i planowania na wysokich szczeblach rządu, armii i nazistowskiej par-
tii realizowanymi jako integralna część całościowego wysiłku na rzecz 
prowadzonej wojny.59 
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Z pięknej idei zadośćuczynienia powstało poczucie krzywdy u wielu ofi ar 
oraz oburzenie za bezprawne działanie ówczesnych polskich władz i wstyd za tych, 
którzy uzyskali takie odszkodowania bezpodstawnie.   

W konkluzji na temat skandalicznego rozdziału tych funduszy pozwolę so-
bie zacytować poniższe fragmenty z książki I boję się snów Wandy Półtawskiej: 

[…] Chude, zagłodzone kobiety, szkielety, zdziczałe tłumy, które rzu-
cały się nieprzytomnie na wszystko co dawało się zjeść. […] Zdawało 
się, że wymarły w tych kobietach resztki człowieczeństwa. Rzucały się 
na kocioł zupy, w bójce wylewały ją, a potem padały na ziemię i zli-
zywały okruchy jedzenia wraz z ulicznym pyłem.[…] Nie umiałyśmy 
się dostosować do otoczenia.60

oraz kolejny fragment dotyczący obozu przejściowego do którego trafi ła au-
torka wraz z tysiącami innych więźniarek w czasie tak zwanych „marszów śmierci” 
po ewakuacji głównego obozu: 

W Ravensbrück, w „luksusowym” obozie, gdzie „króle” miały swoją 
godność, gdzie dbałyśmy bardziej o szkołę i o książkę niż zupę, walka 
o jedzenie nie była znana. Nie umiałyśmy się bić. Toteż nie dostały-
śmy ani razu jedzenia.61 

   Zakończenie

„Historia jest ogromnym systemem wczesnego ostrzegania” – twierdził 
Norman Cousins.

Dla wielu polityków, dziennikarzy, naukowców, lekarzy i studentów 
medycyny, którzy kierują się tą maksymą, etyczne aspekty przeprowadzonych 
w przeszłości eksperymentów medycznych na ludziach są ciągle przedmiotem 
gorącej debaty. 

Niedawno miałem okazję przeczytać referat The power to kill: Medical atroci-
ties and Nuremberg Code, prezentowany na 14 sympozjum kanadyjskich studentów 
medycyny na Uniwersytecie w Calgary w Kanadzie, które odbyło się w kwietniu 
2005 r. Referat dotyczył eksperymentów medycznych, w tym sulfonamidowych 
oraz regeneracji tkanek przeprowadzonych na siedemdziesięciu czterech Polkach 
w Ravensbrück oraz ich wpływ na ustanowienie Kodeksu Norymberskiego. Autor-
ką tego referatu, który wzbudził duże zainteresowanie uczestników, była Agnieszka 
Hassa, wnuczka operowanej w Ravensbrück pani Jadwigii Dzido-Hassa. 
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Wolfgang Weyers w swojej książce The abuse of man: An illustratd history of 
dubious medical experimentation 62 tak zatytułował ostatni rozdział w tej książce: The 
end of Story?

W rozdziale tym autor wyjaśnia, że byłoby naiwnością sądzić, że przepro-
wadzanie budzących podejrzenia i wątpliwości natury etyczno-medycznej ekspery-
mentów na ludziach nie ma nadal miejsca. Weyers podaje, że w czasie panowania 
Czerwonych Kmerów (lata 1975–79) w Kambodży niedaleko Pnom Penh, w więzieniu 
dla politycznych oponentów, upuszano krew ofi arom i obserwowano po jakim cza-
sie ich ciała zatopione w zbiorniku z wodą wypływały na powierzchnię. W komu-
nistycznej Rumunii testowano niezbadane metody leczenia AIDS na osieroconych 
dzieciach w szpitalu kolo Bukaresztu.

W 1991 r., krótko po upadku komunizmu w Niemczech Wschodnich wy-
szły na jaw eksperymenty przeprowadzane na mężczyznach, kobietach i dzieciach, 
w których testowano sterydy – miały one zwiększyć wydajność sportowców. Ofi ar 
nie pytano o zgodę na przeprowadzanie tego rodzaju testów. 

W 1998 r. w Iraku przeprowadzeno medyczne eksperymenty z bronią biolo-
giczną i chemiczną na dziewięćdziesięciu pięciu więźniach z Abu Ghraib. 

We wrześniu 1999 r., osiemnastoletni mężczyzna z Tuscon w Arizonie zmarł 
w wyniku testów związanych z opracowywaniem terapii genetycznej. Testy te prze-
prowadzone były przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Pensylwani. 
Mężczyzna poddany testom nie był dokładnie poinformowany o wszystkich kon-
sekwencjach tego eksperymentu. 

W czerwcu 2001 r., dwudziestoczteroletnia Ellen Roche pracująca na 
stanowisku technika na Uniwersytecie Johns Hopkins, zmarła po eksperymen-
tach dotyczących astmy, przeprowadzonych przez naukowców tego uniwersyte-
tu. Ofi ara wyraziła zgodę na przeprowadzenie eksperymentów, jednakże nie była 
poinformowana, że lekarstwo zastosowane w eksperymencie nie było zaapro-
bowane przez urząd amerykański Food and Drug Administration. We wszystkich 
wspomnianych powyżej przykładach złamano co najmniej jedną z norm Kodeksu 
Norymberskiego.

Historia Królików z Ravensbrück nigdy nie doczekała się monografi cznego  
opracowania. Ogromna dokumentacja dotycząca siedemdziesięciu czterech Polek 
z Ravensbrück rozsiana jest po archiwach całego świata; od Szwedzkiego Uniwersy-
tetu w Lundzie przez polski IPN, od francuskiego Muzeum Historii Współczesnej 
po Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Jest to obszerny temat, w którym zagad-
nienia etyki lekarskiej są tylko małą częścią. 

Temat ten jest diamentem polskiej martyrologii; nie tylko dlatego, że wy-
dobyty na światło dzienne mieni się wyrazistą kolorystyką bohaterskich postaw 
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polskich ofi ar, nie tylko dlatego, że z taką rzadkością badacz historii natrafi a na 
klarowne ujęcie tego co jest sednem zbrodni przeciw ludzkości ale przede wszyst-
kim dlatego, że poprzez doskonałą dokumentację istniejącą głównie dzięki stara-
niom samych ofi ar, temat ten w historycznej perspektywie wiąże pojęcia krzywdy 
i zadośćuczynienia oraz odrodzonej wiary w dobro człowieka. U podstaw tej tra-
gicznej historii splotły się barbarzyńska okupacja niemiecka, ludobójcze operacje 
przeprowadzone przez niemieckich lekarzy i los zniewolonej przez sowietów Pol-
ski. Serdeczność jaką okazali amerykańscy obywatele poprzez Ravensbrueck Lapins 
Project polskim ofi arom zbrodniczych eksperymentów nadaje temu tematowi po-
zory happy end’u.

Są osoby, które proponują by raz na zawsze zamknąć polską tematykę mar-
tyrologiczną. Niektórzy z nich są dziećmi ofi ar nazizmu – argumentują, że marty-
rologia Polaków nie była jedyną w historii ludzkości. 

Obawiam się jednak, że efektem tego rozumowania może być to, że pokole-
nie urodzone po wojnie niewiele będzie wiedziało o medycznych eksperymentach 
przeprowadzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych na Polakach. Rząd 
PRL w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wykazał całkowitą ignorancję 
przy ustalaniu liczby polskich ofi ar zbrodni medycznych. Miejmy nadzieję, że mło-
de pokolenie Polaków nie popełni tego błędu.

Na Zachodzie temat eksperymentów medycznych w dobie nazizmu spopu-
laryzowany jest dzięki potężnej kampanii upamiętniania martyroligii żydowskiej. 

Historiografi a anglojęzyczna a także niemiecka poświęca dość dużo miejsca 
tematyce zbrodni medycznych. Najlepszym tego przykładem jest monumentalny 
zbiór dokumentów opracowany przez niemieckich historyków zatytułowany: The 
Nuremberg Medical Trial, 1946/47: guide to the microfi che-edition, K.G. Saur, 2001.

Internet, który jest głównym środkiem masowego przekazu informacji dla 
młodego pokolenia ma w Polsce najwięcej do zrobienia w tej sprawie. Jak do tej 
pory, portal internetowy dr. Janusza Tajcherta, chirurga z Włodawy, jest jedynym 
miejscem w języku polskim gdzie internauci mogą dowiedzieć się o historii obozu 
w Ravensbrück z perspektywy polskiej martyrologii, w tym również o historii prze-
prowadzonych tam eksperymentów medycznych na Polkach.

Instytut Pamięci Narodowej na swojej stronie internetowej daje odsyłacz do 
internetowej strony niemieckiego muzeum Miejsce Pamięci i Przestrogi Ravensbruck, 
gdzie o Polkach, które stanowiły największą narodowościowo grupę uwięzionych 
i uśmierconych ofi ar w tym obozie nie ma wzmianki (w żadnej wersji językowej). 

Znajomość historii jest potrzebna dla zrozumienia teraźniejszości. Polski 
historyk sztuki, nieżyjąca już Karolina Lanckorońska w swojej książce Wspomnienia 
wojenne: 22 września 1939–5 kwietnia 194563, opisuje następujące wydarzenie zwią-
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zane z egzekucją Polek, które miało miejsce w czasie, kiedy była więźniarką obozu 
koncentracyjnego w Ravensbrück:

Wówczas też zrozumiałam jak praktyczni są Niemcy. Zamiast te 
dziewczęta młode i silne mordować zaraz po aresztowaniu w Polsce, 
przywożą je tutaj, każą ciężko dla siebie pracować rok czy dwa, a po-
tem dopiero je strzelają...
Owego dnia Cetkowska opowiedziała mi szczegóły śmierci swojej 
siostrzenicy, Kęszyckiej. Odbywało się to zawsze w ten sam sposób: 
dziewczęta przed pójściem do bunkra gwałtownie szukały zawo-
dowych fryzjerek, których w obozie było kilka i kazały się bardzo 
ładnie uczesać. Potem szły… Jezus Maria, pomyślałam, przecież 
u Herodota Spartańczycy na Termopilach czesali się tak bardzo sta-
rannie przed bitwą, wiedząc doskonale, że zginąć muszą! Zrozumieć 
tego nie mogli wysłannicy Kserksesa, którzy mieli ich do kapitulacji 
namówić… 

Wiedza historyczna pozwoliła Lanckorońskiej skojarzyć te dwa odległe 
w czasie wydarzenia i nadać im głęboki ponadczasowy sens. Należy w tym miejscu 
wspomnieć, że Karolina Lanckorońska, tuż po ewakuacji obozu w Ravensbrück do-
starczyła listę 74 operowanych Polek Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego 
Krzyża w Szwajcari. W trakcie gromadzenia dokumentacji w sprawie uzyskania od 
rządu RFN odszkodowań dla polskich ofi ar, autentyczność tej listy potwierdził no-
tarialnie 23 kwietnia 1958 r. Carl J. Burckhardt, były przewodniczący tej organizacji.

Utrata ojczyzny, choroba, rozłąka i śmierć bliskich, to tragiczny bilans losów 
niemal wszystkich Polaków tamtego pokolenia. Czerpanie wiedzy z doświadczeń 
poprzednich pokoleń jest rzeczą konieczną dla zachowania ciągłości narodowej. 
Tym samym, każde kolejne pokolenie zaciąga moralny dług wobec historii własnego 
narodu. Dług ten może być spłacony poprzez pamięć o martyrologii tego narodu. 

W sali polskiej w muzeum obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie 
znajduje się rzeźba wykonana przez byłą więźniarkę tego obozu Zofi ę Pociłowską-
Kann, wiszą na ścianie dwie czarne tablice z nazwiskami Polek, w tym operowanych 
Królików64 politycznych więźniarek rozstrzelanych w tym obozie. Na prawo od tej 
listy widnieją trzydzieści dwie podobizny ofi ar. Poniżej umieszczono duży napis 
w języku niemieckim brzmiący jak przestroga: JEŚLI ECHO ICH GŁOSÓW ZA-
MILKNIE ZGINIEMY.  

Toronto, maj 2007
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Przypisy”:
1 Autorką wiersza jest Grażyna Chrostowska. Utwór powstał w obozie koncentracyjnym w Ravens-
brück 13 kwietnia 1942 r. – pięć dni przed ekzekucją Grażyny.
2 Feliks Koneczny, Cywilizacja Żydowska (Londyn: Towarzystwo im. Romana Dmowskiego, 1981).
3 „Dialogue in Warsaw; Report on the Ravensbrueck Lapins”, The Saturday Review, 28 czerwiec 1958, 
ss. 9–11, 32–36.
4 Zygmunt Broniarek, „Króliczki z Ravensbrueck za oceanem”, Za wolność i lud, nr 7 (136) lipiec 
1959.
5 Niniejsze opracowanie prezentuje z jednej strony genezę społecznej i fi lantropijnej inicjatywy oby-
wateli amerykańskich, którzy okazali dużo serdeczności bohaterskim Polkom, z drugiej jest próbą 
pokazania tła historycznego wydarzeń związanych z losami Królików. Zdarzenia II wojny świato-
wej a nastepnie zimnej wojny przeplatają się z cierpieniami ofi ar. Kanwę pierwszej i drugiej części 
opracowania stanowi artykuł Normana Cousins’a „Dialog in Warsaw” zamieszczony w The Saturday 
Review 28 czerwca 1958, natomiast trzeciej – raport dr. Hitziga pt. „A visit to Warsaw”, 20 listopada 
1958. W czwartej części, dotyczącej pobytu Polek w USA, korzystałem z artykułów prasy polskiej, 
amerykańskiej i polonijnej oraz prywatnych, niepublikowanych wspomnień pani Heleny Hegier-Ra-
falskiej. Fragmenty zeznań świadków w procesie w Norymberdze pochodzą z Trials of war criminals 
before the Nuernberg Military Tribunals under Control Council law no. 10, Nuernberg, October 1946–April 
1949. Pozostałe fragmenty, opisujące okoliczności bestialskich eksperymentów, pochodzą z orgi-
nalnych dokumentów prezentowanych na procesie w Norymberdze, następnie sfotografowanych 
w ostatnich latach przez pracowników Harvard Law School Library w ramach Digital Project Collec-
tion; Nuernberg Trials Project i udostępnionych na Internecie. 
Polskim czytelnikom, którzy chcieliby bliżej zapoznać się z tematyką zbrodniczych eksperymentów 
przeprowadzonym na Polkach polecam wspaniałe książki: byłej więźniarki Wandy Kiedrzyńskiej Ra-
vensbrück, kobiecy obóz koncentracyjny, biografi czną Wandy Półtawskiej operowanej w Ravensbrück 
I boję się snów oraz wspomnienia innych operowanych Polek Ponad ludzką miarę: wspomnienia opero-
wanych w Ravensbrück a także, pisaną przez byłego więźnia obozu koncentracyjnego w Neuengamme 
prof. dr Stanisława Sterkowicza, eksperta w tej tematyce: Kobiecy obóz koncentracyjny Ravensbrück. 
Przy tej okazji chciałbym nadmienić, że żona prof. Sterkowicza, Janina jest jednym z Królików i była 
w grupie Polek, które wyjechały do Stanów w ramach omawianego tutaj Lapins Ravensbrueck Project. 
Dużo niepublikowanych przedtem informacji na temat Krolików oraz zdjęcia zamieszczone w tym 
opracowaniu otrzymałem od Anny Hassa-Jarosky, mieszkającej w USA. Anna jest córką nieżyjącej 
już pani Jadwigi Dzido-Hassa, która była jedną z Królików. Pani Jadwiga Dzido-Hassa reprezentowała 
Króliki w Lapins Ravensbrueck Project. Chciałbym w tym miejscu wspomnieć, że pisząc niniejsze opra-
cowanie korzystałem również z informacji poświęconych Ravensbruczankom, które znaleźć można 
na portalu internetowym prowadzonym przez dr. Janusza Tajcherta http://tajchert.w.interia.pl/enter.htm
6 Pani Piasecka zmarła w listopadzie 2006. Zostałą pochowana na cmentarzu St. Mary’s Cemetery 
w Cleveland. 
7 The Saturday Review, 28 czerwca 1958.
8 Tamże.
9 Harvard Law School Library Item, Digital Project Collection; Nuernberg Trials Project No.:  2034 Personal 
Author: Zofi a Maczka (Dr., prisoner at Ravensbrueck) Literal Title: Information about the experimental 
operations which took place in Ravensbrück Concentration Camp. Descriptive Title: Affi  davit concerning 
the sulfanilamide and bone/muscle/nerve experiments. Document Date: 16 April 1946  Evidence 
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Code No.: NO-861 (Click for all versions of this document.); Language of Text: English Document 
Type: A non-trial evidence fi les document from which a trial document was derived. Evidence File 
Name: NO   Source of Text: IMT/NMT Typescript-English Trial Transcript Citation: Trial Name: 
NMT 01. Medical Case – USA v. Karl Brandt, et al., English Transcript: p. 932 (2 January 1947) Trial 
Name: NMT 04. Pohl Case – USA v. Oswald Pohl, et al., English Transcript: p. 543 (16 April 1947).  
10 Trials of war criminals before the Nuernberg Military Tribunals under Control Council law no. 10; Nuern-
berg, October 1946-April 1949 (Buff alo, N.Y. : W.S. Hein, 1997) tom I.
NO-228, Pros. Ex. 206; Tr. p. 774 Affi  davit of defendant Fischer, 19 November 1946, concerning 
sulfanilamide experiments conducted in the concentration camp Ravensbrueck p. 371.
11 Tamże, s. 392. 
12 Tamże, s. 393, No-487, Pros.Ex 208.
13 Cyframi rzymskimi: I – zakażenie kulturą bakteryjną tlenowców, II – zakażenie kulturą bakteryjną 
powodującą para odema malignum (obrzęk złośliwy), III – zakażenie kulturą bakteryjną powodują-
cą zgorzel gazową (odmiana gangreny), oznaczone były obiekty kontrolne eksperymentów – wobec 
tych osób nie zastosowano żadnych sulfonamidów, symbole z dużą literą K przed rzymskimi cyframi 
oznaczały zastosowanie sproszkowanego sulfonamidowego środka zwanego Katoxyn-Wundpulver, 
litera T prawdopodobnie oznacza (tytanus) tężec w kulturze bakteryjnej z dodatkiem ziemi – najbar-
dziej agresywne zakażenie. Zob.: HLSL Item No.:  2340 ; Personal Author: Karl Gebhardt (Prof. Dr., 
offi  cer in SS and Waff en-SS), Ernst Grawitz (Dr., Lt. Gen. Waff en-SS, Reich Physician SS)  Literal 
Title: Subject: 1. Experiments by SS-Brigadefuehrer Gebhardt on the Combatting of Gas-Gangrene[.] 2. Ex-
periments on the Treatment of Sepsis by bio-chemistry.  Descriptive Title: Report on gangrene experiments 
at Ravensbrueck.  Document Date: 7 September 1942, 29 August 1942  Evidence Code No.: NO-
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(on sepsis) mentioned in Grawitz’s letter of 7 Sep 1942 is not included here.  Document Type: A non-
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Source of Text: IMT/NMT Typescript – English Trial Transcript Citation: Trial Name: NMT 01. 
Medical Case – USA v. Karl Brandt, et al., English Transcript: p. 10565 (1 July 1947) oraz Schäfer, S.: 
Zum Selbstverständnis von Frauen im Konzentrationslager: das Lager Ravensbrück ; PhD thesis 2002, TU 
Berlin. 
14 Wanda Półtawska, I boję się snów (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2001): ss. 83–109.
15 Ulf Schmit, Justice at Nuremberg: Leo Alexander and Nazi Doctors Trial (Houndmills, Basingstoke, 
Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2004).
16 Tamże, s. 180.
17 James J. Martin, „Raphael Lemkin and the Invention of ‘Genocide”, The Journal of Historical Review, 
Spring 1981 (Vol. 2, No. 1): ss. 19–34.
18 Ulf Schmit, dz. cyt., s. 161.
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20 Trials of war criminals before the Nuernberg Military Tribunals under Control Council law no. 10: s. 415.
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Mariusz Krzysztofi ński
 Działalność Wydziałów Wojskowych 
 Komunistycznej Partii Polski 
 i Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy 
 na terenie Dowództwa Okręgu nr X 
 w Przemyślu w latach 1924–1938
  Geneza powstania wydziałów wojskowych

Klęska caratu i przejęcie władzy przez bolszewików w Rosji po rozpędzeniu 
5 (19) stycznia 1918 r. Konstytuanty wyznacza nowy etap w historii tego kraju, a po-
średnio też całego świata. Pierwsze państwo komunistyczne powstało wskutek zwy-
cięstwa militarnego i politycznego, odniesionego przez bolszewików dzięki zrewo-
lucjonizowaniu własnej armii i wywołaniu wojny domowej. Taki scenariusz zakładał 
już na początku I wojny światowej W. I. Lenin w wydanym w październiku 1914 r. 
manifeście KC SDPRR, zatytułowanym „Wojna a socjaldemokracja”.1 Wytyczony 
przez Lenina plan działania poszerzony został na konferencji berneńskiej partii bol-
szewickiej w lutym 1915 r. Wypracowana wówczas strategia rewolucyjna partii na 
czas wojny zakładała m.in. stworzenie konspiracyjnej organizacji wewnątrz armii 
czy bratanie się żołnierzy stron walczących.2

Zwycięstwo rewolucji niewątpliwie umocniło dążenia do wywołania re-
wolucji światowej (w 1919 r. miały miejsce próby jej wzniecenia w Niemczech i na 
Węgrzech). Na przeszkodzie realizacji tego programu stanęło powstanie w 1918 r. 
niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej.

 Początki agitacji komunistycznej w armii polskiej

W grudniu 1918 r. założona została Komunistyczna Partia Robotnicza Pol-
ski (od 1925 r. Komunistyczna Partia Polski), negująca ideę niepodległości kraju. 
W ramach KPRP na początku 1919 r. powstał specjalny Wydział Agitacji w Woj-
sku. Jego głównym celem było stworzenie Komunistycznej Organizacji Wojskowej, 
przygotowanie partii do bezpośredniej walki o władzę m.in. poprzez przeciwsta-
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wianie się tworzeniu armii polskiej, pracę agitacyjną wśród żołnierzy w celu spowo-
dowania anarchii oraz wywołanie rewolucji. Działając w myśl tych instrukcji, wy-
dział zbierał broń i formował kadry bojowe.3 Na jego czele stanął przybyły z Rosji 
bolszewickiej Stefan Żbikowski „Stefan”, „Janek”, od marca 1918 r. dowódca Czer-
wonego Pułk Rewolucyjnego Warszawy, jeden z organizatorów Zachodniej Dywizji 
Strzelców, posiadający znaczne doświadczenie bojowe wyniesione z okresu walk po 
stronie bolszewików.4 Wraz z nim do Polski oddelegowana została znaczna grupa 
ofi cerów bolszewickiej armii, mająca za sobą służbę w Zachodniej Dywizji, wśród 
których znaleźli się5: Klemens Roguski6, Stanisław Szczepański7, Wojciech Szudek8, 
Władysław Boleko, Józef Turkowski9, Franciszek Rajewski. Posiadający rozeznanie 
w charakterze zadań wydziału polski kontrwywiad aresztował 14 marca 1919 r. Ste-
fana Żbikowskiego. Rozwiązano też Rady Delegatów Robotniczych oraz Czerwo-
ną Gwardię, co w bezpośrednio zahamowało pracę Wydziału Agitacji w Wojsku.10 
O znaczeniu tego wydziału najlepiej świadczy fakt, że był on podporządkowany 
Komitetowi Centralnemu KPRP. Jego pracą z ramienia partii komunistycznej kie-
rowali: Edward Próchniak „Sewer”11, Stanisław Budzyński „Tradycja”12 i oczywiście 
Stefan Żbikowski „Janek”.13 Zaangażowaniem w działalność tak stworzonej „woj-
skówki” wyróżniali się ponadto14: Samuel Wizenberg „Falk”, Kazimierz Lauer „Lu-
dwik”, Tadeusz Wojszcz, Stefan Cacek „Jasny”15, Jakub Dutlinger.16

Na terenie Małopolski Środkowo-Wschodniej ślady działalności agitacyjnej 
w Wojsku Polskim sięgają wiosny 1919 r., kiedy to komórki komunistyczne powstały 
w 10 pułku piechoty w Lubaczowie. Były one oparte o tzw. system trójkowy. Or-
ganizacji miał przewodzić niejaki sierżant Kowal (skazany później wyrokiem sądu 
na 5 lat więzienia). Kres funkcjonowania tej „wojskówki” nastąpił w lipcu 1919 r., 
kiedy to aresztowano należących do niej żołnierzy.17 Wzmożona akcja wywrotowa 
w Wojsku Polskim była realizacją zapisu powstałego na I Zjeździe KPRP w 1919 r., 
podkreślającego: „konieczność zwalczania każdej próby tworzenia burżuazyjnej 
kontrrewolucyjnej armii polskiej”.18

Walki na froncie polsko-bolszewickim wzmogły działalność agitacyjną stro-
ny bolszewickiej. Jeśli wierzyć Walterowi Kriwickiemu, przez wiele lat pracownikowi 
sowieckiego wywiadu wojskowego (Razwiedupra), maszerujące na Warszawę wojska 
sowieckie miały zrzucać broniącym się jednostkom polskim tekst jednej z mów ów-
czesnego posła RP Tomasza Dąbala, potępiającej prowadzenie przez Polskę działań 
zbrojnych.19 Agitację wśród do jeńców polskich prowadził np. Julian Leński, który 
współredagował wydawane dla nich pismo Głos komunisty.20

Ignacy Pawłowski (w oparciu o archiwum Teodora Duracza21, obrońcy repre-
zentującego przed polskim wymiarem sprawiedliwości m.in. członków wydziałów 
wojskowych) podał trzy przykłady z 1920 r., dotyczące agitacji komunistycznej na 
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terenie V Dowództwa Okręgu Generalnego w Krakowie (powstałego w listopadzie 
1918 r., w jego skład wchodziły późniejsze okręgi wojskowe – krakowski i przemy-
ski).22 I tak: w sierpniu niejaki Pinkus Lederman ze Staszowa w pow. sandomierskim 
prowadził działalność wywrotową wśród przedpoborowych; Stanisław Wieczorek 
z Kielc namawiał poborowych, aby uchylali się od zaciągu, zaś Jan Rzędzicki ze wsi 
Dąbrowa, gm. Trzydnik, organizował spotkania rezerwistów i poborowych oraz 
kolportował wśród nich odezwy KPRP. Wszyscy wymienieni skazani zostali przez 
sądy Rzeczypospolitej Polskiej na kary więzienia.23

Pomimo rozbicia przez aresztowania Wydziału Agitacji w Wojsku na 
szczeblu centralnym, dość szybko zrekonstruowany został jego skład osobowy. Od 
1921 r. tworzyli go następujący komuniści: Leon Toeplitz, kapral 36 pułku piechoty 
Edmund Szeller, technik Warszawskiego Komitetu Okręgowego KPRP Jakub Cy-
terszpiller „Kuba”, Luiza Rac, Antoni Piwowarczyk. Ich działalność obejmowała 
głównie garnizony w Warszawie, Łodzi, Zegrzu, Modlinie, Rembertowie, Mińsku 
Mazowieckim i Poznaniu. Przerwała ją fala aresztowań z 1922 r., dokonana przez 
policję państwową i zakończona skazaniem kilku członków wydziału w 1923 r. 24 
Dalsze aresztowania wśród działaczy wojskówek doprowadziły do tego, że w 1925 r.: 
„organizacja wojskowa przestała faktycznie istnieć”.25

 Odbudowa i zmiana struktur wydziałów wojskowych KPP 
po przewrocie majowym

W maju 1926 r. KPP rozpoczęła odbudowę rozbitych struktur Wydziału Agi-
tacji w Wojsku. Wydziały wojskowe miały obecnie powstać przy każdym komitecie 
obwodowym i okręgowym KPP. Centralne struktury Wydziału Agitacji w Wojsku 
tworzyli: przedstawiciel KC KPP, Komitetu Warszawskiego, członek KC ZMK 
i tzw. objazdowicz, czyli funkcjonariusz partyjny, który miał podtrzymywać kon-
takt z poszczególnymi organizacjami terenowymi. Bezpośrednio przy sekretariacie 
KC KPP miał powstać Centralny Podwydział WW (ostatecznie nie powstał) w celu 
przenoszenia zaleceń i wytycznych KC KPP na teren obwodów i okręgów. Jak pisze 
Ignacy Pawłowski, nowa struktura Wydziału Agitacji w Wojsku nie została wprowa-
dzona w życie, gdyż do centralnych struktur nie weszli przedstawiciele KC ZMK 
(aresztowani i osadzeni w więzieniu) i komitetu warszawskiego.26 Stąd w pierwszym 
okresie istnienia WW na jego czele stali: Ignacy Lubiniecki „Rylski”27 oraz Julian 
Ciesielski.

Początkowo Okręgowe Wydziały Agitacji utworzone zostały jedynie w War-
sza wie i Poznaniu. Wskutek licznych aresztowań w organizacji warszawskiej w lipcu 
1927 r., KC KPP w miejsce Wydziału Agitacji w Wojsku powołał Centralny Wydział 
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Wojskowy, a zamiast Okręgowych Wydziałów Agitacji w Wojsku – Okręgowe Wy-
działy Wojskowe. Reorganizacje te przeprowadzono z myślą o głębszym zakonspiro-
waniu działalności komunistycznej wewnątrz wojska. „Opiekę” nad CWW z ramie-
nia KC KPP sprawował Stefan Królikowski „Bartosiewicz”, „Cyprian”.28 Powstanie 
CWW wiązało się z zamiarem odbudowania starych lub założenia nowych struktur 
WW w terenie. Ogólnie CWW odpowiadał za pracę wywrotową w wojsku polskim.29 
Bezpośrednie podporządkowanie CWW KC KPP, ich agenturalną rolę i służebność 
wobec sowieckiego wywiadu odzwierciedla powstanie na potrzeby CWW na prze-
łomie 1927/1928 r. Wojskowej Szkoły Politycznej w Moskwie, która przygotowywać 
miała aktywistów do pracy szpiegowskiej i wywrotowej w ramach aparatu wojskowe-
go partii komunistycznej. Ofi cjalnie organizatorem szkoły był KC KPP, jednak jej 
charakter, podwójne – wojskowe i polityczne – kierownictwo czy osoby wykładow-
ców nie pozostawiały żadnych złudzeń co do jej szpiegowskiego charakteru i podpo-
rządkowania Wydziałowi Łączności Międzynarodówki Komunistycznej. Ten z kolei 
był ściśle związany z Zarządem Zagranicznym WCzK-OGPU-NKWD i wykorzy-
stywany do werbowania agentury. Kierownikiem wojskowym Wojskowej Szkoły Poli-
tycznej w Moskwie był wspominany już Stefan Żbikowski, politycznym zaś – Leon 
Purman.30 Przedmioty społeczno-polityczne wykładali: Bolesław Przybyszewski31, 
Małecki, Marianna Koszutska32, Gustaw Reicher „Rwal”33, przedmioty wojskowe zaś 
m.in.: Karol Świerczewski34, Józef Unszlicht35, Feliks Kon36, Bortnowski37, Bratkow-
ski, Małachow i Makowski. Kontrolę na szkołą sprawowała Zofi a Dzierżyńska38, żona 
pierwszego szefa CzeKa Feliksa Dzierżyńskiego. Wykłady o charakterze wojskowym 
obejmowały taktykę i organizację armii polskiej, komunistyczną teorię powstania 
zbrojnego i walk partyzanckich, specyfi kę tych działań, naukę o broni, minierstwo, 
topografi ę, prowadzenie urządzeń komunikacyjnych, techniki nielegalnego druku. 
Wojskowa Szkoła Polityczna kształciła „elitę” polskiego ruchu komunistycznego. 
W 1928 r. liczba jej słuchaczy nie przekraczała 15 osób.39

W powstałym na potrzeby polskiego wojska i policji opracowaniu „Ak-
cja Kominternu w wojsku”40 autorzy zamieścili znaczne fragmenty przechwyco-
nej w sierpniu 1931 r. instrukcji komunistycznej „Konieczność znaczenia roboty 
wśród armii”. Za główne cele propagandy komunistycznej w wojsku uznawała ona 
doprowadzenie do dezorganizacji i rozkładu systemu obronnego państw kapitali-
stycznych (w tym również Polski) oraz stworzenie takiej sytuacji, w której ich siły 
zbrojne zatracą wartości bojowe, a podczas konfl iktu zbrojnego z ZSRS przejdą na 
jego stronę. Celom tym towarzyszyć miały hasła antymilitarne. Ponadto zamierza-
no skomunizować wojsko, aby przy jego pomocy przeprowadzić zmianę ustroju 
państwa w drodze rewolucji. Agitację komunistyczną według tych wskazówek za-
mierzano prowadzić wśród ofi cerów, podofi cerów i żołnierzy.

Glaukopis 9_10.indd   142Glaukopis 9_10.indd   142 2007-12-28   12:49:102007-12-28   12:49:10



143

Artykuły

Glaukopis 9_10.indd   143Glaukopis 9_10.indd   143 2007-12-28   12:49:112007-12-28   12:49:11



144

N
R
 
9
–
1
0
 
(
2
0
0
7
–
2
0
0
8
)

 Działalność Wydziałów Wojskowych Komunistycznej Partii Polski i Komunistycznej Partii...

Praca wśród wojska posiadała dwojaki charakter: antymilitarny i typowo 
wojskowy. W ramach pierwszego indoktrynowano młodzież poprzez przekonywa-
nie jej o konieczności przeciwdziałania wojnie z ZSRS. W tym celu wykorzystywa-
no corocznie dzień 1 sierpnia, który traktowano jako antymilitarystyczną rocznicę, 
uroczyście obchodzoną przez tzw. czerwonych pionierów, czyli komunistyczne or-
ganizacje młodzieżowe. 

Wśród młodzieży w wieku poborowym bądź przedpoborowym działał też 
Rewolucyjny Związek Poborowych. W strukturach KPP miał też istnieć specjalny 
Wydział Akademicko-Szkolny, którego zadaniem była rekrutacja przyszłych ofi -
cerów służby stałej oraz rezerwy o poglądach komunistycznych. Według opraco-
wania, uczniowie o komunistycznej orientacji politycznej powinni być stopniowo 
wdrażani do konspiracji. Obowiązywał ich nakaz wstępowania do wszelkich moż-
liwych organizacji politycznych (oczywiście niekomunistycznych), co pozwoli-
łoby przeniknąć agentom komunistycznym do wielu ugrupowań. Uczniowie ci, 
z racji braku wcześniejszej działalności wywrotowej nie fi gurujący w kartotekach 
policyjnych i cieszący się przeważnie dobrą opinią, mogliby starać się o przyjęcie 
na uczelnie wojskowe i uzyskiwać po ich ukończeniu status ofi cera zawodowe-
go WP. Dzięki wyższemu wykształceniu mieli potem, według misternie opraco-
wanego przez Komintern i KPP planu, zajmować wysokie stanowiska w wojsku 
i w administracji rządowej. Działalność komórek akademickich lub szkolnych 
KPP związana była z przedsięwzięciami podejmowanymi przez Wydział Wojsko-
wy KPP, za pośrednictwem którego materiały zdobywane w ten sposób trafi ały 
do Razwiedupra. W 1932 r., zgodnie z zarządzeniem CWW, poborowi-komuniści 
mieli zostać przekazani Wydziałowi Wojskowemu, co oznaczało zakończenie pra-
cy Wydziału Antymilitarystycznego. Poborowi mieli też tworzyć Komunistyczne 
Koła Poborowych. Dążenia do opanowania wojska realizowano również poprzez 
ucieczki poborowych do ZSRS, gdzie następnie przechodzili oni odpowiednie 
szkolenie o charakterze szpiegowskim, nastawione dodatkowo na prowadzenie 
akcji wywrotowej w WP. Po powrocie do Polski zgłaszali się do odbycia służby 
wojskowej, podając, że w głąb ZSRS dostali się jako więźniowie. Według źródeł 
wojskowych, komuniści-poborowi posiadali ustalone z góry hasła kontaktowe, 
które pozwalały im poprzez Okręgowy WW trafi ać do CWW. W myśl instrukcji 
KPP, każdy członek partii komunistycznej po wstąpieniu do służby w WP automa-
tycznie podlegał odpowiedniej komórce WW.

W opracowaniu Oddziału II Sztabu Głównego Naczelnego Wodza stwier-
dzono jednoznacznie, iż CWW KC KPP jest narzędziem Wydziału IV Sztabu 
Głównego Armii ZSRS, służącym m.in. do zdobywania informacji wojskowych na 
potrzeby sowieckiego wywiadu wojskowego.
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Bardzo interesująco przedstawiają się instrukcje KC KPP na wypadek mo-
bilizacji sił zbrojnych II RP. Jedna z uchwał plenum KC KPP ze stycznia 1931 r. 
głosiła, że w takiej sytuacji partia: 

organizuje na gruncie oporu przeciw mobilizacji walkę masową do 
walki partyzanckiej włącznie. Odrzucenie hasła bojkotu (mobiliza-
cji [ skrót niezrozumiały – M.K. ]) nie oznacza w żadnym wypadku 
biernego stosunku partji do mobilizacji wojennej. Partja organizuje 
z powodu mobilizacji masową akcję przeciwojenną, dezorganizuje 
mobilizację i przygotowuje zmobilizowanych do czynnej walki z woj-
ną i w szeregach armji, do przechodzenia z bronią w ręku na stronę 
Armji Czerwonej. 

Bardzo dużą wagę przywiązywano w tej uchwale do konieczności zatrzyma-
nia transportów amunicji (generalnie zaopatrzenia) i doprowadzenia do odmowy 
wykonywania prac załadunkowych na poszczególnych węzłach kolejowych. CWW 
miał stworzyć ponadto własne drukarnie oraz łączność radiową, która umożliwiała-
by utrzymanie kontaktu z ośrodkami wywiadowczymi w ZSRS. W trakcie konfl iktu 
zbrojnego CWW miał dążyć do obsadzenia wszystkich punktów o dużym znacze-
niu strategicznym swoimi grupami dywersyjnymi, posiadającymi własne magazyny. 
Grupy te miały opanować szczególnie teren Kresów Wschodnich RP. 

Według informacji polskiego kontrwywiadu, w 1931 r. CWW i jego człon-
kowie zostali wydzieleni z aparatu partyjnego KPP w celu poprawienia stanu ich 
bezpieczeństwa i głębszego zakonspirowania. W tym okresie struktura CWW miała 
się kształtować w następujący sposób: pierwszą część stanowił Referat Ogólny, tzw. 
Sekretariat, zajmujący się zazwyczaj propagandą; drugą – wydział wywiadowczy, 
o charakterze ściśle wojskowym (poza nim w CWW przedstawiciel „Razwiedupra” 
– w 1934 r. był nim „komandarm” Bortnowski – prowadził wywiad podlegający 
wprost „Razwieduprowi”); trzecią – wydział techniki, odpowiedzialny za organiza-
cję dywersji i przygotowanie ewentualnego powstania na terenach wschodnich II RP 
w okresie wojny z ZSRS. Nad CWW kontrolę sprawował tzw. aparat cywilny. Z kolei 
tzw. aparat wojskowy tworzyli żołnierze komuniści służący w armii polskiej. 

Zgodnie z zaleceniami KC KPP, WW powinny istnieć przy każdym okręgu 
KPP. W miastach garnizonowych każdy Komitet Dzielnicowy KPP wybierał pełno-
mocnika odpowiedzialnego za pracę w wojsku. Sprawozdania z „pracy wojskowej” 
odbierał od pełnomocnika sekretarz Komitetu Dzielnicowego bądź Miejskiego 
KPP; on omawiał też z pełnomocnikiem plan działań. Pełnomocnik z kolei dostar-
czał komitetom żołnierskim (kompanijnym, pułkowym, bądź garnizonowym) nie-
zbędną literaturę propagandową i odbierał korespondencję zawierającą m.in. infor-
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macje o sytuacji w garnizonie. Dzięki pracy pełnomocnika KPP chciała poznać na 
danym terenie: „wszystkie tajniki i szczegóły życia codziennego koszar, tzn. ile jest 
budynków, jakie są najważniejsze, o której żołnierze wychodzą na ćwiczenia i gdzie 
ćwiczą, gdzie uczęszczają żołnierze (do jakich kin, knajp, miejsc rozrywkowych)”. 

W 1931 r. typowa komórka wojskowa KPP mogła istnieć zarówno w oddzia-
łach liniowych, jak i w różnych urzędach czy instytucjach wojskowych. Powinna się 
ona składać z 3 do 5 członków. W przypadku większej liczby członków powstawały 
2 lub więcej komórek, zależnie od potrzeby. W każdej komórce musiał być sekretarz, 
technik oraz skarbnik. Sekretarz pełnił równocześnie funkcję przewodniczącego, 
reprezentował ją na zewnątrz, był odpowiedzialny za pracę i dyscyplinę. Werbunek 
nowych członków do komórki przeprowadzał technik. Bardzo istotne było, aby od-
bywał się on poza koszarami, najlepiej gdy żołnierze byli na przepustkach. W razie 
istnienia 2 komórek, jeden z jej sekretarzy stawał się przedstawicielem obydwu. 3 
komórki funkcjonujące wewnątrz jednego pułku tworzyły Komitet Pułkowy nad-
rzędny wobec komórek wchodzących w jego skład. Z kolei sekretarze poszczegól-
nych Komitetów Pułkowych tworzyli Komitet Garnizonowy. Sposób utrzymywa-
nia kontaktu komórek wojskowych z organami KPP usytuowanymi poza koszarami 
przebiegał w sposób następujący. Sekretarz komórki wojskowej był w stałej osobistej 
łączności w sekretarzem bądź technikiem WW. W przypadku jej zerwania bądź na 
początku jej zawiązywania komunikowano się listownie. Z kolei sekretarz pozosta-
wał w kontakcie z pełnomocnikiem lub inaczej instruktorem „wojskówki”, od któ-
rego otrzymywał instrukcje i druki propagandowe. Zadaniem komórek wojskowych 
było informowanie o ilości żołnierzy, ich stanie moralnym, gotowości bojowej da-
nej jednostki, rodzaju i ilości posiadanego przez nią sprzętu (w tym także wg oceny 
jego własnych przełożonych), stanie wagonów i magazynów mobilizacyjnych. In-
formacje te trafi ały najpierw do WW, a następnie do wywiadu sowieckiego. Dla ich 
zdobycia uznawano za konieczne: 

wykorzystywać niedomagania i usterki w życiu codziennym poszcze-
gólnych oddziałów pod względem zaprowiantowania, umunduro-
wania, zakwaterowania, nieodpowiedniego traktowania szeregowych 
oraz rozdmuchiwania antagonizmów narodowościowych oraz sianie 
nienawiści szeregowych do podofi cerów, a szczególnie do ofi cerów 
których żołnierze komuniści winni wymordować przez przejściem na 
stronę ACz na froncie w czasie wojny, lub przed dokonaniem zmiany 
ustroju w czasie wojny domowej.41

Pracę typowo wywiadowczą w obrębie CWW prowadził wspomniany już 
wydział wywiadowczy. Do zdobycia nowych informacji wykorzystywał on żołnie-
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rzy-ordynansów, którzy dostarczali wiadomości dotyczących obsady personalnej 
dowództwa oddziałów, zachodzących w nich zmian kadrowych, animozji pomię-
dzy poszczególnymi ofi cerami. Dodatkowo poprzez ordynansów trafi ały do CWW 
informacje dotyczące stanu zadłużenia ofi cerów, ich prywatnego życia, wykroczeń 
służbowych. Część z tych danych miały zdobywać na potrzeby komunistów służą-
ce, związane z ordynansami bądź bezpośrednio zatrudnione u ofi cerów, a podsta-
wione przez WW. Opracowanie polskiego kontrwywiadu zwracało również uwagę 
na możliwość prowadzenia działalności szpiegowskiej przez dostawców materia-
łów dla wojska narodowości żydowskiej. W konkluzji „Akcji kominternu w wojsku” 
stwierdzono, iż WW posiadał znaczne możliwości wywiadowcze, jednak do czasu 
jego powstania opracowania polskiego kontrwywiadu nie funkcjonował należycie. 
We wnioskach autorzy opracowania podkreślali nasilenie pracy WW, wskazując, że 
może ona przynieść pewne rezultaty, które powinny być jednak dalekie od oczeki-
wanych przez KPP.

 Agitacja komunistyczna na terenie Dowództwa Okręgu nr X
i jej zwalczanie

a) Lata 1921–1926 
Dowództwo Okręgu nr X w Przemyślu utworzone zostało rozkazem Mi-

nisterstwa Spraw Wojskowych z 22 sierpnia 1921 r.42 Swoim zasięgiem objęło ono 
powiaty wchodzące w skład trzech województw: lwowskiego, kieleckiego i stani-
sławowskiego.43 W skład sztabu dowództwa okręgu wchodził Oddział II Informa-
cyjny, odpowiedzialny za walkę ze szpiegostwem oraz zwalczanie działań o charak-
terze antypaństwowym. W 1924 r. Oddział II Informacyjny został zamieniony na 
Samodzielny Referat Informacyjny (SRI), w ramach którego funkcjonowały trzy 
referaty: kontrwywiadowczy, zajmujący się m.in. ochroną zakładów i obiektów 
przemysłowych (koncentrował się w przeważającej mierze na Centralnym Okręgu 
Przemysłowym oraz Drohobyckim Zagłębiu Naftowym); ochrony, odpowiedzialny 
za zabezpieczenie tajemnicy wojskowej, szyfrów, ćwiczeń wojskowych, opiniowa-
nie pracowników cywilnych; narodowościowo-polityczny, zbierający informacje 
o działalności partii politycznych, związków zawodowych, o nastrojach politycz-
nych i nastrojach panujących wśród mniejszości narodowych. Referat ten odpowia-
dał również za zwalczanie agitacji komunistycznej w wojsku.44 Współdziałając ściśle 
z policją państwową, funkcjonariusze tego referatu na potrzeby dowództwa okręgu 
przedstawiali sytuację polityczną na jego terenie w specjalnych komunikatach infor-
macyjnych. Na ich podstawie można omówić działalność wydziałów wojskowych 
KPP i KPZU.
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Według materiałów z komunikatu z drugiej połowy 1924 r.45, odnotowy-
wano nasilenie działalności przez KPZU. Zawierał on m.in. informacje o V Konfe-
rencji KPZU w Charkowie (według mylnych informacji SRI, miała się ona odbyć 
we Lwowie)46, jak również o nowej centrali KPZU na Małopolskę Wschodnią we 
Lwowie oraz o założeniu przez posła Stanisława Łańcuckiego jesienią 1924 r. nowej 
komórki komunistycznej, złożonej z kolejarzy. W omawianym komunikacie brakuje 
jednak jakiejkolwiek informacji o działalności wydziału wojskowego. Z kolei raport 
wysłany w maju 1924 r. do Ministerstwa Spraw Wojskowych mówił o nasileniu ak-
cji sowieckiego wywiadu na terenie Małopolski Wschodniej i w okręgu łódzkim. 
Instrukcje partii komunistycznej zachęcały do tworzenia przez członków KPRP 
zbrojnych oddziałów. Raport podaje, powołując się na dane uzyskane od sowieckich 
agentów, że takich oddziałów miało być jedenaście. Nielegalne organizacje militarne 
miały tworzyć się we Lwowie, Przemyślu, Tarnopolu, Kołomyi i innych miastach. 
Te same źródła informacji donosiły, że do Przemyśla przybył w celu organizowania 
siatki szpiegowskiej były rotmistrz Wiaczesław Neuman (wcześniej pracownik wy-
wiadu sowieckiego w Berlinie i Królewcu).47

Pierwsze informacje o prowadzeniu agitacji komunistycznej w wojsku na 
terenie DOK nr X w Przemyślu zawiera sprawozdanie SRI z kwietnia 1925 r. Wy-
mienia ono kilka tego typu spraw dotyczących agitacji komunistycznej, którymi 
zajął się SRI od 1 stycznia do 31 marca. Pierwszą z nich była sprawa „Heleny Galan-
ki i tow.” o zbrodnię główną i szpiegostwo, dotycząca organizacji komunistycznej, 
działającej w wojsku, w skład której wchodzili wojskowi przekazujący „tajne sprawy 
wojsk”. Funkcjonariusze SRI podjęli w związku z tym działania zmierzające do: 
„dotarcia do wnętrza organizacji, jednak napotykają na znaczne trudności z powo-
du ostrożności działaczy komunistycznych”.

Druga sprawa dotyczyła szeregowego „Jozefa Fiszbeina i tow.”, również 
podejrzanego o zdradę główną i szpiegostwo. Ofi cerowie SRI, rozpracowując tę 
komórkę komunistyczną, znali miejsce konspiracyjnych zebrań szeregowych wcho-
dzących w jej skład. Należeli oni do następujących jednostek wojskowych: 38 pułku 
piechoty, 10 pułku saperów, 10 pułku artylerii ciężkiej, 2 pułku artylerii górskiej, 
5 pułku strzelców podhalańskich oraz osób cywilnych narodowości żydowskiej. 
Podczas tych spotkań, jak podaje komunikat: „(…) omawiane są sprawy aktualne 
w duchu komunistycznym i wyciągane są od wojskowych wiadomości tajne. Szere-
gowi uczęszczający do tego lokalu rekrutują się przeważnie z żydów, pochodzących 
z Łodzi, działających jeszcze jako komuniści, jeszcze przed pobraniem do wojska. 
Konfi dent SRI zdołał już wejść do środka tej szajki”.

Trzecia sprawa dotyczyła „Jakóba Chaima Rozenbluma i tow.” Pod kierow-
nictwem tegoż w Kielcach została zorganizowana komórka cywilno-wojskowa, zaj-
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mująca się też wywiadem .W jej skład wchodzili szeregowi PKU i 4 pułku piechoty 
Legionów. Podobnie jak w poprzednim przypadku, konfi dent SRI był „na drodze 
do wejścia w jej szeregi”.

Komunikat zawierał również informacje o sprawach już zakończonych. 
Wśród nich wymieniono dwie sprawy o agitację komunistyczną zakończone prze-
kazaniem do Okręgowego Sadu Wojskowego w Przemyślu. Jedna z nich dotyczyła 
strzelca Feliksa Imieli z 10 pułku strzelców konnych, działającego w ramach placów-
ki wywiadowczej usytuowanej we Lwowie, a kierowanej przez Siergieja Jefi mczenkę. 
W odniesieniu do tego ostatniego komunikat podawał, że znane było miejsce, w któ-
rym się ukrywał i zapowiadał jego rychłe aresztowanie. Śledztwem objęta również 
została sprawa kanoniera „Jana Flora i tow.”, związana z komórką komunistyczną 
działającą w 2 pułku artylerii górskiej.

Celem nadrzędnym SRI w tym okresie było: „opanowanie ośrodków komu-
nistyczno-szpiegowskich przez własnych konfi dentów”.48

Na odprawie kierowników SRI Oddziału II Sztabu Generalnego w kwiet-
niu 1925 r. zauważono wzmożoną działalność KPRP i KPZU na terenie DOK 
nr X. Zaobserwowano również wzrost agitacji komunistycznej i działalności szpie-
gowskiej w wojsku po wcieleniu w jego szeregi poborowych rocznika 1903, z któ-
rych część należała do Związku Młodzieży Komunistycznej. Według ofi cerów SRI 
z DOK nr X, ilość żołnierzy-komunistów miała być znikoma i w żaden sposób 
nie powinna wpływać na: „pewność i bitność oddziałów, lecz przy niedostatecz-
nym zwalczaniu tej akcji może pociągnąć zgubne konsekwencje”. Na tej odprawie 
podkreślono brak w wojsku zorganizowanych i powiązanych między sobą komó-
rek wojskowych KPRP, a jedynie istnienie w różnych pułkach i garnizonach nie-
związanych ze sobą komórek komunistycznych, które nie wchodzą w skład jednej 
struktury konspiracyjnej, a organizacyjnie związane są z cywilnymi strukturami 
partii komunistycznej. Dlatego też na odprawie stwierdzono, że niemożliwe jest 
zahamowanie agitacji komunistycznej w wojsku bez: „skutecznego opanowania 
ruchu komunistycznego w społeczeństwie cywilnem przez władze administracyj-
ne”. Władzom tym z kolei wytykano nie najlepsze rezultaty ich pracy w dziedzi-
nie zwalczania działalności komunistycznej, przejawiające się m.in. pochopnym 
formułowaniem oskarżeń i brakiem umiejętności w likwidacji akcji komunistycz-
nych. Uwagi te ofi cerowie SRI poczynili na podstawie obserwacji procesu posła 
Łańcuckiego. Wobec wywiadu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wysunięto 
przypuszczenie, że nie może on dotrzeć do centrum partii komunistycznej. Na-
tomiast bezpośrednio na terytorium DOK nr X zaobserwowano wykorzystywa-
nie legalnych instytucji do prowadzenia agitacji komunistycznej. I tak agitatorzy 
oraz emisariusze komunistyczni korzystali z pomocy redakcji Życia Związkowego 
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w Przemyślu oraz związków zawodowych w Drohobyczu, Stryju i Borysławiu, po-
legającej m.in. na udostępnianiu lokalu.49

Informacje o likwidacji organizacji komunistycznych na terenie DOK nr X 
zamieszczono również w sprawozdaniu z lipca 1925 r. Jest w nim mowa o rozbi-
ciu wspólnie z policją państwową młodzieżówki komunistycznej, na czele której 
stał Abraham Sokal, oraz o „przepracowaniu” procesu, jaki wytoczono ówczesne-
mu posłowi komunistycznemu Stanisławowi Łańcuckiemu.50 „Przepracowanie” to 
polegało na przedstawieniu uzyskanych przez SRI materiałów, opinii i wniosków 
własnych. Omawiane sprawozdanie zawiera również dane dotyczące organizacji sie-
ci informacyjno-wywiadowczej, która składała się wówczas z 32 wynagradzanych 
agentów i konfi dentów oraz z około 70 konfi dentów ideowych.51

Na początku 1926 r., jak wynika ze sprawozdania SRI za IV kwartał 1925 r., 
przeprowadzono i zapoczątkowano obserwację wielu szeregowców podejrzanych 
o kontakt z komunistami. Wśród nich byli żołnierze: 4 pułku saperów w Sando-
mierzu (1 osoba), 10 pułku saperów (3 osoby), 2 pułku artylerii górskiej (2 osoby), 
2 pułku łączności (1 osoba), 5 pułku strzelców podhalańskich (3 osoby), 6 pułku 
saperów (2 osoby), 10 pułku strzelców konnych (1 osoba), dyonu sanitarnego (1 oso-
ba), 10 pułku artylerii ciężkiej (2 osoby). W wyniku przeprowadzanych wywiadów 
ofi cerowie SRI nie dostrzegli jednak, aby wymienieni żołnierze prowadzili agitację 
wywrotową.

W końcu grudnia 1925 r. na podstawie zebranych materiałów stwierdzono 
jednak funkcjonowanie organizacji wywiadowczej, usytuowanej w Przemyślu, pod-
porządkowanej instancji nadrzędnej w Krakowie.52

SRI również w następnych latach prowadził obserwację agitacji komuni-
stycznej w wojsku polskim. W sierpniu 1927 r. pod obserwacją znajdowało się kil-
ku żołnierzy podejrzewanych przez policję o taką działalność. Służyli oni w kilku 
jednostkach rozlokowanych na terenie DOK nr X. Obserwację tę prowadzono za 
pomocą konfi dentów.53

Wspomniana wcześniej współpraca policji państwowej z funkcjonariusza-
mi Referatu Narodowościowo-Politycznego miała charakter kompleksowy, a jej 
istotnym elementem była wymiana informacji o poborowych, żołnierzach służby 
czynnej i rezerwistach znanych policji czy notowanych przez nią w związku z dzia-
łalnością komunistyczną.54

b) Lata 1926–1929 
W sierpniu tego samego roku polski kontrwywiad podjął szereg działań wy-

mierzonych w działalność wojskową KKP. Ofi cerowie SRI DOK nr X, SRI DOK 
nr VI oraz funkcjonariusze Wojewódzkiej Komendy Policji Państwowej w Stanisła-
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wowie zlikwidowali organizację wywiadowczą, którą kierował Piotr Błyźniuk. Jej 
placówki działały w Drohobyczu, Przemyślu, Jarosławiu i Żurawicy. W ramach tej 
akcji aresztowano 7 żołnierzy: saperów Michała Tarnawskiego i Włodzimierza Hra-
ba z 10 pułku saperów, kaprala Stefana Łeheńskiego z 1 pułku artylerii górskiej, ka-
prala Michała Kurtiaka z 3 pułku piechoty legionów, kanoniera Mikołaja Niedziel-
skiego z 10 pułku artylerii ciężkiej, starszego sierżanta Jerzego Gorczycę z 6 pułku 
strzelców podhalańskich, kanoniera Piotra Matłocha z 1 pułku czołgów. Ostatecznie 
sprawę wykrytej siatki wywiadowczej przekazano Sądowi Okręgowemu w Czortko-
wie. Sprawozdania SRI z tego okresu informują też o aresztowaniu dwóch żołnie-
rzy z 1 pułku czołgów, którzy prowadzili agitację komunistyczną wśród kolegów. 
Sprawę strzelca Chaima Hellera z 2 pułku strzelców podhalańskich, zajmującego się 
podobną działalnością, skierowano na drogę sądową.

W przypadku Juljana Lorenca, osadzonego już w więzieniu w Sanoku za 
agitację wywrotową, dzięki kontroli korespondencji przekazywanej mu przez żonę, 
ofi cerowie SRI zebrali dowody potwierdzające jego antypaństwową działalność. Tak 
jak w okresie wcześniejszym, w sierpniu 1927 r. obserwacją objęto również żołnierzy 
podejrzanych o propagandę komunistyczną: słuchacza Podofi cerskiej Szkoły Kawa-
lerii Benjamina Lipnera, szeregowego 2 pułku piechoty Legionów Jakóba Jaskiela, 
strzelców 6 pułku strzelców podhalańskich Piotra Diducha i Michała Kowalenkę, 
kanoniera Sowę z 2 pułku piechoty Legionów, sapera 6 pułku saperów Dmytra Ma-
twijowa. Ponadto uwagę kontrwywiadu zwrócił kolportaż odezw komunistycznych 
w Rzeszowie oraz agitacja wśród podofi cerów 20 pułku ułanów z Rzeszowa. W ra-
mach przeciwdziałania niewątpliwie wzmożonej w tym okresie działalności szpie-
gowskiej w wojsku, z inicjatywy SRI DOK w Przemyślu odbyły się dwie konferen-
cje. Pierwsza z nich zorganizowana została 19 lipca 1927 r. w Przemyślu dla ofi cerów 
delegowanych przez wszystkie pulki i samodzielne oddziały, druga zaś – 24 lipca 
1927 r. dla szefów służb, dowódców pułków i samodzielnych oddziałów. Obydwie 
konferencje poświęcone były zwalczaniu obcego wywiadu, dywersji, agitacji komu-
nistycznej w wojsku oraz dezercji.55 

SRI zainteresowany był również wpływem rezerwistów na żołnierzy służby 
stałej. Obserwacje poczynione na tym polu pozwoliły w 1927 r. wysunąć wniosek, że 
u rezerwistów narodowości polskiej bądź tzw. Rusinów nie zauważono prowadze-
nia agitacji komunistycznej, aczkolwiek podkreślono, iż w przypadku tych drugich 
nie można jej całkowicie wykluczyć. Odmiennie w ocenie SRI w Przemyślu rzecz 
się miała z rezerwistami narodowości żydowskiej, odnośnie których, jak uznano: 
„należy przyjąć za pewnik, że stosunkowo liczniej takie fakty miały miejsce wśród 
rezerwistów Żydów, ale w formie tak niekonkretnej, że nie dało się do tego zastoso-
wać represyj”.56
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W 1928 r. SRI w ramach walki z wpływami komunistycznymi w wojsku oddał 
do Sądu Okręgowego w Rzeszowie sprawę kandydata adwokackiego Jana Wcisło, któ-
ry wszedł w kontakt z wojskowymi podczas pracy w kancelarii w Strzyżowie. Podczas 
przeprowadzonej u niego rewizji znaleziono ulotki komunistyczne oraz zapiski o zagad-
kowej treści. Dowiedziono też, że Wcisło utrzymywał kontakty z ówczesnym posłem 
Jerzym Czeszejką-Sochackim57 i jedną z osób podejrzanych o szpiegostwo. Przepro-
wadzono też dochodzenie w sprawie uprawiania podobnej propagandy przez Wacława 
Stępnia i Kazimierza Żebrowskiego wśród szeregowych rezerwy 2 pułku łączności. 

Podsumowując działalność SRI, według jej materiałów sprawozdawczych, 
w III kwartale 1928 r.: „metodyczną obserwacją zachowania się podejrzanych szere-
gowych w oddziałach” objęto 193 żołnierzy.58 W końcu tego roku kontrwywiad, wy-
korzystując własny aparat wywiadowczy, zlikwidował w Staszowie komórkę Związ-
ku Młodzieży Komunistycznej, która prowadziła agitację w szeregach stacjonującego 
w tym mieście 2 pułku piechoty Legionów. W czasie tej akcji 28 paź dziernika 1928 r. 
aresztowano 19 osób, w tym m.in. niejakiego Lessiga.59 W tym samym czasie zauwa-
żono zamieszczanie w Nowinach Żołnierskich – organie WW KPP – korespondencji 
zawierającej informacje o życiu codziennym żołnierzy dwóch pułków: 6 pułku sa-
perów i 5 pułku strzelców podhalańskich.60

Na początku 1929 r. wdrożono „plan postępowania likwidacyjnego” w sto-
sunku do strzelca Strassberga Pałtycha z 2 p.s.p., który miał utrzymywać kontakty z ko-
munistami i uprawiać agitację komunistyczną.61 W dniach 4–7 maja SRI doprowadził 
do aresztowania członków WW, którzy prowadzili działalność wywrotową w 2 p.s.p. 
w Sanoku. Zatrzymano wówczas 8 osób, w tym 7 cywilnych i 1 wojskowego.62

Prowadząc kontrakcję przeciw komunistom funkcjonariusze SRI w swoich 
sprawozdaniach do końca 1929 r. informowali o akcjach kolportażowych (Sanok), 
jak też o wywieszaniu transparentów (Rzeszów – koszary 17 p.p.).63 Dokonywali też 
rutynowych tzw.: „systematycznych badań wywiadowczych w sprawie osób wojsko-
wych silnie poszlakowanych o uprawianie agitacji komunistycznej”. Efektem tych 
działań było aresztowanie strzelca Dmytro Kozaka z 10 pułku strzelców konnych, 
który za prowadzenie agitacji w wojsku skazany został przez Wojskowy Sąd Okrę-
gowy na 7 miesięcy więzienia.64 

W październiku 1929 r. praca komunistów wśród żołnierzy wojska pol-
skiego w całym Okręgu Krakowskim KPP była rozbita; nie było ani łączników, ani 
samego Wydziału Wojskowego. Komuniści nie posiadali też żadnego kontaktu ze 
Związkiem Strzeleckim i Sokołem.65

Według Pawłowskiego, na terenie określanym przez niego jako Ukraina Zachod-
nia działalność WW była prowadzona w 13 garnizonach, w tym m.in. we Lwowie, Stry-
ju, Tarnopolu i Żurawicy.66 Pracę w wojsku organizował powstały w końcu 1927 r. Cen-
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tralny Wydział Wojskowy KPZU, któremu podlegały Okręgowe Wydziały Wojskowe 
KPZU we Lwowie i Przemyślu. Początkowo ich praca nie przebiegała należycie wskutek 
rozłamu w samej KPZU oraz kontrakcji władz polskich. Dopiero latem 1928 r. WW 
KPZU rozpoczęły działalność zgodnie z dyrektywami KC KPP. Szczególnie dobrze 
oceniano ich pracę wśród poborowych oraz zawiązanie komórek w garnizonach w Sa-
noku i Jarosławiu. Rozwój WW na terenie DOK nr X w Przemyślu został zahamowany 
wskutek aresztowania w listopadzie 1928 r. dotychczasowego kierownika CWW KPZU, 
używającego pseudonimu „Kałuża”. Jego następcą został Eugeniusz Kuszko.67 Na po-
czątku 1929 r. polski kontrwywiad zlikwidował Podwydział WW KPZU w Sanoku. 

c) Rozbicie struktur WW w Sanoku 
W końcu sierpnia 1930 r. przerwano działalność koła wojskowego o charak-

terze komunistycznym, istniejącego wśród żołnierzy 5 p.s.p. Aresztowano wchodzą-
cych w jego skład: Mikołaja Lewandowskiego, Żminko Leona i Cyla Kohla. Utrzymy-
wało ono łączność organizacyjną z szeregowymi z 38 p.p. Kontrwywiad przy okazji tej 
sprawy obserwował oznaki działalności WW KPZU na terenie Przemyśla, Jarosławia, 
Sanoka, Leska i Dynowa. Rozpracowanie i likwidację CWW KPZU przeprowadzono 
dzięki wprowadzeniu w szeregi tej organizacji agenta kontrwywiadu i zarazem człon-
ka KPZU – Władysława Szczygła, który za pozwoleniem i zgodnie z planami SRI 
DOK nr X zajmował się „techniką partyjną”, tj. m.in. drukiem i kolportażem wy-
dawnictw. Do wydziału wojskowego Szczygieł wstąpił za namową urzędnika DOK, 
niejakiego Draganowskiego, który złożył o tym raport kpt. Tadeuszowi Kuniszowi. 
Za swoją działalność na rzecz kontrwywiadu Szczygieł otrzymywał wynagrodzenie. 
Pracował jako agent w okresie od marca 1930 r. do stycznia 1931 r. zaś uzyskane od 
niego informacje zapisywano w specjalnym dzienniku. Dzięki jego pracy wywiadow-
czej w styczniu 1931 r. aresztowano 18 członków KPZU prowadzących agitację ko-
munistyczną w wojsku, a ich sprawę skierowano do Prokuratury Sądu Okręgowego 
w Przemyślu. W akcie oskarżenia stwierdzono, że zatrzymani prowadzili działania 
mające na celu zrewolucjonizowanie armii i wywołanie wojny domowej. Ośmiu spo-
śród oskarżonych skazanych zostało na karę więzienia.68 Wśród działaczy WW, któ-
rzy uniknęli wówczas aresztowania, znajdował się Jakub Willner, od 1924 r. sekretarz 
Okręgu KZMP, który zbiegł do Francji. Od 1928 do 1930 r. odbywał on służbę woj-
skową w 6 Baonie Sanitarnym we Lwowie oraz w 10 Baonie Sanitarnym w Przemyślu. 
W ich szeregach prowadził agitację komunistyczną.69 

d) Lata 1930–1935
We wrześniu 1931 r. w Krakowie Komitet Okręgowy KPP w swoim spra-

wozdaniu twierdził: „Robota WW stoi na ogół dobrze. Zdobywamy nowych ludzi 
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w koszarach. Przeprowadza się dobrze akcje techniczne, przeprowadza się mniejsze 
akcje na te czy inne bolączki. Kierownictwo na miejscach jest samodzielne. Są jed-
nak braki w tem, że okręg jest obsługiwany przez Obwód i w ten sposób wydział 
okręgowy faktycznie nie istnieje”.70

Osobnym problemem było zdobywanie przez Sowietów informacji wywia-
dowczych od dezerterów z armii polskiej. Na terenie DOK X w okresie 1929–1932 
miał miejsce jeden taki udokumentowany wypadek: zdezerterował strzelec Jan 
Pędras, co ciekawe – tuż przed ucieczką zatrudniony jako kierowca w SRI. W tym 
samym okresie wywiad sowiecki miał umieścić swoich rezydentów w Przemyślu. 
Dzięki siatce agentów gromadzili oni informacje dotyczące garnizonu przemyskie-
go, w tym m.in. sztabu dowództwa okręgu, 5 pułku strzelców podhalańskich, 38 
pułku piechoty, 2 pułku pancernego oraz 6 pułku lotniczego z terenu DOK nr VI. 
Sowiecka siatka szpiegowska podjęła również próby zdobycia materiałów z Zakła-
dów Starachowickich. 

Na początku 1930 r. ofi cerowie SRI przekazali Wojskowemu Sądowi Okręgu 
nr X w Przemyślu sprawę kanoniera Iwana Hałajko, który prowadził wśród żołnierzy 
24 pułku artylerii polowej agitację komunistyczną. Ponadto przeprowadzono kilka 
dochodzeń wywiadowczych na terenie DOK: w Kielcach – dotyczące niejakiego 
Kupfermintza podejrzanego o szpiegostwo; w Staszowie – dotyczące Aleksandra Ko-
zina vel Korzyz vel Buchanowa, również podejrzanego o szpiegostwo; w Przemyślu 
– dotyczące Godfryda Knopfa, szeregowego 10 Dyonu Samochodowego podejrza-
nego o agitację komunistyczną; kolejne, w Sanoku – dotyczące Józefa Bunio, także 
podejrzanego o agitację komunistyczną; w Rzeszowie – w sprawie komórki komu-
nistycznej istniejącej w 17 p.p.; w Gródku Jagiellońskim – w sprawie agitacji komu-
nistycznej w 22 pułku artylerii polowej. W następstwie powyższych działań zakoń-
czono sprawy: o agitację komunistyczną w 2 p.p. Legionów w Staszowie71 oraz wśród 
poborowych72, a także o kolportaż: „odezw usiłujących nakłonić ludność i żołnie-
rzy W.P. do zdrady i buntu wewnętrznego”.73 W końcu tego roku dochodzenie wy-
wiadowcze przeprowadzono w stosunku do Naftalego Froma, który za działalność 
wywrotową w szeregach WP został następnie skazany na 3 lata ciężkiego więzienia. 
Ponadto dyskretnej obserwacji poddano Stefana Mudrija, pracownika warsztatów sa-
mochodowych w Jarosławiu, oraz Stanisława Szymańskiego, członka Zjednoczenia 
Lewicy Chłopskiej „Samopomoc” ze Szczaworyża w pow. stopnickim. Obydwaj byli 
podejrzani o agitację komunistyczną, przy czym Szymański miał ją prowadzić wśród 
żołnierzy orkiestry wojskowej 48 p.p., koncertującej w Busku.74

W 1931 r. zakończono również sprawę o agitację komunistyczną w 6 p.s.p 
(strzelec Salomon Baruch Ziegler, który miał ją prowadzić, został następnie unie-
winniony przez sąd) oraz sprawę Tadeusza Wąsa z Ostrowca Świętokrzyskiego (zo-
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stał skazany na 6 miesięcy więzienia za agitację wśród żołnierzy przyjeżdżających 
na urlop pociągami). W tym okresie rozpracowano również sprawę niejakiego Ha-
liczanowskiego, który prowadził agitację w oddziałach garnizonu rzeszowskiego. 
Z obawy przed dekonspiracją swoich konfi dentów kontrwywiad sprawy tej nie zli-
kwidował.75 Koniec 1931 r. przyniósł kolejny sukces SRI: likwidację komórki komu-
nistycznej w 2 p.p. Legionów w Sandomierzu. W jej skład wchodzili szeregowi: Mie-
czysław Dowkant, Szeftel Zwajgel, Zyla Saubel, Josek Pilcmacher Feliks Rozenberg 
oraz cywile: N. Silerberg i N. Goldman. Na 16 miesięcy więzienia skazany również 
został Antoni Piotrowski, który jako żołnierz 2 p.p. Legionów prowadził również 
działalność wywrotową.76

Agitacji komunistycznej wśród żołnierzy przeciwdziałano poprzez specjal-
ne pogadanki, omawiające pracę wywrotową KPP, które mieli prowadzić wyznacze-
ni w tym celu ofi cerowie, znani jako dobrzy mówcy. Rozkaz o podjęciu takiej akcji 
wydał 12 lutego 1932 r. na odprawie ofi cerów garnizonu kieleckiego jego komendant 
– gen. bryg. Juliusz Zulauf.77 W kwietniu tego roku dowódca DOK nr X gen. bryg. 
Stanisław Tessaro78 meldował, że partia komunistyczna rozwija ożywioną agitację 
wśród żołnierzy. Równocześnie, jakby w ramach przeciwdziałania jej, wnioskował: 
„Wojsko ze swojej strony winno wyrażać dobro pojętej troski o podwładnych...” 79

Wzmożona działalność komunistyczna znalazła swoje potwierdzenie w ma-
teriałach referatu kontrwywiadowczego z 1932 r. W maju pracownik Zakładów Sta-
rachowickich Jan Szczerski, podejrzany o przynależność do KPP, został przyłapany 
na kopiowaniu zdjęcia materiałów, związanych z produkcja zbrojeniową zakładu. Po-
nadto obserwacją objęto kilku wojskowych podejrzanych o działalność szpiegowską 
i agitację komunistyczną.80 Jak podkreślają autorzy sprawozdania, większość człon-
ków tej grupy była narodowości ukraińskiej i działała z pobudek materialnych.81

O zamiarach rozwinięcia pracy wywrotowej w wojsku najlepiej świadczy re-
zolucja CWW KPP z 23 lutego 1933 r., wysuwająca hasło: „każdy kazetemowiec ma 
przyjaciela żołnierza”.82 Niewątpliwie zarówno ta rezolucja, jak i inne druki KPP 
poruszające kwestię agitacji komunistycznej w wojsku omawiane były przez ofi ce-
rów na specjalnych odprawach.

W końcu 1932 r. KPP w swojej pracy przywiązywała dużą wagę do oddziały-
wania na wojsko w powiecie rzeszowskim. Kontakty z poszczególnymi żołnierzami 
organizowano za pomocą służących.83 Według sprawozdania „wojskówki” z 1933 r., 
jej stan organizacyjny w Rzeszowie prezentował się następująco: 

Wewnątrz nic nie mamy. Nastawiliśmy się na zewnętrzną robotę. Od-
była się jedna masówka w żyd. kuchni żołnierskiej. Obecnych było 
do 60 żołnierzy. Rozdawano „Koszary”, przemawiano 15 minut, b. 

Glaukopis 9_10.indd   156Glaukopis 9_10.indd   156 2007-12-28   12:49:142007-12-28   12:49:14



157

Artykuły

dobre wrażenie na żołnierzach zrobiło, podchwytywano hasła. Da-
łem rezolucję, ale jej nie uchwalili, zastraszył się. Były 2 sztandary 
pod koszarami. Rozdawano „Koszary” żołnierzom na ulicy. Zdobyto 
3 rekrutów, z którymi kontakt jest jeszcze słaby, oni przychodzić nie 
mogą, a do koszar nie puszczają. 

W tym samym okresie WW w Łańcucie zdobył trzech rekrutów, z którymi 
jednak nie posiadał należytego kontaktu z powodu aresztowania łącznika.84 W koń-
cu 1933 r. kierownikiem WW przy KO KPP w Rzeszowie był Natan Nusbaum85, 
funkcję łączniczek pełniły: Rozalia Hirszówna86 i Fryda Gelernter. Jedyny kontakt, 
jaki posiadał WW w garnizonie rzeszowskim, stanowili dwaj konfi denci SRI: ułan 
o pseudonimie „Górski” z 20 pułku ułanów oraz strzelec z 17 p.p., noszący pseudo-
nim „Pikulicki”. Dzięki nim ofi cerowie SRI zdobyli znaczną wiedzę o kontaktach 
i pracach samego WW.87 Obydwaj wymienieni weszli w kontakt z Frydą Gelernter, 
odbyli szereg narad z działaczami WW, wygłaszali nawet referaty na bieżące tematy 
polityczne. Gelernter z ramienia „wojskówki” nakazała obu konfi dentom prowa-
dzenie agitacji komunistycznej wśród żołnierzy i przyobiecała: „że po stworzeniu 
jednej takiej komórki złożonej z 3 żołnierzy zwoła posiedzenie, na które przyjdzie 
»spec« z referatem dla żołnierzy”. W listopadzie 1933 r. z „Pikulickim” dwukrotnie 
spotkała się przybyła do Rzeszowa Sala Spitz ps. „Janka” (miała być prawdopodob-
nie desygnowana na kierownika WW przy KO KPP w Rzeszowie), która omawiała 
z nim sposób prowadzenia akcji propagandowej wśród żołnierzy. Niedługo potem 
Spitz z niewiadomych przyczyn wyjechała z Rzeszowa. Utrzymująca z „Pikuli-
ckim” kontakty Gelernter przekazała mu w grudniu 1933 r. „bibułę” komunistyczną 
oraz okólnik KC KPP.88 

W oparciu o obserwacje poczynione w toku pracy kontrwywiadowczej ofi ce-
rowie SRI w raporcie za 1933 r. ukazywali, w jaki sposób i dlaczego zwalczali agitację 
komunistyczną w armii: 

stwierdzono, w kilku wypadkach, że osoby przynależne do partji 
komunistycznej, przeszły następnie na pracę szpiegowską, w związ-
ku z tym Samodzielny Referat Informacyjny uznał za konieczny b. 
ścisłą obserwację tych odłamów KPP wzgl. KPZU, które wydzielone 
zostały do pracy w wojsku. W tym celu poczyniono wszelkie stara-
nia wniknięcia własnym wywiadem wgłąb Wydziałów Wojskowych, 
by poznać skład osób, ich nastawienia i dane uzyskiwane drogą kon-
taktów z koszarami. W wyniku tego w roku sprawozdawczym pozy-
skał Samodzielny Referat Informacyjny szereg kontaktów (18) bądź 
to z łona partji, bądź szeregowych z formacyj przy pomocy których 
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zapewniony został ścisły wgląd w pracę na wojsko w znaczeniu kontr-
wywiadowczym. Przytem ustalone zostało, że w przeważającej więk-
szości osoby wchodzące w skład Wydziałów Wojskowych rekrutują 
się z młodych żydów-komunistów.89 

Pozyskanie przez SRI tak znacznej liczby konfi dentów nie uszło uwadze 
KPP. W połowie września 1933 r. do Przemyśla przyjechali Michał Woźnica oraz Jan 
Sierakowski.90 Zadaniem Woźnicy była reorganizacja okręgu przemyskiego KPZU 
poprzez usunięcie towarzyszy żydowskich, podejrzewanych o współpracę z poli-
cją. W ramach partii pozostać mieli tylko Żydzi, darzeni pełnym zaufaniem. Misja 
Woźnicy i po części Sierakowskiego została zahamowana poprzez ich rychłe aresz-
towanie (Woźnicy 24 października 1933 r., a Sierakowskiego trzy dni później).91

W całorocznym raporcie z 1933 r. podawano, że wiadomości pozyskiwane 
przez komunistów od żołnierzy dotyczyły głównie ich wyżywienia, szkolenia, sto-
sunków narodowościowych, stosunków pomiędzy podwładnymi a przełożonymi. 
Dane te były zbierane w sposób systematyczny i planowy, co wskazuje niewątpliwie 
na ich szpiegowskie wykorzystanie. Stwierdzono, że zdobyte informacje były prze-
kazywane objazdowym członkom KC KPP, zaś domniemano jedynie, iż przepływa-
ją one do wywiadu obcego.92

W styczniu 1934 r. WW w Rzeszowie prezentował się słabo, na co wpływ mia-
ło złe funkcjonowanie kierownictwa wydziału obsadzonego przez KZMP.93 Mógł na 
to dodatkowo wpływać fakt, iż obwodowiec WW pisał odezwy po żydowsku, a na-
stępnie kazał je tłumaczyć, co miejscowe kierownictwo KPP w maju 1934 r. uznało 
za skandal, zwłaszcza wobec nieraz humorystycznego charakteru tych tłumaczeń.94 
W październiku 1934 r. sam WW podawał, iż obwód liczy sobie 40 formacji skupio-
nych w 4 okręgach KPP (Zagłębie, Śląsk, Śląsk Cieszyński, Kraków). Każdy z nich 
był należycie obsadzony personalnie. Ogólny stan organizacyjny WW obejmował 
74 ścisłych członków i 5 sympatyków w 17 formacjach; w 3 z nich istniały komitety 
pułkowe.95 Inaczej wpływy komunistów w WP na terenie DOK nr X przedstawia 
SRI w oparciu o własne źródła wywiadowcze, wg stanu na dzień 1 czerwca 1934 r. 
Zostały one zamieszczone w tabeli.

W pierwszym kwartale 1934 r. funkcjonariusze SRI zauważyli, że komuniści 
zaczęli ewidencjonować wszystkich poborowych, wcielonych do wojska znanych ze 
swoich komunistycznych sympatii. W akcji tej brali udział także konfi denci SRI. I tak 
jeden z poborowych, wskazany sekretarzowi koła kobiecego KPP przez konfi denta 
SRI został wcielony do 38 p.p., gdzie miał działać zgodnie z instrukcjami otrzy-
manymi od SRI. Podobne zadanie otrzymał inny konfi dent ps. „Bąk”.96 W okresie 
tym SRI stwierdził też, iż w garnizonie przemyskim akcję wywrotową prowadzili: 
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Formacja 
Czynni czł. KPP, KPZU 

i KZM
Rocznik:

Sympatycy komuny

Rocznik
starszy młodszy starszy młodszy

 2 pp Leg.  8  9  4  2
 3 p.p. Leg.  4  8  3  9
 4 p.p. Leg.  8  4  4  1
 2 p.s.p.  3  4  1  4
 5 p.s.p.  6 10 –  7
 6 p.s.p.  7  4  1 –
17 p.p.  7  9 11  6
38 p.p.  3  7  1  7
39 p.p. 11  6 23  4
 2 p.a.l. Leg.  3  4  3  4
22 p.a.l.  3 –  5  8
24 p.a.l.  1 –  2  3
10 p.a.c.  4  3  5  2
10 p.s.k.  1 –  2  1
20 p.uł.  3  6  3  3
10 dyon taborów  2 –  1  2
Razem 74 74 69 63

Źródło: CAW, zespół Samodzielny Referat Informacyjny (Oddz. II) Sztabu DOK nr X w Przemy-
ślu 1920-1939, sygn. SRI DOK X. I. 371.10/A.14, Wykaz ilościowy szeregowych politycznie podejrzanych 
w poszczególnych formacjach OK nr X. Stan z dnia 1.06.1934 r., k. 302. Po koniec 1934 r. ilość szeregowych 
podej rzanych o sprzyjanie komunizmowi wynosiła łącznie 59 członków organizacji komunistycznych oraz 118 
sympatyków, przy czym dane te nie były pełne wskutek braków w odniesieniu do wielu jednostek wyszczegól-
nionych w powyższej tabeli. Zob. Tamże, Wykaz ilościowy szeregowych... Stan z dnia 1.12.1934 r., k. 370.

Fedyniak Józef97, Maûlfrût Mojżesz będący instruktorem oraz Sala Münz pełniąca 
rolę łączniczki z koszarami. Ta ostatnia poprzez konfi denta o ps. „Mąka” nawiązała 
kontakt z żołnierzem 5 p.s.p. a zarazem konfi dentem SRI o ps. „Palczyński”. Mün-
cówna z „Palczyńskim” spotykała się w swoim rodzinnym domu, gdzie prowadzi-
ła z nim rozmowy na temat pracy komunistycznej, próbowała zdobyć informacje 
o stosunkach panujących w wojsku oraz prosiła o nowe kontakty wewnątrz 5 p.s.p. 
W połowie marca 1934 r. „Palczyńskiego” aresztowano za działalność komunistycz-
ną. Według SRI WW posiadał w tym okresie trzy niezależne od powyższego kon-
takty wśród żołnierzy 5 p.s.p. Na terenie Rzeszowa miejsce Frydy Gelernter, któ-
ra wyjechała zajęła Kurcmanówna Sala. Podobnie jednak jak w przypadku swojej 
poprzedniczki jej kontaktami wewnątrz wojska byli konfi denci SRI – wspomniany 
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już „Pikulicki” – oraz „Koc” z 20 p. uł. Temu ostatniemu poleciła Kurcmanówna 
zorganizować strajk ordynansów, instruowała go w jaki sposób wykorzystywać nie-
zadowolenie żołnierzy, wreszcie poleciła przeprowadzić specjalną pogawędkę, oma-
wiającą różnice pomiędzy warunkami panującymi w ACz a w WP. Z Kurcmanówną 
kontakty utrzymywał również inny konfi dent SRI o ps. „Jaworski”.98 

W czerwcu 1934 r. nastąpiła zmiana łączniczki WW. Po wyjeździe Kurcma-
nówny nowa łączniczka narodowości żydowskiej coraz wyraźniej podejrzewała 
„Jaworskiego” o działalność prowokacyjną. Znamienne jest, iż według SRI „kom-
partia” w Rzeszowie poza konfi dentami SRI nie posiadła w wojsku żadnych kon-
taktów. Taki stan rzeczy niezwykle pomagał w niwelowaniu akcji o charakterze wy-
wrotowym. I tak w Sandomierzu dzięki agentowi SRI, który podał się za okręgowca 
w rozmowie z rekrutem 2 p.p. Leg. Stefanem Sochajem aresztowano grupę pobo-
rowych o komunistycznych poglądach. Z kolei 5 kwietnia 1934 r. przed kahałem 
w Przemyślu, gdzie doszło do kolportażu ulotek komunistycznych adresowanych 
do wchodzących tam żołnierzy wyznania mojżeszowego aresztowano i przekazano 
prokuraturze 2 Żydów.99 W 1934 r. aresztowano za sprawą konfi denta SRI ps. „War-
ski” niejakiego Bernarda Sokala.100 W Kielcach znaczne usługi tamtejszej ekspozy-
turze SRI oddała konfi dentka – Manelówna.101 

W garnizonie rzeszowskim na przełomie czerwca i lipca 1934 r. WW prze-
prowadził akcję wśród żołnierzy 17 p.p., agitując, aby ci nie pobrali przydzielonego 
chleba i zażądali lepszego. Według informacji WW żołnierze tak właśnie postąpili. 
W celu wzmożenia oddziaływania komunistów na żołnierzy 17 p.p. podczas święta 
pułkowego tej jednostki rozlepiono szereg plakatów, wydano odezwę do żołnierzy, 
rozwieszono odpowiednie sztandary. Faktem jest, iż pośrednio akcja ta posiadała 
pewne znaczenie propagandowe, gdyż w sprawozdaniu WW podał, iż w Rzeszowie 
w lipcu 1934 r. istniała wówczas komórka skupiająca 20 żołnierzy.102 Wydział Woj-
skowy w tym okresie pragnął ukierunkować prowadzoną przez siebie agitację w woj-
sku, w ten sposób, aby po opuszczeniu koszar przez żołnierzy wyplenić wszystkie 
treści zdobyte przez nich w toku służby wojskowej.103 Służyć temu miały, m.in. akcje 
w koszarach 17 p.p. w Rzeszowie, gdzie odbyły się narady w sprawie niebezpieczeń-
stwa wojennego przeciw ZSRS. Brało w nich udział 30 żołnierzy. W innej naradzie, 
dotyczącej protestów w sprawie wysyłania listów oraz ich cenzurowaniu wzięło 
udział 20 żołnierzy. Podczas manewrów jednostek wojskowych prowadzono rów-
nież agitację wśród chłopów, aby ci nie użyczali wojsku podwód ani koni.104 

Sytuacja wewnątrz WW ulegała ciągłemu pogorszeniu. Pomimo prób wyko-
rzystywania złych według komunistów warunków bytowych żołnierzy praca WW 
kulała coraz bardziej. W okręgu Rzeszów-Tarnów KPP bardzo mocno odczuwalny 
był brak ludzi. W nadrzędnym Obwodzie Krakowskim WW był zaprowokatarzony. 
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Obwodowiec zaś uznawany był za osobę pozbawioną predyspozycji do prowadze-
nia tej pracy, jak też i chęci. W samym Rzeszowie organizacje młodzieżowe i partyj-
ne były w rozsypce. Królował wśród nich nastrój paniki, wynikający z obawy przed 
prowokacją. Objawiła się ona zresztą trzykrotną wpadką kolporterów literatury 
o treści komunistycznej.105

We wrześniu 1935 r. stan Obwodowego WW uległ zmianie i wynosił odpo-
wiednio 47 „towarzyszy”, 14 sympatyków w 15 formacjach oraz 1 komitet pułkowy. 
Sam obwodowy WW składał się z 3 pełnomocników i 4 towarzyszy. Ogólnie uwa-
żano stan i pracę WW za bardzo słabą.106

Za słuszne należy uznać stwierdzenie Karola Grünberga, iż informacje za-
warte w sprawozdaniach WW KPP trafi ały do Moskwy i tam były wykorzystywane 
przez wywiad sowiecki.107

Znaczne zainteresowanie polską armią KPP wykazywała w związku z noszą-
cym datę 6 marca 1934 r. okólnikiem KC KPP, który uznawał stan pracy w armii za 
niedostateczny i przypominał, iż w myśl uchwał VI Zjazdu KPP: „robota w wojsku 
jest jednym z naczelnych zadań całej partii i jako taka musi być prowadzona przez 
wszystkie organa partyjne i poszczególnych członków”.108 Dodatkowo okólnik ten 
znosił dotychczasową niezależność wydziałów wojskowych, podporządkowując 
je poszczególnym sekretarzom okręgu KPP, którzy mieli kierować ich pracami. 
W skład wydziału wojskowego mieli wchodzić: sekretarz okręgu, sekretarz KZMP, 
specjalnie powołany sekretarz wydziału wojskowego i w razie nawału pracy jeszcze 
jeden członek. Ukazanie się powyższego okólnika znamionowało nasilenie się pro-
pagandy komunistycznej. Kolejny okólnik KC KPP z 15 marca 1934 r. przyniósł 
hasło „cała partja do pracy w wojsku”. Dodatkowo tekst ten zawierał postulat, aby 
„w związku z wiosennym wcieleniem rekrutów wydane zostały ze strony władz 
kompartji ścisłe dyrektywy przygotowania akcji w terenie tj. przyjęcie adresów od-
chodzących do wojska poborowych i doprowadzenie ich masowo przez młodzież 
wiejską ze śpiewem pieśni rewolucyjnych”.109

Na podstawie wspomnianych okólników obserwowano wzrost agitacji 
komunistycznej oraz prób nawiązywania kontaktów z żołnierzami i poborowymi. 
W 1934 r. jak można stwierdzić na podstawie kolejnego przechwyconego przez SRI 
okólnika KC KPP, mówiącego o pracy w wojsku, dalej uznawano, iż proletariat może 
zwyciężyć, pod warunkiem, że na jego stronę przejdzie armia. Równocześnie ko-
muniści uważali, że koszary stanowią jedną z najtrudniejszych „twierdz świata” do 
zdobycia. Odnośnie samego wydziału wojskowego kontrwywiad konstatował, iż ten 
nie jest kontrolowany przez partię i nie podlega jej krytyce. Kontrwywiad dostrzegał 
również pracę KPZU wśród poborowych oraz brak jej pośród rezerwistów. Okól-
nik ten wyznaczał sposób przeprowadzania agitacji w wojsku: „Niech w niedzielę 
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i w święta ogólne i pułkowe, młodzież wysyła agitatorów i kolporterów na ulicę”. 
Równocześnie podawano jakie treści wykorzystać w propagandzie bezpośredniej. 
W sposób szczególny komuniści zamierzali wykorzystywać konkretne „przejawy 
ucisku” mające według nich miejsce w armii polskiej. Były zaś nimi fakty wysyłania 
poborowych z miejsc urodzenia do innych, wyśmiewanie Ukraińców i Żydów itp. 
z powodu nieznajomości języka polskiego, brak zgody na używanie języka narodo-
wego, wreszcie przedstawianie ich jako oferm. Według zamierzeń KPP: „Celem do 
którego nasza walka w koszarach musi zmierzać jest doprowadzenie do masowego 
wystąpienia, łamania dyscypliny i odmowy posłuszeństwa”. Ponadto KPP widziała 
konieczność popularyzowania ZSRS i Armii Czerwonej i była przekonana, iż od 
opanowania koszar zależą losy wojny i rewolucji.110 

e) Lata 1935–1938
Ożywienie działalności komunistycznej na terenie DOK nr X odnotowano 

na początku 1935 r. Wiązało się ono z rozpoczęciem starań o stworzenie tzw. frontu 
ludowego. Ofi cerowie SRI zaobserwowali w tym okresie znaczne zaniepokojenie ko-
munistycznej partii sporą liczbą konfi dentów w jej szeregach oraz związane z tym: 
„próby skierowania jej wysiłku nie na miasta, a na wojsko i wieś”.111 Pomóc w rea-
lizacji tego wniosku miało niewątpliwie usprawnienie i wzmocnienie kontroli nad 
pracą wydziału wojskowego. W tym celu do poszczególnych okręgów KPP przyby-
wali wysłannicy KC i domagali się od sekretarzy sprawozdań z wykonanej pracy, spo-
tykali się z żołnierzami podatnymi na agitację komunistyczna. Według danych SRI 
w Przemyślu w 1935 r. komuniści aktywnie działali na terenie garnizonów: Przemyśl, 
Rzeszów, Kielce. Konfi denci donosili, iż w garnizonie przemyskim wydziały wojsko-
we posiadały kontakty w 38 p.p., 5 p.s.p., w 4 baonie saperów, w 22 pa.l. W przypadku 
Rzeszowa partia komunistyczna posiadała kontakty w 10 d.a. l. i 17 p.p. W garnizo-
nach w Jarosławiu i w Kielcach nie odnotowano działalności komórek wojskowych 
KPP.112 Sposób oddziaływania na żołnierzy poprzez dostarczanie im ulotek, odezw 
komunistycznych był jednym z fi larów działania KPP. Rok 1935 przyniósł zmianę 
w sposobie kolportażu komunistycznych wydawnictw. Jak podają autorzy jednego 
z komunikatów wydanego przez SRI, kolportaż i samą agitację:

Cechuje (...) zaostrzona konspiracja i nowe wytyczne do przemycania 
bibuły między żołnierzy. Po stwierdzeniu, że rozrzucone ulotki w rejo-
nie koszar lub na placach ćwiczeń są zwykle znajdywane w obecności 
większej ilości żołnierzy i natychmiast odbierane przez podofi cerów 
i ofi cerów, organa kierownicze zaleciły pewne zmiany w działalności 
wojskówek. Bibułę mają otrzymywać wyłącznie komuniści odbywa-
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jący służbę wojskową, których zadaniem będzie umieszczać bibułę 
w kieszeniach płaszczy kolegów, w maskach gazowych, siennikach, 
podrzucać w ustępach itd.113 

W okresie świąt wielkanocnych ulotki komunistyczne przerzucone zostały 
przez ogrodzenie i trafi ły na teren stacjonowania 17 p.p., 20 p. ułanów, 10 d.a. l. Z kolei 
w Lubaczowie ulotki o wywrotowej treści pisane po polsku i rusku podrzucono w po-
bliżu koszar 39 p.p.114 W połowie tegoż roku za pieniądze sowieckie miało dojść do 
reorganizacji Centralnego Wydziału Wojskowego KPP. Według materiałów polskiego 
kontrwywiadu jego sekretarzem miał zostać młody student. Jak podaje komunikat 
za pierwszy kwartał 1936 r. teren kraju podzielono na kilka obwodów. Na czele każ-
dego stał tzw. obwodowiec zobowiązany do odwiedzania poszczególnych garnizo-
nów w celu. Pomimo tej zmiany organizacyjnej CWW zlikwidowano. Na podstawie 
przejętych przez kontrwywiad dokumentów sekretarza CWW na terenie DOK nr X 
partia komunistyczna nie miała żadnych kontaktów wśród służących tu żołnierzy.115

Następny rok, 1936 przyniósł osłabienie agitacji komunistycznej w wojsku 
polskim. Jak wynika z komunikatu polityczno-społecznego za okres od 20 listopa-
da do 20 stycznia 1936 r.: „komuna nie wykazała żadnego prawie ruchu. Zanik po-
ważniejszej działalności komunistycznej w terenie tłumaczy się przede wszystkim 
brakiem ludzi i ogniw organizacyjnych rozbitych i poaresztowanych przez władze 
administracyjne wysokiemi karami sądowymi oraz brakiem pieniędzy”. 

Pomimo to na początku w pobliżu koszar 17 p.p. rozrzucono ulotki komuni-
styczne, a w Kielcach utworzono komitet okręgowy KPP i specjalny wydział wojsko-
wy.116 W październiku 1936 r. na terenie DOK nr X zlikwidowano komórkę wydziału 
wojskowego KPP funkcjonującą w garnizonie w Jarosławiu. W wyniku działalno-
ści miejscowego sekretarza wydziału wojskowego udało się komunistom pozyskać 
dwóch żołnierzy 39 p.p., członków KPP przed rozpoczęciem służby wojskowej są-
dzonych już za swoją antypaństwową postawę. Jak ustalono żołnierze ci brali udział 
w spotkaniach z członkami wydziałów wojskowych podczas których dyskutowano 
na temat sposobów agitacji wywrotowej w wojsku i wśród ludności cywilnej. Jeden 
z strzelców dodatkowo gromadził z polecenia sekretarza wydziału wojskowego infor-
macje o charakterze wojskowym dotyczące garnizonu jarosławskiego (jego organiza-
cji, uzbrojenia, nastrojach panujących pośród żołnierzy 39 p.p.). W wyniku likwidacji 
całej organizacji wojskowej KPP przeprowadzonej przez SRI ujęto obydwu żołnierzy 
oraz siedmiu cywili z sekretarzem wydziału wojskowego na czele.117

Generalnie końcowe lata działalności KPP cechuje zmniejszenie agitacji komu-
nistycznej w wojsku. Pod koniec1936 r. podług danych SRI nie zanotowano żadnych 
wystąpień antypaństwowych na terenie DOK nr X. Jedynie jeden z zatrzymanych 
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w więzieniu śledczym żołnierz 4 p.p. Leg.: „napisał w celi pieśń o treści komunistycz-
nej, wzywającej lud do walki z obecnym ustrojem pod sztandarami Związku Sowie-
ckiego”.118 Kolejne komunikaty z pierwszego kwartału 1937 r. informują o zmniejsze-
niu aktywności KPP do minimum i położenia głównego nacisku na tworzenie tzw. 
frontu ludowego. Według SRI ten ostatni wykorzystywany był do szerzenia w sposób 
ofi cjalny idei komunistycznych. Niewątpliwie utrudniało to SRI likwidację komórek 
komunistycznych. W przypadku funkcjonowania wydziałów wojskowych KPP nie 
stwierdzono, aby podejmowały one jakieś przedsięwzięcia propagandowe. Ponadto 
żołnierze WP do haseł komunistycznych mieli się odnosić obojętnie.119 

W maju SRI posiadało informację o udzieleniu KPP przez Międzynaro-
dówkę Komunistyczną znacznej subwencji fi nansowej zwiększonej o 50 tys. do-
larów. Według polskiego kontrwywiadu jej całość zamykała się kwotą 175 tys. do-
larów. Zgodnie z nowymi wytycznymi subwencja miała posłużyć do rozbudowy 
pracy partyjnej oraz do wzmocnienia pracy w wojsku. W tym ostatnim, zgodnie 
z nową strategią „kompartii” pracę podzielono na dwa działy: instytucje wojskowe 
i ścisłym tego słowa znaczeniu wojsko. Strategia ta zakładała, iż w instytucjach woj-
skowych partia winna dążyć do posiadania oddanych sobie ludzi na wypadek wybu-
chu rewolucji. Osoby te nie powinny kontaktować się z KPP, nie powinni się nawet 
wzajemnie znać. W przypadku wojska celem było pozyskanie poszczególnych pod-
ofi cerów zawodowych, służących w wojsku od dłuższego czasu i mających dostęp 
do wielu tajemnic służbowych. SRI oceniał, że działania te mają głównie charakter 
wywiadowczy. Bezpośrednich przypadków postępowania według nowej strategii 
KPP ofi cjalnie nie odnotowano. Jedynym przypadkiem funkcjonowania wydziałów 
wojskowych KPP było znalezienie u jednego ze strzelców pułku stacjonującego na 
terenie DOK nr X założenia dla ćwiczeń plutonu sowieckiego.120 Późniejsze mate-
riały SRI DOK nr X z 1937 r. nie zawierają informacji mówiących o działalności 
komórek wojskowych KPP.121 W styczniu 1938 r. polski kontrwywiad, donosił, iż: 
„władze bezpieczeństwa do gruntu niemal rozgromiły organizacje wywrotowe, to 
wytworzoną sytuację Komintern zręcznie przystosował do nowej, równie niebez-
piecznej taktyki, polegającej jak wiadomo na wprowadzaniu roboty destrukcyjnej 
w organizacje lokalne”.

Oczywiście manewr ten odbywał się w ramach tworzenia tzw. frontu ludo-
wego.122 Po podanym powyżej zapisie funkcjonowanie wydziału wojskowego KPP 
na terenie DOK nr X zupełnie zanikło, co związane było rozwiązaniem samej KPP 
w 1938 r. Domniemywać można, iż kres działalności wydziału wojskowego KPP nie 
oznaczało automatycznie zaniechania prowadzenia akcji szpiegowskiej mającej na 
celu zdobycie informacji strategicznych dla sowieckiego wywiadu. Niewątpliwie 
zmianie uległa jego organizacja i zaszeregowanie pracujących na jego potrzeby osób.
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  Zakończenie 

Antypaństwowa, ściśle destrukcyjna działalność KPP w wojsku była prowa-
dzona zgodnie z sowieckimi wzorcami i z inicjatywy organów wywiadu ZSRS. Jej 
efektami w sposób bezpośredni miało być maksymalne obniżenie zdolności obron-
nych kraju i przygotowanie armii do wybuchu rewolucji. Postawa zajmowana przez 
agitujących i prowadzących sensu stricte działalność szpiegowską członków KPP 
pracujących w „wojsku” wynikała, z powszechnie wówczas przyjętego przekonania, 
iż ZSRS jako ojczyzna światowego proletariatu wymaga szczególnej ochrony przez 
dążącymi do konfrontacji z nim pozostałymi państwami. 

Tekst powyższy poza ukazaniem „pracy” Wydziału Agitacji w Wojsku 
oraz Wydziału Wojskowego KPP/KPZU na terenie Dowództwa Okręgu nr X 
w Przemyślu prezentuje również działania polskiego kontrwywiadu wobec agita-
cji wywrotowej. Pamiętać jednak należy, iż odtworzone po okresie zaborów nie-
bywałym wysiłkiem całego narodu Wojsko Polskie w okresie międzywojennym 
cieszyło się ogromnym autorytetem. Wysoka ocena armii przez społeczeństwo, 
była czynnikiem utrudniającym agitację komunistyczną. Przeciwdziałając jej za-
równo SRI, jak i cały Odział II Sztabu Generalnego wychodził – jak najsłuszniej 
– z założenia, iż ZSRS i ideologia w nim panująca stanowi śmiertelne zagroże-
nia dla niepodległości i trwałości granic Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym 
wyrazicielami tej opinii była druzgocąca większość korpusu ofi cerskiego WP. 

Przypisy:
1 Włodzimierz I. Lenin, Dzieła, t. 21 (Warszawa: 1951): ss. 11–21.
2 Mieczysław Wojciechowski, Strategia Rewolucji Październikowej w świetle teorii i praktyki [w:] Tade-
usz Filipowicz, Karol Grünberg, Mieczysław Wojciechowski, Rewolucja Październikowa. Zagadnienia 
strategii i taktyki. Problematyka polska (Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika staraniem Komitetu 
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 1977): s. 77.
3 Ignacy Pawłowski, Polityka i działalność wojskowa KPP 1918–1928 (Warszawa: Wydawnictwo Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, 1964): ss. 26–27 [dalej cyt. Polityka i działalność]. 
4 Stefan Żbikowski (1891–1937), absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu War-
szawskiego w 1915. Żołnierz armii carskiej od 1915. Ukończył Wileńską Szkołę Wojskową w Połtawie 
w 1917. Członek SDKPiL oraz RKP(b) od 1918. Organizator i dowódca Rewolucyjnego Czerwonego 
Pułku Warszawy, później organizator i II komisarz Zachodniej Dywizji Strzelców. W 1981 powró-
cił do Polski. Aresztowany i skazany przez sąd w Warszawie na 8 lat więzienia. W 1921 w ramach 
wymiany więźniów z ZSRS wyjechał do tego kraju. Prowadził potem w latach 1923–1927 działania 
wywiadowcze w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Chinach. W latach 1928–1929 służył w IV Zarządzie 
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Sztabu Generalnego RKKA (Razwiedupr). W 1930 ukończył kurs wieczorowy dla dowódców Armii 
Czerwonej w Moskwie. W ramach KPP był komendantem specjalnej szkoły dla członków wydziału 
wojskowego w Moskwie. Posiadał stopień komandarma (generała) Armii Czerwonej . W 1934 członek 
kierownictwa Centralnego Wydziału Wojskowego KPP. W 1937 rozstrzelany przez NKWD. Zob.: 
Andrzej Pepłoński, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej (Warszawa: Bellona, 2002): s. 168 [dalej cyt. Kontr-
wywiad II Rzeczypospolitej]; Aleksander Kochański i inni (red.), Księga Polaków uczestników Rewolucji 
Październikowej 1917–1920. Biografi e (Warszawa: Książka i Wiedza, 1967): ss. 982–983 [dalej cyt. Księga 
Polaków uczestników Rewolucji Październikowej].
5 Pawłowski, Polityka i działalność, ss. 66–67. 
6 Klemens Roguski (1894–1941), ur. 17 sierpnia w Warszawie. Absolwent gimnazjum, później uczeń 
szkoły technicznej Wawelberga w Warszawie. W armii carskiej od 1914, absolwent szkoły wojsko-
wej. Podporucznik. W 1917 służył w pułku Biełgorodzkim. Od marca do czerwca 1918 instruktor 
i dowódca Polskiej Drużyny Wartowniczej w Moskwie. W latach 1918–1919 służył w 2 Lubelskim 
Pułku Strzelców. Był m.in. p.o. dowódcy pułku. Do Polski powrócił w 1919. W latach 1920–1921 
ofi cer WP. Następnie w latach 1922–1939 urzędnik bankowy w Warszawie. Brał udział w kampanii 
wrześniowej. Wzięty do niewoli przez Niemców przebywał w jednym z ofl agów pod Bremą. Zmarł 
w nim 2.09.1941. Zob.: Aleksander Kochański i inni (red.) Księga Polaków uczestników Rewolucji Paź-
dziernikowej, s. 720. 
7 Stanisław Szczepański (1896–?), ur. 9 grudnia w Abramowie pow. lubartowski. W armii carskiej od 
1915. Absolwent skróconego kursu w szkole ofi cerskiej w Moskwie. W 1917 służył w pułku Biełgorodz-
kim. Od stycznia 1918 członek SDKPiL w Moskwie. Od marca do listopada 1918 adiutant w Rewolu-
cyjnym Czerwonym Pułku Warszawy. W 1918 wrócił do Polski. Ofi cer WP, zdegradowany i usunięty ze 
służby . W 1919 więziony w Zamościu. W latach 1922–1930 urzędnik samorządowy kolejno w Dziśnie, 
Nowogródku, Słonimiu, Włodawie, Garwolinie i Sandomierzu. W okresie międzywojennym członek 
KPRP (potem KPP). W PPR od 1942. W 1944 wchodził w skład Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lub-
linie. Od lipca 1944 wicewojewoda lubelski. Później dyrektor Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej 
„Prasa” w Warszawie, dyrektor PGR na woj. lubelskie i rzeszowskie. Tamże, ss. 816–817.
8 Wojciech Szudek (1888–1942), ur. w Jastrzębnikach pow. kaliski. Absolwent szkoły morskiej. Pod-
porucznik armii rosyjskiej. W Rewolucyjnym Czerwonym Pułku Warszawy był zbrojmistrzem, 
zastępcą dowódcy, wreszcie dowódcą. W sierpniu 1918 dowódca 2 Lubelskiego Pułku Strzelców. 
Członek dowództwa Szkoły Instruktorskiej Zachodniej Dywizji Strzelców od stycznia do marca 
1919. Po powrocie do kraju służył w WP (1920). W późniejszym okresie był urzędnikiem bankowym 
w Warszawie. Zmarł 14 sierpnia. Zob.: Tamże, s. 832.
9 Józef Turkowski (1898–1937), ur. w Warszawie. Z zawodu tokarz. Żołnierz armii carskiej m.in. puł-
ku Biełgorodzkiego. W grudniu 1917 uczestniczył w walkach z armią Korniłowa. Od lutego 1918 
instruktor kompanii ckm w Rewolucyjnym Czerwonym Pułku Warszawy. W kwietniu 1918 ranny 
podczas walk z anarchistami w Moskwie. W Tambowie służył w jednostce podporządkowanej ACz, 
walczył z armią Krasnowa. W marcu 1919 oddelegowany do Warszawy rozpoczął działalność w ra-
mach KPRP na terenie Ochoty. W 1920 zmobilizowany do WP, przeszedł na stronę ACz. Ponownie 
służył w Zachodniej Dywizji Strzelców. Do 1924 funkcjonariusz WCzK w Moskwie. W latach 1924–
–1926 pracował w ambasadzie sowieckiej w Warszawie, później w Hamburgu. Po 1928 funkcjona-
riusz GPU w Moskwie. Stracony w 1937. Tamże, ss. 874–875.
10 Pawłowski, Polityka i działalność wojskowa, s. 27.
11 Edward Próchniak (1888–1937), ur. w Puławach. W SDKPiL od 1903. Od czerwca 1905 działał 
w technice partyjnej w Zagłębiu Dąbrowskim. Później sekretarz Komitetu Radomskiego SDKPiL. 
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Aresztowany w maju 1906. Skazany w kwietniu 1907 na dożywocie. Zesłany do Kraju Turuchańskie-
go, skąd zbiegł. Po powrocie do kraju sekretarz SDKPiL w Krakowie i Łodzi. Ponownie aresztowany 
przez władze carskie w 1912. Więziony w Cytadeli warszawskiej i w Moskwie na Butyrkach. Wolność 
uzyskał po rewolucji lutowej. Od czerwca 1917 członek Komitetu Wykonawczego grupy SDKPiL 
w Rosji. Następnie zatrudniony w Wydziale Ogólnym Rady Moskiewskiej. Kierownik wydziału 
w Komisariacie Polskim przy komisariacie Ludowym d/s Narodowości w Moskwie. Od kwietnia 
1918 członek CKW SDKPiL. Współpracownik F. Dzierżyńskiego w WCzK, w ramach Sztabu Okrę-
gu Wojskowego w Moskwie zajmował się sprawami związanymi z tworzeniem oddziałów rewolu-
cyjnych złożonych z Polaków. Po powrocie do Polski sekretarz Wydziału Wojskowego KC KPRP od 
listopada 1919. Aresztowany i osadzony w X Pawilonie. W ramach wymiany jeńców w maju 1920 
trafi ł do Rosji. Członek TKRP w Białymstoku w 1920. Przedstawiciel KPRP w KW MK. Członek 
KC KPP (1925–1927), przedstawiciel najwyższych władz KPP. W latach 1922–1935 członek KW MK. 
Od 1926 do 1935 przebywał w Niemczech, Danii i Francji. W ZSRS od 1935. Stracony w 1937. Zob.: 
Aleksander Kochański i inni (red.) Księga Polaków uczestników Rewolucji Październikowej, s. 693. 
12 Stanisław Budzyński (1894–1937?), ur. w Warszawie. Od 1908 w młodzieżowym ruchu robotni-
czym. Od 1912 członek SDKPiL. W końcu 1915 aresztowany, więziony w Warszawie, potem zaś 
w Petersburgu. Po zwolnieniu wyjechał do Moskwy. Od 1917 aktywnie uczestniczył w pracach 
SDKPiL na terenie Rosji. Podczas rewolucji październikowej zastępca członka Komitetu Wojskowo-
Rewolucyjnego oraz dowódca 55 pułku piechoty. Później m.in. przewodniczący sekcji wojskowej 
Moskiewskiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, członek moskiewskiego KO SDKPiL. 
Pod koniec 1918 powrócił nielegalnie do Polski. Organizował oddziały Czerwonej Gwardii i Mili-
cji Robotniczej. Członek kierownictwa łódzkiego KPRP oraz Wydziału Agitacji w Wojsku. Aresz-
towany w listopadzie 1919. Przekazany bolszewikom w 1920 w ramach wymiany jeńców. W Rosji 
zatrudniony jako pełnomocnik Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polskiego przy Radzie 
Wojennej 16 Armii oraz jako redaktor w sztabie Frontu Zachodniego. Później m.in. wykładowca na 
kursach Sekcji Polskiej Międzynarodówki Komunistycznej. W latach 1934–1937 kierownik katedry 
marksizmu-leninizmu w Międzynarodowej Szkole Leninowskiej. Uczestnik wszystkich zjazdów 
KPP. Aresztowany w czerwcu 1937. Stracony w ZSRS. Zob.: Leonard Dubacki, Budzyński Stanisław 
(1894–1937?) [w:] Feliks Tych i inni (red.) Słownik biografi czny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. I. 
A-D (Warszawa: Książka i Wiedza, 1978): ss. 266–267. 
13 Pawłowski, Polityka i działalność wojskowa, s. 69.
14 Tamże, ss. 70–75.
15 Stefan Cacek-Ziółkowski (1886–?), ur. w Warszawie. Od 1904 członek SDKPiL. Aresztowany przez 
władze carskie w 1904 (za kolportaż) i w 1905 ( oskarżony o zabicie żandarma). W 1906 zesłany w głąb 
Rosji. W latach 1911–1915 przebywał w Warszawie a następnie w Charkowie. Uczestnik Rewolucji 
Październikowej. Od 1918 ponownie w Warszawie. W KPRP sekretarz dzielnicy Powązki. Działacz 
„wojskówki”. Aresztowany w listopadzie 1919. Skazany w 1921 na trzy lata więzienia. W ramach 
wymiany jeńców przekazany Rosji Sowieckiej. Pracował tam m.in. jako sekretarz przy Komitecie 
Witebskim RKP (b), naczelnik komór celnych m. in. w Mińsku, Noworosyjsku, i Charkowie. W 1931 
przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Moskwie. Zob.: Feliks Tych i inni (red.) Słownik biografi czny 
działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. I A-D (Warszawa: 1978): s. 288. 
16 Jakub Dutlinger (1885–1937?), ur. w Warszawie. Początkowo członek PPS-Lewicy. W szeregach 
KPRP jako pracownik Wydziału Zawodowego. W 1922 bez powodzenia kandydował na posła z listy 
ZPMiW. W 1924 członek Sekretariatu KPZU. Następnie działał w międzynarodowym ruchu robot-
niczym. Zatrudniony w sowieckim Biurze Informacji Dyplomatycznej w Berlinie. W 1927 z pole-
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cenia MK we Francji. W 1929 wysłany do Rumunii w celu kierowania strajkiem. W 1930 przebywał 
w Urugwaju z ramienia Czerwonej Międzynarodówki Związków Zawodowych. Następnie m.in. pra-
cownik MK. Jesienią 1933 wysłany do Hiszpanii. W latach 1934–1936 przebywał w Moskwie. Naj-
pierw zajmował stanowisko kierownika sekcji latynoamerykańskiej w Czerwonej Międzynarodówce 
Związków, potem kierownika sekcji romańskiej. Aresztowany w 1937. Zob.: Zbigniew Iwańczuk, 
Dutlinger Jakub (1885–1937 ?) [w:] Tamże, ss. 502–503. 
17 Pawłowski, Polityka i działalność, s. 85. 
18 Tamże, s. 99.
19 Walter Kriwicki, W tajnej służbie Stalina (Warszawa: Magnum, 2002): s. 36. 
20 Julian Leński, O front ludowy w Polsce 1934–1937. Publicystyka, wstęp Felicja Kalicka (Warszawa: 
Książka i Wiedza, 1956): ss. XI–XII. O szerzeniu się agitacji komunistycznej w szeregach Legionów 
Polskich pod koniec I wojny światowej pod wpływem wydarzeń w Rosji wspomina Marian Zdzie-
chowski, Widmo przyszłości (Warszawa: ”F”, 1999): s. 51.
21 Teodor Franciszek Duracz (1883–1943), ur. w Czupachowce na Ukrainie. Absolwent prawa na uni-
wersytecie w Charkowie. W okresie rewolucji październikowej przebywał na Ukrainie, gdzie praco-
wał w Komisariacie do Spraw Polskich. W sierpniu 1918 r. powrócił do Polski. W okresie między-
wojennym obrońca sądowy wielu działaczy komunistycznych (m.in. Tomasza Dąbala, Stanisława 
Łańcuckiego, Marcelego Nowotki, Małgorzaty Fornalskiej). Od stycznia 1942 r. członek PPR. Kiero-
wał Wydziałem Informacji KC PPR. W marcu 1943 r. aresztowany przez gestapo. Zginał na Pawiaku. 
Zob.: Maria Wilusz, Duracz Teodor Franciszek [w:] Feliks Tych i inni (red.) Słownik biografi czny działa-
czy polskiego ruchu robotniczego, t. I A-D, ss. 496–497. 
22 Jerzy Ciesielski, Organizacja DOK X Przemyśl (1918–1939) [w:] Zdzisław Konieczny i inni (red.), 
Materiały z sesji „75 lat DOK X w Przemyślu” (Przemyśl: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział 
w Przemyślu, 1993): s. 8. Dowództwo Okręgu Generalnego we Lwowie z siedzibą w Przemyślu zor-
ganizowano 5.06.1919.
23 Pawłowski, Polityka i działalność wojskowa, s. 160.
24 Tamże, ss. 162–170.
25 Tamże, s. 201. 
26 Tamże, ss. 205–206.
27 Ignacy Lubiniecki (1897–1937), ur. w Maleńcu pow. opoczyński. Początkowo pomocnik kowala, 
później robotnik w Opocznie. Członek SDKPiL od 1912. W 1914 aresztowany przez władze carskie 
za uchylanie się od służby wojskowej. W 1915 wywieziony do Rosji do guberni jekaterynosławskiej. 
Członek SDPRR(b) od 1917. Jeden z organizatorów Czerwonej Gwardii w zakładach metalurgicz-
nych w Kamienskoje. Brał udział w walkach z oddziałami kontrrewolucynymi oraz wojskami in-
terwencyjnymi. W grudniu 1918 powrócił do Polski. Członek KO KPRP w Zagłębiu Dąbrowskim. 
Aresztowany w kwietniu 1919, osadzony w obozie Dąbiu k. Krakowa. W późniejszym okresie czło-
nek najwyższych władz partyjnych KPRP (KPP). Ponownie aresztowany w styczniu 1922; więziony 
do 1925. Po opuszczeniu więzienia powrócił do działalności partyjnej. W 1927 wyjechał do ZSRS. 
W 1928 słuchacz Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej w Moskwie. W latach 1929–1935 pracow-
nik MK (przebywał wówczas m.in. w Chinach). Od 1931 zatrudniony w Wydziale Łączności Mię-
dzynarodowej KW MK. Stracony w 1937. Zob.: Aleksander Kochański i inni (red.) Księga Polaków 
uczestników Rewolucji Październikowej, s. 505. 
28 Stefan Królikowski (1881–1937), ur. w Warszawie. Od 1900 w PPS. Kilkakrotnie więziony. Od 1911 
członek PPS-Lewicy. W 1915 aresztowany przez władze carskie i zesłany na Syberię. W 1917 prze-
bywając w Rosji opowiadał się za udziałem polskich żołnierzy w rewolucji październikowej. Po po-
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wrocie do Polski organizator RDR w Zagłębiu Dąbrowskim w 1918. Od 1918 do 1928 członek KC 
KPRP (potem KPP). W 1923 skazany na 3 lata więzienia. Z powodu zdobycia mandatu poselskiego 
w wyborach w 1922 zwolniony. Członek WKP (b) od 1925. Od 1929 przebywał w ZSRS. Aresztowany 
i stracony 21 sierpnia. Zob.: Aleksander Kochański, Królikowski Stefan (1881–1937) [w:] Feliks Tych 
i inni (red.) Słownik biografi czny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. III, K, (Warszawa: Ksiązka 
i Wiedza, 1992): ss. 457–459. 
29 Pawłowski, Polityka i działalność wojskowa, s. 208. 
30 Leon Purman (1892–1933), ps. „Kazimierz”; ur. we Włocławku. Od 1908 członek PPS-Lewicy. Je-
den z organizatorów Rady Delegatów Robotniczych Zagłębia Dąbrowskiego i komendant tamtejszej 
„Czerwonej Gwardii”. W 1919 członek KW KPRP. Od 1925 członek KC KPP. Od 1927 przedstawiciel 
KPP przy KW MK. Od 1930 działał w MK oraz Czerwonej Międzynarodówce Związkowej (m.in. 
od 1931 w Hiszpanii). Popełnił samobójstwo w Moskwie. Zob.: Kartki z dziejów KPP (Warszawa: 
Książka i Wiedza,1958): s. 490.
31 Bolesław Przybyszewski (1892–?), ur. 22 lutego w Berlinie. W mieście tym ukończył studia mu-
zyczne. W latach 1912–1914 kierownik muzyczny, dyrygent, recenzent i pianista teatru „Miniatury” 
w Warszawie. W 1914 internowany w głębi Rosji, jako obywatel niemiecki. Brał udział w rewolucji na 
Uralu. Sprawował następujące funkcję: instruktora Wydziału Politycznego [Uralskiego] Rejonu For-
tyfi kacyjnego ACz, komisarza i zastępcy komendanta Szkoły Czerwonych Komunardów (1921–1925), 
wykładowcy historii i ekonomii politycznej na komunistycznym Uniwersytecie Mniejszości Narodo-
wościowych Zachodu w Moskwie (1925–1927). W późniejszym okresie zatrudniony w Komisji Plano-
wania ZSRS w Moskwie. W latach 1929–1932 profesor i rektor konserwatorium w Moskwie. Do 1937 
dyrektor Teatru Opery i Baletu w Miedwieżjegorsku nad Kanałem Białomorskim. Zob.: Aleksander 
Kochański i inni (red.) Księga Polaków uczestników Rewolucji Październikowej, ss. 697–698.
32 Marianna Koszutska (1876–1939), ur. w rodzinie szlacheckiej. Od 1902 w PPS, za działalność 
w niej zesłana w głąb Rosji. W łonie PPS przeciwna koncepcjom Józefa Piłsudskiego. Później 
członek PPS-Lewicy. Od 1918 w KPRK. W okresie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 aresztowana. 
Przedstawicielka KC KPRP w KW MK. Następnie członek KW MK. W obliczu konfl iktu w szere-
gach KPP po przewrocie majowym należała do tzw. większości. W 1929 odwołana z kierownictwa 
KPP. Od 1930 przebywała w Moskwie. Aresztowana w 1937. Ofi cjalnie zmarła 9.07.1939 w więzieniu 
w Jarosławiu nad Wołgą. Zob.: S. Nieuważny, Marianna Koszutska (1876–1939) [w:] Feliks Tych i inni 
(red.) Słownik biografi czny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. III, ss. 318–322. 
33 Gustaw Reicher, ps. „Rwal”, przedstawiciel KC KPP w okresie wojny domowej w Hiszpanii. Od 
kwietnia do października 1937 r. przedstawiciel KC przy KC Komunistycznej Partii Hiszpanii. Z ra-
mienia KPP 1 maja 1937 pod Madrytem wręczał sztandar batalionowi im. H. Dąbrowskiego. Straco-
ny w ZSRS w 1937. Zob.: Michał Bron, Udział Polaków w wojnie hiszpańskiej w latach 1936–1939 [w:] 
Michał Bron i inni (red.) Polacy w wojnie hiszpańskiej (1936–1939) (Warszawa: Wydawnictwo Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, 1967): s. 25; Z pomocą republikańskiej Hiszpanii 1936–1939 (Warszawa: 
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1976): s. 294.
34 Karol Świerczewski (1897–1947), uczestnik rewolucji w Rosji. Członek RKP(b) od 1918. Następnie 
ofi cer Armii Czerwonej. W latach 1929–1936 szef oddziału IV Zarządu Sztabu Generalnego Armii 
Czerwonej. W czasie wojny domowej w Hiszpanii dowódca 14 Międzynarodowej Brygady Francu-
sko-Belgijskiej. Uczestnik wojny niemiecko-sowieckiej. Członek Centralnego Biura Komunistów 
Polskich, do sierpnia 1943 zastępca dowódcy 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS. Później 
dowódca 2 Armii WP, po wojnie wiceminister obrony narodowej, poseł na Sejm. Zginął 28 marca 
w zasadzce pod Jabłonkami koło Baligrodu z rak UPA.
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35 Józef Unszlicht (1879–1937), ur. w Mławie. Członek SDKPiL od 1900. Więziony przez władze 
carskie w latach 1902–1907, 1909, 1912–1917. Od 1916 na zesłaniu w guberni irkuckiej. Od kwietnia 
członek Piotrogrodzkiej RDRiŻ. Brał bezpośredni udział w organizowaniu rewolucji październi-
kowej. Od lutego 1919 członek Rady Wojskowo-Rewolucyjnej Zachodniej Dywizji Strzelców oraz 
Rady Wojskowo-Rewolucyjnej Frontu Zachodniego (od grudnia 1919 do czerwca 1921). Zastępca 
przewodniczącego WCzK (później GPU) z latach 1921–1923. W późniejszym okresie pełnił szereg 
wysokich funkcji partyjnych i państwowych w ZSRS. Stracony w 1937. Zob.: Aleksander Kochański 
i inni (red.) Księga Polaków uczestników Rewolucji Październikowej 1917–1920, Księga Polaków uczestni-
ków Rewolucji Październikowej, s. 880.
36 Feliks Kon (1861–1942), ur. w Warszawie, syn kupca Jakuba. Pochodził z rodziny żydowskiej. Czło-
nek partii Proletariat. Aresztowany przez władze carskie w 1884 i więziony w X Pawilonie. W 1885 
skazany na 10 lat i 8 miesięcy katorgi (potem wyrok zmniejszono do 8 lat). Karę odbywał w obwodach 
Zabajkalskim oraz Jakuckim. W 1895 po upływie kary osiedlił się w Irkucku. W 1904 powrócił do 
Polski nie posiadając na osiedlenie się w niej zgody. Wstąpił do PPS. Następnie po rozłamie wewnątrz 
tej partii członek PPS-Lewicy. Od maja 1917 przebywał w Rosji. Od jesieni 1918 członek RKP(b). Od 
września 1919 członek Biura Wykonawczego KPRP w Rosji. Współpracownik komunistycznych cza-
sopism: Sztandaru Komunizmu, Głosu Komuny, Przeglądu komunistycznego. 30.07.1920 wszedł w skład 
utworzonego w Białymstoku Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polskiego. Od 1922 sekretarz 
KW MK, następnie członek Międzynarodowej Komisji Kontroli. W latach 1924–1928 redaktor na-
czelny dziennika Armii Czerwonej Krasnaja Zwiezda. Potem dziennikarz, kierownik sektora literatury 
i sztuki w Komisariacie Ludowym Oświaty RSFRR. Od połowy lat trzydziestych zajmował drugo-
rzędne stanowiska. Zmarł 28.07. 1941 podczas ewakuacji Moskwy. Zob.: Tamże, ss. 258–262. 
37 Bronisław Bortnowski (1894–1937), od 1912 członek SDKPiL zatrudniony w technice partyjnej 
oraz jako propagandysta. W 1913 studiował na politechnice w Pradze. W sierpniu 1914 aresztowa-
ny i więziony. Po zwolnieniu pracował w Saratowie. Od początku 1918 w WczKa. Był sekretarzem 
Dzierżyńskiego oraz sędzią śledczym w Wydziale Walki z Kontrrewolucją. W sierpniu 1918 ranny 
(do końca życia był półinwalidą). Od grudnia 1919 pracownik Wydziału Agitacji w Wojsku, później 
od 1920 zastępca naczelnika Wydziału Wywiadowczego Frontu Zachodniego (od października 1920 
naczelnik) Od 1924 ofi cer w IV Wydziale Sztabu Generalnego Armii Czerwonej. W latach 1930–1933 
przebywał w Niemczech, później w Danii. Stracony w 1937. Zob.: Tamże, s. 106. 
38 Zofi a Dzierżyńska z d. Muszkat (1882–1968), ur. 4 grudnia w Warszawie. Ukończyła szkołę średnią 
i dwa lata Konserwatorium Warszawskiego. Pracowała jako prywatna nauczycielka. Od 1905 czło-
nek SDKPiL, z czasem została pracownikiem Centralnej Techniki Partyjnej. Aresztowana na krótko 
w 1906 r. i ponownie w 1909 (po 3 miesiącach aresztu wydalona za granicę). Od 1910 działała w kra-
kowskiej SDKPiL. Poślubiła wówczas Feliksa Dzierżyńskiego. W tym samym roku powróciła niele-
galnie do Warszawy. Została aresztowana i w 1911 skazana na wieczne zesłanie do guberni irkuckiej. 
Uciekła stamtąd i wyjechała do Krakowa, a w lutym 1919 – do Rosji. Została członkiem RKP(b). Zaj-
mowała się pracą kulturalno-oświatową. W latach 1928–1934 pracownik naukowy Instytutu Lenina 
(później Instytut Marksa-Lenina). Aktywna działaczka KPP. Redaktor wydania polskiego w języku 
polskim 7 tomów Dzieł wybranych W. Lenina (1935–1941). W latach 1939–1943 pracownik KW MK 
zajmującego się polskimi komunistami. W latach 1941–1944 stała na czele redakcji im. T. Kościuszki 
i współpracowała z Centralnym Biurem Komunistów Polskich. Gość honorowy zjazdu zjednocze-
niowego PZPR (15–21.12.1948). Zob.: Aleksander Kochański, Dzierżyńska Zofi a z d. Muszkat (1882–
–1968) [w:] Feliks Tych i inni (red.) Słownik biografi czny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. I. A-D, 
ss. 513–514.
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39 Najszerzej na ten temat: Ignacy Pawłowski, „Pierwsza Wojskowa Szkoła Polityczna Komunistycz-
nej Partii Polski” [w:] Zeszyty Naukowe WAP, seria historyczna nr 6 (23) (1962).
40 Opracowanie „Akcja Kominternu w wojsku” w 1936 otrzymali z rozkazu wiceministra Spraw 
Wojskowych wszyscy dowódcy istniejących wówczas 10 wojskowych okręgów. Zob.: Centralne 
Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), Zespół Oddz. II Sztabu Generalnego 1918–1939, 
Materiały dot. działań KPP na podstawie sprawozdań poszczególnych Okręgów Korpusów za lata 
1926–1928, „Akcja Kominternu w wojsku”, sygn. 4939, k. 98–118.
41 Tamże, k. 114–115.
42 Janusz Gzyl, Natalia Mroczek, „Zespoły akt Samodzielnych Referatów Informacyjnych (DOGEN.) 
oraz Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Floty z lat 1919–1939” [w:] Biuletyn Woj-
skowej Służby Archiwalnej, (Warszawa) nr 24 (2001): s. 63. W okresie do 1921 terytorium Dowództwa 
Okręgu nr X w Przemyślu było podzielone pomiędzy dowództwa dwóch okręgów generalnych: kie-
leckie i krakowskie. 
43 W skład DOK X wchodziły powiaty województwa lwowskiego-Brzozów, Dobromil, Drohobycz, 
Jarosław, Kolbuszowa, Krosno, Lesko, Lubaczów, Łańcut, Mościska, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, 
Sambor, Sanok, Tarnobrzeg, Turka; województwa kieleckiego-Iłża, Jędrzejów, Kielce, Opatów, Piń-
czów, Sandomierz, Stopnica. Zob.: Jerzy Ciesielski, Organizacja DOK X Przemyśl (1918–1939) [w:] 
Zdzisław Konieczny i inni (red.) Materiały z sesji „75 lat DOK X w Przemyślu” , s. 12. 
44 J. Gzyl, N. Mroczek, „Zespoły akt Samodzielnych Referatów Informacyjnych (DOGEN.) oraz 
Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Floty z lat 1919–1939...”, s. 69–73. 
45CAW, zespół Samodzielny Referat Informacyjny (Oddz. II) Sztabu DOK nr X w Przemyślu 1920–
–1939, Komunikat Informacyjny od 1.07.1924 do 1.12.1924, Przemyśl 9 XII 1924 r., sygn. SRI DOK 
X. I. 371.10/A.14., k. 1. 
46 V Konferencja KPZU w Charkowie odbyła się najprawdopodobniej w drugiej połowie kwietnia 
1924. Dokonano na niej wyboru Komitetu Centralnego KPZU i oceniono sytuację w partii. Zob. 
szerzej: Janusz Radziejowski, Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy 1919–1929. Węzłowe problemy 
ideologiczne (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976): ss. 52–61.
47 CAW, zespół Oddział II, Pismo Min. Spraw Wewnętrznych do Min. Spraw Wojskowych Oddz. II 
Szt. Gen. w/m z 24 V 1924 r., sygn. 2607, k.1. 
48 CAW, zespół Samodzielny Referat Informacyjny (Oddz. II) Sztabu DOK nr X w Przemyślu 1920–
1939, Sprawozdanie z użycia funduszu dyspozycyjnego Samodzielnego Referatu Informacyjnego 
DOK X i kwartalne sprawozdanie z działalności do Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddziału II 
Szt. Gen. w Warszawie, Przemyśl 27 IV 1925 r, sygn. SRI DOK X. I. 371.10/A.14., k. 122.
49 CAW, Oddział II, Materiał na odprawę Kierowników Sam. Ref. Inf. w Oddz. II Szt. Gen . w War-
szawie w dniach 17 i 18 IV 1925 r., sygn. 2607, k. 3.
50 Stanisław Łańcucki (1882–1937), ur. w Grochowcach koło Przemyśla. Z zawodu kolejarz. Od 1900 
członek PPSD. Od lutego 1918 członek POW. W maju 1921 przeszedł do KPRP. Niedługo potem 
wspólnie z Tomaszem Dąbalem utworzył Komunistyczną Frakcję Poselską. W 1922 został prze-
wodniczącym Centralnego Komitetu Wyborczego ZPMiW. Z listy tegoż został ponownie wybrany 
posłem. W grudniu 1924 aresztowany i oskarżony m.in. o podburzanie do obalenia w drodze gwał-
townego przewrotu istniejącego w Rzeczypospolitej Polskiej ustroju społecznego. We wrześniu 1925 
skazany przez Sąd Okręgowy w Łodzi na 3 lata więzienia. Na wolność wyszedł w wyniku amnestii 
w sierpniu 1928. W lipcu 1929 wraz z rodziną wyjechał do Wolnego Miasta Gdańska, z którego nie-
legalnie został przerzucony do ZSRS. W lutym 1930 Łańcucki został członkiem WKP(b). Przeby-
wając w ZSRS współpracował z wydawaną tam polskojęzyczną prasą komunistyczną. Opublikował 
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również swoje wspomnienia. W drugiej połowie 1937 został aresztowany. Nie wiadomo dokładnie, 
kiedy i gdzie został stracony. Zob.: Andrzej Andrusiewicz, Stanisław Łańcucki (Warszawa: Książka 
i Wiedza, 1985).
51 CAW, zespół Samodzielny Referat Informacyjny ( Oddz. II) Sztabu DOK nr X w Przemyślu 1920-
1939, Sprawozdanie z użycia funduszu dyspozycyjnego Samodzielnego Referatu Informacyjnego 
DOK X za kwartał II 1925 r. do Ministra Spr. Wojsk. Oddziału II Szt. Generalnego w Warszawie, 
Przemyśl 10.07.1925, sygn. SRI DOK X. I. 371.10/A.14., k. 123. 
52 Tamże, Sprawozdanie z użycia funduszu dyspozycyjnego Samodzielnego Referatu Informacyjnego 
DOK X za kwartał IV 1925 do Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddz. II Szt. Gen. w Warszawie, 
Przemyśl 23.01.1926, k. 127. 
53 Tamże, Sprawozdanie z użycia funduszu dyspozycyjnego Samodzielnego Referatu Informacyjnego 
DOK X w II kwartale1927 do Oddziału II Szt. Gen. w Warszawie, Przemyśl 1.08.1927, k. 132–133. 
54 Zob. szerzej na ten temat: Andrzej Pepłonski, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, ss. 66–87.
55 CAW, zespół Samodzielny Referat Informacyjny (Oddz. II) Sztabu DOK nr X w Przemyślu 1920–
–1939, Sprawozdanie z zużycia funduszu dyspozycyjnego za III kwartał 1927 do Oddziału II Szt. 
Gen. w Warszawie, Przemyśl 27.10.1927, sygn. SRI DOK X. I. 371.10/A.14., k. 136–139.
56 CAW, Oddział II, Dowództwo Okręgu korpusu nr X . Samodzielny Referat Informacyjny do 
Oddziału II Sztabu Gen. w Warszawie, Przemyśl, 29.09.1927, sygn. 2573, k. 7.
57 Jerzy Czeszejko-Sochacki (1892–1933), ur. w Nieżynie na Ukrainie w guberni czernichowskiej. 
Przed 1914 działacz tajnych organizacji akademickich. Na przełomie 1914–1915 wstąpił do PPS. Od 
1917 członek SDKPiL. W obrębie PPS należał do tzw. lewicy. Od 1921 członek KPRP. Wszedł wów-
czas w skład Sekretariatu KC KPRP. Jeden z założycieli utworzonego przez to ugrupowanie ZPMiW. 
Po powstaniu Komunistycznej Frakcji Poselskiej stał na czele jej sekretariatu. W 1926 przejął mandat 
poselski po skazanym sądownie Stanisławie Łańcuckim. W końcu 1927 był członkiem grupy, która 
nielegalnie wyjechała do ZSRS, aby uczcić 10 rocznicę rewolucji październikowej. Sejm Rzeczypo-
spolitej odebrał mu wówczas immunitet poselski. W 1928 skierowany przez MK do władz naczel-
nych KPZU. W tym samym roku ponownie wybrany posłem. W 1930 został przedstawicielem KPP 
przy Komitecie Wykonawczym MK. Przebywał wtedy w Moskwie i używał nazwiska Jan Bratkowski. 
Aresztowany 15.08.1933. Popełnił samobójstwo 4.09.1933. Zob.: Feliks Tych i inni (red.) Słownik bio-
grafi czny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. I A-D (Warszawa: 1978): ss. 369–371. 
58 CAW, zespół Samodzielny Referat Informacyjny (Oddz. II) Sztabu DOK nr X w Przemyślu 1920–
–1939, Sprawozdanie z użycia funduszu dyspozycyjnego w I I kwartale 1928 r. do Szefa Oddz ału II 
Sztabu Gł wnego w Warszawie, Przemyśl 18 I 1929 ., sygn. SRI DOK X. I. 71.10/A.14., k. 1 2–146. 
59 Tamże, Sprawozdanie z uż cia funduszu dyspozycyjnego w V kwartale 1928 r., k. 148.
60 Tamże 150. 
61 Tamże, Spra ozdanie z użycia funduszu dysp zycyjnego w I kwartale 1929 r.,k. 154. 
62 Tamże, Sprawozdanie z użycia funduszu dyspozycyjnego w II kwartale 1929 r.,s. 157. 
63 Tamże, Sprawozdanie z użycia funduszu dysp. w III kwartale 1929 r. (lipiec, sierpień, wrzesień), k. 167. 
64 Tamże, Sprawozdanie z czynności za październik, listopad i grudzień 1929 r. , k. 168. 
65 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), zespół KPP, Centralny Wydział Wojskowy, 
Sprawozdania Obwodowe Wydz. Węglowego, 1929, 1933–1935, sygn. 158/X-9, t. 38, k. 2. 
66 Pawłowski, Polityka i działalność wojskowa, s. 230.
67 Tamże, k. 259–263.
68 Archiwum Państwowe w Rzeszowie (dalej APRz), zespół KW PZPR, Zbiory, sprawa Natansohna 
Aleksandra, sygn. 118.; CAW, zespół Samodzielny Referat Informacyjny ( Oddz. II) Sztabu DOK 
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nr X w Przemyślu 1920-1939, Sprawozdanie z czynności za styczeń, luty i marzec 1931 r. Okręg korpusu 
nr X., Przemyśl dnia 10 X 1931 r., sygn. SRI DOK X. I. 371.10/A.14., k. 189–190. Wśród aresztowa-
nych w 1931 r. członków KPZU w Przemyślu byli: Juljan Kuszko, syn Maksymiliana i Ireny, lat 22, 
wyznania grecko-katolickiego, absolwent średniej szkoły handlowej; Mendel Kohl, syn Majera i Rózi, 
ur. w czerwcu 1901 w Mościskach, wyznania mojżeszowego, z zawodu blacharz; Abraham Sokal, syn 
Natana i Bronisławy, były słuchacz prawa, urzędnik prywatny, wyznania mojżeszowego; Mikołaj Le-
wadnowski, syn Stefana i Rozalji, ur. 9.12.1903 w Przemyślu, bezwyznaniowy; Józef Garten, syn Fei-
wla i Chaji, ur. 13.09.1910 w Przemyślu, stolarz, wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej, wyznania 
mojżeszowego; Schneidla Bauer, córka Mojżesza i Róży, ur. 28.12.1907 we Lwowie, wykszt. 7 klas 
szkoły powszechnej, z zawodu krawczyni, wyznania mojżeszowego; Kalman Lehrer, syna Eljasza 
i Feigi, ur. 1909, z zawodu krawca, wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej, wyznania mojżeszowe-
go; Leon Żminko, syna Bazylego i Katarzyny, ur. w Przemyślu, lat 32, zarobnika; Jakób Rothmann, 
syna Mojżesza i Anny, ur. 20.11.1910 w Przemyślu, studenta praw, wyznania mojżeszowego; Henryk 
Oesterreicher, syn Zeliga i Sabiny, lat 24, ur. w Przemyślu, wykształcenie 4 klasy powszechne, wy-
znania mojżeszowego; Manes Mesner, syna Mendli i Heizli, ur. 3.12.1905, stolarza,wyznania mojże-
szowego; Mojżesz Weinberg, lat 27, syna Izaka i Mindli, wykształcenie 3 klasy szkoły powszechnej, 
wyznania mojżeszowego; Emanuel Sokal, ur. 17.06.1910, syna Natana i Bronisławy, wykształcenie 
4 klasy szkoły powszechnej, bezwyznaniowy; Herman Strauber, ur. w 1908, syna Berla i Leji, tapi-
cera, wykształcenie 6 klas szkoły powszechnej, wyznania mojżeszowego; Ludwik Huczko, l. 26, ur. 
w Posadzie Olchowskiej pow. Sanok, wyznania rzymsko-katolickiego; Pantalemon Łach, syn Wasyla 
i Marii, ur. 9.07.1911, wyznania grecko-katolickiego; Tobiasz Strauber, syn Berla i Leji, ur. 18.01.1910, 
tapicera, wyznania mojżeszowego; Izak Nadel, syna Hersha i Hany, ur. 15.07.1911 w Cieszanowie, 
z zawodu pomocnika handlowego, wyznania mojżeszowego. Aresztowania uniknął Aleksander Na-
tansohn. 8 osób spośród aresztowanych zostało 3.07.1931 skazanych na karę pozbawienia wolności 
wynoszącą od 4 lat do 7 miesięcy więzienia.
69 Jakub Willner, ur. 16 IX 1909 w Przemyślu, syn Barucha i Marii z Dinów. Posiadane wykształcenie: 
7 klas szkoły powszechnej. Od 1925 do 1928 sekretarz Okręgu KZMP w Przemyślu. W latach 1926–
–1929 członek Okręgu Przemyśl KPZU, jednocześnie zastępca przewodniczącego Związku Zawodo-
wego Metalowców w Przemyślu. W 1928 aresztowany pod zarzutem zdrady stanu. Po 10 miesiącach 
zwolniony z więzienia i z pracy.. W końcu 1930 uciekł do Francji. Do Polski wrócił w 1933. Podjął 
wówczas pracę w Nowym Sączu, potem w Przemyślu. W latach 1934–1938 prowadził działalność 
wywrotową w ramach Wydziału Wojskowego KPP i KPZU. Brał udział w kampanii wrześniowej. 
W 1941, poszukiwany przez policję ukraińską i gestapo w Przemyślu, wyjechał do Drohobycza. 
W 1943 wywieziony został do obozu w Płaszowie. W późniejszym okresie przetrzymywany w in-
nych obozach. W maju 1945 r. wyszedł na wolność. W PPR od 15.10.1945. Od maja 1948 do listopa-
da 1948 I sekretarz KM PPR w Przemyślu. Następnie w PZPR. Zob.: Mariusz Krzysztofi ński, PPR 
na Rzeszowszczyźnie w świetle obrad wojewódzkich konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1944–1947 [w:] 
J. Draus i inni (red.) Studia Rzeszowskie, t. 9 (Rzeszów: Instytut Europejskich Studiów Społecznych 
w Rzeszowie, 2002): s. 64; Innym działaczem WW pełniącym znaczącą rolę w PPR, a ściślej w GL był 
Grzegorz Wodzik. Grzegorz Wodzik (1907–1943), ur. we wsi Mszana pow. Krosno. Syn nauczyciela. 
W 1928 służąc w wojsku w Przemyślu, jako członek KPP był sekretarzem tzw. „wojskówki” czyli 
wydziału wojskowego KPP. Z wojska zdezerterował zabierając ze sobą część tajnych dokumentów. 
Ukrywał się na terenie Czechosłowacji, gdzie działał w komunistycznej partii. Następnie z ramienia 
MK przebywał na Węgrzech (podczas swojego pobytu pracował jako parobek), gdzie angażował się 
w działalność Komunistycznej Partii Węgier. W latach 1930–1931 nielegalnie przebywał w ZSRS na 
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kursach Międzynarodówki w Moskwie. Po powrocie do Polski został aresztowany i w 1931 skazany 
na 4 lata więzienia. Po wyjściu z więzienia zamieszkał w Myscowej. Na początku 1942 zorganizował 
Komitet Podokręgowy PPR Podkarpacie, został komendantem Podokręgu GL i dowódcą pierwsze-
go zbrojnego oddziału na jego terytorium. Zabity 24.04.1943 w lesie koło wsi Pielgrzymka. Zob.: 
Mariusz Krzysztofi ński, PPR w Krośnieńskiem 1942–1948 [w:] Dzieje Podkarpacia, t. VII (Krosno: Pod-
karpackie Towarzystwo Historyczne, 2003): s. 29. 
70 APRz, zespół KW PZPR, Zbiory, Komitet Okręgowy KPP Kraków. Sprawozdania, informacje, 
1924, 1926, 1927–1931, sygn. 41, k. 99.
71 Skazani na karę więzienia zostali wówczas : Sznifer Izrael na 6 lat, Sztalryt Jankiel i Zelman na 
4 lata, Waksman Szulim na 3 lata ciężkiego więzienia, Czapnik Kelman i Szmajserówna Chana Ne-
cha na 2 lata ciężkiego więzienia, Zylbergerg Sura Rywka i Zylberberg Rojza na 1 rok ciężkiego wię-
zienia. CAW, zespół Samodzielny Referat Informacyjny (Oddz. II) Sztabu DOK nr X w Przemyślu 
1920–1939, Sprawozdanie z czynności za styczeń, luty i marzec 1930 r. Dowództwo Okręgu Korpusu nr X 
Sam. Ref. Inf., Przemyśl, dnia 26 czerwca 1930 r. , sygn. SRI DOK X. I. 371.10/A.14., k. 170–173. 
72 Skazano w tej sprawie Jakóba Schillingiera na karę 2,5 roku ciężkiego więzienia. Zob.: Tamże, k. 173 
73 W tym przypadku skazano : Mozesa Grossa na 1 rok ciężkiego więzienia oraz Nussbauma Natana 
na 15 miesięcy ciężkiego więzienia. Zob.: Tamże, k. 173. 
74 CAW, zespół Samodzielny Referat Informacyjny (Oddz. II) Sztabu DOK nr X w Przemyślu 1920–
–1939, Sprawozdanie z czynności za październik, listopad, grudzień 1930 r. Przemyśl , dnia 8 VI 1930 r., 
sygn. SRI DOK X. I. 371.10/A.14., k. 182–184. 
75 Tamże, k. 198. 
76 CAW, zespół Samodzielny Referat Informacyjny (Oddz. II) Sztabu DOK nr X w Przemyślu 1920–
1939 Sprawozdanie z użycia funduszu dyspozycyjnego w III kwartale roku budżetowego 1931/1932 r. czyli 
w IV kwartale roku kalendarzowego 1931 r. , Przemyśl dnia 30 III 1932 r., sygn. SRI DOK X. I. 371.10/
A.14., k. 208–209. 
77 Juliusz Zulauf (1891–1943), gen. bryg., ur. we Lwowie. Członek Związku Walki Czynnej oraz Związ-
ku Strzeleckiego. Dowódca kompanii 2 p.p., a następnie 4 p.p. Legionów Polskich. Po kryzysie przy-
sięgowym wcielony do armii austriackiej. Uczestnik obrony Lwowa w okresie listopad 1918–styczeń 
1919 Następnie kolejno: dowódca 4 p. p. Legionów (lipiec 1919–1926), p.o dowódcy, wreszcie dowód-
ca 19 p.p. (1926–1927), dowódca 3 p.p. Legionów (1927–1930), dowódca piechoty dywizyjnej 5 DP 
(1930–1937), dowódca 2 DP Legionów (1937–28.09.1939), dowódca 5 DP, potem Grupy Operacyjnej. 
Od 14.09.1939 dowódca Obrony Pragi. Potem w niewoli niemieckiej. Zmarł 21 maja w Murnau w Ba-
warii. Odznaczony Orderem Virtuti Militari 4 i 5 kl, oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Zob.: 
Tadeusz Kryska-Karski, Stanislaw Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej (Warszawa: Editions 
Spotkania, 1991): s. 189.
78 Stanisław Tessaro (1891–1933), gen., przed pierwszą wojną światową działacz Związku Strzeleckie-
go i PPS. Ofi cer 1 pułku piechoty Legionów Polskich. Internowany w Szczypiornie. Od listopada 
1918 komendant zamojskiego okręgu wojskowego, następnie dowódca batalionu zapasowego 35 puł-
ku piechoty. Od maja 1919 służył na froncie wschodnim. Od 1921 do 1926 zastępca dowódcy 30 dy-
wizji piechoty w Kobryniu, potem do 1929 jej dowódca. Od stycznia 1927 generał brygady. W latach 
1929–1930 dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza. Od 1930 do 1932 dowódca DOK X w Przemy-
ślu. Zob.: Piotr Stawecki, Dowódcy przemyskiego Okręgu Korpusu [w:] Zdzisław Konieczny i inni (red.) 
Materiały z sesji „75 lat DOK X w Przemyślu”, ss. 25–26. 
79 CAW, zespół Samodzielny Referat Informacyjny (Oddz. II) Sztabu DOK nr X w Przemyślu 1920–
–1939, Pismo dowódcy Okręgu nr X w Przemyślu z 12.04.1932, sygn. SRI DOK X. I. 371.10/A.27.b.p. 
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80 Tamże, Pismo Kierownika Samodzielnego Referatu Informacyjnego kapitana Cyrklera do Sze-
fa Oddziału II SG mówiące o przesłaniu raportu z referatu kontrwywiadowczego za okres od 1 do 
30.06.1932, sygn. SRI DOK X. I.371.10/A. 19., k. 2, 25, 39.
81 Tamże, Sprawozdanie kontrwywiadowcze za okres 5-ciu lat t.j. od 1929–1933, sygn. SRI DOK X. I. 
371.10/A. 19, k. 121–123.
82 Tamże, Rezolucja CWW KPP zatwierdzona przez Sekretariat KC KPP, 23 II 1933, sygn. SRI DOK 
X. I.371.10/A. 27. B.p
83 APRz, zespół KW PZPR, Zbiory, Dowództwo Okręgu Korpusu nr X Przemyśl, 1928, 1933–1934, 
1937, Sytuacja polityczna na terenie O.K. X od 1 X do 31 XII 1932 r., sygn. 63, k. 9. 
84 AAN, zespól KPP, Centralny Wydział Wojskowy. Sprawozdania Obwodowe Wydz. Węglowego 
1929, 1933–1935, sygn. 158/X-9, t. 38, k. 3. 
85 Nusbaum Natan, ur. 15 III 1907 r., syn Józefa. Zob. Raport z działalności komunistycznej w wojsku za 
czas od 1 X do 31 XII 1933 r. Zob. CAW, zespół Samodzielny Referat Informacyjny (Oddz. II) Sztabu 
DOK nr X w Przemyślu 1920-1939, sygn. SRI DOK X. I. 371.10/A.14., k. 221.
86 Rozalia Hirszówna , ur. w 1911, córka Beniamina i Chaji, zamieszkała w Rzeszowie przy ulicy 
Lwowskiej 34. Tamże, k. 221. 
87 APRz, , zespół KW PZPR, Zbiory, Dowództwo Okręgu Korpusu nr X Przemyśl, 1928, 1933–1934, 
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Rafał Dobrowolski
 W obronie porządku i ładu 
 – czym była Straż Narodowa

Na straży porządku i ładu w Ojczyźnie,
Pod Orła Białego skrzydłami, 
Do walki przeciwko moralnej zgniliźnie,
Przeciw przemocy nad nami
Stańmy druhowie, niech padnie moc wroga
Bóg naszym hasłem i Ojczyzna droga.

Hymn Straży Narodowej

 
Polscy narodowcy, dążąc do utworzenia silnego i stabilnego obozu politycz-

nego, nie ograniczali swej aktywności jedynie do działalności w obrębie partii poli-
tycznej, lecz rozszerzali ją na różnego rodzaju organizacje pomocnicze. W okresie 
międzywojennym w obrębie wpływów Obozu Narodowego znalazły się zarówno 
dawne organizacje powołane przez Ligę Narodową, jak i całkiem nowe, utworzo-
ne w niepodległym państwie. Zgodnie z hasłami solidaryzmu narodowego, jednym 
z celów przyświecających powoływaniu licznych organizacji pomocniczych była 
chęć dotarcia do szerokich warstw i mas społecznych.1 Jedną z tego rodzaju orga-
nizacji była Straż Narodowa. Miała ona na celu z jednej strony działania ochronne 
wobec partii politycznej Obozu Narodowego i jej działaczy, z drugiej zaś prowadze-
nie i koordynowanie działalności charytatywnej, skierowanej do środowisk robotni-
czych oraz bezrobotnych.

 
   Geneza i powstanie 

Związek Stowarzyszeń Straż Narodowa został powołany 17 grudnia 1923 r. 
jako jedna z wielu organizacji wspomagających Związek Ludowo-Narodowy (ZL-
N). Zgodnie z przyjętymi założeniami miała ona kontynuować działalność walczą-
cej z przejawami anarchizmu Legii Obrony Konstytucji (LOK) oraz antystrajkowego 
Stowarzyszenia Samopomocy Społecznej.2 Straż Narodowa konsolidowała środowi-
ska dawnych kombatantów I wojny światowej i walk o granice Rzeczypospolitej. 
Sygnatariuszami SN były organizacje takie jak: Związek Towarzystw Gimnastycznych 
„Sokół”3, Stowarzyszenie Dowborczyków4, Związek Hallerczyków5, Związek 
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Rzemieślników Chrześcijańskich, Legia Obrony Konstytucji, Bractwo Strzelców 
Kurkowskich6 i Towarzystwo Rozwoju Życia Narodowego „Rozwój”.7 Związek 
Stowarzyszeń SN miał na celu: 1) penetrację środowisk zagrożonych komuni-
zmem; 2) inwigilację działaczy lewicowych; 3) przeciwdziałanie anarchii, korupcji 
i działaniu organizacji tajnych.8 Zdaniem stojącego na czele Straży płk. Czesława 
Mączyńskiego9, impulsem do powołania SN były wywołane przez socjalistów i ko-
munistów krwawe wydarzenia w Krakowie z listopada 1923 r., zakończone 14 grudnia 
1923 r. upadkiem centroprawicowego rządu Wincentego Witosa. Wspomniane wy-
padki wykazały, iż władze państwowe (przy użyciu wojska i policji) nie były w stanie 
zapanować nad masowymi akcjami wywrotowymi lewicy bez stanowczego poparcia 
społeczeństwa.10 Pomysł powołania organizacji, walczącej z przejawami anarchiza-
cji życia społecznego był inicjatywa prawicowych działaczy z Wielkopolski, gdzie 
silne były tradycje dla poszanowania prawa i porządku publicznego.11

Zgodnie z ustaleniami Ewy Maj nagonka na Obóz Narodowy, któremu za-
rzucano inspirację konspiracyjnej organizacji, planującej dokonanie zamachu stanu 
Pogotowia Patriotów Polskich12 (do Pogotowia należeli między innymi Stanisław 
Gąbiński, wojewoda lubelski Stanisław Moskalewski13) spowodowała, iż liderzy 
Narodowej Demokracji postanowili zawiesić działalność Straży Narodowej.14 
Zdaniem Adriana Tyszkiewicza decyzja ta była związana z wewnętrznymi tarciami 
w ruchu sokolim. Jeszcze w grudniu 1923 r. Zarząd Główny Związku Towarzystw 
Gimnastycznych „Sokół” rozesłał do zarządów dzielnicowych wezwanie do two-
rzenia i wspierania Straży. Regulaminy Związku Stowarzyszeń Straż Narodowa 
powstawały w oparciu o regulaminy Stałych Drużyn Sokolich i Drużyn Polowych 
„Sokoła” z 1921 r. Korzystając z dobrze funkcjonującej infrastruktury technicznej, 
bazy i doświadczenia „Sokoła” członkowie Straży uczestniczyli w  licznych szkole-
niach, aby w wypadku ewentualnych zajść byli w stanie udzielić pomocy instytu-
cjom użyteczności publicznej np.: kolei, gazowniom, wodociągom, elektrowniom. 
Jednak polityka władz naczelnych Sokolstwa budziła duże zastrzeżenia działaczy 
terenowych, obawiających się, iż silne zaangażowanie w działalność SN może do-
prowadzić do rozbicia lub co najmniej osłabienia pozycji „Sokoła”.15 Niewątpliwym 
jest fakt, iż było kilka przyczyn wygaśnięcia działalności SN, na które to złożył się 
ciąg często ze sobą powiązanych zależności. 

5 lutego 1925 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zarejestrowało Stowa-
rzyszenie Straż Narodowa. Przewodniczącym Zarządu Głównego SN został płk 
Czesław Mączyński. Ponadto w skład Zarządu wchodzili: Edward Loth16 – wiceprezes, 
Henryk Rossman17 – sekretarz generalny, Tadeusz Bielecki18 – p.o. sekretarza general-
nego, Kazimierz Szulc – przewodniczący Wydziału Finansowego, Jan Rembieliński19 
– przewodniczący Wydziału Propagandowego, Bohdan Wieliczko – przewodniczą-
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cy Wydziału Młodzieżowego, Władysław Froelich – członek Wydziału Techniczno-
Organizacyjnego, ks. Adam Wyrębowski – kapelan generalny.20

  Struktura Straży Narodowej

Struktura Stowarzyszenia Straż Narodowa, zgodnie z Tymczasowym 
Regulaminem Wewnętrznym z początku 1925 r., była następująca: podstawową jed-
nostką organizacyjną była półdrużyna (inaczej piątka), na czele, której stał piątkarz, 
jako szósty. Dwie piątki stanowiły drużynę, którą kierował drużynowy – trzynasta 
osoba w drużynie. Od 3 do 8 drużyn stanowiło hufi ec (na czele z hufcowym), a od 3–8 
hufców chorągiew (na czele z chorążym) – jako oddział powiatowy. Na czele oddzia-
łu powiatowego stał Zarząd Powiatowy, który podlegał Zarządowi Wojewódzkiemu. 
Ten zaś kierował pracami okręgu i podlegał Zarządowi Głównemu. Zarząd Główny 
w razie potrzeby mógł związać dwie lub więcej jednostek okręgowych w prowincję, 
nominując jednocześnie Zarząd Prowincji. Zarządy jednostek organizacyjnych SN 
były siedmioosobowe, a w składzie: prezes, jego zastępca, sekretarz, przewodniczący 
wydziałów: techniczno-organizacyjny, ds. młodzieży, prasy i propagandy, fi nanso-
wo-gospodarczy. Przy zarządach powiatowych miały powstać Sądy Dyscyplinarno-
Honorowe, a w dużych miastach Sądy Apelacyjne przy Zarządach Okręgowych. 

Głównym kierownikiem organizacyjnym w województwie był przewod-
niczący wydziału techniczno-organizacyjnego Zarządu Województwa, do którego 
uprawnień należało min. mianowanie i odwoływanie chorążych. Obok drużyn 
(zwykłych) w SN były także drużyny fachowe (zwane często też pogotowiem tech-
nicznym), których zadaniem była szybka orientacja sytuacyjna i obrona zagrożo-
nych pozycji. Wraz z rozwojem organizacji regulamin ulegał zmianom, aby spraw-
niej wykonywać założone prace. Na początku 1926 r. w Lublinie chorągiew liczyła 
100 osób, która dzieliła się na dziesiątki, a te z kolei na piątki. Natomiast już w li-
stopadzie 1926 r. istniały już dwie chorągwie po 400 osób każda. Każda z nich była 
podzielona na 4 hufce po 100 osób, te zaś na 4 drużyny po 25 osób, a drużyny na 
piątki.21 W Krakowie organy policyjne odkryły w Straży Narodowej tajną organiza-
cję wewnętrzną –  „Gwardia Narodowa” rekrutującą się głównie spośród działaczy 
Związku Akademickiego „Młodzież Wszechpolska”. W 1926 r. istniało 6 sekcji po 
10 po osób każda. Na czele Gwardii stali: Józef Karney i Jan Oleś.22

W SN organami uchwałodawczymi były: Walne Zgromadzenie, Rada Naczelna, 
Rada Okręgowa (inaczej Rada Wojewódzka). Obrady Walnego Zgromadzenia odbywa-
ły się raz w roku, a zwoływała je Rada Naczelna. W skład RN wchodziło: co najmniej 
10 członków czynnych oraz do dwóch przedstawicieli stowarzyszeń wspierających 
SN. Kadencja trwała 3 lata, przy czym co roku wymieniana była 1/3 składu Rady.23
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Zgodnie ze statutem członkowie dzielili się na trzy kategorie: 1) honorowi; 2) 
czynni (druhowie); 3) współdziałający. Członkostwem honorowym zostały wyróż-
nione osoby zasłużone w pracy narodowej. Członkiem czynnym mógł zostać nie-
poszlakowanej opinii Polak, wychowany w poszanowaniu prawa i religii, zwolennik 
programu narodowego, mający rekomendację członków SN. Tytuł członka współ-
działającego przysługiwał stowarzyszeniom i organizacjom wspierającym, takim jak: 
Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, Stowarzyszenie Dowborczyków, 
Związek Rzemieślników Chrześcijańskich, Legia Obrony Konstytucji, Bractwo 
Strzelców Kurkowskich, Stowarzyszenie Samopomocy Społecznej, Związek 
Hallerczyków i Towarzystwo Rozwoju Życia Narodowego „Rozwój”. Kandydat na 
członka zwyczajnego był wprowadzany przez działacza SN za wiedzą drużynowego 
zaś po otrzymaniu aprobaty hufcowego i wypełnieniu deklaracji chorąży przydzie-
lał go do grupy kandydatów i po upewnieniu się, i złożeniu przysięgi przenosił go 
w poczet czynnych członków SN.24 Przysięgę składano świątyni często w jej podzie-
miach przed krzyżem i zapalonymi świecami, co powodowało mistyczny charakter 
ceremonii a jej rota brzmiała: 

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu i Trójcy przenajświętszej, 
stać na straży całości zagrożonej Rzplitej, bronić jej od wrogów ze-
wnętrznych, a osobliwie wewnętrznych lewicowo-komunistycznych, 
stawić się na każde wezwanie i ponieść ofi arę krwi, do czego zobowią-
zuje się słowem honoru, a także [zobowiązuję się] utrzymania tajem-
nicy organizacyjnej.25

 W Warszawie przysięgę przyjmowali ks. pos. Marceli Nowakowski26 lub ks. 
Marceli Godlewski.27 Członek otrzymywał znaczek organizacyjny w postaci wstążki 
z odbitą pieczęcią organizacyjna. Znaczek legitymacyjny członkowie mieli przyszyć 
do poszewki ubrania i ukazywać policji w razie zatrzymania.28 Na pieczęci SN wid-
niał Orzeł Biały oraz wokół napis: „SALUS REI PUBLICAE PUPREMALEX”.

   Cele i działalność

Celami, jakie postawili przed sobą założyciele Stowarzyszenia „Staż 
Narodowa” były: 1) troska o całość i niepodległość Państwa Polskiego, utrwalenie 
jego mocarstwowego stanowiska; 2) moralny wpływ na członków do uszanowania 
władz ustawodawczych i wykonawczych państwa; 3) utrzymanie w państwie pra-
worządności, walka z anarchią i komunizmem drogą, na którą zezwala prawo i wła-
dze państwowe; 4) utrzymanie braterskiej i moralnej łączności  między członkami 
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„w ofi arnej służbie dla Ojczyzny i w stosunkach prywatnych”. Stowarzyszenie de-
klarowało walkę z patologiami życia politycznego i ekonomicznego: łapownictwem, 
korupcją, lichwą, drożyzną, marnotrawieniem dobra publicznego. Wyrażało troskę 
o utrzymanie zwartości wewnętrznej narodu i państwa. Do tego celu Straż miała 
zmierzać poprzez: 1) skupienie członków dla wzajemnej pomocy moralnej i pod-
niesienie ideału pracy, rozwoju i dzielności fi zycznej; 2) zakładanie sklepów, spół-
dzielni, warsztatów, kas pośmiertnych wzajemnej pomocy; 3) urządzanie odczytów, 
zjazdów, kursów wychowania fi zycznego, turystyki krajoznawczej; 4) wspieranie 
władz państwowych w ramach prawa w walce z anarchią, lichwą, drożyzną i łapow-
nictwem; 5) przeciwdziałanie autorytetu opinii społecznej i obywatelskiej samo-
obrony wszelkim czynnikom i aktom zagrażającym dobru państwa.29

Nowicjusze uczestniczyli w kursach bojowych, na których zapoznawali 
się ze sposobami i technikami zwalczenia sił rozkładowych – anarchistycznych, 
socjalistycznych, komunistycznych, masońskich, kosmopolitycznych a także z za-
gadnieniami ogólnoustrojowymi.30 Tak było chociażby na kursie zorganizowanym 
w Łęczycy w styczniu 1927 r., podczas którego druhowie zapoznali się z zagadnie-
niami prawno-ustrojowymi, fi nansów publicznych, historii oraz mieli zajęcia z bok-
su, dsiju-dsitsu, fechtunku, gimnastyki oraz gier zespołowych.31

W historiografi i stowarzyszenie to jest często przedstawiane jedynie jako 
organizacja bojówkarska. Warto jednak podkreślić, iż głównymi kierunkami jego 
działalności były: ochrona działaczy i lokali ZL-N oraz siedzib redakcji pism ende-
ckich; rozbijanie zebrań, wieców lewicowych i żydowskich organizacji, w tym za-
kłócanie przemarszów pierwszomajowych; gromadzenie materiałów przedstawia-
jących nadużycia i łamanie prawa przez władze, a także prace wywiadowcze wśród 
organizacji wrogo nastawionych wobec Obozu Narodowego, w tym przenikanie 
do struktur, inwigilacja liderów oraz zbieranie materiałów kompromitujących. 
Prowadzono także wywiad wewnętrzny, skierowany wobec działaczy Straży podej-
rzanych o nielojalność.32 Oddziały SN w Lublinie nie dopuściły 12 marca 1926 r., do 
prelekcji Jana Bryla, posła lewicy ludowej, znanego z prokomunistycznych sympatii, 
który przybył z prelekcją Prawda o Rosji Sowieckiej. Rozbili 18 września 1926 r. wiec, 
na którym referat miał wygłosić Tadeusz Wieniawa Długoszowski (stryjecznego bra-
ta gen. Bolesława Wieniawy Długoszowskiego), wolnomularz – zwolennik wprowa-
dzenia ślubów cywilnych.33 Dzień później pobili po zebraniu Henocha Rechtszafta, 
żydowskiego nacjonalistę – radnego miasta Lublin, który wskazywał na powiązania 
Straży Narodowej z prowadzącą roboty publiczne w Lublinie amerykańską fi rmą 
Ulen and Company, przez co członkowie Straży uzyskiwali w niej zatrudnienie. 
W odwecie bojówka żydowska napadła na kierującego tą akcją Jana Sobakiewicza.34 
Przededniu 1 maja działacze SN w całym kraju w większych miastach, przygoto-
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wywali się do zakłócania przemarszów pierwszomajowych. I tak chociażby 1 maja 
1926 r. w Lublinie doszło do starć pomiędzy narodowcami a żydowskimi socja-
listami wspieranymi przez „polskich” lewicowców. Socjalistyczny Powszechny 
Żydowski Związek Robotniczy „Bund” i jego młodzieżówka „Zukunft” otrzymały 
od władz zgodę na pierwszomajowy przemarsz jedynie przez żydowską dzielnicę, 
jednak zakaz ten został złamany i pochód skierował się do Śródmieścia. Przy bier-
nej postawie policji doszło do bójki pomiędzy uczestnikami pochodu, a członkami 
Straży Narodowej. Zgodnie z relacją Głosu Lubelskiego, bójkę rozpoczęli żydowscy 
socjaliści. W wyniku zamieszek, w których używano między innymi pałek, noży 
i petard, rannych zostało kilkanaście osób.35 W Warszawie patrolujący ulice miasta 
w dniu święta pracy w 1927 r. działacze SN byli uzbrojeni w kije, pałki gumowe 
i broń palną, których mieli użyć gdyby bojówki socjalistyczne wszczęły zamieszki 
i niepokoje społeczne.36 W Krakowie natomiast 7 czerwca 1926 r. aktywiści Polskiej 
Partii Socjalistycznej zwołali wiec domagający się rozwiązanie parlamentu i rozpisa-
nia nowych wyborów. Działacze Straży Narodowej ogłosili dla wszystkich swoich 
członków pogotowie bojowe. Ulicami miasta w okolicy, gdzie odbywał się wiec, zor-
ganizowano patrole zaś w razie zagrożenia wybuchem dalszych niepokojów były one 
gotowe do wezwania posiłków. W pobliskim lokalu Związku Ludowo-Narodowego 
przygotowano granaty ręczne. Do zamieszek jednak nie doszło.37 

Metody zwalczania wszelkich przejawów działalności komunistycznej re-
gulował jeden z okólników ZG SN. Zgodnie z tymi wytycznymi podczas dwuoso-
bowego patrolu należało przeciwdziałać próbom propagandy komunistycznej tj. 
jeden z patrolujących miał z ukrycia obserwować komunistów, a drugi miał o tym 
fakcie niezwłocznie powiadomić patrol policji. Wiece organizowane przez lewicę 
mieli rozpędzać, a przez zakłócanie porządku publicznego prowokować policję do 
pacyfi kacji zajść.38 Ważnym elementem działalności wewnątrzorganizacyjnej było 
przysposobienie wojskowe, które prowadzili byli wojskowi. Na szkoleniach uczo-
no posługiwania się bronią, prowadzono ćwiczenia bojowe (strzelanie, walka wręcz, 
musztra) a także stosowania środków chemicznych (kwasy, gazy bojowe, granaty hu-
kowe). Prasa lewicowa alarmowała opinię publiczną, iż w lokalach Straży znajdują 
się laboratoria materiałów wybuchowych i arsenały broni.39 Po zamachu majowym 
w Warszawie SN nieofi cjalnie kontynuowała ćwiczenia z przysposobienia wojsko-
wego współpracując z „Sokołem” i korzystając z jego infrastruktury i lokali.40 

W zewnętrznym wizerunku SN widoczne było wojskowe nazewnictwo, 
szarże, jednolite umundurowanie, dyscyplina wojskowa, stosowanie rozkazów czy 
hierarchiczna struktura organizacyjna. Ponadto prowadzono agitację mającą na celu 
pozyskania do stowarzyszenia czynnej kadry ofi cerskiej i podofi cerskiej Wojska 
Polskiego i policji.41
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Obok działalności o charakterze ochronno-bojówkarskim, charakterystycz-
nym dla organizacji paramilitarnej, SN prowadziła szeroko zakrojoną działalność 
społeczną i charytatywną. Straż posiadała nieformalne biura pośrednictwa pracy. 
W Lublinie członkowie SN zdobywali zatrudnienie w prowadzącej roboty miejskie 
amerykańskiej fi rmie Ulen and Company oraz m.in. fabryce wag Hessa, Cukrowni 
Lublin, gdzie liderzy Narodowej Demokracji posiadali niezbędne znajomości. 
Ponadto kierownictwo SN zakładało sklepy polskie, jadłodajnie dla najuboższych, 
kasy ubezpieczeniowe, biblioteki i czytelnie, kluby sportowe, organizowało bezpłat-
ne kolonie letnie dla dzieci robotników oraz kursy: dla młodzieży (z szermierki), 
robotników (z zakresu rysunku technicznego), rzemieślników (z rachunkowości), 
prowadzono biura porad prawnych, przeprowadzano tzw. „akcję mleczną” polega-
jącą na rozdawaniu mleka dla niemowląt z ubogich rodzin. 

Dzięki takim zabiegom SN zyskiwała wpływy w środowiskach robotni-
czych i bezrobotnych. Studenci należący do Straży, przeprowadzali badania so-
cjologiczne w dzielnicach robotniczych dużych miast, pozwalające poznać na-
stroje społeczne. Ważną częścią działalności było również organizowanie drużyn 
pracowników na czas strajków robotników i rolników. Drużyny fachowe tworzono 
spośród bezrobotnych, którym zapewniano utrzymanie. Powstawały m.in. druży-
ny kolejowe, przemysłowe, wodociągowe, elektryczne, telegrafi czne czy gazowe.42 
W Warszawie bezrobotni członkowie SN w zamian za agitację i zbieranie fundu-
szy na Stowarzyszenie otrzymywali 1/4 zebranej kwoty.43 Na atrakcyjność Straży 
Narodowej wpływał niewątpliwie jej skład personalny. We władzach SN znalazło 
się wiele znanych w osób z grona znaczących działaczy ZL-N i Obozu Wielkiej 
Polski, często zajmujących eksponowane i szanowane stanowiska. W Krakowie na 
czele SN stali: znany dramaturg Karol Hubert Rostworowski44 (przewodniczący) 
i prof. Władysław Folkierski45, w Lublinie zaś ceniony lekarz Adam Majewski46, 
Roman Ślaski47 czy Feliks Moskalewski.48 Prezesem zarządu warszawskiego był 
Henryk Połoński a komendantem Jan Jodzewicz.49

 Oblicze programowe

Założenia programowe Straży Narodowej były tożsame z wyżej wymienio-
nymi celami, zawartymi w statucie stowarzyszenia. Straż miała charakter narodo-
wy i zaliczała się do ugrupowań pomocniczych ZL-N. Jej podstawowym zadaniem 
było zwalczenie prób anarchizacji życia społecznego, podejmowanych przez siły 
lewicy. Straż Narodowa, obok „Młodzieży Wszechpolskiej”, jako jedyne stowarzy-
szenie jednoznacznie z zadowoleniem przyjęła powstanie 4 grudnia 1926 r. Obozu 
Wielkiej Polski i jeszcze tego samego dnia skierowała swoich członków do prac 
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w Obozie.50 Na zebraniach po zamachu majowym pojawiały się wypowiedzi kryty-
kujące rząd i nawołujące do jego obalenia. W grudniu 1926 r. na publicznym zebra-
niu Straży w Warszawie Roman Koźmiński mówił o Józefi e Piłsudskim: „gubi pań-
stwo, jest lalką w rękach masonów, (...) trzeba wziąć przykład z Józefa Piłsudskiego 
i siłą go obalić, jak On obalił legalny rząd”.51 Zarzucano także Piłsudskiemu, iż dla 
zdobycia wysokich stanowisk państwowych dla siebie i swojego obozu przelał pol-
ską krew.52 Takie publiczne wypowiedzi spotkały się ze sprzeciwem władz naczel-
nych Straży, które 10 lutego 1927 r. nakazały członkom organizacji współdziałanie 
z urzędami państwowymi i policją. Mieli oni zapraszać przedstawicieli władz na 
otwarte zebrania SN, gdyż współpraca ze wszystkimi organami władzy jest zada-
niem Stowarzyszenia i zakazywał publicznego zwalczania władz, co spowodowało 
powiększenie chaosu w Polsce.

Straż Narodowa dąży przede wszystkim do zwalczania wszelkiej anar-
chii i prywaty nie wyłączając prywaty polityczno-partyjnej. Dlatego 
też wszelkie wystąpienia będące odbiciem osobistych lub partyjnych 
poglądów, co do stosunków do władz i urzędów państwowych, są na 
terenie Straży niedopuszczalne.53 

 Był to sygnał, że działacze SN, mimo niechęci do reżimu sanacyjnego sprzeciwiali się 
dyskredytowaniu instytucji państwowych. „Paradoksalnie” – rzecz określa Adrian 
Tyszkiewicz – był fakt, iż Staż Narodowa, będąc w opozycji wobec obozu sanacyjne-
go wypełniała swoją statutową powinność zwalczając żywioły anarchistyczne.54

Od 4 września 1926 r. organem prasowym SN zostało czasopismo Drużyna, 
wcześniej do czerwca 1926 r., sygnowane przez ZTG „Sokół”.55 Drużyna była adre-
sowana do inteligenckiego odbiorcy, natomiast dla młodzieży wiejskiej wychodził 
Junak. Na łamach Junaka wiele miejsca poświęcano szkodliwości uzależnień mię-
dzy innymi od alkoholu, jednocześnie wskazując na dobre wzorce wychowawcze 
i propagując uprawianie sportu. Redakcja pisma przedstawiała między innymi re-
guły poszczególnych gier i dyscyplin.56 Ponadto SN mogła korzystać z łamów pra-
sowych czasopism endeckich: Myśli Narodowej, Ojczyzny, Gazety Warszawskiej (od 
jesieni 1925 r. Gazeta Poranna Warszawska) oraz lokalnych jak: Kurier Poznański, Głos 
Lubelski, wychodząca we Krakowie Trybuna Narodu i innych.57 

   Delegalizacja 

W kwietniu i maju 1927 r. doszło do rewizji policyjnych w lokalach Straży, 
a także w lokalach ZL-N, OWP, siedzibach pism endeckich oraz prywatnych 
mieszkaniach znaczących działaczy Straży. W Warszawie zostali aresztowani: Jan 
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Rembieliński, Jan Jodzewicz, Henryk Połoński, Ludwik Chaberski, Stanisław 
Jabłoński, Aleksander Górecki, Zdzisław Ceramis i Wincenty Raichel.58 Podobne 
rewizje miały miejsce w Lublinie59 oraz na terenie województw: białostockiego, kie-
leckiego, łódzkiego, nowogrodzkiego i wileńskiego.60 W ich efekcie policja zarekwi-
rowała korespondencję organizacyjną, znaczne ilości broni oraz amunicji, zarejestro-
wanej na Stowarzyszenie i poszczególnych jego członków.61 Decyzją Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 21 maja 1927 r. SN została zlikwidowana z uwagi na zarzuty 
o działalność antyrządową, zagrażającą spokojowi publicznemu oraz przekraczania 
statutowych ram działalności.62 Na łamach czasopism endeckich opublikowano 
„Protest społeczeństwa przeciw prześladowaniu »Straży Narodowej«”, pod którym 
podpisały się liczne organizacje narodowe.63 26 maja 1926 r. władze SN wydały ostat-
ni okólnik nakazujący: zaprzestanie działalności na gruncie Stowarzyszenia Straż 
Narodowa, ale też kontynuowanie pracy dla dobra Polski oraz utrzymanie „związku 
braterskiego” między członkami stowarzyszenia.64 Po delegalizacji Stefan Hofmolk, 
prezes Straży na województwo stanisławowskie nakazał zniszczenie całej dokumen-
tacji organizacji oraz przekazanie majątku na rzecz Obozu Wielkiej Polski.65 Dnia 
22 grudnia 1927 r. Gazeta Poranna Warszawska podała, iż śledztwo przeciwko Straży 
Narodowej z braku dowodów zostało umorzone.66 Następcą SN był powołany pod 
koniec czerwca 1927 r. Legion Obrony Państwa Polskiego, którego zadaniem było 
zapewnienie osobistej ochrony działaczom ZL-N i OWP, a także eliminowanie po-
licyjnych konfi dentów z endeckich szeregów.67

Podsumowując należy wyraźnie podkreślić, że Straż Narodowa nie była 
klasyczną partyjną organizacją bojówkarską, jak często jest przedstawiana w histo-
riografi i.68 Działacze Straży nie głosili „jedynej słusznej drogi” czy „jedynej słusz-
nej partii”, ale zdecydowanie przeciwstawiali się próbom wprowadzenia destrukcji 
przez czynniki wywrotowe antypaństwowej lewicy. Wynikało to z przeświadczenia 
o zgubnym dla narodu, państwa i moralności społecznej wpływem agitacji pro-
wadzonej przez organizacje socjalistyczne, komunistyczne i loże wolnomularskie. 
Faktem jest, iż działacze SN używali przemocy w walce z swoimi przeciwnikami 
oraz to, że jednym z zadań Straży była ochrona działaczy i siedzib Związku Ludowo-
Narodowego oraz lokali endeckich organów prasowych. Pamiętać należy także, iż 
władze naczelne negatywnie oceniały łamanie przepisów kodeksu karnego przez 
masy członkowskie oraz podważanie powagi instytucji państwa w walce z narzuco-
ną dyktaturą obozu pomajowego. Jednak były to jedne z wielu z celów, jakie posta-
wili przed sobą twórcy i liderzy Straży Narodowej. Dokonując oceny działalności 
SN nie wolno zapominać o szerokiej działalności charytatywnej skierowanej do na-
juboższych mieszkańców miast. Wynikała ona z dwóch przyczyn: z jednej strony 
z głoszonym przez narodowców postulatem solidaryzmu narodowego i społeczne-

Glaukopis 9_10.indd   185Glaukopis 9_10.indd   185 2007-12-28   12:49:222007-12-28   12:49:22



186

N
R
 
9
–
1
0
 
(
2
0
0
7
–
2
0
0
8
)

    W obronie porządku i ładu – czym była Straż Narodowa

go; a z drugiej strony odciągnięciem tej warstwy społecznej od demagogicznej i po-
pulistycznej agitacji skierowanej do robotników i bezrobotnych przez ugrupowania 
socjalistyczne i komunistyczne przeciągając ich tym samym na stronę narodową.

Aneks:

Okólnik do Zarządów Straży Narodowej wszelkich stopni 
i wszystkich członków Straży Narodowej

Po czteroletniej prawie działalności organizacyjnej i obywatelskiej podyk-
towanej chęcią służenia Państwu Polskiemu, Straż Narodowa rozwiązana została 
rozporządzeniem Min.[istra] Spraw Wewnętrznych, bez uprzedniego wysłuchania 
opinji członków Zarządu Głównego Straży Narodowej

Przeciwko zarządzeniu temu wejdziemy na drogę prawem wskazaną. Po-
słuszni z najgłębszego naszego poczucia państwowego i istotnej treści Statutu wszel-
kim zarządzeniom władz własnego państwa rozkazujemy zaprzestać niezwłocznie 
działalności na gruncie Stowarzyszenia Straży Narodowej

Przypuszczamy, że wielu z was, znając dokładnie pracę naszą prowadzoną 
ściśle w ramach zatwierdzonego przez władze Statutu, odczytuje akt ten jako nie-
uzasadniony. Mimo to nie wolno Wam narzekać, nie wolno zniechęcać się, ani od-
suwać od pracy, wskazanej w art. 2 naszego Statutu, bo pracy tej Państwo Polskie 
potrzebuje więcej, niż kiedykolwiek przedtem. Nie może to być na razie praca na 
gruncie Stowarzyszenia, łatwiejsza bo skoordynowana, kierowana przez jego władze 
przełożone, ale musi to być praca jednostkowa, rozproszono każdego z Was jako 
obywatela, wiernego Polsce syna.

Pracujcie tedy wytrwale nad sobą, w myśl wskazań Statutu naszego, pobu-
dzajcie swoich bliskich i znajomych do ciągłej, wytężonej pracy dla Polski, utrzy-
mujcie między sobą prywatnie ten związek braterski, któryście zadzierzgnęli na 
terenie stowarzyszenia naszego, przypominajcie ciągle sobie i innym, że jedynym 
obowiązkiem każdego Polaka, to bezinteresowna praca dla Polski i Jej potęgi

Bądźcie w otoczeniu Waszem ciągle bijącym dzwonem, kruszącego ospale 
sumienia polskiego, stale i nieugięcie czujni na wszelkie akta, podważające byt Pań-
stwa Polskiego, lub rozkładające.

Jeśli pozostaniecie wierni zasadom Statutu, na który składaliście ślubowa-
nie, jeżeli zastosujecie się ściśle do tych ostatnich poleceń naszych nie wątpimy, że 
w pracy naszej dalszej spotykać się będziemy stale i że w każdej Państwa Polskiego 
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potrzebie zewnętrznej czy wewnętrznej, znajdziemy się wszyscy zgodni i karni przy 
władzach Państwa Polskiego w obronie najświętszego skarbu, jaki Opatrzność nam 
dała, w obronie niepodległości Państwa Polskiego, Jego mocarstwowej potęgi.

/-/ Czesław Mączyński 
Przewodniczący Zarządu Głównego S.N.

/-/ D-r Edward Loth
Zastępca Przewodniczącego

/-/ Tadeusz Bielecki
p.o. Sekretarza Generalnego

/-/ Henryk Rossmansn
Sekretarz Generalny

/-/ Kazimierz Szulc
Przew. Wydz. Finansowego

/-/ Jan Rembieliński
Przew. Wydz. Propagandy

/-/ Władysław Froelich
Czł. Wydz. Finansowego

/-/ Bohdan Wieliczko
Przew. Wydz. Młodzieży

/-/ Ks Adam Wyrębowski
Kapelan Generalny

Archiwum Akt Nowych, Zbiór dokumentów Obozu Narodowego, Straż Narodowa – okólnik, sygn. 20, k. 1–2.

Przypisy: 
1 Zygmunt Łupina, „Organizacje satelickie Związku Narodowo-Ludowego”, Kwartalnik Historyczny, 
z. 4 (1982): ss. 601–603; [dalej cyt.: „Organizacje satelickie Związku Lutowo-Narodowego”]; Ewa Maj, 
Związek Ludowo-Narodowy (1919–1928). Studium z dziejów myśli politycznej (Lublin: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2000): ss. 49–55. [dalej cyt. Związek Ludowo-Narodowy].
2 Stowarzyszenie Samopomocy Społecznej powołano w 1921 r. Celem jego działalności było zapo-
bieganie strajkom ekonomicznym i ich skutkom. W chwili zagrożenia strajkowego SSS formowało 
drużyny pracowników zastępczych, podejmujących pracę na stanowiskach opuszczonych przez 
strajkujących. Antystrajkowy charakter Stowarzyszenia wynikał z przeświadczenia narodowców, 
że forma wymuszenia na pracodawcach realizacji żądań socjalnych nie powinna mieć miejsca. Do-
magali się ustawowego ograniczania do strajku dla pracowników instytucji użyteczności publicznej, 
agent państwowych i komunalnych.
3 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – pierwsze Gniazdo „Sokoła” powstało we Lwowie 7 lutego 
1867 zaś nazwę “Sokół” przybrało dwa lata później. Kolejne Gniazda „Sokoła” Polskiego powstawały 
na terenie zaborów austriackiego i niemieckiego, w Europie Zachodniej i Ameryce. W Kongresówce, 
ze względów politycznych, istniały jedynie tajne komplety gimnastyczne. „Sokół” prowadził dzia-
łalność sportową, kulturalno-oświatową, patriotyczną z czasem i paramilitarną. „Sokoli” walczyli na 
wielu frontach I wojny światowej i kontynuowali działalność w II RP. 19 kwietnia 1919 powstał Zwią-
zek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, którego naczelnym hasłem była maksyma „W zdrowym 
ciele zdrowy duch”. 
4 Stowarzyszenie Dowborczyków „Ku Chwale Ojczyzny” powstało w roku 1923. Początkowo sta-
nowiło luźną formę wojskowych byłego I Korpusu. Na wniosek gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego 
stowarzyszenie nawiązało współpracę z organizacjami narodowymi.
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5 Związek Hallerczyków powstał 18 sierpnia 1922 i zrzeszał zdemobilizowanych kombatantów formacji 
wojskowych gen. Józefa Hallera. Celem Związku, oprócz łączności braterskiej, było kształcenie i pie-
lęgnowanie ducha wojskowego wśród społeczeństwa zwłaszcza wśród młodzieży, a także działalność 
kulturalno-oświatowa. Związek współpracował z organizacjami endeckimi, chadeckimi i ludowymi.
6 Bractwo Strzelców Kurkowskich – zgodne z przyjętymi założeniami Bractwo wskrzeszało i pod-
trzymywało tradycje i zwyczaje starodawnego Bractwa Strzeleckiego, deklarowało stały udział w ży-
ciu społecznym i narodowym.
7 Towarzystwo “Rozwój” powstało w drugim dziesięcioleciu XX w. (najczęściej podawane daty jego 
powstania: na rok 1913, ale także: 1910 oraz 23 października 1912) w Warszawie. Jego działalność kon-
centrowała się na organizowaniu, wspieraniu i propagowaniu polskich rzemieślników i handlowców 
oraz zrzeszaniu konsumentów w Lidze Konsumentów. Prowadziło również działalność oświatową.
8 Ewa Maj, „Model endeckiej organizacji paramilitarnej na przykładzie Stowarzyszenia »Straż Naro-
dowa«”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. K, vol. IX (2002): s. 114. [dalej cyt. „Model 
endeckiej organizacji paramilitarnej na przykładzie Stowarzyszenia »Straż Narodowa«”]. Zdaniem 
zarówno Szymona Rudnickiego i Jerzego Janusza Tereja „Straż Narodowa” działała od samego po-
czątku niepodległego państwa polskiego. Jednocześnie jest ona wymieniana jako organizacja uczest-
nicząca w nieudanym zamachu stanu z 19 stycznia 1919 r. Zob.: Szymon Rudnicki, Obóz Narodowo 
Radykalny. Geneza i działalność (Warszawa: Czytelnik, 1985): s. 21; Jerzy J. Terej, Idee Mity Realia. Szkice 
do dziejów Narodowej Demokracji (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1971): s. 91. 
9 Czesław Mączyński (1881–1935), student Uniwersytetu Lwowskiego – przez dwa lata prawo, po 
czym studia na wydziale fi lozofi cznym. W latach 1902–1903 w wojsku austriackim w 29. pułku ar-
tylerii polowej, w 1904 mianowany podporucznikiem rezerwy. Po wybuchu I wojny światowej odby-
wał służbę najpierw we wspomnianym pułku jako komendant baterii. W 1914 mianowany porucz-
nikiem. Ranny, do sierpnia 1915 przebywa w szpitalu. Następnie do grudnia 1917 odbywa służbę 
w 2. pułku artylerii polowej jako komendant baterii. Od grudnia 1917 do końca października 1918 
najpierw w grupie artylerii komendy 4. armii, później w 4. komendzie generalnej. Przez 22 dni w li-
stopadzie 1918 komendant polskich sił zbrojnych we Lwowie, od 22 listopada do 12 grudnia 1918 
komendant miasta i powiatu Lwowa wraz z oddziałami bojowymi. Od 12 grudnia 1918 komendant 
brygady lwowskiej. W 1920, podczas inwazji bolszewickiej, formułuje i staje na czele Małopolskich 
Oddziałów Armii Ochotniczej. Poseł na sejm Klubu Chrześcijańsko-Narodowego, przewodniczący 
Komisji Wojskowej (1922–1926). Po zakończeniu kadencji powrócił do wojska w randze pułkownika. 
Przez pewien czas jest komendantem PKU w Wołkowysku, po czym przeniesiony zostaje w stan 
spoczynku na podstawie orzeczenia lekarskiego. Wraca do cywila, zajmował się pracą nauczyciela 
języka polskiego w gimnazjum i pracą na roli.
10 Wywiad z płk Czesławem Mączyńskim przedrukowany m.in. Głos Lubelski, nr 137, 20 lipca 1927. 
Por.: Drużyna, nr 11, 4 września 1927.
11 Adrian Tyszkiewicz, Obóz Wielkiej Polski w Małopolsce 1926–1933 (Kraków: Księgarnia Akademi-
cka, 2004): s. 258.
12 Pogotowie Patriotów Polskich powstało w Warszawie w grudniu 1922. Jego zadaniem było pro-
wadzenie wywiadu wojskowego i organizowanie organizacji paramilitarnej. PPP dążyło do zmiany 
ustroju, likwidacji przejawów anarchii i niedołęstwa przez wprowadzenie dyktatury głosząc hasło 
Polska potężna przez Polaków. Członkami PPP byli wojskowi, głównie organizatorzy Legionu Puław-
skiego i część działaczy ZL-N.
13 Stanisław Witalis Moskalewski (1876–1936), pracownik Ordynacji Zamoyskich. Od 1901 członek 
Ligi Narodowej i SDN, działacz społeczny na terenie guberni lubelskiej zakładał kółka i spółdzielnie 
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rolnicze, nielegalnie kolportował prasę narodową. W czasie I wojny światowej przebywał na Ukrai-
nie, działał w Centralnym Komitecie Obywatelskim, Radzie Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjne-
go, Towarzystwie pomocy Ofi ar Wojny. W latach 1919–1926 Wojewoda Lubelski; w latach 1924–1926 
nadzwyczajny komisarz ds. oszczędnościowych przy Prezydium Rady Ministrów. W 1926 przeniósł 
się do Poznania, gdzie był prezesem okręgu PCK i PTK; działał także w Towarzystwie „Rozwój”.
14 Ewa Maj, „Model endeckiej organizacji paramilitarnej na przykładzie Stowarzyszenia »Straż Na-
rodowa«”, dz. cyt., s. 114.
15 Tyszkiewicz, dz. cyt., ss. 258–259. 
16 Edward Loth (1884–1944), urodzony w Warszawie, w rodzinie ewangelickiej o tradycjach powstań-
czych. Usunięty ze szkoły za demonstracje antyrządowe, maturę zdaje eksternistycznie w Baku na 
Kaukazie, a z powodu nie przyjęcia go na żaden z uniwersytetów w Rosji, wyjazd do Zurychu gdzie 
studiuje antropologię. W 1907 otrzymuje doktorat z fi lozofi i. W tym też roku rozpoczyna studia 
medyczne w Bonn, potem w Getyndze i Heidelbergu, gdzie otrzymuje stopień doktora medycyny 
(z odznaczeniem). Następnie pracuje jako asystent Katedry Anatomii we Lwowie u prof. H. Kadyi’a. 
Habilitacja się z anatomii i antropologii (1914), rozpoczyna wykłady z anatomii prawidłowej i topo-
grafi cznej na Uniwersytecie Lwowskim. Jeden z organizatorów Uniwersytetu Warszawskiego i obej-
muje Katedrę Anatomii Prawidłowej (1915). Pełni równocześnie funkcje naczelnego lekarza Polskich 
Sił Zbrojnych. Żołnierz legionów Piłsudskiego, naczelny lekarz Polskich Sił Zbrojnych (1917–18). 
Chirurg w powstaniu warszawskim, żołnierz Armii Krajowej na Mokotowie, gdzie zginął od bomby 
lotniczej, na posterunku opatrunkowym, wraz z żoną i córką.
17 Henryk Rossman (1896–1937), członek Rady Naczelnej „Młodzieży Wszechpolskiej” (1922–1923), 
oboźny Ruchu Młodych Dzielnicy Warszawskiej Obozu Wielkiej Polski (1926–1933), jeden z liderów 
Obozu Narodowo-Radykalnego członek Komitetu Politycznego Organizacji Wewnętrznej (1934), za 
co został aresztowany i zesłany do Berezy Kartuskiej, przywódca ONR-ABC, zmarł na skutek nie 
wyleczonych chorób będących następstwem pobytu w Berezie. 
18 Tadeusz Bielecki (1902–1982), absolwent fi lologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim – dokto-
rat z polonistyki (1927), kończy wydział prawa na Uniwersytecie Warszawskim (1929). Członek władz 
naczelnych „Młodzieży Wszechpolskiej”. Od 1924 członek Ligi Narodowej, a od 1928 sekretarz kon-
tynuacji L.N. – tajnej organizacji „Straż” i szef pionu odpowiedzialnego za młodzież. Przez wiele lat 
osobisty sekretarz Romana Dmowskiego. Członek Wydziału Wykonawczego Obozu Wielkiej Pol-
ski, oraz zastępcą przewodniczącego Ruchu Młodych OWP (1927–1933), następnie kierownik Sekcji 
Młodych Stronnictwa Narodowego, poseł na Sejm (1930–1935). Wiceprezes SN, członek Komitetu 
Głównego (1935–1939) a także członek poufnego kierownictwa Obozu Narodowego tzw. „siódemki” 
i „dziewiątki”. W czerwcu 1939 zostaje prezesem SN, po wybuchu wojny na emigracji najpierw we 
Francji następnie w Wielkiej Brytanii, był prezesem emigracyjnego Stronnictwa Narodowego.
19 Jan Rembieliński (1897–1948), absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego, obrońca Lwowa, 
przewodniczący Narodowego Związku Młodzieży Akademickiej (1919–1922), prezes Rady Naczel-
nej MW (1922–1923), członek OWP i SN. Zwolennik rezygnacji walki SN z sanacją, 1936 redaktor 
naczelny Podbipięty mającej stać się płaszczyzną porozumiewawczą narodowców z prawicowym 
skrzydłem sanacji. Senator (1938–1939), od 1939 na emigracji.
20 Głos Lubelski, nr 144, 27 maja 1927. Zob. też: Maj, „Model endeckiej organizacji paramilitarnej 
na przykładzie Stowarzyszenia »Straż Narodowa«”, dz. cyt., s. 115; Łupina, „Organizacje satelickie 
Związku Narodowo-Ludowego”, dz. cyt., s. 613.
21 Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Społeczno polityczny (dalej 
APL, UWL, WSP) Akta Straży Narodowej Województwa Lubelskiego 1926–1927,  sygn. 2149, k 139–145.
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22 Tyszkiewicz, dz. cyt., ss. 263–264.
23 APL, UWL, WSP sygn. 2149, k. 148–150.
24 Maj, „Model endeckiej organizacji paramilitarnej na przykładzie Stowarzyszenia »Straż Narodo-
wa«”, dz. cyt., s. 115.
25 Poufny komunikat informacyjny nr 13, 22 luty 1927 [w:] Komunikaty Informacyjne Komisariatu Rządu 
na m. st. Warszawę,(1 grudnia 1926–23 czerwca 1927) t. I, z. 1 (Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, 1991): s. 100. [dalej cyt. Komunikaty Informacyjne].
26 Ks. Marceli Nowakowski (1881–1940), odbył studia w Rzymie, Innsbrucku Monachium, członek 
– założyciel Polskiego Czerwonego Krzyża, sekretarz Rady Nacz. Polskiej Macierzy Szkolnej. Poseł 
na Sejm (1919–1930), Rozstrzelany w Palmirach.
27 Ks. Marceli Godlewski (1865–1945), katolicki działacz społ., ksiądz; na pocz. XX w. rozwinął dzia-
łalność społeczną i wydawniczo-publicystyczną skierowaną przeciwko ruchowi socjalistycznemu; 
propagował hasła encykliki Rerum novarum, zakładał zrzeszenia katolickie, m.in. Stow. Robotników 
Chrześcijan. Po 1918 związany z Obozem Narodowym; w czasie II wojny światowej został dobro-
wolnie proboszczem parafi i włączonej do getta warszawskiego, gdzie niósł pomoc Żydom.
28 Poufny komunikat informacyjny nr 13, 22 luty 1927.
29 Drużyna, nr 11, 4 września 1926; APL, UWL, WSP, sygn. 2149, k. 151.
30 Maj, „Model endeckiej organizacji paramilitarnej na przykładzie Stowarzyszenia »Straż Narodo-
wa«”, dz. cyt., k. 117-118.
31 Drużyna, nr 7, 13 lutego 1926.
32 Maj, „Model endeckiej organizacji paramilitarnej na przykładzie Stowarzyszenia »Straż Narodo-
wa«”, dz. cyt., k. 118.
33 Środowiska kościelne, stowarzyszenia religijne oraz narodowi-demokraci bardzo negatywnie oce-
niali projekty legislacyjnego wprowadzenia cywilnych kontraktów małżeńskich i możliwości rozwo-
dów. Organizowane były liczne zebrania protestacyjne, podczas których argumentowano, iż projekt 
uderza w istotę małżeństwa czyniąc zeń umowę prywatną, wyrządza krzywdę dzieciom, obniżają 
zasady etyczne i poczucie religijne, oraz że poniża godność kobiety, czyniąc ją przedmiotem a nie 
podmiotem umowy małżeńskiej i jest sprzeczny z 114 artykułem Konstytucji RP. 
34 APL, UWL, WSP, Straż Narodowa – materiały w sprawie rozwiązania i likwidacji jej majątku, sygn. 
2150, k.216–217. Por.: Ewa Maj, Narodowa Demokracja w województwie Lubelskim w latach 1918–1928 
(Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002): ss. 170, 229.
35 Marek Sioma, „Lublin w dniach przewrotu majowego” [w:] “Res Historica” Lublin w dziejach naj-
nowszych, (red.) Waldemar Kozyra (Lublin: b.w., 2002): ss. 106–107. Przewodniczący Rady Okręgowej 
„SN“ w województwie lubelskim Adam Kazimierz Majewski o tym wydarzeniu pisał: „Stworzyli-
śmy organizację o regulaminie wojskowym – Straż Narodową. W dniu 1 maja 1926 r., gdy żydowski 
pochód upoważniony przez władze do występowania w swojej dzielnicy próbował przedrzeć się na 
Krakowskie [Przedmieście – przyp. RD], „Straż Narodowa” rozbiła go i zdobyła sztandar pochodu 
przechowywała czas jakiś jako trofeum”. – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Wo-
jewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie. Sprawy obiektowe 1944-1966, Zbrodniarze. Materiały 
dotyczące byłych organizacji endeckich SN, NOW, NSZ – Wydział III., sygn. 08/262, k. 74. 
36 Poufny Meldunek Organizacyjny nr 18a, 30 kwietnia 1927 [w:] Komunikaty Informacyjne, dz. cyt., s. 159. 
37 Tyszkiewicz, dz. cyt., s. 267.
38 APL, UWL, WSP, sygn. 2149, k. 202.
39 Maj, „Model endeckiej organizacji paramilitarnej na przykładzie Stowarzyszenia »Straż Narodo-
wa«”, dz. cyt. s. 118; zob.: APL, UWL, WSP, sygn. 2150, k. 215–216. 
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40 Poufny komunikat informacyjny nr 19, 10 maja 1927 [w:] Komunikaty Informacyjne, dz. cyt., s. 171.
41 APL, UWL, WSP, sygn. 2150, k. 216.
42 Tamże, k. 384–386; Maj, Narodowa Demokracja..., dz. cyt., ss. 228–229; tegoż, „Model endeckiej 
organizacji paramilitarnej na przykładzie Stowarzyszenia »Straż Narodowa«”, dz. cyt., ss. 119–120; 
Drużyna, nr 15, 2 października 1926. Zob. też.: Rafał Dobrowolski, Akademicka młodzież obozu naro-
dowego w Lublinie w latach 1919-1939 (Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 2006): s. 101.
43 Poufny komunikat informacyjny nr 17, 12 kwietnia 1927 [w:] Komunikaty Informacyjne, dz. cyt., s. 132.
44 Karol Hubert Rostworowski (1877–1938), studiował w Halle, Lipsku i Berlinie; dramaturg, poeta, 
działacz LN, OWP, SN, a także Związku Zawodowego Literatów Polskich, Związku Inteligencji Pol-
skiej, Towarzystwa Obrony Ziem Polskich, Polskiej Akademii Literatury.
45 Rudnicki, dz. cyt., 22; Władysław Folkierski (1890–1961), polski historyk literatury francuskiej, 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacz polityczny na emigracji, minister prac kongreso-
wych oraz wyznań religijnych i oświecenia publicznego w rządzie londyńskim. Student historii lite-
ratury i romanistyki na UJ (1907–1912), doktor (1913). Od 1920 profesor nadzwyczajny Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, dyrektor Seminarium Filologii Romańskiej oraz kierownik I Katedry Filologii 
Romańskiej; od 1929 profesor zwyczajny. Prowadzi wykłady z historii literatury francuskiej XVI–
XX wieku. Kieruje Sekcją Literatury w Institut International de Cooperation Intelectuelle w Paryżu 
(1927–1929). W 1939, po napaści Niemiec na Polskę, wyjeżdża do Anglii. Przed wojną związany 
z Obozem Wielkiej Polski i endecją, na emigracji wchodził w skład Rady Narodowej (1940–1941) 
oraz rządu emigracyjnego. Kieruje resortem prac kongresowych (1944–1947), oraz wyznań religij-
nych i oświecenia publicznego (1947–1949). Członek Rady Politycznej (1949–1954), a od 1954 czło-
nek Rady Jedności Politycznej. W 1928 zostaje członkiem-korespondentem PAU; na emigracji pełni 
funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, brał udział w pracach Związku 
Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz Komitetu Opieki nad Biblioteką Polską w Paryżu. 
46 Adam Kazimierz Majewski (1867–1948), urodzony w Lublinie. Syn powstańca zesłanego na Syberię. 
ukończył gimnazjum w Lublinie (1887) a następnie medycynę w Warszawie (1894). Od 1894 członek 
SDN, działacz Towarzystwa Oświaty Narodowej, T.G. “Sokół”, w 1905 wstępuje do Ligi Narodowej. 
Aresztowany w 1907 aresztowany za działalność w Narodowym Związku Robotniczym i wydalony 
z Kongresówki. Powraca jednak do Lublina i zakłada prywatną klinikę lekarską, którą prowadzi do 
1943 r., kiedy to zostaje przejęta przez Niemcy. Od 1914 uczestniczy w pracach Miejskiego Komitetu 
Obywatelskiego i Tymczasowej Rady Miasta. Od 1919 Prezes Okręgu Lubelskiego ZL-N, a następnie 
SN do 1945, Wielki Oboźny Dzielnicy Lubelsko-Wołyńskiej OWP, Radny Miasta Lublina sześciu 
kadencji, zawsze pełni funkcję przewodniczącego Klubu Narodowego. Od 1895 członek Lubelskiego 
Towarzystwa Lekarskiego. Aresztowany 12 listopada 1942 przez gestapo, przebywa w areszcie kilka 
miesięcy, a następnie aresztowany przez komunistów pod koniec sierpnia 1945, a na mocy amnestii 
zwolniony 1 października 1945.
47 Roman Ślaski (1886–1963), w 1905 rozpoczyna działalność polityczną w Polskiej Partii Socjali-
stycznej. Absolwent ekonomi na Uniwersytecie w Brukseli. Od 1913 związany z Narodową Demo-
kracją. Od 1917 pracuje w Wydziale Finansowym lubelskiego Magistratu, działacz ZL-N, OWP, SN. 
Od 9 września 1939, po opuszczeniu Lublina przez dotychczasowego prezydenta, przejmuje jego 
obowiązki. W czasie okupacji zatrudnia osoby, którym grozi aresztowanie, ukrywa w swym majątku 
działaczy podziemia. Aresztowany przez gestapo, więziony był na Zamku (1942–1943). Po wojnie 
wraca do Magistratu, w 1946 więziony był za przynależność do Stronnictwa Narodowego, gdzie kie-
rował wydziałem propagandy. Od 1944 wykładowca na KUL, a działalność polityczną do 1949 kon-
tynuuje w Stronnictwie Demokratycznym.
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48 Pełny skład władz na Lubelszczyźnie zob.: Maj, Narodowa Demokracja..., dz. cyt., ss. 226–227. Na 
temat działalności Straży w północnych powiatach województwa lubelskiego zob. Mariusz Bechta, 
Narodowo Radykalni. Obrona tradycji i ofensywa narodowa na Podlasiu w latach 1918-1939 (Biała Podla-
ska: Agencja Reklamowo-Wydawnicza “Arte”, 2004): ss. 61–63.
49 Poufny komunikat informacyjny nr 17, 12 kwietnia 1927 [w:] Komunikaty Informacyjne, dz. cyt., s. 131.
50 Drużyna, nr 25 z 12 grudnia 1926. Por.: Zygmunt Kaczmarek, Obóz Wielkiej Polski. Geneza i działal-
ność społeczno-polityczna w latach 1926-1933 (Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 
1980): s. 9.
51 Poufny komunikat informacyjny nr 7, 31 grudnia 1926 [w:] Komunikaty Informacyjne, dz. cyt., s. 37.
52 APL, UWL, WSP, sygn. 2150, k. 214.
53 Tamże, sygn. 2149, k. 235.
54 Tyszkiewicz,  dz. cyt., s. 158.
55 Drużyna, nr 11, 4 września 1926.
56 Zob.: Junak, nr 1, 11 września 1926.
57 Maj, „Model endeckiej organizacji paramilitarnej na przykładzie Stowarzyszenia »Straż Narodo-
wa«”, dz. cyt. ss. 116–117. 
58 Gazeta Warszawska Poranna, nr 137, 16 maja 1927.
59 Głos Lubelski, nr 140, 23 maja 1927.
60 Maj, „Model endeckiej organizacji paramilitarnej na przykładzie Stowarzyszenia »Straż Narodo-
wa«”, dz. cyt. ss. 120–121.
61 Zob.: APL, UWL, WSP, sygn. 2150, k. 218–284; Głos Lubelski, nr 140, 23 maja 1927.
62 APL, UWL, WSP, sygn. 2150, k. 218; Gazeta Warszawska Poranna nr 161, 14 kwietnia 1927.
63 Głos Lubelski nr 137, 20 maja 1927.
64 Archiwum Akt Nowych, Zbiór dokumentów Obozu Narodowego, Straż Narodowa – okólnik, sygn. 
20, k. 1–2; Głos Lubelski, nr 144, 27 maja 1927.
65 Tyszkiewicz, dz. cyt., s. 159.
66 Gazeta Warszawska Poranna, nr 351, 22 grudnia 1927.
67 APL, Starostwo Powiatowe Lubelskie (dalej: SPL), Miesięczne sprawozdania sytuacyjne Starosty 
Lubelskiego (1927), sygn. 95, k. 249. Celem Legionu była obrona członków ZL-N i OWP przed 
napadami bojówek socjalistycznych oraz wykrywaniem donosicieli i tajnych agentów administra-
cji państwowej zajmującej się śledzeniem działalności partii i organizacji politycznych. Zob.: Maj, 
„Model endeckiej organizacji paramilitarnej na przykładzie Stowarzyszenia »Straż Narodowa«”, dz. 
cyt., s. 123.
68 „Straż Narodowa miała stanowić siłę fi zyczną ND do walki z przeciwnikami tej partii, głównie 
lewicowymi. Straż Narodową można porównać z bojówkami faszystowskimi; faszyzm włoskich 
czarnych koszul był jej wzorem...” Cyt. za: Łupina, „Organizacje satelickie Związku Narodowo-Lu-
dowego”, dz. cyt., s. 613. 
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Krzysztof Kaczmarski 

 Sprawa pisma Jestem Polakiem 
 Przyczynek do dziejów prasy polskiej na wychodźstwie w czasie II wojny 
 światowej (1940–1941) 

W historii prasy polskiej wydawanej na obczyźnie w latach drugiej wojny 
światowej, pismo Jestem Polakiem zajmuje miejsce szczególne. Bodaj żadne z wycho-
dzących wówczas polskich czasopism nie wzbudzało tylu emocji. „Czarna legenda” 
zaś, jaka narosła wokół Jestem Polakiem, przybierała niejednokrotnie monstrualne 
rozmiary. Od pierwszego numeru pismo stało się obiektem zmasowanego ataku ze 
strony przeciwników politycznych, nie tylko na łamach emigracyjnej prasy polskiej 
i posiedzeniach Rady Ministrów, ale również w The Jewish Chronicle, kilku innych 
tytułach angielskich (głównie dziennikach Daily Herald i Evening Standard) a nawet 
na forum brytyjskiego parlamentu!

Jak pisał Stanisław Cat-Mackiewicz, w latach 1939–1941 członek Rady Naro-
dowej Rzeczypospolitej Polskiej, w pierwszym okresie działalności rządu gen. Wła-
dysława Sikorskiego na terytorium Wielkiej Brytanii: „walka z kilku młodzieńcami 
i jednym byłym wikarym, wydającymi pismo Jestem Polakiem”, była – obok represji 
wobec ofi cerów-piłsudczyków osadzanych w obozie w Rothesay na wyspie Bute 
(tzw. Wyspa Węży) u wybrzeży Szkocji – głównym frontem »ożywionej kampanii 
wewnętrznej« prowadzonej przez rząd”.1 

Uproszczone, niewolne od merytorycznych błędów postrzeganie Jestem Po-
lakiem utrzymuje się do dzisiaj w historiografi i polskiej.2

Pierwszy numer tygodnika Jestem Polakiem (z podtytułem Czasopismo Na-
rodowe i tytułem angielskim I am a Pole. The National Weekly) ukazał się 4 sierpnia 
1940 r., ostatni – dwudziesty siódmy – z datą 15 maja – 1 czerwca 1941 r. Formalnym 
wydawcą pisma był Komitet Wydawniczy, faktycznym zaś spiritus movens całego 
przedsięwzięcia – ks. Stanisław Bełch.3 

Z zamiarem wydawania katolickiego pisma nosił się on jeszcze we Francji, 
do której przybył na początku 1940 r. W jednym z listów do brata pisał, iż zastał 
tutaj „przy pracy całą lewicę z Wiadomościami Literackimi i odpowiednimi organi-
zacjami różnego typu. Dla przeciwdziałania pożyczyłem u świeżo poznanego Fran-
cuza – katolika kwotę 30 tys. franków, by zacząć wydawać pismo”.4 Klęska Francji 
uniemożliwiła jednak realizację tego zamiaru. Ksiądz Bełch urzeczywistnił swój 
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plan kilka miesięcy później w Londynie. „Dzięki pewnemu poparciu – wspominał 
w cytowanym liście – zacząłem wydawać tygodnik Jestem Polakiem, który przyjęto 
z radością u jednych, zaś z wściekłością u innych”.5 Inicjatywa ks. Bełcha miała, jeśli 
nie poparcie, to na pewno przyzwolenie, ks. biskupa polowego WP Józefa Gawliny 
(jednocześnie członka Komisji Prasowej Episkopatu Polski).6

Redakcja i administracja tygodnika mieściła się w położonym nieopodal 
British Museum hotelu St. Margaret’s przy Bedford Place 24–27, w którym miesz-
kał wówczas ks. Bełch. To przede wszystkim dzięki inicjatywnie i niespożytej ener-
gii tego 36-letniego kapłana, Jestem Polakiem ukazywało się przez prawie dziesięć 
miesięcy. Pomagał mu w tym przedsięwzięciu Frank Mildner, emerytowany kapitan 
armii brytyjskiej (weteran spod Verdun), katolik i członek zakonu Knights of St. Co-
lumba (Rycerze św. Kolumbana). W jego londyńskiej drukarni „F. Mildner & Sons” 
przy Clerkenwell Road Jestem Polakiem było drukowane w nakładzie ok. 3 tys. eg-
zemplarzy. Pismo, adresowane przede wszystkim do żołnierzy polskich w obozach 
wojskowych w Szkocji, cieszyło się dużą popularnością zwłaszcza wśród młodszych 
ofi cerów.7 Większość nakładu rozchodziła się wśród stałych abonentów. Cena jed-
nego egzemplarza wynosiła pięć, a w prenumeracie – sześć pensów. Uwzględniała 
ona jedynie koszt druku i papieru, a w przypadku prenumeraty również przesyłki 
pocztowej. Członkowie redakcji pracowali bezinteresownie, nie pobierając z tego 
tytułu żadnego wynagrodzenia. 8 

Pierwszym redaktorem Jestem Polakiem był Jerzy Pańciewicz, przed wojną 
członek zarządu okręgowego SN we Lwowie i redaktor Słowa Narodowego. Kiero-
wał on redakcją do 11 października 1940 r. W tym czasie wydanych zostało dziesięć 
numerów pisma. Ukazywało się ono, co tydzień w czwartek z datą niedzielną w ob-
jętości sześciu stron. Jedynie numer 7 (z 22 września) wyszedł po dwutygodniowej 
przerwie. Na skutek decyzji władz SN Pańciewicz został zmuszony do ustąpienia 
z redakcji tygodnika. Po nim funkcję redaktora Jestem Polakiem objął – z dniem 
15 października – Kazimierz Lipnicki. Przygotował on dwa kolejne numery pisma 
(nr 11 z 20 października i nr 12 z 27 października). Od podwójnego numeru 13–14 
z datą 3–10 listopada redaktorem Jestem Polakiem był Stanisław Wizbek, przedwojen-
ny pracowniku GAL-u (Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A.). Wydał on jeszcze 
cztery numery tygodnika (nr 15 z 17 listopada, nr 16 z 24 listopada, nr 17 z 1 grudnia 
i nr 18 z 8 grudnia), po czym od numeru 19 z 15 grudnia redakcją ponownie kierował 
Kazimierz Lipnicki. Został on z tego stanowiska usunięty przez Komitet Wydawni-
czy Jestem Polakiem w połowie marca 1941 r. Powodem odwołania Lipnickiego było 
„nieodpowiednie prowadzenie pisma”, narażające jego „interesy i dobre imię”, oraz 
„szereg uzasadnionych zarzutów natury moralno-etycznej”.9 W tym okresie oprócz 
numeru 19 ukazało się tylko pięć numerów pisma: podwójny, świąteczny nr 20–21 
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z datą 22–29 grudnia; wydany po ponad miesięcznej przerwie nr 22 datowany 9 luty 
1941 r.; nr 23 z datą 9–16 luty, zawierający tę samą treść, co numer 22; oraz nr 24 z 2 
marca. Również numer 25, który ukazał się z datą 16 marca, został przygotowany 
i złożony do druku jeszcze przez Lipnickiego, choć w momencie wydania, nie był 
on już redaktorem pisma. Następcą Lipnickiego i redaktorem – jak się miało okazać 
– dwóch ostatnich numerów Jestem Polakiem (nr 26 z datą 30 marca – 6 kwietnia 
i nr 27 z datą 15 maja – 1 czerwca) był Tadeusz Lubicz-Brzeziński. 

 
  Oblicze ideowe Jestem Polakiem

Jestem Polakiem nie było organem Stronnictwa Narodowego10, choć sam tytuł 
tego pisma – wzięty z Myśli nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego (odpowiedni 
cytat z Myśli wraz ze zdjęciem Dmowskiego zamieszono na pierwszej stronie pierw-
szego numeru), jego profi l ideowy i nazwiska piszących w nim autorów jednoznacz-
nie wskazywały, do jakich koncepcji pismo to nawiązuje. Były to koncepcje Ruchu 
Młodych Obozu Wielkiej Polski, a później „młodych” Stronnictwa Narodowego. 
Wśród piszących na łamach Jestem Polakiem trafi ali się również członkowie i sympa-
tycy Obozu Narodowo-Radykalnego. 

Jaki jest nasz rodowód? Rodowód, z którego się chlubimy – jedyna 
własność, której nie zgubiliśmy na szlakach uchodźczych. Wyrośli-
śmy ze środowisk bezwzględnie walczących ze smutną rzeczywistoś-
cią Polski przedwrześniowej. Nie umieliśmy paktować, klajstrować, 
łagodzić i licytować. Znaliśmy więzienia Warszawy, Poznania i Lwo-
wa, jeździliśmy na wakacje do Berezy. Pamiętajcie nazwy naszych 
pism: Myśl Narodowa, Prosto z Mostu, Tęcza. Wiecie, że przez te śro-
dowiska w ostatnich latach przeszli wszyscy młodzi pisarze i publi-
cyści, że giełdziarze literaccy musieli chcąc nie chcąc notować nasze 
akcje. Jesteśmy dumni, że daliśmy kulturze polskiej autentycznych 
synów chłopskich, że nasi literaci debiutowali jako tkacze i parobcy, 
że rozwozili węgiel po ulicach intelektualnej Warszawy, komponując 
pierwsze nowele i wiersze. Skarby kultury wydobywaliśmy z trudem 
z najgłębszych złóż narodu, znaliśmy smak nędzy i upokorzenie 
– pójdziemy dalej tą samą bezkompromisową drogą.11

Przypominano jednocześnie główne założenia ideowe obozu narodowego, 
jego krytyczny stosunek do faszyzmu włoskiego i wrogość wobec niemieckiego na-
rodowego socjalizmu. Redakcja podkreślała przy tym tradycyjnie antyniemiecką 
orientację obozu narodowego, jego 

Glaukopis 9_10.indd   196Glaukopis 9_10.indd   196 2007-12-28   12:49:262007-12-28   12:49:26



197

Artykuły

stosunek zasadniczy do narodu niemieckiego jako odwiecznego wro-
ga narodu polskiego”, oświadczając w pierwszą rocznicę agresji nie-
mieckiej: „Idziemy na krwawą, decydującą rozprawę z Rzeszą dziś 
hitlerowską, ale front nasz skierowany jest wyłącznie nie tylko prze-
ciwko reżimowi hitlerowskiemu, który nam jest wstrętny, lecz prze-
ciwko narodowi niemieckiemu [podkreślenia redakcji] jako takiemu, 
który ponosi odpowiedzialność pełną za rządy hitlerowskie.12 

Jestem Polakiem pamiętało również o drugim agresorze i grożącym nie tylko 
Polsce, ale całej Europie niebezpieczeństwie komunistycznym. Nie miano wątpli-
wości, że Związek Sowiecki tylko chwilowo zajmuje pozycję wyczekującą, wyciąga 
korzyści z wojny oraz utrwala swoje polityczne i militarne pozycje przed właściwą 
rozprawą, która wydawała się nieuchronna. Ostrzegano, że „szalona idea rewolucji 
międzynarodowej w imię ateistycznej wizji świata, jaką stworzył komunizm, istnieje 
nadal”, a Stalin i Komintern po klęsce w 1920 r. znów marzą o „drugiej, szczęśliwszej 
próbie” marszu na Zachód. Przy okazji przypominano działalność komunistycznej 
„piątej kolumny” w przedwojennej Polsce: różnej maści „społeczników i intelektua-
listów”, którzy „radykalizowali” na łamach poczytnych czasopism, oraz propagowali 
literaturę sowiecką. Nie wierzono w trwałość przymierza niemiecko-sowieckiego. 

Hitleryzm i komunizm grają na cztery ręce na skrwawionej klawiatu-
rze europejskiej. Wspólne interesy godzą te dwie skrajne idee materia-
listyczne. Ale do czasu! Dwaj grabarze kultury i porządku chrześci-
jańskiego nie ufają sobie. Obaj chcą siebie wyprzedzać w sukcesach. 
Stalin gra na długą fale. Czeka na osłabienie Niemiec. Hitler pożąda 
kompletnego osamotnienia Sowietów, aby wtedy zdobyć się z nimi na 
generalną rozprawę. 

Tym większe wyzwanie stało przed sternikami polityki polskiej, którzy 
musieli stale pamiętać, że idea niepodległości Polski ma dwóch śmiertelnych wro-
gów: brunatnych űbermenschów i czerwonych adeptów Kominternu.13

Jestem Polakiem nie było pismem antysemickim, co nie oznacza, że nie zda-
rzały się w nim artykuły krytycznie oceniające postępowanie niektórych środowisk 
żydowskich, czy konkretnych osób tej narodowości. Najgłośniejszym był list otwar-
ty Adama Doboszyńskiego do Antoniego Słonimskiego z 1 marca 1941 r., w którym 
opowiadał się on zdecydowanie za masową emigracją Żydów z powojennej Polski.14 
„Nie jesteśmy pismem antysemickim – deklarowała redakcja. My bronimy praw pol-
skich i polskiej etyki. Gospodarzami Polski są Polacy, a wszystkie inne narodowości 
mają z nimi współpracować na zasadach sprawiedliwości i równości”.15 
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Odnośnie stosunku do demokracji, Jestem Polakiem krytykowało „zwyrod-
nienie ustroju demokratycznego”, w którym upatrywano główną przyczynę słabo-
ści większości państw europejskich, przede wszystkim Francji.16 Podkreślano jedno-
cześnie, że obóz narodowy bynajmniej 

nie odrzuca tego, co jest zdrowe w ustroju demokratycznym, jak rów-
ne prawo wszystkich warstw do wpływania na losy narodu i państwa 
oraz niezależna kontrola ciała ustawodawczego nad działalnością wła-
dzy wykonawczej; natomiast potępia on wszelkie chorobliwe przero-
sty ustroju parlamentarno-demokratycznego, paraliżujące normalne 
funkcjonowanie sprężystego rządu i w ogóle życia państwowego 

oraz jako „przykłady dodatnie” podawano ustrój Wielkiej Brytanii i Sta-
nów Zjednoczonych.17 

Jestem Polakiem kilkakrotnie powracało do krytycznej oceny rządów sana-
cyjnych oraz przyczyn klęski wrześniowej.

Tragedią dla narodu było to, że doszła do rządów grupa energiczna 
i sprężysta, która jednak nie wyrosła z ruchu narodowego, a zmienia-
jąc często swe przekonania (w młodości silnie klasowe) stała się grupą 
bezideową, bez kręgosłupa moralnego, dla której rządzenie było ce-
lem, a nie służbą dla Narodu. Jak zgubnym okazał się brak idei u wielu 
– dzielnych nawet w młodości ludzi – o tym niestety Polska przekona-
ła się na własnej skórze w czasie kampanii wrześniowej.18

Nie szczędzono również słów krytyki wobec tej części środowiska emigra-
cyjnego, w której upatrywano współwinnych klęski wrześniowej. Ludzi tych z po-
wodu pośpiechu, w jakim we wrześniu 1939 r. uciekali z Polski, pogardliwie nazwa-
no „zmotoryzowaną emigracją”, pisząc: 

I ta emigracja nie zginęła i nie rozproszyła się, lecz przeciwnie – idzie 
przed nami, przed polskimi żołnierzami, jako pierwsza fala ‘polsko-
ści’, jako nasza nieproszona awangarda. Gdzie tylko przyjdziemy, już 
są przed nami, już mają zielone biurka, już urzędują, już redagują, już 
mają gotowe dla nas ideologie, już nam podają w co wierzyć, już nas 
pouczają i nas obrażają (…) Część polskiej emigracji, to ludzie, któ-
rzy sobie w Polsce uzurpowali prawo do reprezentowania polskiego 
społeczeństwa i którzy się Polsce narzucali i w polityce i w dziedzinie 
myśli i kultury. Oni ponoszą w wielkiej mierze odpowiedzialność za 
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to, co Polskę spotkało, oni ponoszą tę część odpowiedzialności, która 
nie spada na Hitlera i Niemcy, ale która miała źródło w Polsce samej 
i w tej bezmyślnej dyktaturze podtrzymywanej przez bezmyślną pro-
pagandę bezmyślnej literatury. To oni Polski nie dozbrajali wojskowo 
i to oni próbowali Ją rozbroić psychicznie. To oni!19

 
Owi „oni” –– to m.in. środowisko liberalnej i lewicowej inteligencji, skupio-

ne wokół przedwojennych Wiadomości Literackich. Z ich emigracyjną kontynuacją 
– Wiadomościami Polskimi polemizowano na łamach praktycznie każdego numeru 
Jestem Polakiem.20

Panowie, którzy z dawnego reżimu upadli na cztery łapki przy obec-
nym rządzie i próbują zabierać głos w sprawach kultury, w publicy-
styce, którzy chcą odpowiadać na pytanie, w co wierzyć – niechaj 
wiedzą, że ich atakom i lisim podkopom grozi śmieszność. Bankruci 
nie powinni zabierać się do restaurowania starych, tchórzliwie porzu-
conych form.21 

W zamyśle ks. Bełcha Jestem Polakiem stanowić miało przeciwwagę dla Wia-
domości Polskich, z którymi zamierzano podjąć walkę o „rząd dusz” wśród polskie-
go wychodźstwa. Na łamach Jestem Polakiem publikowali m.in. Jerzy Pietrkiewicz, 
Zofi a Kossak-Szczucka, Karol Zbyszewski. Redakcja tygodnika ubolewała nad bez-
ideowością polskiej emigracji, zarzucając jej tkwienie w ideologicznym bezruchu 
i niezdolność do wypracowania przejrzystej formuły ideologicznej.22

Wyjaśnienia wymaga stosunek Jestem Polakiem do rządu gen. W. Sikorskie-
go. Wbrew dominującym opiniom trudno go nazwać opozycyjnym. Była to raczej 
postawa życzliwej i rzeczowej krytyki, mającej służyć dobru Polski. W pierwszych 
numerach zdarzały się nawet artykuły, których autorami byli członkowie rządu RP 
na wychodźstwie (M. Seyda, gen. J. Haller, gen. I. Modelski).23 Redakcja podkre-
ślała, iż Jestem Polakiem jest pismem niezależnym, apolitycznym, przez nikogo nie 
subwencjonowanym i ukazującym się dzięki ofi arności czytelników, „przeznaczo-
nym dla wszystkich ludzi zdrowo myślących” oraz podtrzymującym „zaufanie do 
władz wojskowych i cywilnych polskiej emigracji oraz Naczelnego Wodza”, a także 
popierającym „wszelkie poczynania czynników odpowiedzialnych, zmierzające do 
zrealizowania wielkich zadań emigracji powrześniowej”.24 

Nie byliśmy i nie jesteśmy – czytamy w numerze 24 z 2 marca 1941 r. 
– związani z żadną partią, grupą czy kliką. Naszym programem jest 
Polska, Jej Wiara, Jej Naród, Jej zespolenie z bratnimi narodami sło-
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wiańskimi na zasadach zdrowego rozumu i współpracy. Nie jesteśmy 
pismem opozycyjnym. Z rządem współpracujemy, ale nie za pomo-
cą kadzidła i bezwzględnej uległości wobec każdego urzędnika. Od 
rządu i jego urzędników domagamy się moralności osobistej i w wy-
konywaniu swych obowiązków, ducha demokratycznego w znaczeniu 
chrześcijańskim, służenia Polsce.25

Od gen. Sikorskiego oczekiwano „usunięcia partyjniactwa, protekcji, wpły-
wów klik, familii, nadużywania stanowiska dla celów osobistych, powołania właści-
wych ludzi na właściwe stanowiska”.26

Jak wyglądał ten stosunek do rządu RP w praktyce? Z jednej strony Jestem 
Polakiem zarzucało np. ministerstwu informacji i dokumentacji brak działań propa-
gandowych, przybliżających sprawę polską – w tym przede wszystkim nasz wysiłek 
militarny – angielskiej opinii publicznej27 oraz krytykowało wysokie pensje urzędni-
ków państwowych, kryjące „poza wynagrodzeniem za pracę nieuzasadnioną premię 
za lojalność”.28 Z drugiej zaś, z dużym uznaniem i poparciem spotkała się załamach 
tego pisma idea federacji polsko-czechosłowackiej.29 

Szerokim echem odbiło się opublikowanie w numerze 5 z 1 września 1940 r. 
„Oświadczenia” Komitetu Obozu Narodowo-Radykalnego na Emigracji. Było to 
publiczne ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w liście gen. Sikorskiego do 
Mieczysława Harusewicza, przewodniczącego Komitetu, w którym premier i Na-
czelny Wódz odmawiał zgody na dokooptowanie przedstawiciela Komitetu do 
Rady Narodowej RP.30 W kręgach rządowych Jestem Polakiem, zwłaszcza po ustą-
pieniu z funkcji redaktora naczelnego Jerzego Pańciewicza, zaczęło – niesłusznie 
– uchodzić za pismo środowiska oenerowskiego. 

Przede wszystkim jednak Jestem Polakiem wyróżniało się zdecydowanie 
katolickim charakterem. Restaurare omnia in Christo – oto gwarancja lepszego jutra 
– przypominano dewizę świętego papieża Piusa X. A to odnowienie świata w Chry-
stusie może nastąpić tylko i jedynie przez konsekwentną katolizację naszego życia.31 
W każdym praktycznie numerze znajdowały się artykuły o tematyce religijnej, doty-
czące zarówno spraw wiary, moralności i wychowania, jak również historii Kościoła 
i katolickiego spojrzenia na sprawy społeczne (np. drukowany w czterech częściach 
artykuł ks. prymasa Augusta Hlonda o pochodzeniu państwa i władzy państwowej, 
czy dwa teksty poświęcone papieżowi Piusowi XII i jego stosunkowi do toczącej się 
wojny).32 Od numeru 6 tygodnik prowadził stricte religijną rubrykę „Słowo Boże”. 
Ks. Stanisław Bełch pełnił nieformalną rolę asystenta kościelnego tygodnika, a nie-
które teksty na łamach Jestem Polakiem były publikowane z adnotacją: „za pozwole-
niem władzy duchownej”.33  
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Redakcja Jestem Polakiem miała poczucie misji: „Pamiętaj, że walczysz nie 
o stare pozycje XIX w. – przypominała czytelnikom w numerze drugim – ale o nową 
hierarchię w świecie, o Ład Boży, który w twoim narodzie pozostawił niezatarte jesz-
cze ślady minionej wielkości. Twoja Polska będzie tak młoda jak twoje serce. Religia 
stanie się wtedy chlebem powszednim”.

Nadrzędnymi zasadami ideowymi, którymi kierowała się i w oparciu, o któ-
re zamierzała budować „ideologię przyszłej Polski” były: etyka chrześcijańska, która 
winna bezwzględnie obowiązywać w życiu społecznym, politycznym i gospodar-
czym; solidaryzm narodowy, wykluczający walkę klas i „egoizm partyjny”, oraz pol-
ska racja stanu, zdefi niowana jako „odpowiedzialność za dobro sprawy polskiej”.34 
Przyszła Polska miała być państwem „czystego sumienia”, czyli prawego i silnego 
charakteru. Ów postulowany „totalizm czystego sumienia” miał sprawić, że przy-
szła Polska winna być państwem ludzi „jeśli nie świętych, doskonałych, to przynaj-
mniej do doskonałości dążących”.35 

Wydaje się, że to właśnie – tak bardzo kłująca w oczy emigracyjny estab-
lishment – niezależność polityczna połączona z bezkompromisową orientacją świa-
topoglądową, regularna krytyka Wiadomości Polskich, częste polemiki z rządowym 
Dziennikiem Polskim, zarzuty bezideowości i politycznego oportunizmu formuło-
wane pod adresem emigracji – w tym również sfer rządowych – były głównym grze-
chem Jestem Polakiem.36 Cięższym aniżeli formułowany na wyrost zarzut antysemi-
tyzmu, czy krytyczne uwagi pod adresem niektórych ministrów (np. J. Stańczyka, 
a zwłaszcza S. Kota).

   Nagonka prasowa na Jestem Polakiem

Nagonka na Jestem Polakiem w prasie brytyjskiej rozpoczęła się niemal na-
tychmiast po ukazaniu się pierwszego numeru. 

Prasa angielska, amerykańska, całego świata – wspominał Stanisław 
Cat-Mackiewicz – cytowała te dwa wyrazy: Jestem Polakiem. Jak to się 
stało? Oto ukazał się pierwszy numer Jestem Polakiem i – o zgrozo – nie 
było tam wcale wymienione nazwisko gen. Sikorskiego. Ukazał się nu-
mer drugi i został oskarżony o antysemityzm. Cóż dało powód do 
posądzenie tego pisemka o występek tak przeciwny naturze ludzkiej? 
Notatka mniej więcej następującej treści:’ na objazd obozów wojsko-
wych wyruszyli pp. Słonimski, Szapiro i Litauer.37 W odpowiedzi na 
zbrodnicze intencje, które wyczuto w tej informacji, zarzucono prasę 
angielską artykułami o Jestem Polakiem szukając w ten sposób sprzy-
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mierzeńca przeciwko Jestem Polakiem wśród opinii angielskiej, czy-
niąc to być może z przesadnym temperamentem i krzykliwością. 38 

Akcję zapoczątkował „organ brytyjskiego żydostwa” – tygodnik The Jewish 
Chronicle. Ta najstarsza (założona w 1841 r.) i bardzo wpływowa gazeta żydowska 
w numerze z 16 sierpnia 1940 r. opublikowała artykuł o „polskich endekach w Lon-
dynie”, głoszących „nazistowską nienawiść do Żydów”. Był to gwałtowny atak na 
Jestem Polakiem i w ogóle polskich narodowców, postrzeganych wyłącznie przez pry-
zmat antysemityzmu. Dostało się zwłaszcza ministrowi Marianowi Seydzie, który 
w pierwszym numerze Jestem Polakiem zamieścił krótki artykuł, wyrażający wiarę 
w ostateczne zwycięstwo nad Niemcami. The Jewish Chronicle wypomniała mu, że 
przed wojną był właścicielem Kuriera Poznańskiego, który jej zdaniem miał być „jed-
ną z najbardziej znanych antyżydowskich gazet w Polsce”. Równie tendencyjnie za-
rzucono polskiemu tygodnikowi atak na „żydo-komunę, która doprowadzili Fran-
cję do ruiny”.39 Atak ten w najbliższych dniach powtórzyły dzienniki Daily Herald 
i Evening Standard oraz niektóre tygodniki. 

W Daily Herald – organie Partii Pracy – ukazała się notatka autorstwa nie 
wymienionego z nazwiska „polskiego korespondenta”, który donosił, iż „Polacy 
wydają antysemickie pismo w Londynie”. Owym „polskim korespondentem” był 
Jerzy Szapiro40, socjalistyczny dziennikarz i współpracownik rządowego Dziennika 
Polskiego. Zarzucał on Jestem Polakiem szerzenie antysemickiej i antydemokratycznej 
propagandy, nazywając je „profaszystowskim wydawnictwem”.

Najstarsza brytyjska popołudniówka – Evening Standard – w numerze z 20 
sierpnia 1940 r. zamieściła dwie notatki poświęcone Jestem Polakiem. W pierwszej, 
zatytułowanej „Jewish infl uence”, zarzucano polskiemu tygodnikowi, iż: „konty-
nuuje gwałtowną politykę antyżydowską przyjętą przez pewien odłam prasy wyda-
wanej [przed wojną] w Polsce” i wyraża „niezadowolenie z wpływów żydowskich 
w Anglii”, oraz powtórzono zarzuty przeciwko ministrowi Seydzie, jakoby „ściśle 
związanemu” ze środowiskiem wydającym Jestem Polakiem. W drugiej – „Damage 
to Cause” – uznano działalność Jestem Polakiem za szkodzącą sprawie polskiej” 
i niedwuznacznie sugerowano uleganie wpływom niemieckim pisząc: „Skąd ci 
panowie biorą papier, skąd biorą pieniądze i jakim celom myślą służyć, wyraża-
jąc opinie, które mogłyby spotkać się z pochwałą w hitlerowskich Niemczech?”, 
oraz autorytatywnie stwierdzając, iż „stoją oni pod oskarżeniem społeczeństwa 
angielskiego”.41 

Z kolei w piśmie New Review z 29 sierpnia minister Seyda został nazwany 
„polskim Juliusem Streicherem”, zaś w Cavalcade. The British news-magazine w nu-
merze z 7 września wyrażano zdziwienie, że „polscy antydemokraci” mają na te-
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rytorium Wielkiej Brytanii swobodę działania, podczas gdy „brytyjscy faszyści” 
zostali uwięzieni.42 

Bronić Jestem Polakiem próbował jedynie The Catholic Herald. Tygodnik ten 
zwracał uwagę na zupełnie inne spojrzenie na „problem żydowski” i zjawisko anty-
semityzmu w Anglii oraz w Polsce, wynikające z różnych doświadczeń historycz-
nych. 43 

Sprawcy prasowej nagonki na Jestem Polakiem doskonale wiedzieli, że oskar-
żając to pismo o antysemityzm, faszyzm i antydemokratyzm, a zwłaszcza o sympa-
tie prohitlerowskie i proniemieckie, wywołają wzburzenie wśród brytyjskiej opinii 
publicznej. „Anglicy przyzwyczajeni do wierzenia informacjom udzielanym przez 
sojuszników – pisał o prasowej burzy wokół Jestem Polakiem Stanisław Cat-Mackie-
wicz – nie mogli wyjść ze zdziwienia, skąd wśród Polaków znaleźli się hitlerowcy, 
a skoro już tacy są, to dlaczego przyjechali do Londynu”.44 

Redakcja Jestem Polakiem zdecydowanie zaprotestowała przeciwko tym ata-
kom – zwłaszcza insynuacjom pod adresem obozu narodowego, jakoby łączyło go 
jakieś powinowactwo ideowe z hitleryzmem – uznając je za „czyny nie nadające 
się do kwalifi kacji moralnej”. W liście do redaktora Evening Standard z 20 sierpnia 
1940 r. Jerzy Pańciewicz, ówczesny redaktor naczelny Jestem Polakiem, pisał: „Wzy-
wamy Pana do wskazania nam choćby jednego zdania w którymkolwiek z trzech 
numerów Jestem Polakiem, jakie się dotychczas ukazały, w którym byłaby chociaż 
najmniejsza wzmianka – tym bardziej zaś skarga – dotycząca rzekomych »wpływów 
żydowskich w Anglii«”.

Ze szczególnym oburzeniem Pańciewicz zareagował na insynuacje dotyczące 
rzekomych sympatii proniemieckich i prohitlerowskich obozu narodowego, stwier-
dzając, iż: „ruch polityczny który reprezentujemy walczy od wielu dziesiątków lat 
przeciwko nacjonalizmowi niemieckiemu. Dziś przeciwstawia się on kategorycznie 
hitleryzmowi, jego teorii i praktyce”. Redaktor Jestem Polakiem bronił również mi-
nistra Seydy pisząc, iż: „ma on za sobą czterdzieści lat nieustraszonego przywódz-
twa w walce Polski przeciwko imperializmowi niemieckiemu”, dodając, że „między 
naszymi współpracownikami i redaktorami znajdują się ludzie, którzy życie własne 
narażali w walce przeciwko hitleryzmowi, być może więcej niż niektórzy z tych, 
którzy fałszywie oskarżają nas o sympatie hitlerowskie”. 

W zakończeniu listu Pańciewicz wyrażał nadzieję, że redaktor Evening Stan-
dard poznawszy „istotny stan rzeczy zrozumie jak niesłusznym był bezpodstawny 
atak” na Jestem Polakiem, oraz przypominał, że na łamach tego pisma stale wyrażano 
„największy podziw dla W. Brytanii oraz najgłębszą lojalności dla jej przywódców”.45 

Pańciewicz udzielił również wywiadu dziennikarzowi Daily Herald, w któ-
rym wyjaśniał on stanowisko redakcji w tych kwestiach.
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Nasze pismo nie jest antydemokratyczne, ani antysemickie – mówił 
Pańciewicz. Nie jest subsydiowane, jest wolne w wypowiadaniu swo-
ich poglądów i jest redagowane przez ludzi pochodzenia chłopskiego 
i robotniczego. Jesteśmy patriotami, nie zaś nacjonalistami i wolno 
nam krytykować poszczególnych Żydów i nie-Żydów w interesie 
ludzkości (…) My reprezentujemy polskie stronnictwo narodowo-de-
mokratyczne, które zawsze było przeciwko Hitlerowi, nawet wtedy, 
kiedy rząd Becka46 fi ltrował z hitlerowcami. Ja sam był więziony sie-
dem przez rząd Becka za moją politykę antyniemiecką. Zawsze byli-
śmy za współpracą z Francją i Anglią. W jednym z numerów istotnie 
krytykowaliśmy moralny upadek Francji.47 Krytykowaliśmy Żydów, 
których uważaliśmy za szkodliwych. Jako partia byliśmy zawsze 
przeciwko nadmiernemu wpływowi Żydów w handlu i wolnych za-
wodach. Nie było to dla nas zagadnienie rasowe, bośmy i nie-Żydów 
krytykowali w ten sam sposób.48 

Jak widać Pańciewicz zdecydowanie podkreślał antyniemiecki charakter 
obozu narodowego. Jakkolwiek przyznawał, że obóz ten cechowała niechęć do Ży-
dów, ale podkreślał, że miała ona przede wszystkim podłoże ekonomiczne, nigdy 
zaś rasistowskie. Niestety redakcja Daily Herald nie zdecydowała się na opubliko-
wanie tego wywiadu. Gdyby się on ukazał, mógłby wyjaśnić szereg nieporozumień, 
jakie wokół Jestem Polakiem narosły wśród brytyjskiej opinii publicznej w wyniku 
zapoczątkowanej przez The Jewish Chronicle kampanii propagandowej.  

Jak się wkrótce okazało przyczyną sierpniowego ataku na Jestem Polakiem 
była pomyłka korespondenta The Jewish Chronicle, który wyraz „antyniemiecki” zro-
zumiał jako „antysemicki” (sic!) i tak podał w swoim artykule. Żadne z wymienio-
nych pism angielskich nie odwołało jednak swoich zarzutów i nie przeprosiło za 
tak fatalną „pomyłkę”, ale nadal utrwalały one zarzut jakoby polski tygodnik miał 
charakter antysemicki i antydemokratyczny. „Stwierdzono grzech korespondenta 
żydowskiego pisma, ale niemoralnej akcji z niego wypływającej nie zaprzestano i nie 
dano nam satysfakcji. Ocenę tego postępowania pozostawiamy opinii publicznej” 
– z goryczą pisało Jestem Polakiem.49 

Kulisy nagonki na Jestem Polakiem redakcja odsłoniła w numerze 10. 

Ostatnia kampania prowadzona ze wszystkich stron przeciwko Jestem 
Polakiem – czytamy w artykule „Pro domo sua”– nauczyła wiele. Na-
uczyła nas przede wszystkim, czym jest naprawdę odwaga cywilna 
i jakie są jej konsekwencje. Uderzono na nasze pismo ze wszystkich 
stron. Słyszeliśmy o najróżniejszych zebraniach, memoriałach, na 
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które miano wiele czasu zamiast zajmować się aktualnymi sprawami 
wojny. (...) Kampanię przeciwko nam próbowano przenieść na forum 
angielskie, za pomocą różnych „polish correspondentów”, którzy są 
jednocześnie urzędnikami rządu polskiego. Oto jak wygląda tworze-
nie opinii obcej. Zwyczajna metod szantażu (...) Panowie zachłystu-
jący się słowami o wolności i równouprawnieniu, już tu na emigracji 
stosują systemy dyktatorskie, glajszachtując prasę, sprowadzając ją do 
ram tanich panegiryków (...) Jestem Polakiem postanowiono za wszelką 
cenę zlikwidować. To znaczy, skoro ja – mówi taki z owakim – wypi-
suję oskarżenia i paszkwile, to mi wolno, bo to wolność i równość, ale 
skoro tamten broni się i wyraża swoje odmienne zdanie, to już skan-
dal, nie wolno. Zamknąć, zniszczyć, zlikwidować. 

Redakcja zwracała przy tym uwagę na instrumentalne posługiwanie się za-
rzutem antysemityzmu, w celu zdezawuowania i zniszczenia przeciwnika politycz-
nego.50

14 lutego 1941 r. The Jewish Chronicle – w artykule przedwcześnie zatytułowa-
nym „Jestem Polakiem przestaje wychodzić” – opublikowała oświadczenie ministra 
informacji i dokumentacji prof. Stanisława Strońskiego, który w imieniu rządu RP 
stwierdził, że władze polskie nie będą tolerować żadnego pisma polskiego „mającego 
choć najmniejszą cechę antysemityzmu”. Znamienne, że Stroński przyznał, iż: „pis-
mo Jestem Polakiem nie zamieściło żadnego antyżydowskiego artykułu”, ale „ponieważ 
pozostaje w łączności z grupą polityczną, która mogłaby być podejrzana o antysemi-
cki kierunek – Rząd Polski postanowił, że pismo to przestaje wychodzić. W ten spo-
sób Rząd powziął wszelkie środki, by stłumić wszystko, co trąci antysemityzmem”.51 

Być może w związku z powyższym oświadczeniem jakieś wyjaśnienie 
w sprawie polskiego tygodnika zamierzał ogłosić Daily Herald. 2 marca 1941 r. Jestem 
Polakiem zapowiedziało bowiem opublikowanie w następnym numerze artykułu sir 
Petera Ritchiego Caldera, redaktora naczelnego brytyjskiego dziennika.52 Zapowia-
dany artykuł Caldera nie ukazał się jednak na łamach Jestem Polakiem. W celu za-
znajomienia brytyjskiej opinii publicznej z rzeczywistym obliczem ideowym Jestem 
Polakiem redakcja pisma zdecydowała się więc zamieścić w numerze 27 wybrane ar-
tykuły z poprzednich numerów w języku angielskim, wraz z apelem o fair play .53

  Dyskusja o Jestem Polakiem w Izbie Gmin 

Sprawa pisma Jestem Polakiem po raz pierwszy wypłynęła w Izbie Gmin już 
w sierpniu 1940 r. podczas debaty nad ustawą o armiach sojuszniczych znajdujących 
się na terytorium Wielkiej Brytanii. W sporządzonej dla potrzeb rządu polskiego 
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notatce pisano o tej debacie, iż: „obawa, aby stosując tę ustawę rządy sprzymierzone 
nie działały w sposób dyskryminujący poszczególne grupy, czy osoby, ze względu 
na ich przynależność rasową lub religijną wywołała najbardziej ożywioną dyskusję. 
Dotyczyła ona w głównej mierze Żydów (…) Można odnieść wrażenie, że dla wielu 
posłów Izby Gmin »sprawa żydowska« i walka o demokrację stanowią wzajemne dla 
siebie tło, a czasem nawet, że traktowanie Żydów jest pewnego rodzaju probierzem 
»czystości demokratycznej«”. Jakkolwiek podczas dyskusji nie formułowano zarzu-
tów „w stosunku do rządu polskiego jako całości”, to przynajmniej dwaj brytyjscy 
posłowie zwrócili przy tej okazji uwagę na pismo Jestem Polakiem. 21 sierpnia Sydney 
(Samuel) Silverman z Partii Pracy (LP) zarzucając temu tygodnikowi antysemityzm, 
mówił, iż jest ono „wydawane w Anglii przez ludzi, którzy są ofi cjalnie członka-
mi rządu gen. Sikorskiego i przypuszczalnie za pieniądze, które od nas pożyczyli”. 
Jeszcze dalej poszedł William (Willie) Gallacher, jeden z założycieli Komunistycznej 
Partii Wielkiej Brytanii (CPGB), który stwierdził, że w Jestem Polakiem ukazują się 
„gwałtownie antysemickie artykuły p. M[ariana] Seydy, członka polskiego rządu”, 
i zapytywał brytyjskie ministerstwo informacji, czy wydawnictwo to uzyskało uła-
twienia w otrzymaniu papieru. 22 sierpnia sekretarz stanu w ministerstwie infor-
macji Harold Nicolson, odpowiadając Gallacherowi, oświadczył, że „przedkładanie 
takich artykułów cenzurze nie jest obowiązkowe”, a więc nie były one cenzurowane, 
a samemu pismu nie udzielono „żadnych ułatwień w sprawie uzyskania papieru”.54

Do ponownej dyskusji wokół pisma Jestem Polakiem doszło w Izbie Gmin 
osiem miesięcy później. 9 kwietnia 1941 r. czterech posłów wystąpiło w tej spra-
wie z interpelacjami do rządu brytyjskiego. Niezależny konserwatysta Daniel L. 
Lipson zarzucił polskiemu tygodnikowi antysemityzm i głoszenie treści faszystow-
skich. Jego zdaniem artykuły zamieszczane w Jestem Polakiem miały stać w „zupełnej 
sprzeczności z dążeniami, o które walczymy w obecnej wojnie”. Lipson sugerował 
więc, ni mniej ni więcej, tylko „deportację autora artykułu, który nadużywa goś-
cinności udzielonej mu w naszym kraju”. Wspomniany już labourzystowski poseł 
Silverman poszedł jeszcze dalej stwierdzając, że „karygodne [czytaj: antysemickie 
i faszystowskie] publikacje nie ograniczają się do jednego tylko pisma, że można je 
znaleźć w wielu innych pismach wydawanych po polsku w W[wielkiej] Brytanii”, 
samo zaś Jestem Polakiem jest „stanowczo, wyraźnie i całkowicie faszystowskie w po-
glądach i opiniach, które wyraża” i zapytywał ministra informacji „jak to się dzieje, 
że pozwala na drukowanie wydawnictw w języku polskim, które byłyby zawieszone, 
gdyby ukazywały się po angielsku”. Inny poseł Partii Pracy Philip Noel Baker, zbie-
rając głos w dyskusji, pytał: „czy Rząd J[ego] K[rólewskiej] Mości nie przedstawiłby 
Rządowi Polskiemu, iż sam powinien przedsięwziąć pewne kroki”. Wreszcie kolejny 
labourzysta, emerytowany płk. Josiah C. Wedgwood, znany krytyk polityki appea-
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sementu w latach 30. i ograniczania emigracji żydowskiej do Palestyny, uznał Jestem 
Polakiem za pismo, którego polityka jest sprzeczna z brytyjskim wysiłkiem wojen-
nym, zarzucając mu, iż jest wykorzystywane przez Niemców do szerzenia propagan-
dy antybrytyjskiej w Polsce. Wedgwood pytał też, czy ministerstwo informacji nie 
mogłoby wstrzymać dostawy papieru dla tego tygodnika. Odpowiadając w imieniu 
rządu Richard A. Butler, podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych, 
wyraźnie stwierdził, że Jestem Polakiem nie ma nic wspólnego z rządem polskim, 
którego stanowisko w sprawie tego tygodnika zostało określone w oświadczeniach 
opublikowanych (2 września, 22 listopada i 2 grudnia 1940 r.) w Dzienniku Polskim 
– „jedynym polskim piśmie politycznym ukazującym się w W[wielkiej] Brytanii, 
które Rząd Polski uznaje urzędowo”. Jego kolega, minister informacji Alfred Duff  
Cooper wykluczył zawieszenie Jestem Polakiem przez ministerstwo informacji”. 
„Wydawnictwo to – mówił Cooper – ukazało się zanim Ministerstwo [Informacji] 
przedsięwzięło niektóre kroki dla powstrzymania dostawy papieru i o ile wiem wy-
dawcy posiadają dostateczny zapas. Nie jest w naszej mocy powstrzymać dostawy 
papieru dla tego wydawnictwa w chwili obecnej”. Odnośnie zaś sugestii posła Sil-
vermana, aby Jestem Polakiem po prostu zawiesić, minister Cooper odpowiedział, 
że celem ministerstwa informacji nigdy nie było zawieszanie wydawania jakiego-
kolwiek pisma z powodu prezentowanych na jego łamach poglądów. Od początku 
wojny w Wielkiej Brytanii zostały zawieszone jedynie dwa pisma. „Zagadnienie za-
wieszania wydawnictwa nie należy do Ministerstwa Informacji – wyjaśniał Cooper. 
Jedynie wtedy, kiedy wydawnictwa naprawdę wyrządzają wielką szkodę wojennemu 
wysiłkowi naszego kraju, bywają one zawieszane”. Minister Cooper zastrzegł się 
przy tym, iż z jego wypowiedzi bynajmniej nie wynika, że Jestem Polakiem „nie po-
winno być zawieszone”.55 

Miesiąc później, 8 maja 1941 r. minister spraw wewnętrznych Herbert Mor-
risom oświadczył w Izbie Gmin, iż „po konsultacjach z ministrem spraw zagranicz-
nych i ministrem informacji, zdecydował, że nie ma podstaw do działań w sprawie 
polskiego czasopisma Jestem Polakiem .56

 Sprawa Jestem Polakiem na posiedzeniach rządu polskiego 

Ukazanie się pierwszych numerów Jestem Polakiem spowodowało brytyjskie 
naciski na rząd polski, aby zrobił porządek z tym „niepoprawnym politycznie” ty-
godnikiem. Gen. Sikorski w liście do Stanisława Mikołajczyka z 21 sierpnia 1940 r. 
pisał, iż już od kilku dni jest „interpelowany przez władze angielskie o nieodpowie-
dzialne występy pisma Jestem Polakiem”. Premier prosił więc przywódcę ludowców, 
aby jako wiceprzewodniczący Rady Narodowej zwołał w tej sprawie posiedzenie 
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przedstawicieli czterech stronnictw i przekazał im, iż: „poza Dziennikiem Polskim 
i Polską Walczącą, do których pisywać mogą wszyscy oraz poza czysto literackim or-
ganem Wiadomości Polskie, które otrzymają równocześnie plecenie otworzenia łam 
dla pisarzy wszystkich odcieni, nie ma miejsca na emigracji na inne organy partyj-
ne”. Wydawanie przez inne partie własnych tytułów prasowych mogłoby, zdaniem 
Sikorskiego, wywrzeć na Brytyjczyka wrażenie, że Polacy są „rozbici i w dążeniu do 
niepodległości niejednolici”.57

Reakcje brytyjskie sprawiły, iż w najbliższym otoczeniu premiera uznano, 
że „działalność czasopisma Jestem Polakiem stała się w Anglii czynnikiem wysoce 
utrudniającym pracę Rządu RP zarówno jeśli idzie o nasz stosunek do Anglii, jak 
i proces konsolidacji emigracji”.58 

Po raz pierwszy sprawa tygodnika Jestem Polakiem została poruszona na fo-
rum Rady Ministrów podczas posiedzenia w dniach 26 i 28 sierpnia 1940 r. Pre-
mier Sikorski powtórzył na nim argumenty, których użył w cytowanym liście do 
Mikołajczyka, mówiąc, że ukazywanie się „szeregu zwalczających się organów par-
tyjnych” wywołuje „zgorszenie ze strony Anglików” i jest przeciwne idei „jednoś-
ci narodowej”. Nie wymieniając z tytułu Jestem Polakiem, stwierdził, że: „niektóre 
wystąpienia prasowe zostały przereklamowane, budząc niepożądane echa po stronie 
angielskiej”. Proponował więc likwidację wszystkich pism partyjnych, a zachowa-
nie jedynie Dziennika Polskiego oraz Polski Walczącej jako „organu półofi cjalnego” 
przeznaczonego dla wojska. Godził się na dalsze wydawanie Wiadomości Polskich 
pod warunkiem jednak wzmocnienia nad nimi nadzoru ze strony rządu. Bardzo 
brutalnie zaatakował Jestem Polakiem minister opieki społecznej Jan Stańczyk z PPS. 
Zarzucił mu propagowanie „ideologii sprzecznej z zasadami demokracji”, przema-
wianie „językiem totalistów, a zatem językiem wrogów naszych, którzy nasz kraj 
najechali i z którymi walczymy u boku W[wielkiej] Brytanii. Jest to język drugiej 
strony barykady”. Stańczyk stwierdził, iż niesłusznym i krzywdzącym byłoby za-
mknięcie wszystkich pism partyjnych z tego tylko powodu, że Jestem Polakiem „gło-
sząc hasła totalistyczne, wywołało wzburzenie opinii publicznej angielskiej”. „Nie 
można przecież – mówił pepesowski minister – wieszać ślusarza za winy kowala.” 
Za „przykre” uznał, że w tym tygodniku „zdarzały się artykuły dwóch członków 
Rządu i jednego generała w czynnej służbie”59, a na łamach rządowego Dziennika 
Polskiego ukazał się artykuł, który „zamiast odciąć się wyraźnie od Jestem Polakiem 
i jego haseł – bronił to pismo”. Stańczyk zadeklarował, że będzie nakłaniał PPS „do 
wstrzymania się od wydawania własnego organu60 pod warunkiem, że inne grupy 
nie będą wydawać swoich organów i że Dziennik Polski oraz Polska Walcząca będą 
redagowane pod ścisłą [kontrolą] komitetu redakcyjnego złożonego z przedstawicieli 
trzech głównych stronnictw biorących udział w Rządzie”.61  
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Wystąpieniem ministra Stańczyka poczuł się dotknięty minister Marian 
Seyda. Na początku swojego wystąpienia zaprotestował on przeciwko wyolbrzy-
mianiu sprawy pisma Jestem Polakiem, które jest wydawane przez „grupę młodych 
ludzi, narodowców, osoby zbliżone do ONR i innych katolików, a nie jest organem 
Stronnictwa Narodowego”. Tego starego działacza narodowego z Wielkopolski, 
– jak sam powiedział „od 40 lat walczącego z Niemcami” – szczególnie oburzyło 
pomówienie „o sympatie prohitlerowsko-niemieckie”. Seyda, jakkolwiek nie solida-
ryzował się ze wszystkimi artykułami zamieszczonymi w Jestem Polakiem, wyraźnie 
stwierdził, iż nie pozwoli redaktorów i wydawców tego pisma oskarżać o to jakoby 
stali „po drugiej stronie barykady”. Zdaniem endeckiego ministra tego rodzaju in-
synuacjami zostali oni ciężko skrzywdzeni, zarówno politycznie jak i moralne. Za 
głównego inspiratora nagonki na Jestem Polakiem Seyda uznał wspomnianego Jerze-
go Szapiro.62 W konkluzji Seyda proponował, aby upoważnić Stanisława Strońskie-
go, ministra informacji i dokumentacji63 „do rozmów ze stronnictwami w kierunku 
zaprzestania szkodliwej polemiki i zaniechania tematów drażniących (szczególnie 
sprawy żydowskiej) oraz przestrzegania solidarności stronnictw Jedności Narodo-
wej”. Opowiedział się również przeciwko subwencjonowaniu pism „o jednostron-
nym obliczu ideowym”.64 

Minister Stańczyk w odpowiedzi zapewnił ministra Seydę, iż nie chciał go do-
tknąć oraz, że żywi dla niego „największy szacunek”. Sprzeciwił się wszelako wyzna-
czeniu ministra Strońskiego na pośrednika w rozmowach ze stronnictwami w sprawie 
prasy, proponując w jego miejsce ministra Stanisława Kota.65 Strońskiemu zarzucał brak 
obiektywizmu i wywieranie presji politycznej na Dziennik Polski, który – w jego od-
czuciu – stać się miał „pismem o zabarwieniu endeckim”(sic!). Wciągnięty do dyskusji 
minister Kot zaproponował przyjęcie wniosku, iż Rada Ministrów uważa za pożądaną 
likwidację pism partyjnych i wyzywa stronnictwa do ich zamknięcia. Rozmowy w tej 
sprawie z władzami poszczególnych partii powinien prowadzić minister informacji 
i dokumentacji. Wniosek Kota poparł gen. Kazimierz Sosnkowski, proponując od sie-
bie, aby powołać komitet redakcyjny złożony z przedstawicieli „stronnictw Jedności 
Narodowej” na czele z ministrem informacji. Tej propozycji sprzeciwił się z kolei mi-
nister Stroński, uznając, iż takowy komitet zbytnio krępowałby inicjatywę redakcji. 
Jego zdaniem pod względem „ponadpartyjności” była ona „całkowicie zadawalająca”. 
Co do rzekomego „ducha partyjnego” w Dzienniku Polskim, to Stroński odpowiedział 
Stańczykowi, że tylko socjaliści mają w nim swojego przedstawiciela w osobie redak-
tora Szapiro. Broniąc zaś ministra Seydy Stroński powiedział: „Wobec Żydów mamy 
zupełnie czyste sumienie, a ci co napadają na nasz antysemityzm, są prowokatorami”. 
Za niedopuszczalną uznał sytuację, aby „pewne koła żydowskie uważały grunt angiel-
ski za podatny dla rozprawienia się z polskimi narodowcami”. W jego przekonaniu 
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sprzyja to tylko Niemcom, którzy „momentalnie wykorzystali nagonkę rozpętaną 
przez Żydów na Jestem Polakiem i na min[istra] Seydę”. Minister Stroński zakończył 
swoją wypowiedź wnioskiem, aby „Wiadomości Polskie” przekształcić na dodatek li-
teracki Dziennika Polskiego, a pisma partyjne zlikwidować”. Poparł natomiast wniosek 
ministra Stańczyka, aby to minister Kot pośredniczył w rozmowach z partiami poli-
tycznymi. W tej ostatniej sprawie odmiennego zdania był minister Seyda, który zabie-
rając ponownie głos stwierdził, że minister Kot „miałby trudności u narodowców ze 
względu na swój przyjazny stosunek do bardzo przez nich krytykowanych Wiadomo-
ści Polskich”.66 

Podsumowując dyskusję premier Sikorski poddał pod głosowanie zgłoszone 
wnioski z własną poprawką, aby mandat do rozmów z partiami politycznymi otrzy-
mali wspólnie ministrowie Kot i Stroński. Rada Ministrów w przyjętej uchwale wy-
znaczyła obu tych ministrów do rozmów ze stronnictwami „w celu doprowadzenia 
do dobrowolnego zamknięcia pism partyjnych i wydawania wyłącznie Dziennika 
Polskiego z Polską Walczącą jako dodatkiem wojskowym, a dodatkiem literackim za-
stępującym Wiadomości Polskie, pod nadzorem komitetu redakcyjnego z min[istrem] 
informacji na czele”.67

Z uchwałą tą korespondowało stanowisko kilku prominentnych działaczy 
SL i PPS, przesłane premierowi 31 sierpnia przez Mikołajczyka, stwierdzające, iż 
oprócz „organu wojskowego i ewentualnie pisma ściśle literackiego” powinno 
wychodzić „jedno pismo polityczne” – Dziennik Polski. Sekretarz CKW PPS na 
uchodźstwie Adam Ciołkosz oraz członkowie Rady Narodowej – Herman Lieber-
mann i Alojzy Adamczyk (PPS) oraz Władysław Banaczek i Jan Jaworski (SL) za-
rzucali tygodnikowi Jestem Polakiem, iż „akcentuje swój podziw dla osiągnięć faszy-
stowskich systemów rządzenia w innych krajach”, zajmując co prawda „stanowisko 
antyniemieckie” oraz „niechęć do urządzeń demokratycznych”. Ich zdaniem każdy 
numer tego pisma miał być „pełen złośliwości, mało wybrednych ataków pod adre-
sem wszystkich i wszystkiego z wyjątkiem Obozu Narodowego”. W związku z tym, 
wymienieni działacze zwrócili się do premiera z pytaniem „czy skłonny jest stwier-
dzić, że podstawy ideowe Rządu nie uległy żadnej zmianie”.68

Do akcji przeciwko tygodnikowi Jestem Polakiem przystąpili również przeby-
wający w Londynie członkowie polskiego Pen Clubu: Maria Kuncewiczowa, Antoni 
Słonimski, Tytus Filipowicz, Antoni Sobański, Franciszek Bauer-Czarnomski, An-
toni Cwojdziński, Jerzy Kuncewicz, Teodora Drzewiecka, Stanisław Baliński, Stefa-
nia Zahorska, Tymon Terlecki, Zygmunt Nowakowski, Halina Grażyńska i Hanna 
Skarbek Peretiatkowicz. 

28 sierpnia wymienieni literaci, zebrani w „Ognisku Polskim”, zwrócili się 
w tej sprawie do gen. Sikorskiego. Pisali, iż: „akcenty antysemickie i antydemokra-
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tyczne tego pisma wywołały już reakcję prasy angielskiej”. Uskarżali się, że na skutek 
działalności Jestem Polakiem członkowie polskiego Pen Clubu „zarówno w kontak-
tach towarzyskich jak i projektowanej akcji prelekcji wymiennych, pomieszczania 
utworów pisarzy polskich w prasie angielskiej i innych pracach” napotykają na 
„nieufność i wyraźne ochłodzenie stosunków”. Literaci żądali więc od rządu „odse-
parowania się od szkodliwej politycznie i kulturalnie działalności tygodnika Jestem 
Polakiem”.69

Dzień wcześniej list do gen. Sikorskiego wysłał Antoni Słonimski. Poeta żalił 
się, że on sam, jak i Wiadomości Polskie są wśród żołnierzy polskich w Szkocji celem 
ataków. Tłumaczył się, iż nie jest prawdą jakoby w artykule „W co wierzyć” obraził 
on uczucia ludzi wierzących, zaś wojskowych nazywał „wściekłymi psami”. Odpie-
rał również zarzut, iż „walczył w Polsce o legalizację partii komunistycznej”. O swo-
ich adwersarzach z Jestem Polakiem pisał zaś: „Pragnę zwrócić uwagę Pana Generała, 
że pismo Jestem Polakiem w numerze 1 stwierdziło, że jest kontynuacją Prosto z mostu, 
pisma antydemokratycznego, antysemickiego i totalistycznego, i że w istocie te same 
akcenty odnaleźć można w każdym numerze Jestem Polakiem, co już wywołało reak-
cję prasy angielskiej i żydowskiej”.70 

5 września ministrowie Kot i Stroński spotkali się z przedstawicielami stron-
nictw: gen. Józefem Hallerem i Karolem Popielem z SP, Hermanem Liebermannem 
i Janem Stańczykiem z PPS, Stanisławem Mikołajczykiem z SL, oraz Marianem Sey-
dą i prof. Władysławem Folkierskim z SN. Uznano „za niepożądane ukazywanie 
się pism partyjnych względnie wydawanych przez poszczególne grupy czy jednost-
ki”. Zgodzono się również, co do tego, że konieczne są zmiany „w pismach ukazu-
jących się za zgodą i [z] pomocą Rządu”. Postanowiono, że po 15 września będą się 
ukazywać tylko i wyłącznie pisma wydawane „za zgodą i [z] pomocą Rządu”. Do 
tego czasu przedstawiciele stronnictw zobowiązali się zlikwidować te tytuły partyj-
ne, na które mieli wpływ, zaś rząd miał zadbać o to, aby w przyszłości nie ukazywały 
się już żadne pisma stricte polityczne. Podjęto decyzję o utworzeniu Komitetu Poli-
tycznego, który miał koordynować „należyty wpływ stronnictw Jedności Narodo-
wej” za pisma ukazujące się za zgodą rządu. W jego skład mieli wejść: Folkierski, 
Liebermann, Mikołajczyk i Popiel. Komitet miał zbierać się raz w miesiącu, aby na 
podstawie analizy i oceny zawartości artykułów prasowych wydawać „wytyczne 
i wskazówki na przyszłość”. Komitet miał poddać kontroli również Wiadomości Pol-
skie, które powinny mieć przede wszystkim charakter literacki i unikać bieżących 
zagadnień politycznych. Przyjęto, że byłoby dobrze gdyby redakcja Wiadomości zo-
stała poszerzona o przedstawicieli „innych kierunków ideologicznych”. Tę sprawę 
powierzono do załatwienia ministrowi Kotowi i Strońskiemu, którzy mieli również 
ustalić, czy „pismo literackie wychodzić ma osobno, czy jako dodatek do Dziennika 
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Polskiego i pod jaką nazwą”. Postanowiono wreszcie, że minister informacji i doku-
mentacji w porozumieniu z władzami wojskowymi ustali, czy Polska Walcząca bę-
dzie się ukazywała osobno, czy też jako dodatek do Dziennika Polskiego.71

Do zagadnienia powrócono na kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów, któ-
re odbyło się 11 września 1940 r. Minister Stroński przedstawił na nim postanowie-
nia sprzed sześciu dni. Opowiedział się za ukazywaniem się Polski Walczącej jako 
dodatku do Dziennika Polskiego z zachowaniem jednak pełnej autonomii redakcji. 
Również Wiadomości Polskie, do redakcji których powinni wejść prof. Folkierski 
i Witold Leitgeber, miały się zdaniem Strońskiego ukazywać pod innym tytułem 
jako dodatek literacki Dziennika Polskiego. „Zmieniona redakcja – konkludował 
minister informacji – zależna ponadto od cenzury, dać powinna gwarancję, że kie-
runek pisma nikogo nie będzie raził”.72 Ze Strońskim polemizował minister Kot, 
zwracając uwagę, iż Wiadomości Polskie są własnością prywatną, subwencjonowaną 
przez rząd „wyłącznie dla zapewnienia honorariów autorskich”. A zatem rząd, co 
najwyżej, może cofnąć temu pismu ową subwencję. „Zamknięcie Wiadomości Pol-
skich – mówił Kot – odbiłoby się fatalnym echem w Anglii”. Minister był również 
sceptyczny, odnośnie możliwości przeprowadzenia zmian w redakcji pisma.73 Po raz 
kolejny gwałtownie zaatakował Jestem Polakiem minister Stańczyk, sprzeciwiając się 
„stawianiu na równi grupy sfaszyzowanej młodzieży z obrońcami podstawowych 
zasad Jedności Narodowej”. „Trzeba mieć odwagę napiętnowania wydawców Jestem 
Polakiem – mówił – a nie likwidować inne pisma po to, aby mieć podstawę do po-
zbycia się szkodników”. Raz jeszcze wytknął ministrowi Strońskiemu obronę Jestem 
Polakiem, uznając za „niedopuszczalne, by ulegać wpływom niepoważnego i faszy-
zującego księdza” [tj. ks. Stanisława Bełcha]. Stańczyk jednocześnie opowiedział się 
za dalszym ukazywaniem się Wiadomości Polskich, uznając za wystarczającą kontrolę 
polityczną nad tym tygodnikiem ze strony ministrów Kota i Strońskiego.74

Premier, broniąc stanowiska o likwidacji pism partyjnych, stwierdził, że 
nie można pozwolić „na gruncie angielskim na operetkowe przedstawienie z wy-
stępami 5 do 6 pism, będącymi naigrywaniem się z Jedności Narodowej”. Za wy-
magającą dalszej dyskusji uznał jedynie sprawę poszerzenia redakcji Wiadomości 
Polskich, zaznaczając wszelako, że powinna być ona załatwiona bardziej „elastycz-
nie” aniżeli proponował to minister Stroński. Zabierający następnie głos minister 
Seyda opowiedział się zdecydowanie za „przymusową likwidacją wszystkich pism 
nieurzędowych”. Jakkolwiek odciął się on od Jestem Polakiem, to nie godził się na 
uprzywilejowanie Wiadomości Polskich jako pisma „wyraźnie jednokierunkowego”, 
którego „światopogląd jest lewicowo-liberalno-ateistyczny i dla narodowców pro-
wokacyjny”. „Są świętości, których szargać nie wolno” – mówił minister,  doma-
gając się również likwidacji Wiadomości Polskich. W podobnym tonie wypowiadał 
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się gen. Haller, zgłaszając „kategoryczne zastrzeżenie przeciwko kierunkowi ideolo-
gicznemu Wiadomości Polskich. Zaprotestował on przeciwko użytemu przez ministra 
Stańczyka zwrotowi o „faszyzującym księdzu”, zarzucając mu brak zrozumienia dla 
uczuć katolickich. Za kontrolą nad Wiadomościami ze strony dwóch ministrów, z ra-
cji otrzymywania przez to pismo rządowego subsydium w wysokości 110 funtów 
miesięcznie, opowiedział się minister Henryk Strasburger. Podobnie uważał gen. 
Sosnkowski, stwierdzając, że „sytuacja obecna wymaga daleko idącego naruszenia 
swobody prasy; nie może być więc wyjątku dla literatów”. Za poddaniem Wiado-
mości kontroli politycznemu komitetowi redakcyjnemu i zaostrzeniem cenzury, ale 
przeciwko likwidacji tego pisma raz jeszcze wypowiedział się minister Kot.75 

Podsumowując dyskusję premier stwierdził, że „likwidacja pism partyj-
nych jest nieodzowną koniecznością”. Sikorski dał wyraz swojej irytacji z powodu 
opublikowania w  numerze 5 Jestem Polakiem wspomnianego „Oświadczenia” Ko-
mitetu ONR na Emigracji, zarzucając Harusewiczowi nielojalność oraz zapowia-
dając, że będzie musiał napiętnować go publicznie. Rada Ministrów uchwaliła, że 
po 15 września żadne pismo nie powinno ukazywać się bez zgody rządu. Do tego 
dnia miano również załatwić problem Wiadomości Polskich. Premier zadeklarował 
gotowość spotkania się z redaktorami Mieczysławem Grydzewskim i Zygmuntem 
Nowakowskim, aby „zrobić próbę uzupełnienia redakcji przez wprowadzenie doń 
Folkierskiego lub Leitgebera”.76

Podczas spotkania z premierem przedstawiciele Wiadomości Polskich odmó-
wili jednak zgody na poszerzenie składu redakcji. Nie załatwienie tej kwestii spo-
wodowało opóźnienie wykonania wspomnianej wyżej uchwały Rady Ministrów 
o likwidacji pism partyjnych. Sprawa wróciła więc na kolejnym posiedzeniu rzą-
du 28 września. Minister Stroński, który ją referował, opowiedział się przeciwko 
likwidacji Wiadomości Polskich, sprzeciwiając się jednoczenie sugestii ministra Kota, 
proponującego przejęcie cenzury nad polskimi czasopismami przez ministerstwo 
spraw wewnętrznych. Minister Stańczyk zadeklarował ze swej strony współpracę 
w wykonaniu uchwały rządu, zastrzegł się jednak ponownie „przeciwko stawianiu 
iunctim pomiędzy likwidacją pism partyjnych w ogóle, a likwidacją Jestem Polakiem 
konieczną z powodu jego szkodliwości”. Również minister Seyda wypowiedział 
się za likwidacją pism partyjnych, stwierdzając wszelako, że „sens takiego kroku 
wymaga absolutnej równości dla wszystkich”. Jego zdaniem „utrzymanie jednoś-
ci narodowej” wymagało, aby w przypadku likwidacji pism partyjnych, a pozosta-
wienia Wiadomości Polskich, przyznać również „literatom obozu narodowego prawo 
wydawania pisma kulturalnego”. Rada Ministrów ponownie powierzyła ministrom 
Strońskiemu i Kotowi załatwienie „sprawy prasowej” w myśl powziętej poprzednio 
uchwały w terminie do następnego posiedzenia rządu.77  
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Minister Stroński zreferował pozostałym członkom rządu wykonanie tej 
uchwały na posiedzeniu w dniu 8 października. Ponieważ nie udało się nakłonić 
wydawców Wiadomości Polskich do poszerzenia składu redakcji, Stroński w imie-
niu swoim i ministra Kota wnioskował, aby Rada Ministrów wyraziła zgodę na 
ukazywanie się obok Wiadomości drugiego pisma literackiego, subwencjonowanego 
przez rząd. Zabierający następnie głos minister Stańczyk zapowiedział, że wobec 
powyższego również PPS będzie domagała się „własnego pisma literackiego”. Z ko-
lei minister Seyda oświadczył, że SN wycofa swojego przedstawiciela – w osobie 
Jerzego Pańciewicza – z redakcji tygodnika Jestem Polakiem. Odnośnie wydawcy Je-
stem Polakiem tj. ks. Bełcha, który nie był członkiem SN, Seyda sugerował, aby na-
cisk „w kierunku likwidacji pisma” wywarł albo biskup polowy WP ks. J. Gawlina, 
alba minister spraw wewnętrznych. Załatwienie tej sprawy powierzono ministrowi 
Kotowi. Minister Stroński miał zaś w porozumieniu z przedstawicielami czterech 
stronnictw ostatecznie „załatwić zagadnienie prasowe”.78 

14 października minister Kot – od pięciu dni formalnie kierujący nowo-
utworzonym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych – przeprowadził rozmowę 
z ks. Bełchem w sprawie wydawanego przezeń pisma. Był przy niej obecny również 
Tadeusz Ullman, kierownik Działu Politycznego MSW. Minister w sposób dość bez-
ceremonialny potraktował kapłana. Trwająca zaledwie kwadrans rozmowa, przypo-
minała bardziej przesłuchanie i miała burzliwy przebieg. Kot zarzucił pismu Jestem 
Polakiem „szkodzenie interesom polskim” i w trybie natychmiastowym zażądał od 
ks. Bełcha podporządkowania się uchwale Rady Ministrów o likwidacji pism par-
tyjnych, przedkładając mu do podpisania następujące oświadczenie: „Przyjmuję do 
wiadomości wezwanie Rządu Polskiego, zakomunikowane mi przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych, o zaprzestanie wydawnictwa Jestem Polakiem i zastosuję się do nie-
go”. Na nic zdało się stwierdzenie ks. Bełcha, iż: „nawet z podsądnym tak się nie 
postępuje, żeby wymagać w tej chwili takiej odpowiedzi”, oraz jego prośba o kilka 
dni do namysłu. Minister żądał natychmiastowego podpisania oświadczenia. Gdy 
ks. Bełch ostatecznie odmówił, rozgniewany Kot wyprosił go ze swojego gabinetu, 
grożąc nawet wezwaniem woźnego, co z kolei kapłan potraktował jako osobistą znie-
wagę.79

Z pewnością ks. Bełch poinformował niezwłocznie ks. bp Gawlinę o tym, 
w jaki sposób został potraktowany przez ministra Kota. Jakkolwiek ks. biskup Gaw-
lina – któremu Ullman 17 października przekazał spisany przez siebie protokół z tej 
rozmowy – zażądał formalnie od ks. Bełcha, aby ten wycofał się z wydawnictwa 
i redakcji Jestem Polakiem, to niepokorny kapłan – niezbyt chyba przynaglany przez 
biskupa – w zasadzie upozorował tylko swoje odsunięcie się od wydawania tygodni-
ka. Zapewnienia biskupa, złożone ministrowi Kotowi w liście z 21 października, iż 
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numer 10 Jestem Polakiem z 13 października „został, co prawda przez ks. Bełcha przy-
gotowany, lecz w chwili jego wyjścia spod prasy ks. Bełch już nie był jego wydawcą” 
okazać się miały przedwczesne.80

Na następnym posiedzeniu rządu 17 października minister Kot zreferował 
przebieg swojej rozmowy z ks. Bełchem, wnioskując o zakazanie kolportażu Jestem 
Polakiem w wojsku oraz o zamieszczenie w Dzienniku Polskim ogłoszenia rządu, po-
tępiającego ten tygodnik. Przeciwko temu ostatniemu rozwiązaniu zaprotestował 
minister Stroński, sugerując, że byłoby lepiej gdyby „biskup Gawlina spowodował 
poddanie się ks. Bełcha woli Rządu”. Generał Sikorski zapowiedział rychłe wydanie 
zakazu kolportowania Jestem Polakiem w wojsku, a ministrom Strońskiemu i Kotowi 
nakazał jak najszybsze załatwienie sprawy „zlikwidowania tego pisma” oraz przygo-
towanie „ewentualnego komunikatu” dla prasy.81 

Opublikowany nazajutrz (18 października) zakaz objął wszystkie pisma 
partyjne, a więc również pepeesowskiego Robotnika, na co użalał się minister Stań-
czyk na posiedzeniu rządu 29 października. Premier Sikorski przypomniał mu więc 
uchwałę rady Ministrów o likwidacji pism partyjnych, uznając sprawę „za ostatecz-
nie wyczerpaną” i zapewniając, że „nie dopuści do zakwestionowania przez kogo-
kolwiek ważności” tego postanowienia.82 

22 listopada 1940 r. w Dzienniku Polskim ukazało się urzędowe oświadcze-
nie stwierdzające, iż „rząd uznał, że ze względu na jedność narodową w obecnej 
dobie wojennej wychodzić powinno na obczyźnie tylko jedno pismo polityczne, 
a mianowicie Dziennik Polski oraz informujące, że rząd „zwrócił się do poszczegól-
nych wydawnictw o zaniechanie dalszego wydawania pism”. W zakończeniu tego 
komunikatu podano, iż do tego zakazu nie zastosowało się pismo Jestem Polakiem, 
co zostało uznane za „szkodliwy i potępienia godny objaw złamania jedności naro-
dowej”.83 

W odpowiedzi, redakcja Jestem Polakiem zamieściła artykuł, w którym po-
wątpiewała, czy aby na pewno oświadczenie z 22 listopada zostało wydane przez 
rząd, „gdyż normalnie tego rodzaju wzmianki rządowe są podpisywane. Zabawa 
w anonimowość w tym wypadku zakrawa raczej na imprezę prywatną”.84 Przeciwko 
rządowemu komunikatowi wystąpił również Stanisław Cat-Mackiewicz, wówczas 
członek Rady Narodowej. W liście otwartym do premiera z 28 listopada, znany pub-
licysta, nie broniąc bynajmniej Jestem Polakiem, oskarżył rząd o „monopolizowanie 
prasy”, co – jego zdaniem – stanowić miało „reformę  o totalistycznym charakte-
rze”, prowadzącą do „zubożenia naszej myśli politycznej do jednego niedużego 
dziennika”[tj. Dziennika Polskiego].85   

Socjaliści, którym tak bardzo przeszkadzało Jestem Polakiem – pismo bądź, 
co bądź prywatne, utrzymywane ze składek czytelników i przez nikogo nie sub-
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wencjonowane – nie zamierzali zaprzestać wydawania własnego organu partyjnego. 
Zmusiło to ministra Seydę na forum Rady Ministrów 2 grudnia 1940 r. do złoże-
nia wniosku „o powzięcie odpowiedniej rezolucji, przypominającej porozumienie 
stronnictw Jedności Narodowej w sprawie likwidacji pism partyjnych i domagającej 
się od PPS zaprzestania wydawania Robotnika”. Endecki minister przyznał wpraw-
dzie, iż „fakt, że Jestem Polakiem nadał wychodzi wbrew Rządowi jest niewątpliwie 
skandalem”, ale jak słusznie zauważył, nie upoważnia to PPS do wydawania Robot-
nika, ponieważ partia ta w przeciwieństwie do wydawców Jestem Polakiem wchodzi 
w skład Jedności Narodowej” i jest zobowiązana do przestrzegania zasady solidar-
ności. Niedopuszczalnym jest więc i dla autorytetu rządu szkodliwym, aby „jedno 
ze stronnictw rządowych dezawuowało komunikat ofi cjalny, oparty o porozumienie 
czterech stronnictw”.86

Po raz kolejny sprawą pisma Jestem Polakiem zajęto się na forum Rady Mini-
strów 9 kwietnia 1941 r., a więc w dniu, w którym odbyła się wspomniana dyskusja 
w Izbie Gmin. Dyskusji przysłuchiwał się gen. Kazimierz Sosnkowski. Na posie-
dzeniu rządu zaproponował on przyjęcie odpowiedniej uchwały, która byłaby ogło-
szona również w prasie angielskiej i w ten sposób położyła kres „pomawianiu nas 
o odpowiedzialność za to pismo”. Po wyczerpującej dyskusji Rada Ministrów, na 
wniosek ministra Seydy, poleciła ministrowi informacji i dokumentacji ogłoszenie 
w prasie polskiej i angielskiej następującej uchwały: 

W związku z interpelacjami w Izbie Gmin w sprawie pisma Jestem Po-
lakiem oraz z przebiegiem dyskusji nad tymi interpelacjami Rada Mi-
nistrów – przypominając swoje ofi cjalne oświadczenie w tej sprawie 
z dnia 17 października 1940 r. – raz jeszcze stwierdza jednomyślnie, że 
uważa działalność tego pisma za szkodliwą dla sprawy polskiej i dzia-
łalność tę potępia. 

Jednocześnie poproszono gen. Sosnkowskiego o przeprowadzenie rozmowy 
z biskupem polowym WP ks. Józefem Gawliną „w związku z trwającym bliskim 
kontaktem pomiędzy ks. [Stanisławem] Bełchem a wydawcami Jestem Polakiem. Po-
nadto minister Strasburger miał przekazać ministrowi spraw wewnętrznych „posia-
dany przez siebie materiał w sprawie pośredniego subwencjonowania Jestem Pola-
kiem przez pewne osoby”.87

Uchwała Rady Ministrów o likwidacji pism partyjnych okazała się w prak-
tyce niewykonalna. Socjaliści nie zamierzali bowiem zrezygnować z wydawania Ro-
botnika Polskiego. 20 marca 1941 r. ukazał się pierwszy numer dwutygodnika Myśl 
Polska wydawanego przez SN. Minister Stańczyk, który dotychczas tak zdecydo-
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wanie atakował Jestem Polakiem, a na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 4 marca 
sprzeciwił się subsydiowaniu przez rząd organu SN, na kolejnym posiedzeniu rządu 
24 kwietnia zmuszony był przyznać, że wspomniana uchwała oraz oświadczenie 
z 22 listopada 1940 r. „stały się bezprzedmiotowe”. Do zajęcia takiego stanowiska 
skłoniły Stańczyka trudności Robotnika Polskiego, spowodowane „niechęcią władz 
brytyjskich do dostarczania papieru wydawnictwom nie mającym poparcia Rządu 
RP”. Stańczyk zgłosił zatem wniosek stwierdzający, iż: „Rząd nie widzi żadnych 
przeszkód dla wydawania Robotnika Polskiego przez stronnictwo reprezentowane 
w Rządzie Jedności Narodowej”. Stańczyka poprał gen. Sosnkowski mówiąc, że 
„samo życie spowodowało nieaktualność uchwały Rady Ministrów o likwidacji 
pism partyjnych”. Na anulowanie uchwały rządu o likwidacji pism partyjnych bez 
zgody Rady Ministrów – bo do tego w praktyce sprowadzało się żądanie ministra 
Stańczyka – nie zgodził się minister Stroński, odmawiając pośrednictwa w sprawie 
Robotnika u władz brytyjskich. Ostatecznie Rada Ministrów uchwaliła wniosek mi-
nistra Stańczyka oraz poleciła ministrowi Kotowi i Strońskiemu „odbyć konferencję 
z przewodniczącymi stronnictw Jedności Narodowej, celem zasadniczego omówie-
nia sprawy pism i przygotowania wniosku na R[adę] M[ministrów], która zadecy-
dowałaby, które pisma winny się cieszyć poparciem Rządu w dziedzinie otrzymy-
wania papieru”.88 

A zatem po ośmiu miesiącach, wobec nie wykonania własnej uchwały o li-
kwidacji pism partyjnych, Rada Ministrów wyraziła ostatecznie zgodę na wydawanie 
przez „stronnictwa Jedności Narodowej” ściśle określonej ilości tytułów prasowych.89 
Consensus ten rzecz jasna nie dotyczył Jestem Polakiem, które nie mieściło w tak usta-
lonym spectrum politycznym. Potępienie tego pisma zostało w całej rozciągłości pod-
trzymane. Minister Stańczyk raz jeszcze je zaatakował, zarzucając przy okazji mini-
strowi Strońskiemu świadome zniekształcenie na łamach Dziennika Polskiego (nr 232 
z 12 kwietnia 1941 r.) treści uchwały z 9 kwietnia potępiającej Jestem Polakiem.90 

 Represje wobec Jestem Polakiem oraz przyczyny zaprzestania
wydawania pisma

W walce ze znienawidzonym tygodnikiem jego przeciwnicy z kręgu mniej 
lub bardziej ofi cjalnych czynników polskich regularnie posługiwali się różnego ro-
dzaju oszczerstwami, insynuacjami i szykanami. Były one wymierzone w ks. Bełcha 
oraz osoby, które pomagały mu wydawać Jestem Polakiem, redaktorów i współpracow-
ników pisma. Odnotujmy kilka przykładów. Ks. Bełcha oskarżano jakoby otrzymy-
wał z Hiszpanii pieniądze przeznaczone na propagandę proniemiecką wśród Pola-
ków w Wielkiej Brytanii! Ten absurdalny zarzut był powodem, iż w Wigilię 1940 r. 
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ks. Bełcha odwiedzili – w celu przesłuchania – funkcjonariusze brytyjskiego kontr-
wywiadu (MI 5).91 

Inż. Wojciech Dłużewski – przed wojną harcmistrz związany z Kręgiem 
Starszoharcerskim im. św. Jerzego, członek poziomu „C” Organizacji Polskiej i kie-
rownik tzw. terenu harcerskiego w ONR, w czasie wojny bliski współpracownik ks. 
Bełcha, a po wojnie długoletni kierownik Katolickiego Ośrodka Wydawniczego 
„Veritas” – wspominał, iż: 

aby ukrócić akcję wydawniczą księdza Bełcha w oparciu o niezależną 
od Polaków [tj. rządu RP] drukarnię Mildnera, zaczęto w  Londynie 
kampanię oszczerczą przeciwko Mildnerowi jako krypto-Niemcowi 
prowadzącemu dywersyjną robotę wśród Polaków. Ostre wystąpienie 
Franka Mildnera w mundurze kapitana armii brytyjskiej u ministra 
polskiego, który był źródłem oszczerczej kampanii [ministrem tym 
był najprawdopodobniej Stanisław Kot] i zagrożenie mu procesem są-
dowym, położyło kres tej niechlubnej akcji.92 

Samemu Dłużewskiemu – wówczas pracownikowi kierowanego przez gen. Jó-
zefa Hallera Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych – zarzucano, iż: „mając powierzoną 
sobie organizację kursów maturalnych w obozach wojskowych, miał stworzone po 
prostu cieplarniane warunki dla kolportażu Jestem Polakiem oraz inkasa abonamentu, 
co też robił”.93 Ministerstwo Spraw Wojskowych naciskało więc na gen. Hallera, aby 
zgodził się na przeniesienie por. rez. Dłużewskiego ze swojego biura do armii. „Błękit-
ny generał” wyraził zgodę, chociaż próbował odwlec termin przeniesienia, argumen-
tując, iż zmuszony jest jeszcze zatrzymać Dłużewskiego przez maj i czerwiec 1941 r., 
„aby nie ucierpiały kursy maturalne dla żołnierzy odkomenderowanych w tym celu do 
gimnazjum i liceum męskiego w Dunalastair House” w hrabstwie Perth w Szkocji.94 
Warto w tym miejscu raz jeszcze odwołać się do wspomnień Dłużewskiego: 

Gdy byłem karnie usunięty z Londynu, zostało mi powiedziane, że 
powodem jest zbyt ścisły mój związek z księdzem Bełchem. Odpo-
wiedziałem generałowi Hallerowi: „Tak, codziennie służę mu do Mszy 
i pomagam jak mogę”. Biedny generał rozłożył ręce i powiedział: 
„Panie, niech mi Pan tego nie mówi, ja przecież wiem jak jest, tylko 
inni…”. Na pożegnanie dał mi list, który mógłby być już moim ne-
krologiem. 95 

Z kolei w listopadzie 1940 r. Fundusz Kultury Narodowej zaprzestał wypła-
cania zasiłku Jerzemu Pietrkiewiczowi (w wysokości – bagatela – 6 funtów miesięcz-
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nie). Powodem była odmowa złożenia przez tego poetę deklaracji, że nie będzie pub-
likował swych wierszy na łamach Jestem Polakiem.96 Dodajmy do tego rozsiewanie 
oszczerstw o samym piśmie oraz utrudnianie jego kolportażu przez dezinformowa-
nie właścicieli kiosków z prasą. Z uwagi na dużą popularność Jestem Polakiem wśród 
żołnierzy polskich w Szkocji, postępowali tak – niestety – niektórzy ofi cerowie. 97 

Jestem Polakiem ukazywało bez wsparcia fi nansowego rządu, wyłącznie dzię-
ki ofi arności czytelników i darczyńców. Od numeru 15 – za wyjątkiem podwójne-
go numeru świątecznego oraz ostatniego – dwujęzycznego – Jestem Polakiem miało 
objętość 4 stron. Zmniejszenie objętości pisma, ponad miesięczna przerwa w jego 
wydawaniu i problemy z utrzymaniem cotygodniowego cyklu wydawniczego spo-
wodowany były przede wszystkim trudnościami fi nansowymi. Nasiliły się one 
zimą 1940/41 r. Informowała o tym kilkakrotnie redakcja, apelując do abonentów 
o regularne opłacanie prenumeraty i podawanie aktualnych adresów, na jakie Jestem 
Polakiem miało być wysyłane.98 Wreszcie, w numerze 27 – datowanym 15 maja–
–1 czerwca 1941 r. – redakcja zapowiedziała, że ze względu „na chwilowy brak fun-
duszy” dwa kolejne numery zostaną wydane na powielaczu. Jednocześnie informo-
wano, iż „wskutek pobicia lub groźby wydalenia z posady zmniejszyła się liczba 
naszych współpracowników i pomocników, z tego powodu zmuszeni jesteśmy do 
wydawania naszego pisma co miesiąc. Staramy się jednak zrekonstruować Komitet 
[Wydawniczy] i pracę prowadzić dalej”.99 Niestety, wspomniany numer okazać się 
miał ostatnim. 

Co, oprócz trudności fi nansowych, ostatecznie spowodowało, iż Jestem Pola-
kiem po ośmiu miesiącach przestało się  ukazywać?  

Nie można wykluczyć, iż zaprzestanie wydawana tego pisma było ceną, za 
jaką mogła ukazywać się Myśl Polska subwencjonowana przez rząd z Funduszu Kul-
tury Narodowej. Przyznał to w  styczniu 1946 r. w jednym z listów do brata sam ks. 
Bełch, pisząc: „Z powodu szykan zaprzestałem wydawania go [Jestem Polakiem], ale 
wtedy dopiero, kiedy rząd zgodził się na wydawanie pisma narodowego” [tj. Myśli 
Polskiej].100 

Wśród najbliższych współpracowników ks. Bełcha opinie na temat zawie-
szenia Jestem Polakiem były podzielone. Wojciech Dłużewski wspominał: 

Wobec powstania Myśli Polskiej doradzaliśmy w gronie przyjaciół za-
niechanie dalszego wydawania Jestem Polakiem, a skoncentrowanie się 
na wydawnictwach książkowych, których potrzeba rosła z dnia na 
dzień, tym bardziej, że podjęta przez nas (grono młodych ofi cerów 
pracujących w Londynie) inicjatywa utworzenia Ofi cerskiej Spół-
dzielni Wydawniczej została u generała Sikorskiego storpedowana 

Glaukopis 9_10.indd   219Glaukopis 9_10.indd   219 2007-12-28   12:49:312007-12-28   12:49:31



220

N
R
 
9
–
1
0
 
(
2
0
0
7
–
2
0
0
8
)

     Sprawa pisma Jestem Polakiem

w zarodku przez ministra profesora Kota. Ośrodek Wydawniczy 
[Franka] Mildnera z księdzem Stanisławem Bełchem stawał się więc je-
dynym niezależnym polskim i katolickim ośrodkiem wydawniczym, 
któremu z naszej strony należało dać poparcie.101

Odmiennego zdania był Adam Doboszyński, który prosił ks. Bełcha, aby 
nie rezygnował z wydawania swojego pisma. 

Na miłość Boską – pisał w liście z 2 marca 1941 r. – niech ksiądz nie 
wchodzi w żadne kombinacje z nowym dwutygodnikiem. Żydzi mają 
sześć organów: Wiadomości Polskie, Dziennik Polski, Polskę Walczącą, 
Dziennik Żołnierza, Przyszłość i Robotnika [Polskiego]. Pod żadnym 
względem nie będzie źle, by sfery narodowe miały dwa organy, z tego 
jeden nieskrępowany bliską współpracą z Rządem. Tym bardziej, że tak 
łatwo się urządzić, by te dwa dwutygodniki wychodziły na przemian. 
Księże kochany, niech ksiądz mi uwierzy, że nie wolno zaprzepaścić tak 
ciężko wywalczonej placówki, a wszelkie wejście z nimi w bliższy kon-
takt równałoby się faktycznej likwidacji pisma na rzecz nowotworu [tj. 
Myśli Polskiej], o którym jedno przypuszczalnie wolno już dziś wyrazić, 
a mianowicie, że będzie taki jak i taktyka Stronnictwa dotychczas na 
emigracji, tzn. fatalny. Gdyby po kilku numerach miało się okazać, że 
nowy organ nam odpowiada, można by wtedy pomyśleć o jakiejś fuzji. 
Ale dziś byłoby to samobójstwem. Nie znaczy to oczywiście, by ich 
zwalczać. Ale Póki nie zdadzą egzaminu – każdy sobie.102 

Niespełna dwa miesiące później, już po ukazaniu się pierwszych numerów 
Myśli Polskiej, Doboszyński podtrzymał swój apel do ks. Bełcha: „Cóż znaczy ry-
zyko narażenia się na przykrości. Niech ksiądz nie słucha fałszywych przyjaciół. 
Jeżeli ksiądz nie może wydawać pisma co dwa tygodnie, niech wydaje co miesiąc lub 
w nieregularnych odstępach czasu, ale niech ksiądz nie kapituluje. Nie drażnić, ale 
pisać mocno i konsekwentnie”.103 

 Przypuszczalnie poglądy Doboszyńskiego podzielali niektórzy członkowie 
redakcji Jestem Polakiem. Ks. biskup Gawlina w liście do ministra Kota z początku 
marca 1941 r.  informując go, iż wycofanie ks. Bełcha z wydawnictwa i redakcji Jestem 
Polakiem jest „nadal aktualne”, dodawał jednocześnie, jakoby dojść miało do „dość 
daleko idącej scysji” miedzy ks. Bełchem a redakcją pisma.104 

Opinię ks. Bełcha z drugiej strony potwierdził Wojciech Wasiutyński, który 
od 1942 r. współpracował z Myślą Polską. Powołując się na relacje ustne działaczy na-
rodowych uzyskane po przybyciu do Londynu, Wasiutyński przyznał, że do kom-
promisu tj. porozumienia – Myśl Polska w zamian za Jestem Polakiem, dojść miało 
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z inicjatywy ministra Seydy. „Jestem Polakiem zostało zamknięte – wspominał Wa-
siutyński – a Stronnictwo Narodowe otrzymało urzędową licencję i przydział papie-
ru oraz subwencję z Funduszu Kultury  na wydawanie własnego dwutygodnika”.105 

Nie do utrzymania jest zatem pogląd jakoby do zamknięcia pisma doprowa-
dziły władze angielskie z powodu treści zamieszczanych tam artykułów. W Wielkiej 
Brytanii nie istniała cenzura prewencyjna. Na czas wojny wprowadzono wprawdzie 
cenzurę wojskową, ale zajmowała się ona sprawami stricte wojennymi (związanymi 
np. z obronnością kraju czy przebiegiem operacji wojskowych) objętymi tajemnicą 
wojskową. Funkcjonowała ona przy brytyjskim ministerstwie informacji (Ministry 
of Information) jako samodzielna sekcja. Ścisłej reglamentacji poddano natomiast 
papier. O jego przydziale decydowało ministerstwo dostaw (Ministry of Supply). 
Wydawnictwa polskie na terenie Wielkiej Brytanii podlegały – nota bene bardziej 
uciążliwym – ograniczeniem cenzury prewencyjnej Ministerstwa Informacji i Do-
kumentacji. Od tytułów subwencjonowanych z Funduszu Kultury Narodowej wy-
magano w zamian daleko idącej spolegliwości wobec aktualnej linii politycznej rzą-
du. W stosunku do prasy opozycyjnej stosowano różnego rodzaju restrykcje – od 
zakazu kolportażu w wojsku, poprzez odebranie subwencji rządowej, na ogranicze-
niu czy całkowitym cofnięciu przydziału papieru skończywszy.106 Dla przykładu, 
gdy po układzie Sikorski–Majski Stronnictwo Narodowe przeszło do opozycji wo-
bec rządu, Myśli Polskiej odebrano subwencję z Funduszu Kultury. Ukazywała się 
ona dalej wyłącznie dzięki składkom czytelników. Jej wydawanie zostało zwieszone 
w końcu lipca 1945 r. po cofnięciu przydziału papieru przez brytyjskie Ministry of 
Supply.107

Paradoksalnie, pomimo zmasowanych ataków, ks. Bełch nie miał większych 
problemów z papierem. Przyznał to zresztą w kwietniu 1941 r. podczas debaty w Iz-
bie Gmin cytowany już brytyjski minister informacji. Jak stwierdza biograf ks. Beł-
cha „inicjował [on] w okresie wielkich ograniczeń papieru fenomenalny wprost ruch 
wydawniczy”. W Ministry of Supply „wypraszał tzw. resztówki różnych gatunków 
papieru i skromną pomoc fi nansową od przyjaciół, z której powstał Katolicki Fun-
dusz Wydawniczy, jako zaplecze tej działalności. Resztówki okazały się »górami« 
papieru, z których ksiądz Bełch czerpał na niezwykłe zgoła nakłady”. Dość wspo-
mnieć tylko, że w 1941 r. wydał Nowy Testament w nakładzie 20 tys. egz.108      

Wydaje się zatem, że w obliczu zmasowanych ataków ze strony ofi cjalnych 
czynników polskich  i wywieranych przez nie nacisków na władze brytyjskie oraz 
presji samych Brytyjczyków, ks. Bełch w obliczu, coraz bardziej odczuwalnych 
problemów fi nansowych oraz – być może – groźby wstrzymania przydziału papie-
ru, zdecydował się zaprzestać wydawania Jestem Polakiem. Uznał zapewne, że zai-
nicjowana przez niego wspólnie z Frankiem Mildnerem akcja wydawnicza, mająca 
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przecież przede wszystkim charakter religijny, katolicki, była ważniejsza niż wyda-
wanie tygodnika. Tym bardziej, że zaczęła się już ukazywać Myśl Polska, którą ks. 
Bełch widział (a raczej chciał widzieć) jako sui generis kontynuację Jestem Polakiem. 

Przypisy:
1 Stanisław Mackiewicz-Cat, Lata nadziei (Londyn: Drukarnia Polska, 1946): s. 89. 
2 Np. Stanisława Lewandowska w swojej monografi i o emigracyjnej prasie polskiej w okresie drugiej 
wojny światowej poświęca bardzo niewiele miejsca Jestem Polakiem, pisząc, iż było to pismo „skraj-
nych nacjonalistów”, wyróżniające się „zacietrzewieniem”. Błędnie przy tym podaje, że zostało 
„uruchomione” przy współudziale Adama Doboszyńskiego, którego czyni zresztą jednym z kolej-
nych redaktorów tego pisma, pierwszego zaś redaktora – Jerzego Pańciewicza – nie wiedząc, czemu 
nazywa „młodym zakonnikiem” (!). Z kolei Rafał Habielski w pracy poświęconej Wiadomościom Pol-
skim, poza – nie do końca prawdziwym –  stwierdzeniem, że Jestem Polakiem było „redagowane przez 
środowisko b. ONR” praktycznie w ogóle nie zauważa tego pisma. A przecież Jestem Polakiem w ja-
kiejś mierze stanowić miało przeciwwagę dla liberalnych Wiadomości. Na jego łamach z tygodnikiem 
Mieczysława Grydzewskiego niejednokrotnie polemizowano i go krytykowano. Bardziej wyważoną 
ocenę Jestem Polakiem sformułował Andrzej Friszke, pisząc m.in.: „Nacjonalizm, skłonności totali-
styczne Jestem Polakiem były dużo łagodniejsze, w porównaniu ze stylem przedwojennych pism obo-
zu narodowego, a także z tym, co równolegle ukazywało się w oenerowskiej i endeckiej prasie kon-
spiracyjnej w kraju. Były to jednak poglądy szokujące w Anglii”. Do podobnych wniosków doszła 
Bernadetta Nitschke stwierdzając, iż Jestem Polakiem „przyjęło radykalną orientację stając się trybuną 
kół młodoendeckich. Swe ataki kierowało głównie przeciw polityce generała Sikorskiego. Antyse-
mityzm znalazł się jakby na drugim planie, choć podtrzymywano hasło masowej emigracji Żydów 
z Polski po zakończeniu wojny”. Autorka ta zauważa również, iż z biegiem czasu uległ zmianie 
charakter pisma na „w większym stopniu na katolicko-społeczny niż narodowy”. Zob.: Stanisława 
Lewandowska, Prasa polskiej emigracji wojennej 1939–1945 (Warszawa: Instytut Historii PAN, 1993): 
s. 50, 72; Rafał Habielski, Niezłomni, nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomości” i ich krąg (Warszawa: 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991): s. 23; Andrzej Friszke, „Z dziejów Stronnictwa Narodowego 
na emigracji w latach 1939–1942”, [w:] Zeszyty Historyczne, nr 92 (1990): s. 21; Bernadetta Nitschke, 
Adam Doboszyński. Publicysta i polityk (Kraków: Wydawnictwo „Platan”, 1993): s. 130.             
3 Ks. Stanisław Bełch (1904–1989), ur. 13 stycznia w Różance, pow. Strzyżów. Był jednym z ośmiorga 
dzieci Izydora i Teresy z d. Strzępek. Gdy miał 6 lat rodzina przeniosła się do Sobniowa w powiecie 
jasielskim. W 1916 rozpoczął naukę w gimnazjum w Jaśle. W 1920 jako ochotnik wziął udział w woj-
nie z bolszewicką Rosja. Razem ze swoimi rówieśnikami został przydzielony do służby wartowni-
czej przy magazynach wojskowych w Krakowie. Po zdaniu matury w 1924 wstąpił do seminarium du-
chownego w Przemyślu. 29.06.1928 przyjął święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza przemyskiego 
bpa Anatola Nowaka (warto dodać, iż kapłanami zostało również trzech jego braci, a jedna z sióstr 
– zakonnicą). Początkowo pełnił posługę duszpasterską jako wikary w Jasienicy Rosielnej k. Brzozowa 
(1928–1930) i Przemyślu (w parafi i katedralnej 1930–1932) oraz jako katecheta i wikary w Dobromilu 
(1932–34) i Sokołowie Małopolskim k. Rzeszowa (1934–1935).  W lipcu 1935 rozpoczął nowicjat 
w klasztorze oo. Jezuitów w Starej Wsi k. Brzozowa, który przerwał po ośmiu miesiącach. W mar-
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cu 1936 został wikarym w Krośnie, a w maju 1938 objął funkcję administratora parafi i w pobliskiej 
Wrocance. 10.03.1939 ordynariusz przemyski bp Franciszek Barda mianował go Generalnym Sekre-
tarzem Katolickiego Stowarzyszenia Mężów i asystentem Chrześcijańskich Związków Zawodowych 
w diecezji przemyskiej. Jako kapłan nigdy nie ukrywał swej sympatii do obozu narodowego i niechę-
ci do władz sanacyjnych (np. w Krośnie założył oddział związanego ze Stronnictwem Narodowym 
Zjednoczenia Zawodowego „Praca Polska”). We wrześniu 1939 na polecenie bpa Wojciecha Tomaki, 
sufragana przemyskiego, opuścił Przemyśl i przez Kołomyję przedostał się do Rumunii, a stamtąd 
do Włoch. Objął funkcję zastępcy rektora, kaznodziei i spowiednika w Instytucie Polskim w Rzy-
mie. Rozpoczął również studia na Papieskim Uniwersytecie Angelicum. W styczniu 1940 bp polowy 
WP Józef Gawlina mianował go kapelanem armii polskiej we Francji. Po klęsce Francji ks. Stani-
sław przedostał się do Wielkiej Brytanii. Od lipca 1940 mieszkał w Londynie, gdzie we współpracy 
z Frankiem Mildnerem prowadził ożywioną działalnością wydawniczą. Współredagował tygodnik 
Jestem Polakiem oraz założył Katolicki Fundusz Wydawniczy. Od lutego 1943 mieszkał w Enfi eld pod 
Londynem pełniąc obowiązki kapelana sióstr nazaretanek. W czerwcu 1945 został duszpasterzem 
polskiej młodzieży akademickiej. W roku następnym utworzył dla polskich studentów w Londynie 
bursę – Hospicjum św. Stanisława Biskupa. W 1947 był inicjatorem powstania i współorganizatorem 
Fundacji Veritas i Katolickiego Ośrodka Wydawniczego Veritas. W tym samym roku dzięki pomocy 
sióstr nazaretanek założył średnią szkołę dla dziewcząt polskich w Pitsford Hall. W 1948 wyjechał 
do USA. Studiował historię na jezuickim Fordham University w Nowym Jorku (gdzie obronił pracę 
magisterską o Janie Długoszu), a następnie fi lozofi ę polityczną i socjologię na University of Notre 
Dame w stanie Indiana. Przygotowywał rozprawę doktorską poświęconą doktrynie prawna między-
narodowego i polityce w ujęciu Pawła Włodkowica (obronioną ostatecznie na Polskim Uniwersytecie 
na Obczyźnie w Londynie w 1965). W 1957 wrócił do Wielkiej Brytanii. Mieszkał w Londynie, a od 
1968 u księży marianów w Fawley Court. Był inicjatorem przekładu na język polski i wydania Sum-
my Teologicznej św. Tomasza z Akwinu. W latach 1962–87 ukazało się kolejno 35 tomów Summy (ks. 
Stanisław przetłumaczył trzy z nich: 17 Roztropność, 21 Męstwo i 22 Umiarkowanie). W 1977 opub-
likował również monumentalną prace: Święty Stanisław Biskup Męczennik, Patron Polaków. W lipcu 
1987 na zaproszenie ks. biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka wrócił do diecezji przemyskiej. 
Zamieszkał w Domu Księży Emerytów „Emaus” w Korczynie k. Krosna, gdzie zmarł 3.06.1989. 
Zob. szerzej: ks. Edward Rusin, Poglądy i działalność społeczna księdza Stanisława Bełcha na emigracji 
(Rzeszów: Poligrafi a Wyższego Seminarium Duchownego, 2002); Bartosz Walicki, Duszpasterze soko-
łowscy: katecheta ks. Stanisław Bełch i administrator ks. Józef Bełch, [w:] Rocznik Sokołowski, t. 5 (2003): 
ss. 237–255.
4 List ks. S. Bełcha do brata o. Piusa z 5.01.1946. Cyt. za: ks. E. Rusin, dz. cyt., s. 42; chodzi oczywiście 
o kontynuację przedwojennych Wiadomości Literackich – Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie, 
których pierwszy numer ukazał się w Paryżu 17 marca, a ostatni („paryski”) 23 czerwca 1940. Pierw-
szy numer „londyński” wyszedł 14.07.1940.
5 Tamże, s. 44.
6 „Po rozmowie z Ks. Biskupem Gawliną szybko porozumiał się z młodymi polskimi patriotami 
i wspólnie z nimi założył to pismo. Ks. Stanisław w tym przedsięwzięciu, jak i w innych, trzymał 
się zasad Piusa XI o apostolstwie ludzi świeckich, ograniczając się do roli inicjatora i animatora, 
pozostając w cieniu, jakby w charakterze kapelana, czy asystenta kościelnego, pozostawiając kierow-
nictwo i reprezentacje działaczom świeckim”. Zob.: ks. J. Bełch, Przedmowa do życiorysu ks. Stanisława 
Bełcha, s. 3 [jest to errata do: ks. Józef Bełch, Stanisław Franciszek Bełch, [w:] Premislia Christiana, t. IV 
(1990–1991): ss. 369–388].
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7 Z powodu dużego zainteresowania wydrukowano drugi nakład pierwszego numeru. Zob.: Jestem 
Polakiem, nr 2, 11.08.1940, „Od Redakcji”; pismo docierało również do Polonii w USA, gdzie wy-
robiło sobie opinię „budziciela polskiej myśli i polskiego sumienia”. Zob.: Jestem Polakiem, nr 27, 
15.05–1.06.1941, „Listy do Redakcji”. 
8 Tamże, nr 1, 4.08.1940, „Od Redakcji”.
9 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum gen. W. Sikorskiego [dalej: AIPMS], Zespół: Prezydium 
Rady Ministrów [dalej: PRM], sygn. 58 B, k. 13, list T. Lubicz-Brzezińskiego do ministra spraw woj-
skowych z 22.03.1941. W liście tym Brzeziński informował, iż pismem z 13 marca Komitet Wydaw-
niczy Jestem Polakiem powiadomił go o usunięciu dotychczasowego redaktora Kazimierza Lipnickie-
go oraz powierzył mu redakcję pisma i polecił „uregulowanie stosunków z władzami RP”. Brzeziński 
zapewniał więc, że „dołoży wszelkich starań, by stosunek do władz RP uregulować pozytywnie” 
i wyrażał nadzieję, iż „przy obopólnej dobrej woli sprawa ta zostanie pomyślnie załatwiona”. 
10 W dwóch pierwszych numerach zamieszczono wypowiedzi prof. Władysława Folkierskiego, pre-
zesa Rady Naczelnej SN i członka Rady Narodowej RP oraz ministra Mariana Seydy.
11 Jestem Polakiem, nr 1, 4.08.1940, „Do żołnierzy”. 
12 Tamże, nr 5, 1.09.1940, „Na zasadniczym stanowisku”.
13Tamże, nr 7, 22.09.1940, „Konie trojańskie”. 
14 Tamże, nr 25, 16.03.1941, „List otwarty do p. Antoniego Słonimskiego, Gdzieś w Szkocji 1.03.1941”; 
list Doboszyńskiego był odpowiedzią na artykuł Słonimskiego „Walka z mgłą”, zamieszczony na ła-
mach Wiadomości Polskich, w którym poeta wieścił po zakończeniu wojny wygaśnięcie konfl iktów, 
zmierzch nacjonalizmów i zjednoczenie europejskie. Po opublikowaniu listu Doboszyński na mocy 
rozkazu gen. Sikorskiego został karnie przeniesiony do obozu odosobnienia na wyspie Bute. Prze-
bywał tam 9 miesięcy – do stycznia 1942. Zob.: B. Nitschke, dz. cyt., s. 132; Jestem Polakiem, nr 26, 
30.03–6.04.1941, Zbigniew Nar, „Walka z mgłą czy o mgłę”.
15 Tamże, nr 24, 2.03.1941, „Od Wydawnictwa”. Trudno za antysemicki uznać np. utrzymane w cie-
płym tonie pośmiertne wspomnienie o Włodzimierzu Żabotyńskim, ideologu syjonizmu rewizjoni-
stycznego. Jednocześnie redakcja nie miała złudzeń, co do tego, iż nie poruszanie problematyki ży-
dowskiej na łamach Jestem Polakiem, mogłoby zmienić stosunek światowych środowisk żydowskich 
do Polski i sprawy polskiej, że np. zaprzestaną one – z reguły a priori – oskarżać Polaków o antyse-
mityzm, doszukując się go niemal w każdym słowie krytyki wypowiedzianym, czy napisanym pod 
adresem Żyda. „A nie wierzymy [w to], dlatego, że Żydzi mają bardzo wiele podobieństw w charak-
terze do Niemców, począwszy od nietolerancji, a skończywszy na szacunku tylko dla tych, których 
się obawiają.” Dość przypomnieć, że The Jewish Chronicle doszukiwało się antysemityzmu nie tylko 
w każdym prawie numerze Jestem Polakiem, ale znalazło go również na łamach rządowego Dziennika 
Polskiego– zob.: Jestem Polakiem, nr 2, 11.08.1940, „Umarł Żabotyński”; Tamże, nr 26, 30.03–6.04.1941, 
„Naszym zdaniem”; The Jewish Chronicie, 14.02.1941, „Jestem Polakiem ceases publication”.
16 Tamże, nr 1, 4.08.1940, „Potrzeba przemian istotnych”. „Czyż najlepszą ilustracją kompletnego 
upadku systemu demokratycznego nie był fakt, że gdy Hitler sposobił Niemcy do wojny i zbroił 
po zęby, we Francji doszedł do władzy na starej, z lamusa wyciągniętej, niszczącej jedność narodu 
fi kcji walki klas – Leon Blum i głosząc hasła walki z ‘faszyzmem’ wprowadził reformy, które jeszcze 
dokładniej rozbroiły Francję jeszcze dokładniej, aniżeli cała poprzednia pacyfi styczna działalność 
Brianda”. 
17 Tamże, nr 4, 25.08.1940, „Stawiamy sprawę jasno!” 
18 Tamże, nr 1, 4.08.1940, „Potrzeba przemian istotnych”. 
19 Tamże, nr 2, 11.08.1940, Marian Rojek, „Zmotoryzowana emigracja”. 
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20 Już w numerze 1 z ostrą krytyką spotkał się – jak to określono „skandaliczny” – felieton Marii 
Kuncewiczowej „Mity”, w którym imputowała ona młodym narodowcom, że najpierw „jeździli na 
Jasną Górę ślubować, a potem bić kastetami Żydówki”. Jeszcze większe wzburzenie wywołał artykuł 
Antoniego Słonimskiego „W co wierzyć”. Poeta wbrew faktom zarzucał w nim Katolickiej Agencji 
Prasowej jakoby ocenzurowała ona papieża Piusa XI, pisząc, że „ze słynnej encykliki papieskiej prze-
ciwko bolszewizmowi i hitleryzmowi Katolicka Agencja Prasowa wykreśliła wszystko, co godziło 
w hitleryzm”. Te nieprawdziwe zarzuty miały być – zdaniem Słonimskiego – dowodem, iż „nie tylko 
w polityce zagranicznej, ale i w wewnętrznej szliśmy ostrym marszem w kierunku spodlenia”. Prze-
ciwko oszczerstwom Słonimskiego zaprotestował na łamach Jestem Polakiem ks. biskup Józef Gawli-
na, przypominając poecie, że Pius XI wydał dwie encykliki: jedną potępiająca bezbożny komunizm, 
drugą piętnująca pogański charakter niemieckiego narodowego socjalizmu, obie „dosłownie przez 
Katolicką Agencję Prasową przetłumaczone, w komunikatach KAP, a następnie także w osobnych 
broszurach rozpowszechnione”. Zob.: Jestem Polakiem, nr 1, 4.08.1940, „Mitomanka bez mitu”; Tam-
że, nr 2, 11.08.1940, „W co wierzą Wiadomości Polskie; Tamże, nr 3, 18.08.1940, „W sprawie KAP” 
– oświadczenie ks. bp Józefa Gawliny; Tamże, nr 27, 15.05–1.06.1941, „Dwie rocznice”. 
21 Tamże, nr 4, 25.08.1940, „Chłopskie na odlew!”
22 Tamże, nr 18m 8.12.1940 r., „Emigracja szuka ideologii”; nr 19, 15.12, „Emigracja szuka dróg” 
i „Emigracja w oczach żołnierza i cywila”.
23 W nr 1 Jestem Polakiem ukazała się krótka notatka Mariana Seydy, wyrażająca wiarę, że „stan rzeczy 
narzucony Europie przez przemoc Niemiec i sekundujące jej Sowiety ostać się nie może” i podobnie 
jak po I wojnie światowej i klęsce Niemiec „odzyskamy znów Ojczyznę wyzwoloną i wielką”. Aby 
tak się jednak stało potrzebna jest „bezgraniczna miłość Ojczyzny” i „gotowość do ofi ary dla Niej 
największej, ofi ary krwi i życia”. Natomiast w nr 2 artykuły o bitwie warszawskiej zamieścili: gen. 
Józef Haller, minister bez teki (od lipca 1940 kierownik Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych) – „Bitwa 
warszawska zwana ‘Cudem nad Wisłą’ i jej znaczenie” oraz gen. Izydor Modelski (od 1928 w stanie 
spoczynku), II wiceminister spraw wojskowych – „1920–1940”. W numerze 4 przedrukowano rów-
nież tekst kazanie wygłoszonego przez biskupa J. Gawlinę w Londynie 15.08.1940 z okazji Święta 
Żołnierza – „Czy śluby narodu zostały wypełnione?” 
24 Tamże, nr 15, 17.11.1940, „Od Wydawnictwa”.
25 Tamże, nr 24, 2.03.1941, „Od Wydawnictwa”.
26 Tamże, nr 27, 15.05–1.06.1941, Ku czemu dążymy?
27 Tamże, nr 18, 8.12.1940, „Sprawa, która kuleje na obie nogi”. „Dobra propaganda – czytamy w tym 
artykule – jest to środek straszny, który w ręku umiejętnego kierownictwa daje niezwykłe wyniki”. 
28 Tamże, nr 25, 16.03.1941, Kazimierz Lipnicki, „Na marginesie sesji budżetowej”.
29 Tamże, nr 17, 1.12.1940, „Łączność polsko-czeska”. Problematyka słowiańska, w tym idea unii za-
chodniosłowiańskiej po zakończeniu wojny, często gościła na łamach Jestem Polakiem. Zob. m.in.: 
Tamże, nr 5, 1.09.1940 „U źródeł Słowiańszczyzny”; nr 7, 22.09.1940, Stanisław Wizbek, „W sprawie 
słowiańskiej” i W. Jedlina-Jacobson, „U.[nia]S.[łowian]Z.[achodnich]”; nr 8, 29.09.1940, W. Jedlina-
Jacobson, „Kontrofensywa słowiańska”; nr 11, 20.10.1940 Mirosław Jesko, „Ejectis Slavis”; nr 16, 
24.11.1940, „Unia Słowian Zachodnich – Nie powtarzajmy błędów!”; nr 22, 9.02.1941, „Biuletyn 
Zachodnio-Słowiański”.
30 Tamże, nr 5, 1.09.1940, „Oświadczenie Komitetu Obozu Narodowego na Emigracji”. Zob. sze-
rzej: Krzysztof Kaczmarski, „Próby »legalizacji« Obozu Narodowo-Radykalnego (Grupy „Szańca”) 
i wejścia jego przedstawicieli w struktury władz Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie w latach 
1939–1941”, [w:] Pamięć i Sprawiedliwość, nr 12 (w druku).
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31 Jestem Polakiem, nr 8, 29.09.1940, Mieczysław Stepka, „Chrześcijanizm czy katolicyzm”.
32 Zob.: Jestem Polakiem, nr 16, 24.11.1940, Ks. Prymas August Hlond, Pochodzenie państwa i władzy 
państwowej cz. 1; nr 17, 1.12.1940, cz. 2; nr 18, 8.12.1940 cz. 3; nr 19, 15.12.1940, cz. 4; Tamże, nr 7, 
17.09.1940, „Papież a obecna wojna”; Tamże, nr 22, 9.02.1941, W. J. Randall, „Katechizm punktów 
pokojowych papieża”. 
33 Ks. S. Bełch zamieścił w Jestem Polakiem 3 artykuły podpisane swoim nazwiskiem oraz, co najmniej 
5 innych, których autorstwo można mu przypisać. Zob.: ks. S. Bełcha: „Z rozważań wychowaw-
czych” (nr 6), „O właściwy typ Polaka” (nr 10), „Czy czerwony katolicyzm jest możliwy?” (nr 24). 
Por. przypis 6.
34 Tamże, nr 26, 30.03–6.04.1941, Tadeusz Brzeziński, „Synteza”.
35 Tamże, nr 10, 13.10.1940, Mieczysław Stepka, „O rząd czystych sumień w Polsce”.
36 W nie datowanej (powstałej najprawdopodobniej w pierwszej połowie września 1940) charakterysty-
ce Jestem Polakiem sporządzonej w Prezydium Rady Ministrów, pisano m.in. „Pismo wnosi ton daleko 
posuniętej napastliwości przy omawianiu poszczególnych posunięć rządu w sprawach kulturalnych, 
wywołując niepotrzebne całkiem w dzisiejszych warunkach zadrażnienia i zgrzyty.” Symptomatyczne, 
że „napastliwości” dopatrywano się np. w krytyce subwencjonowanych przez rząd Wiadomości Polskich, 
ale nie dostrzegano jej już tekstach zamieszczanych na łamach Wiadomości. Zob.: AIPMS, PRM, sygn. 
37 B, nie podpisana charakterystyka pisma Jestem Polakiem z 1940, k. 297–299. Por.: Mirosław Dymar-
ski, Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Bryta-
nii 1939–1945 (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999): ss. 122–123.
37 Wspomniana notatka ukazała się w numerze 3. Podano ją jako swoiste kuriozum w rubryce „Czy 
uwierzycie”, że. Brzmiała ona: „Centrala Informacji i Dokumentacji wysłała na objazd obozów woj-
skowych w dniu 15 sierpnia pp. [Jerzego] Szapiro, [Stefana] Litauera i [Feliksa] Topolskiego”, i wyra-
żała zdziwienie redakcji, że w Święto Żołnierza, akurat wymienione osoby  zostały wysłane na objazd 
polskich obozów wojskowych w Szkocji. Zob.: Jestem Polakiem, nr 3, 18.08.1940.     
38 S. Mackiewicz-Cat, dz. cyt., 89.
39 The Jewish Chronicle, 16.08.1940, „Polish endeks in England. Importing ‘nazi’ Jew-hatred”. Jak emo-
cjonalny był to atak, niech świadczy fakt, iż cytując odwołanie się redakcji Jestem Polakiem do tradycji 
przedwojennego Prosto z Mostu, nazwano redagowany rzez Stanisława Piaseckiego tygodnik „odpo-
wiedzialnym za kilka pogromów”. Odnośnie zaś „żydo-komuny” we Francji, to The Jewish Chronicle 
wyrwała ten fragment z szerszego kontekstu, dotyczącego upadku moralnego Francji. Z uwagi, iż 
chodzi o przedrukowane (za pozwoleniem władzy duchownej) kazanie wygłoszone przez (najpraw-
dopodobniej) ks. S. Bełcha w kościele polskim w Londynie 20.07.1940, warto ten fragment zacytować 
w całości: „Wiemy jednak niestety, co spotkało Francję, separowaną urzędowo od Kościoła, Francję 
kompletnie zeświecczonej szkoły i skomunizowanego w 90% nauczycielstwa, Francję rozbitego życia 
rodzinnego, błazeńskich małżeństw na próbę, Francję, w której liczba zgonów przewyższała rocznie 
liczbę urodzin, Francję, trzęsawisko nieprawdopodobnej rozpusty, gdzie dziewki uliczne nie mogły 
się doczekać przygód z pruskim żołdactwem, Francję, którą przez szereg lat [od 1936 ] przed obecną 
katastrofą rządziła żydo-komuna, osławiony ‘front ludowy’ z Żydem Blumem i innymi cuchnącymi 
kwiatuszkami na czele, kraj w którym 2/5 mieszkańców jest nieochrzczonych, w którym przez dzie-
siątki lat inteligencja pracowała nad spoganieniem ludu, a przerażona potem skutkami swej niecnej 
roboty zaczęła szczególnie po wojnie światowej wracać do Boga, lecz nie zdołała pociągnąć za sobą 
uwiedzionego przedtem ludu”. Zob.: Jestem Polakiem, nr 1, 4.08.1940, „Znaki czasu”. 
40 Przed wojną Szapiro był korespondentem prasy polskiej w Londynie. We wrześniu 1939 na ła-
mach Daily Herald wtórował atakom Davida Lloyd George’a na „imperialistyczną Polskę”, przy-
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pisując klęskę wrześniową „grzechom” przywódców narodu polskiego. Został za ten artykuł 
upomniany przez ambasadora polskiego w Londynie Edwarda Raczyńskiego. Rok później w tym 
samym dzienniku brytyjskich labourzystów Szapiro napisał, że w bombardowanej we wrześniu 
1939 Warszawie„nie było tak źle”, jak w Londynie we wrześniu 1940. Tym razem ostro skrytykował 
go tygodnik Jestem Polakiem – zob. Edward Raczyński, W sojuszniczym Londynie (Londyn: Polska 
Fundacja Kulturalna, 1997): s. 50; Jestem Polakiem, nr 10, 13.10.1940, „W warszawie nie było tak 
źle”.
41 AIPMS, PRM, sygn. 37 B, wycinki notatek z „Evening Standard” z 20.08.1940 i ich tłumaczenia, 
k. 278–279.
42 AIPMS, PRM, sygn. 37 B, nie podpisana charakterystyka pisma Jestem Polakiem z 1940, k. 297–
299.  
43 The Catholic Herald,  23.08.1940, „Poland and antisemitism”.
44 S. Mackiewicz-Cat, dz. cyt, s. 89.
45 Jestem Polakiem, nr 4, 25.08.1940, „Stawiamy sprawę jasno!” oraz list J. Pańciewicza do redaktora 
„Evening Standard” z 20.08.1940 Redaktorem Evening Standard był wówczas Frank Owen (w latach 
1929–1931 członek Izby Gmin z ramienia Partii Liberalnej). 
46 W wywiadzie adresowanym do czytelnika angielskiego, Pańciewicz używa pewnego skrótu my-
ślowego utożsamiając rządu sanacyjne z niepopularnym w Anglii ministrem spraw zagranicznych 
Józefem Beckiem. 
47 Jestem Polakiem, nr 1, 4.08.1940, „Potrzeba przemian istotnych” oraz „Znaki czasu”. 
48 AIPMS, PRM, sygn. 37 B, przekład niewydrukowanego wywiadu dziennikarza „Daily Herald” 
z Jerzym Pańciewiczem, k. 275.
49 Jestem Polakiem, nr 17, 1.12.1940, „Wiedzą, że dzwonią, ale w którym kościele?”.  Tylko na łamach 
The Jewish Chronicle – poczynając od wspomnianego artykułu z 16.08.1940 – o Jestem Polakiem pisano 
aż siedemnaście razy. Niejednokrotnie były to bardzo tendencyjne – by nie rzec absurdalne – ataki 
sugerujące, że skoro hitlerowska propaganda (radio bądź prasa) wspominała o polskim tygodniku, to 
widocznie łączyły go jakieś związki z Niemcami! Zob.: The Jewish Chronicle, 17.01.1941, „Nazis use 
Jestem Polakiem”; Tamże, 2.05.1941, „Nazis praise Jestem Polakiem”.   
50 Jestem Polakiem, nr 10, 13.10.1940, „Pro domo sua”. 
51 The Jewish Chronicle, 14.02.1941, „Jestem Polakiem ceases publication. Polish minister explains”. Swo-
ją drogą trochę dziwnie brzmiało to uzasadnienie zastosowania cenzury prewencyjnej wobec Jestem 
Polakiem w ustach b. dziennikarza i b. członka Stronnictwa Narodowego. 
52 Jestem Polakiem, nr 24, 30.03–6.04.1941, „Od Wydawnictwa”. 
53 Tamże, nr 27, 15.05-1.06.1941. 
54 AIPMS, PRM, sygn. 37 C, Przesilenie lipcowe 1940, k. 146–191, nie datowana i nie podpisana no-
tatka o dyskusji w Izbie Gmin. 
55 Jestem Polakiem, nr 27, 15.05–1.06.1941, „W Parlamencie”. W numerze tym za Dziennikiem Polskim 
przytoczono dokładny przekład tej dyskusji wg stenogramu parlamentarnego. 
56 Jestem Polakiem, nr 27, 15.05–1.06.1941, „An appeal for fair play”. 
57 AIPMS, PRM, sygn. 37B, Różne sprawy polityczne, k. 276, list gen. Sikorskiego do S. Mikołajczyka, 
Londyn 21.08.1940.
58 Tamże, PRM sygn. 37 B, nie podpisana charakterystyka pisma Jestem Polakiem z 1940, k. 297–299.
59 Zob.: przypis 23. 
60 25.08.1940 ukazał się pierwszy numer Robotnika polskiego w Wielkiej Brytanii, z podtytułem: Pismo 
socjalistów polskich, członków PPS, będący kontynuacją Robotnika polskiego we Francji.
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61 Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, red. Marian Zgórniak, oprac. Wojciech 
Rojek, t. II, czerwiec 1940–czerwiec 1941 [dalej: Protokoły posiedzeń RM] (Kraków: Wydawnictwo 
i Drukarnia „Secesja”, 1995): ss. 109–110.
62 Zob.: przypis 40. 
63 Formalnie dopiero na tym posiedzeniu Rada Ministrów uchwaliła projekt dekretu prezydenta RP 
o utworzeniu Ministerstwa Informacji i Dokumentacji (MID). Dekret ten został ogłoszony przez 
prezydenta 11.09.1940 i opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 28.09 tego 
roku. Do zadań nowego ministerstwa należało m.in. „informowanie o sprawach polskich oraz zbie-
ranie i opracowywanie materiałów w tej dziedzinie” oraz sprawowanie kontroli nad prasą i jej cenzu-
ra. Wcześniej zajmowała się tym Centrala Informacji i Dokumentacji. Szefem Centrali, a od wrześ-
nia 1940 ministrem informacji i dokumentacji był Stanisław Stroński. W Polskich Siłach Zbrojnych 
funkcje MID pełniło Wojskowe Biuro Propagandy i Oświaty, któremu podlegała prasa wojskowa. 
O działalności informacyjno-propagandowej rządu RP na wychodźstwie zob. szerzej. S. Lewandow-
ska, dz. cyt., (Warszawa 1993): ss. 180–312. 
64Protokoły posiedzeń RM, t. II, s. 111.
65 Prof. S. Kot od grudnia 1939 jako minister bez teki zajmował stanowisko podsekretarza stanu 
w Prezydium Rady Ministrów. Zakres jego kompetencji odpowiadał de facto funkcji wicepremiera 
– zob.: Tadeusz Paweł Rutkowski, Stanisław Kot 1885–1975. Biografi a polityczna  (Warszawa: Wydaw-
nictwo DiG, 2000): s. 130.  
66 Tamże, ss. 112–113.
67 Tamże, dz. cyt., s. 113.
68 AIPMS, PRM, sygn. 37B, k. 285–291, pismo S. Mikołajczyka do gen. Sikorskiego z 31.08.1940 wraz 
z dwoma zapytaniami działaczy PPS i SL z 30.08.1940.
69 Tamże, sygn. 37 B, k. 296, pismo Pen Clubu Polskiego w Londynie do gen. Sikorskiego 
z 28.08.1940.
70Tamże, sygn. 37B, k. 259–260, list A. Słonimskiego do gen. Sikorskiego, Londyn 23.08.1940; por. 
przypis 20.
71 Protokoły posiedzeń RM, s. 116.
72 Tamże, ss. 116–117. 
73 Tamże, s. 117.
74 Tamże, ss. 117–118.
75 Tamże, ss. 118–119. W liście do gen. Sikorskiego z 23.08.1940 minister Strasburger szedł znacznie 
dalej, sugerując „wstrzymanie wszelkich subsydiów i zażądanie od wydawców wstrzymania publi-
kacji poszczególnych pism, z wyjątkiem tygodnika Polska Walcząca niezbędnego dla naszych żołnie-
rzy”. Głównym argumentem za takim rozwiązaniem, był zdaniem Strasburgera fakt, iż: „pieniądze 
na wydawnictwo tych pism polskich pochodzą pośrednio, czy bezpośrednio z kredytów angielskich 
udzielonych Polsce. Łatwo zjawić się może zarzut, że Polacy korzystają z tych kredytów dla wza-
jemnego zwalczania się i prowadzenia polemiki miedzy sobą”. Zaoszczędzone w ten sposób pienią-
dze minister proponował wykorzystać na wydawanie większej ilości polskich książek, zarówno dla 
wojska jak i całej emigracji. Argument Strasburgera w żądnym wypadku nie mógł jednak dotyczyć 
tygodnika Jestem Polakiem, który bynajmniej nie był subwencjonowany przez rząd, tylko ukazywał 
się dzięki ofi arności czytelników. Zob.: AIPMS, PRM, sygn. 37B, k. 282, list min. H. Strasburgera do 
gen. W.Sikorskiego, Londyn 23.08.1940.
76Protokoły posiedzeń RM, t. 2, s. 120. W najbliższym środowisku premiera opublikowanie oenerow-
skiego „Oświadczenia” uznano to za: „niepotrzebne ze względów taktycznych ujawnienie wobec 
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Anglików spraw wewnętrzno-polskich”. Zob.: AIPMS, PRM 37 B, k. 297–298, nie podpisana cha-
rakterystyka pisma Jestem Polakiem z 1940.
77 Tamże, ss. 133–134.
78 Tamże, ss. 140–141. 
79 Protokół z rozmowy miedzy p. ministrem prof. Kotem i ks. Bełchem w dniu 14.10.1940 godzina 17.45–
18 w obecności p. Ullmana, [w:] Zbigniew S. Siemaszko, Ci, którzy odeszli (1953–2002) (Londyn: Polska 
Fundacja Kulturalna, 2002): ss. 202–205. Kierowany przez T. Ullmana Wydział Polityczny MSW prowa-
dził w ramach tego resortu wywiad i kontrwywiad polityczny. Zob.: T. P. Rutkowski, dz. cyt., ss. 156–157.    
80 AIPMS, PRM, sygn. 58B, Różne sprawy polityczne, k. 40, list ks. bp J. Gawliny do ministra S. Kota 
z 21.10.1940.
81 Protokoły posiedzeń RM, t. 2, s. 149. 
82 Tamże, s. 164.
83 Dziennik Polski, nr 115, 22.11.1940, „O jedność i karność”. 
84 Jestem Polakiem, nr 17, 1.12.1940, „Wiedzą, że dzwonią, ale w którym kościele?”. 
85 S. Cat-Mackiewicz, dz. cyt., ss. 94–95.
86Protokoły posiedzeń RM, t. II, s. 203.
87 Tamże, t. II, ss. 320–321.
88 Tamże, t. II, ss. 330–331.
89 W marcu 1941 oprócz Myśli Polskiej, będącej organem SN, ukazał się również pierwszy numer 
Zwrotu wydawanego przez Stronnictwo Pracy. Poza nimi wydawane były jeszcze: socjalistyczny Ro-
botnik Polski i żydowska Przyszłość, przeznaczona dla wojska Polska Walcząca oraz Wiadomości Polskie 
i Dziennik Polski. Wszystkie wymienione tytuły były subwencjonowane przez rząd. 
90 Tamże, t. II, ss. 331–332. Stańczyk miał za złe Strońskiemu, że w informacji w Dzienniku Polskim 
zamiast całej uchwały z 9.04.1941, powtórzono w pełnym brzmieniu „łagodniejsze” oświadczenie 
rządu z 22.11.1940, stwarzając jakoby pozory, iż potępienie Jestem Polakiem spowodowane zostało nie 
tyle treścią tego pisma, a formalnym „złamaniem dyscypliny narodowej”.   
91 Z.S. Siemaszko, dz. cyt. s. 192. 
92 Cyt. za: ks. E. Rusin, dz. cyt., ss. 110–111.
93 AIPMS, PRM, 37C, nie podpisana notatka z 16.06.1941 (przypuszczalnie powstała w Dziale Poli-
tycznym Ministerstwa Spraw Wojskowych), k. 126.
94 Tamże, list mjr W. Dowbora do płk W. Tokarza z 26.04.1941, k. 131.
95 Ks. E. Rusin, dz. cyt., s. 111.
96 Jestem Polakiem, nr 15, 17.11.1940, „Fundusz Kultury, czy fundusz policyjny?”; Fundusz Kultury 
Narodowej został z inicjatywy ministra Kota utworzony przy Prezydium Rady Ministrów w styczniu 
1940. Jego zadaniem miało być wspieranie polskiej oświaty i kultury oraz pomoc uczonym i twór-
com, zarówno w kraju jak i na emigracji. Poprzez FKN Kot subwencjonował m.in. Wiadomości Pol-
skie. Jego interwencji zawdzięczał również Mieczysław Grydzewski zwolnienie od służby wojskowej. 
Zob.: T. P. Rutkowski, dz. cyt., s. 159.
97Jestem Polakiem, nr 27, 15.05–1.06.1941, „Od Administracji”. 
98 Jestem Polakiem, nr 22, 9.02.1941 r., „Od Redakcji”.
99 Tamże.
100 Cyt. za: ks. E. Rusin, dz. cyt., s. 44. 
101 Tamże, s. 110. 
102 AIPMS, PRM, sygn. 58B, k. 128–129, List A. Doboszyńskiego do ks. S. Bełcha z 2.03.1941. Dobo-
szyński od grudnia 1940 nie był już członkiem SN, z którego wystąpił nie zgadzając się z jego linią 

Glaukopis 9_10.indd   229Glaukopis 9_10.indd   229 2007-12-28   12:49:332007-12-28   12:49:33



230

N
R
 
9
–
1
0
 
(
2
0
0
7
–
2
0
0
8
)

     Sprawa pisma Jestem Polakiem

polityczną. W tym czasie pod nieobecność w Londynie prezesa dr. Tadeusza Bieleckiego (do końca 
czerwca 1941 przebywał w nie okupowanej części Francji) SN kierowali faktycznie prof. W. Folkierski 
i M. Seyda.   
103 List A. Doboszyńskiego do ks. S. Bełcha z 27.04.1941. Cyt. za: B. Nitschke, dz. cyt., s. 131. 
104 AIPMS, PRM 58B, k. 38, list ks. bp J. Gawliny do S. Kota z 3.03.1941.
105 Wojciech Wasiutyński, Prawą stroną labiryntu (Gdańsk: Exter, 1996): s. 305.
106 Zob. szerzej: S. Lewandowska, dz. cyt., ss. 267–287.
107 Wojciech Turek, „Myśl Polska” na emigracji, [w:] Myśl Polska na emigracji 1941–1976. Antologia teks-
tów, wybór i oprac. Wojciech Turek, Maciej Urbanowski (Kraków: Wydawnictwo „Acana”, 2005): 
s. 11. W okresie od 20.03.1941 do 25.07.1945 ukazało się 95 numerów Myśli Polskiej. W marcu 1946 
– po 7-miesięcznej przerwie – wydawanie pisma zostało wznowione. 
108 ks. E. Rusin, dz. cyt., s. 114; Na odmowę przydziału papieru przez władze brytyjskie jako główną 
przyczyną zaprzestania wydawania Jestem Polakiem wskazują m.in. Bernadetta Nitschke i ks. Józef 
Bełch. Zob.: B. Nitschke, dz. cyt., s. 130; ks. J. Bełch, dz. cyt., s. 2.
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Arkadiusz Karbowiak
 Konfl ikt polsko-litewski na Wileńszczyźnie 
 w latach 1941–1944 
 Próba syntezy 

Są epizody w dziejach narodów, które przez długi czas wywierają wpływ na 
ich historię. Konfl ikt polsko-litewski niewątpliwie należy właśnie do takich wyda-
rzeń. Nawet dziś, pomimo upływu ponad sześćdziesięciu lat, budzi on gorące kon-
trowersje. Z tego też powodu, mając na względzie poprawę wzajemnych relacji, nie 
możemy zapominać o tych tragicznych zdarzeniach wpisanych w naszą wspólną 
historię. Należy bowiem pamiętać, iż podstawą normalizacji wzajemnych stosun-
ków jest dążenie do poznania prawdy a także pielęgnowanie pamięci ofi ar walk 
o niepodległość Polski i Litwy.

Po latach najlepiej zrozumieli tę prawdę kombatanci Armii Krajowej i Litew-
skiego Korpusu Posiłkowego, składając wspólnie wieńce na grobach poległych żoł-
nierzy obu stron. Można powiedzieć, że spotkanie to, choć wywołało wiele głosów 
oburzenia i protestów, stało się przełomowym wydarzeniem, kończącym konfl ikt 
pomiędzy ludźmi, którzy kiedyś stali po przeciwnych stronach barykady. 

Wielu historyków zadaje dziś pytanie czy konfl ikt polsko-litewski w cza-
sie II wojny był nieuchronny? Analizując ówczesną sytuację, zasadnym wydaje się 
twierdzenie, iż nie było żadnej możliwości uniknięcia konfrontacji. Spór z okresu 
międzywojennego i czasów II wojny światowej był klasycznym sporem terytorial-
nym, którego istotą stała się rywalizacja o to sam obszar. Gdy znalezienie kompro-
misu okazało się niemożliwe, jedynym rozwiązaniem pozostała konfrontacja mili-
tarna. Zaprezentowany poniżej tekst przybliża jego historię.

Zajęcie Litwy w czerwcu 1940 r. przez ZSRS doprowadziło do masowej emi-
gracji litewskich przywódców politycznych do Niemiec. Ci zaś, którzy nie wyjechali 
stali się obiektem prześladowań ze strony sowieckich władz bezpieczeństwa. W okre-
sie pomiędzy 10 a 17 lipca 1940 r. NKWD aresztowało 500 członków różnych partii 
politycznych.1 Jednocześnie 17 listopada 1940 r. w Berlinie proklamowano powstanie 
Frontu Litewskich Aktywistów – LAF (Lietuviu Aktyvistu Frontas), na czele z płk. Ka-
zysem Skirpą, byłym ambasadorem Litwy w Rzeszy. Pod deklaracją jego powstania 
podpisało się 28 osób. W skład organizacji weszli politycy różnych opcji: od socjal-
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demokratów po radykalną prawicę. Środowiska skupione wokół LAF oczekiwały na 
wybuch wojny niemiecko-sowieckiej, licząc tym samym na powstanie korzystnych 
warunków, sprzyjających odbudowie niepodległego państwa litewskiego. 

Od początku swego istnienia Front Litewskich Aktywistów próbował na-
wiązać kontakt z rozmaitymi grupami oporu, które rozpoczęły działalność na tere-
nie kraju. Przejawem ich aktywności było ukazanie się około 583 ulotek o antyko-
munistycznej i antysowieckiej treści.2 

W odpowiedzi na te poczynania władze sowieckie nasiliły represje. Już 
14 czerwca 1941 r. rozpoczęto masową deportację ludności litewskiej na Syberię 
ofi arą, której padło kilkanaście tysięcy osób. 22 czerwca 1941 r., w dniu rozpoczęcia 
wojny niemiecko-sowieckiej, wybuchło na Litwie ogólnonarodowe powstanie. We-
dług różnych źródeł wzięło w nim udział  od 90 do 131 tys. osób.3 Centrum walk 
powstańczych stało się Kowno, gdzie 23 czerwca 1941 r. Leonas Prapuolenis, jeden 
z przywódców LAF, po opanowaniu stacji radiowej, odczytał tekst odezwy o powo-
łaniu Rządu Tymczasowego i odzyskaniu przez kraj niepodległości. 

Deklaracja została entuzjastycznie przyjęta przez społeczeństwo, które ak-
tywnie włączyło się do akcji powstańczej. Oddziały LAF oraz samorzutnie two-
rzące się grupy partyzanckie atakowały wycofujące się formacje Armii Czerwonej, 
NKWD, przejmowały mosty oraz inne ważne obiekty o charakterze strategicznym. 
Partyzanci wykonywali również wyroki na zdrajcach oraz funkcjonariuszach sowie-
ckich władz bezpieczeństwa. Oblicza się, że w powstaniu zginęło od 2 do 6 tys. Li-
twinów, natomiast po stronie przeciwnej śmierć poniosło ok. 5 tys. osób.4 W trakcie 
walk siły powstańcze zostały wzmocnione żołnierzami litewskimi dezerterującymi 
z sowieckich jednostek wojskowych np. z 29 Terytorialnego Korpusu Strzeleckiego. 

Na czele Rządu Tymczasowego stanął Juozas Ambrazavicius.5 Niestety, od-
mawiając mu uznania władze niemieckie jednoznacznie przekreśliły nadzieje Litwi-
nów na odbudowę własnej państwowości. W proteście przeciwko tej polityce nie-
mieckiej 20 września 1941 r. LAF ogłosił memorandum, w efekcie którego, kilka dni 
później organizację zdelegalizowano, a część członków osadzono w obozach koncen-
tracyjnych.6 Na skutek niemieckich nacisków 5 sierpnia 1941 r. rozwiązał się Rząd 
Tymczasowy. W ten sposób nastąpiło ostateczne zerwanie współpracy litewskich elit 
politycznych z władzami hitlerowskimi. Na dalszą kolaborację zdecydowała się jedy-
nie garstka polityków, którzy pełnili de facto rolę niemieckich marionetek. 

Pod koniec roku 1941 rozpoczęło swą działalność litewskie podziemie anty-
niemieckie. Już w grudniu 1941 r. powstała Litewska Armia Wolności – LLA (Lietu-
vos Laisves Armia)7, niewielka konspiracyjna organizacja wojskowa, założona przez 
porucznika Kazysa Veverskisa. Należy jednak podkreślić, iż członkowie litewskich 
ugrupowań niepodległościowych, choć zdawali sobie sprawę ze szkodliwych dla na-
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rodu skutków niemieckiej okupacji, nie zamierzali podejmować aktywnych działań 
militarnych skierowanych przeciwko nowym okupantom. Rozumieli bowiem, że 
doprowadziłby one do zagłady poważnej części narodu oraz służyłyby de facto inte-
resom sowieckim.

 Powstanie czerwcowe na Litwie jest słusznie oceniane w historiografi i jako 
piękna karta w dziejach walki o wolność i niepodległość narodu litewskiego. Nieste-
ty, rzeczą godną ubolewania był szereg ekscesów, skierowanych przeciwko ludności 
pochodzenia żydowskiego, do których doszło w czasie walk. W powszechnym od-
czuciu Żydzi uchodzili za sowieckich kolaborantów. Nie był to osąd w pełni słuszny, 
choć nie ulega wątpliwości, że pewna, aczkolwiek relatywnie niewielka, część spo-
łeczności żydowskiej aktywnie zaangażowała się w kolaborację z Sowietami. Wobec 
tego stało się rzeczą naturalną, że w obliczu deportacji, wyroków śmierci, tortur 
i masowych egzekucji, dokonywanych przez wycofujące się NKWD, dochodziło do 
aktów zemsty na osobach, posądzonych o współpracę z reżymem sowieckim. 

Egzekucje Żydów, mające miejsce głównie na prowincji, były przeprowa-
dzane samoistnie przez różnorodne formacje litewskiej partyzantki i samoobrony. 
W miastach odbywały się one na ogół przy współudziale, czy wręcz z inspiracji, nie-
mieckich formacji policyjnych. Niestety, pozostaje faktem, iż powstały 23 czerwca 
1941 r. Rząd Tymczasowy nie zrobił nic, by powstrzymać trwające zbrodnicze eksce-
sy, a konstruowane przezeń akty prawne o charakterze antysemickim przyczyniły się 
jedynie do wzrostu niechęci. Kontynuowano tym samym niechlubną tradycję LAF-
u, zapoczątkowaną ogłoszeniem 19 marca 1941 r. proklamacji do narodu, oskarżają-
cej Żydów o rozmaite przewinienia i formułującej wobec nich otwarte groźby.8 

Należy zatem wyraźnie podkreślić, że latem 1941 r. zaistniały warunki dla 
dokonania masowych pogromów ludności żydowskiej, zaś litewskie środowiska 
niepodległościowe pozostały bierne w obliczu nasilającej się fali przemocy. Dla czę-
ści z nich przetaczająca się przez Litwę fala antyżydowskich pogromów, stanowiła 
niejako naturalne zjawisko okresu przejściowego, po którym nastąpi formalne ure-
gulowanie statusu i praw społeczności żydowskiej. 

Jednak tego braku wyobraźni, cynizmu, obojętności i płytkiego antysemity-
zmu nie można uznawać za rzecz porównywalną z uczestnictwem w zbrodniczych 
występkach. Rząd Tymczasowy nie był za nie bezpośrednio odpowiedzialny, bo-
wiem nie wydawał w tej kwestii żadnych zarządzeń ani rozkazów. Niestety pewna 
część Litwinów pracująca m.in. w policji, administracji czy samorządzie – czyli in-
stytucjach powstałych z inspiracji rządu, w zbrodniach tych brała udział.9 

Pierwszą poważną masakrą ludności żydowskiej był pogrom w Kownie, do-
konany przez grupę Algirdasa Klimaitisa oraz oddziały płk. Kazysa Simkusa i por. 
Broniusa Norkusa.10 W ciągu kilku dni zamordowano 3800 Żydów. Jak wynika z ra-
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portu sporządzonego po pogromie przez SS-Brigadeführera Waltera Stahleckera11 
„operacja” ta została przeprowadzona z inspiracji niemieckich funkcjonariuszy 
służby bezpieczeństwa. Niestety nie były to zdarzenia incydentalne. 

Niemcy widząc niesłabnący zapał niektórych Litwinów do uczestnictwa 
w eksterminacji ludności żydowskiej, postanowili to wykorzystać w celu tzw. 
ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. W lipcu 1941 r. rozpoczęto tworze-
nie specjalnych batalionów policyjnych, które aktywnie włączyły się w akcję eks-
terminacji Żydów. Działające na Litwie od 2 lipca Sonderkommando 3/a (zwane 
lotnym Rollkomando) pod dowództwem SS-Oberstrumführera Joachima Hamanna 
zamordowało do grudnia 1941 r. kilkadziesiąt tysięcy Żydów.12 W Wilnie, jako je-
den z pierwszych, egzekucje  rozpoczął oddział „strzelców ponarskich” (Ypatingasis 
Burys) inicjując tym samym 11 lipca 1941 r. swą zbrodniczą działalność. W latach 
1941–1944 wymordował on w podwileńskich Ponarach ok. 70 tys. osób (Żydów, Po-
laków i Rosjan).13 W pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej na Litwie życie 
straciło ok. 100 tys. Żydów. Dalsze 45 tys. znalazło się w gettach, gdzie poddawano 
ich powolnemu procesowi eksterminacji. 

Decyzją kierownictwa politycznego III Rzeszy Litwa została podporządko-
wana kierowanemu przez ministra Alfreda Rosenberga Ministerstwu ds. Obszarów 
Wschodnich i tym samym włączona w skład tzw. Reichkommissariatu Ostland. 
Niemieckim komisarzem tego obszaru został Heinrich Loshe, zaś zarządcą mia-
nowano Adriana von Rentelna. Jednocześnie powołano tzw. Zarząd Krajowy, organ 
doradczy (zwany również Litewską Krajową Radą) oraz utworzono instytucję Rad-
ców Generalnych, na czele z generałem Petrasem Kubiliunasem (nieofi cjalnie). To 
właśnie on stał się liderem grupy polityków litewskich, którzy zdecydowali się na 
całkowitą współpracę z Niemcami. 

Część litewskich środowisk politycznych krytycznie oceniała działalność 
osób ofi cjalnie kolaborujących z okupantem hitlerowskim. Niektóre z nich – głów-
nie chadecy i narodowcy – pomimo zdecydowanego odcięcia się od polityki Petrasa 
Kubiliunasa, starały się wykorzystywać możliwości obsadzania własnymi ludźmi 
administracji okupacyjnej. Pomimo bowiem rozwiązania Rządu Tymczasowego 
w warunkach okupacji niemieckiej przetrwały niektóre struktury, powstałe pod jego 
auspicjami. 

Były to instytucje samorządu terytorialnego stopnia powiatowego i gminne-
go; licząca 400 funkcjonariuszy służba bezpieczeństwa Sauguma (Saugumo policija), 
ściśle współpracująca z niemieckim gestapo oraz lokalna policja porządkowa (fakt 
istnienia samorządu został formalnie zalegalizowany okólnikiem ministra Alfreda 
Rosenberga 7 marca 1942).14 Ponadto Niemcy utworzyli tzw. Schutzmannschaft, czyli 
Litewskie Oddziały Ochronne (Lietuvos Savisaugos Daliniai). W sumie powstało 30 
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batalionów15, których zadaniem była ochrona szlaków komunikacyjnych oraz zwal-
czanie sowieckiej partyzantki. Większość z nich stacjonowała na Białorusi, gdzie 
brały udział w operacjach pacyfi kacyjnych i antypartyzanckich. Niewielka zaś część 
stacjonowała przez krótki czas w Rosji, Łotwie i Polsce oraz na Litwie. Niektóre 
z batalionów brały udział w masakrach, dokonywanych na żydowskiej a także pol-
skiej i białoruskiej ludności cywilnej.16

Rok 1943 przyniósł dalsze pogorszenie sytuacji militarnej Niemiec na 
wszystkich frontach. Stąd też władze okupacyjne postanowiły przeprowadzić na Li-
twie mobilizację. Litwini, podobnie jak Estończycy i Łotysze mieli dostąpić zaszczy-
tu walki przeciw bolszewizmowi. W tym celu miał zostać utworzony litewski legion 
Waff en-SS. W styczniu 1943 r. SS-Brigadeführer Lucien Wysocki, Wyższy Dowódca 
SS i Policji na Litwie w czasie rozmowy z płk. Antanasem Reklatisem i Oscarasem 
Urbonasem zaproponował temu pierwszemu objęcie dowództwa I pułku legionu. 
Pułkownik Antanas Reklatis odmówił.17 Litewska Rada Krajowa na spotkaniu 16 
lutego 1943 r. postanowiła wystosować do władz niemieckich specjalne memoran-
dum, w którym przypominała, iż pobór do armii na terenie okupowanym jest nie-
zgodny z prawem międzynarodowym. 

Ogłoszony na Litwie pobór zakończył się fi askiem. Do biur werbunkowych 
zgłosiło się 200 ochotników. Litwini zbojkotowali całą akcję uznając, że tworze-
nie jednostek wojskowych bez uzyskania jakichkolwiek koncesji politycznych jest 
bezcelowe. Stanowisko to było następstwem niemieckiej polityki z czerwca 1941 r., 
kiedy to nie wyrażono zgody na odtworzenie litewskiej państwowości. Elity, choć 
akceptowały współdziałanie z Niemcami na różnych płaszczyznach, to jednak 
traktowały III Rzeszę jak wroga numer dwa i nie zamierzały, bez zaistnienia jakiś 
szczególnych okoliczności, współpracy tej pogłębiać (wrogiem numer jeden byli na-
turalnie Sowieci). 

Warto nadmienić, że znaczący procent urzędników i policjantów, pracując 
ofi cjalnie dla okupanta, utrzymywał jednocześnie kontakty z niekomunistycznym 
ruchem oporu. Dzięki temu funkcjonariusze okupacyjnej administracji starali się 
udzielać pomocy ludności cywilnej i sabotować szkodliwe dla niej zarządzenia oku-
pantów.18 Zaowocowało to skuteczną akcją bojkotu zaciągu do legionu, na co Niem-
cy odpowiedzieli masowymi represjami. W ich wyniku zamknięto Uniwersytety 
w Kownie oraz Wilnie, Litewską Akademię Sztuki, Akademię Rolniczą i Medycz-
no-Weterynaryjną, a także Instytut Edukacji, Wileńską Filharmonię i Konserwato-
rium. W dniach 25 i 26 marca 1943 r. miały miejsce masowe aresztowania czołowych 
polityków litewskich. Czterdziestu pięciu z nich, w tym kilku członków Litewskiej 
Rady Krajowej, zostało osadzonych w obozie koncentracyjnym Stuthoff .19 W mie-
siąc później w kwietniu 1943 r. deportowano do KL Stutthoff  szesnastu litewskich 
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dziennikarzy. W ramach represji zintensyfi kowano wywózki Litwinów na roboty do 
Niemiec. 

Druga połowa 1943 r. przyniosła zmiany w strukturze wewnętrznej litew-
skiego podziemia antyniemieckiego. 25 listopada 1943 r. doszło do utworzenia 
Najwyższego Komitetu Wyzwolenia Litwy – VLIK (Vyriausiasis Lietuvos Islaisvini-
mo Komitetas), pod przewodnictwem socjaldemokraty Stepanosa Kirysa.20 W skład 
organizacji weszły: Naczelny Komitet Litewski – VLK (Vyrasnis Lietuvos Komitetas) 
– zrzeszający środowiska ludowców, socjaldemokratów oraz Rada Narodowa repre-
zentująca nurt chadecko-narodowy (w jej skład wchodziły: Front Litewski, Federacje 
Pracy, Ruch Jedności i Związek Włościan).21 Niestety już w maju 1944 r. masowe 
aresztowania Gestapo rozbiły VLIK. Zahamowało to rozwój organizacji na terenie 
okupowanej Litwy, zaś do jej odrodzenia doszło w okresie późniejszym na emigra-
cji (w Niemczech), gdzie stała się ostoją politycznego i duchowego oporu przeciw 
sowieckiej okupacji kraju. 

Na początku 1944 r. doszło do poprawy stosunków litewsko-niemieckich. 
Po długich negocjacjach, przy cichej aprobacie VLIK-u, powołano pod auspicjami 
Niemiec Litewski Korpusu Terytorialny – LVR (Lietuvos Vietine Rintkine – w niemie-
ckiej nomenklaturze wojskowej Litauische Sonderverbande).22 Jednostka ta podlegała 
niemieckiemu dowództwu, zwalczającemu partyzantkę, ale cieszyła się stosunkowo 
dużą autonomią wewnętrzną. Na czele tej formacji stanął generał Povilas Plechavi-
cius, litewski bohater walk o niepodległość z lat 1918–1920, zaś funkcję szefa sztabu 
objął płk Oskaras Urbonas. Ze względu na udział w zamachu Antanasa Smetony 
w grudniu 1926 r., generał Plechavicius nie cieszył się dobrą opinią wśród litewskich 
ugrupowań politycznych. Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że znacznie le-
piej oceniano generała w kręgach polskiego podziemia. Raporty wywiadowcze AK 
przedstawiały go jako człowieka skłonnego do kompromisu.23 

W dniach 10–12 lutego 1944 r. powołano dwadzieścia jeden komendantur 
miejskich LVR zaś 16 lutego 1944 r. generał Povilas Plechavicius ogłosił przez radio 
zaciąg do korpusu. Ilość ochotników była dużo większa niż przewidywano. W cią-
gu zaledwie kilku dni do punktów werbunkowych zgłosiło się 20 tys. młodych lu-
dzi. Po weryfi kacji zostało przyjętych 11,5 tys. ochotników, z których utworzono 14 
batalionów (w tym jeden zapasowy w Mariampolu). Prawie w stu procentach pocho-
dzili oni z Litwy Kowieńskiej. Stanowiska dowódcze w korpusie objęli dawni ofi -
cerowi przedwojennej armii litewskiej. W sztabie korpusu pracowali: płk.Antanas 
Reklaistis, płk.Aleksandras Andrusaitis, płk.Antanas Sova.24 

Litwini liczyli, że powstanie korpusu stanie się zaczątkiem armii. Niestety 
tak się złożyło, że oddziały LVR stacjonowały nie tylko na terytorium etnicznie li-
tewskim, ale znalazły się również na obszarach Wileńszczyzny, objętych konfl iktem 
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polsko-litewskim, którego genezy należy poszukiwać w październiku 1920 r. w mo-
mencie zajęcia Wilna przez „zbuntowane” oddziały gen. Lucjana Żeligowskiego. 
W wyniku sporu o te tereny przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego, 
trwał pomiędzy Polską i Litwą stan swoistej zimnej wojny. Przyłączenie Wilna do 
Litwy w 1939 r. spowodowało, iż polska większość poddana została daleko idącej 
dyskryminacji. Wzajemne napięcia nieco przygasły jedynie w czasie sowieckiej oku-
pacji, kiedy oba narody znalazły się w obliczu sowieckiego terroru. 

Wkroczenie na Litwę wojsk niemieckich w czerwcu 1941 r. w znaczący spo-
sób pogorszyło i zaogniło stosunki polsko-litewskie. Po chwilowej euforii, związanej 
z wyzwoleniem spod sowieckiej okupacji, zarówno Polacy, jak i Litwini powrócili 
do polityki konfrontacji. Stan ten był szczególnie odczuwalny na Wileńszczyźnie 
i w samym Wilnie, które, w przeciwieństwie do Kowna, było w większości zamiesz-
kane przez ludność polską. 24 czerwca 1941 r. władzę w mieście objął Komitet 
Obywatelski Miasta Wilna i Okręgu Wileńskiego, złożony wyłącznie z osób po-
chodzenia litewskiego. Przewodniczącym jego został Statys Żakevicius, docent Uni-
wersytetu Wileńskiego i zarazem lider antysowieckiego podziemia. W początkowej 
fazie swej działalności głównym zadaniem komitetu było uporządkowanie sytuacji 
społeczno-gospodarczej w mieście oraz przywrócenie funkcjonowania administra-
cji samorządowej oraz policji. 

Przejęte przez Litwinów organa władzy rozpoczęły akcję usuwania z urzę-
dów osób polskiego pochodzenia. W wyniku tych działań do 10 września 1941 r. 
zwolniono z pracy 7390 osób.25 Władze niemieckie nie zawsze odnosiły się z entuzja-
zmem do radykalnych koncepcji litewskich, ograniczających prawa polskiej społecz-
ności. Komisarz miasta Wilna – Hans Higinst 4 sierpnia 1941 r., w trakcie spotkania 
z przedstawicielami litewskiego komitetu, wskazywał na konieczność zatrudnienia 
na stanowiskach kierowniczych większej ilości Polaków, co miało odzwierciedlać 
proporcje etniczne w mieście.26 Jednak pomimo rozbieżności w kwestiach dotyczą-
cych stopnia ograniczenia praw polskiej społeczności polityka okupanta zmierzała 
do uprzywilejowania ludności pochodzenia litewskiego, która w porównaniu z Po-
lakami, cieszyła się większym zaufaniem Niemców. Pogląd ten był wynikiem chłod-
nej kalkulacji politycznej, z której wynikało, iż antykomunistycznie i proniemiecko 
nastawieni Litwini są pewniejszym sojusznikiem niż antyniemiecko i antysowiecko 
nastawiona społeczność polska. Oczywiście zdarzało się, głównie w początkowym 
okresie okupacji niemieckiej, iż z braku niezbędnych urzędników Niemcy zmusze-
ni byli korzystać z kadr polskich, ale był to bardziej wyjątek niż reguła.27

Budowanie wpływów na obszarze Wileńszczyzny w oparciu o współpracę 
z Niemcami było dla Litwinów rzeczą naturalną lecz nieuchronnie budziło niezado-
wolenie dyskryminowanej ludności polskiej, stając się źródłem napięcia na tle naro-
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dowościowym. Nawet litewskie antynazistowskie podziemie niepodległościowe po-
zytywnie odnosiło się do faktu współpracy administracji z władzami niemieckimi 
na Wileńszczyźnie, dostrzegając, iż obiektywnie służyła ona utrzymaniu litewskich 
wpływów na tym terenie. Zgodnie z zasadą „dziel i rządź” Niemcy od początku 
byli zainteresowani eskalacją konfl iktu polsko-litewskiego. Litwini, funkcjonujący 
w hitlerowskiej machinie okupacyjnej, głównie w formacjach policyjnych i bezpie-
czeństwa, na ogół z własnej woli uczestniczyli w akcjach terrorystycznych skiero-
wanym przeciwko Polakom. Popełnione przez nich zbrodnie radykalizowały posta-
wy polskiego podziemia, co tylko nakręcało spiralę zbrodni i odwetu. Klasycznym 
przykładem instytucji zaangażowanej w działalność terrorystyczną wobec Polaków, 
była współpracująca ściśle z Gestapo litewska policja bezpieczeństwa – Sauguma.28 
Jej działalność niejednokrotnie uderzała w struktury Polskiego Państwa Podziemne-
go, stąd też jej funkcjonariusze, odpowiedzialni za śmierć wielu polskich patriotów, 
byli traktowani przez polskie podziemie równie bezwzględnie, jak funkcjonariusze 
Gestapo. Bardziej zindywidualizowane represje stosowano wobec członków lokal-
nej policji. 

Rok 1942 przyniósł również zaostrzenie walki z polskim Kościołem katoli-
ckim, czego potwierdzenie znajdujemy w raportach agend Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. W raporcie Delegatury Rządu, opisującym sytuację na ziemiach wschod-
nich w końcu 1941 i początku 1942 r. czytamy min.: „Ciężkie chwile od początku 
wojny po dzień dzisiejszy przeżywa polski Kościół Katolicki na Wileńszczyźnie, 
gdzie kościoły polskie opanował szowinistyczny, brutalnie działający kler litewski. 
I duchowieństwu i ludowi kler ten stara się w życiu religijnym narzucać język litew-
ski; prześladuje on i szykanuje duchowieństwo polskie, zwłaszcza zaś czcigodnego, 
sędziwego arcybiskupa Jałbrzykowskiego, który nieugięcie trwa na swym posterun-
ku”.29 W styczniu 1942 r. na rozkaz Antanasa Iskauskasa, dowódcy policji litewskiej 
utworzono obóz internowanych dla polskich księży w Saltupe. 3 marca 1942 r. aresz-
towano i osadzono, początkowo w więzieniu na Łukiszkach a następnie we wspo-
mnianym obozie 15 profesorów Seminarium Duchownego przy kościele św. Jerzego 
w Wilnie na czele z rektorem ks. prałatem Janem Uszyło, 6 członków kapituły oraz 
253 zakonników aresztowanych w Wileńskim Kolegium Jezuickim. 12 marca 1942 r. 
aresztowano ks. arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego i ks. Adama Sawickiego 
a następnie internowano w Mariampolu.30 6 marca 1942 r. rozstrzelano w Ponarach 
ks. Romualda Świrkowskiego, członka  Wojewódzkiej Rady ZWZ-AK z ramienia Ku-
rii Metropolitarnej.31 Większości tych działań w sposób bardziej lub mniej otwar-
ty patronowała znacząca część litewskiej hierarchii kościelnej. Rektor seminarium 
duchownego – Vladas Talaba w swym inauguracyjnym przemówieniu na otwarciu 
seminarium duchownego wyraźnie zapowiedział, iż bramy seminarium będą stały 
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otworem tylko przed osobami litewskiego lub białoruskiego pochodzenia.32 Tym sa-
mym kontynuowano proces intensywnej lituanizacji Kościoła katolickiego. 

16 maja 1942 r. rozpoczęły się wywózki na roboty do Rzeszy. W skutek 
działań litewskiej administracji ludność polskiego pochodzenia stanowiła 22 z 30 
tys. osób deportowanych do Niemiec z terenów Wileńszczyzny.33 Dla litewskiej ad-
ministracji deportacje stały się skutecznym instrumentem służącym depolonizacji 
Wileńszczyzny. Wyrazem intencji władz litewskich był okólnik, który wysłał Petras 
Kubiliunas do podległych sobie instancji administracyjnych. Wskazywał on w nim 
na konieczność wykorzystania szansy, jaką daje branka na roboty do Rzeszy do „od-
polszczenia” Wileńszczyzny.34 Jedną z dziedzin służącą lituanizacji Wileńszczyzny 
stało się szkolnictwo. Decyzją władz niemieckich utrzymano utworzony przez 
Rząd Tymczasowy – Zarząd Oświaty Generalnego Okręgu Litwy na czele z Prana-
sem Germantasem. 

Szczególnie intensywną akcję edukacyjną podjęto na Wileńszczyźnie, chcąc 
tym samym zmusić społeczność polską i białoruską do posyłania dzieci do szkół 
litewskich. Warto jednak pamiętać, że placówki szkolne powstawały na terenach, 
gdzie liczba osób pochodzenia litewskiego była niewielka lub wręcz znikoma. Po-
wodowało to trudności władz oświatowych w znalezieniu chętnych do nauczania. 
Atmosferę i trudności, z jakimi przyszło się zmierzyć litewskim nauczycielom na 
polskim terenie oddaje fragment listu Jonasa Kairysa nauczyciela z Łyntup: 

Po przybyciu na ten teren w końcu marca warunki życia wyglądały nie 
takie straszne, ale teraz one codziennie się komplikują i zdaje się że 
zrobią się one nie do wytrzymania. Nie do wytrzymania z powodu co-
raz większego pasywnego i aktywnego oporu mieszkańców (…) Na-
uczyciele Polacy uważają się za miejscowych i są zaopatrywani przez 
mieszkańców. We wsiach dla litewskich nauczycieli żywności się nie 
sprzedaje (…).35

Dzieci polskie na ogół nie uczęszczały do szkół litewskich co z jednej strony 
wynikało z niechęci do nauki języka litewskiego, z drugiej zaś ze świadomości o an-
typolskim charakterze litewskiej szkoły. 

Pod koniec roku 1941 odbudowująca swe struktury polska konspiracja po-
niosła znaczne straty. Na przełomie listopada i grudnia 1941 r. Gestapo, przy współ-
udziale Saugumy, aresztowało dziewięćdziesiąt osób, które następnie rozstrzelało 
w egzekucjach 5, 12, 13 maja 1942 r. w Ponarach. W tym samym miejscu zamor-
dowano również 300 Polaków, w tym 80 uczniów i 5 uczennic gimnazjum A. Mi-
ckiewicza.35 Do największej tragedii doszło w maju 1942 r. w Święcianach. To tam 
właśnie miała miejsce najbardziej przerażająca zbrodnia popełniona przez władze 
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niemieckie rękami m.in. policji litewskiej. 20 maja 1942 r. oddział sowieckich dy-
wersantów dokonał udanego zamachu na jadących autem trzech Niemców: starostę, 
jego zastępcę i ofi cera Wehrmachtu. W odwecie, na polecenie władz niemieckich, 
litewska policja, przy współudziale straży leśnej z Lyntup, Święcian i Nowych Świę-
can, pod dowództwem majora Jonasa Maciuleviciusa dokonała masowych zabójstw 
ok. 400 wybitnych przedstawicieli miejscowej inteligencji oraz księży.37 Zakładni-
cy zostali wybrani zgodnie z przygotowanymi wcześniej przez Litwinów listami 
proskrypcyjnymi.38 W sporządzonym przez AK raporcie dotyczącym wypadków 
święciańskich czytamy: „We wszystkich wypadkach morderstw dokonywali Litwini 
(policja wojsko, straż leśna). (…) We wsi Kapturuny wybito wszystkich mężczyzn 
przeważnie Polaków (…) Komunikat ofi cjalny podany w prasie opiewa na 400 osób 
i jest niezgodny z prawdą. Niemcy jakoby wstrzymali egzekucje, jednak Litwini na-
dal stosują terror i wystrzeliwują pojedynczo”.39 

Zarówno Komenda Okręgu AK, jak i funkcjonująca przy komendzie Rada 
Wojewódzka, skupiająca przedstawicieli działających w podziemiu stronnictw po-
litycznych, zareagowały w zdecydowany sposób na tę zbrodnię. W przesłanym do 
KG AK raporcie sugerowano: „(…) Zbombardowanie doszczętnie rdzennie litew-
skich miejscowości wraz z rozrzuceniem ulotek, że jest to przestroga i odwet za 
popełnione zbrodnie i sprzymierzanie się z Niemcami (…)”.40 Ten radykalny po-
stulat został odrzucony przez Komendanta Głównego AK. Generał Stefan Rowecki 
„Grot” w odpowiedzi na apel stwierdził, iż realizacja tych propozycji jest z równych 
względów niemożliwa. 

Materiał dotyczący zbrodni święciańskiej dotarł do rządu polskiego w Lon-
dynie. Rada Ministrów przychyliła się do wniosku premiera generała Władysława 
Sikorskiego o wstrzymanie pomocy fi nansowej, kierowanej do Litwinów przeby-
wających za granicą. Ponadto premier żądał przerwania rozmów ze środowiskami 
litewskiej emigracji dopóki nie potępią one zbrodni popełnionych przez swoich 
rodaków na Wileńszczyźnie. W telegramie generała Władysława Sikorskiego i szefa 
polskiego MSZ Edwarda Raczyńskiego do Aleksandra Ładosia, charge d’aff aires pol-
skiej ambasady w Brnie, czytamy: „Jeżeli czynniki litewskie na emigracji nie zdołają 
spowodować zmiany nastawienia u siebie w kraju zmuszeni będziemy uznać za nie-
celowe dalsze prowadzenie z nimi rozmów”.41 Należy jednak pamiętać, że główny-
mi sprawcami zbrodni popełnionej w Święcianach byli Niemcy. To oni wydali w tej 
kwestii odpowiednie dyspozycje, które zostały wykonane przez litewskie formacje 
policyjne. 

Terror eksterminacyjny był najbardziej radykalną, ale nie jedyną formą re-
presji stosowanych wobec Polaków. Inną były wysiedlenia. Jesienią 1942 r. ruszyła 
akcja kolonizacyjna na Żmudzi, mająca na celu osiedlenie Volksdeutschów, w wyniku 
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której zostały wysiedlone rodziny litewskie. W odwecie litewska policja wysiedliła 
podobną liczbę polskich rodzin na Wileńszczyźnie, osiedlając na ich miejscu Li-
twinów. W ten sposób zamierzano zmienić strukturę narodowościową, dążąc tym 
samym do osłabienia polskiego stanu posiadania. Sytuację przesiedleńców przed-
stawia fragment meldunku Delegatury Rządu do władz polskich w Londynie: 

Akcja wysiedleńcza i rugi mieszkaniowe. Z różnych terenów prowin-
cjonalnych stale nadchodzą informacje o dalszych faktach wysiedla-
nia ludności polskiej z jej dotychczasowych siedzib. (…) Na Wileń-
szczyźnie wysiedlono kilka tysięcy Polaków z gmin: orzeszańskiej, 
podbrzeskiej i mejszagolskiej; akcję wysiedleńczą przeprowadziła tam 
policja litewska; Polaków wypędzono z ich gospodarki w sposób nie-
słychanie brutalny, rabując mienie, inwentarz żywy, i rzeczy osobiste; 
na miejsce wysiedlonych Polaków sprowadzano chłopów litewskich, 
którym oddano bezpłatnie gospodarstwa polskie; w akcji wysiedlenia 
Polaków gorliwie współdziałał ksiądz litewski z parafi i Jęczmieniesz-
ki (gm. Podbrzezie). Wysiedlonej polskiej ludności nie wskazano 
żadnych nowych miejsc zamieszkania. Niektórzy Polacy usadowili 
się w opuszczonych pożydowskich ruderach pobliskich miasteczek, 
część pozostał w charakterze służby sąsiednich gospodarstwach.42

Rok 1943 przyniósł zwiększenie aktywności niemieckich i litewskich służb 
specjalnych w walce z polskim podziemiem, co zaowocowało licznymi wyrokami 
śmierci, wykonywanymi na ulicach Wilna. 14 września 1943 r. wileński Kedyw za-
strzelił agenta o nazwisku Labunskis. Następnego dnia zabito Marjanasa Padabę. 
Ten ostatni zamach okazał się tragiczny w skutkach. W odwecie za likwidację agenta 
Dowódca SS i Policji w Wilnie SS-Brigadefüher Hans Harm nakazał aresztowanie 
100 i wykonanie egzekucji na 10 osobach wywodzących się z kręgu wileńskiej in-
teligencji. 17 września w Ponarach zostali rozstrzelani min.: wybitny onkolog Ka-
zimierz Pelczar, profesor skarbowości Mieczysław Gutkowski, przewodniczący 
chrześcijańskich związków zawodowych Mieczysław Engel. Dokonana zbrodnia 
wstrząsnęła wileńską i nie tylko wileńską społecznością. W reakcji na ten mord 
działający w podziemiu Naczelny Komitet Litewski – VLK wydał oświadczenie, 
w którym czytamy: 

Rodacy! Ostatnio Niemcy rozstrzelali 10 Polaków wileńskich i około 
100 wywieźli do obozu koncentracyjnego, ogłaszając, że zostało to zro-
bione za zabicie litewskiego urzędnika policji kryminalnej, niejakiego 
Padaby, mimo, że zabity był w rzeczywistości agentem Gestapo. NKL 
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uważa, że jednym z celów niemieckich jest rozniecanie nienawiści po-
między Litwinami i innymi narodowościami zamieszkującymi Litwę. 
Kategorycznie potępiając tego rodzaju politykę niemiecką. NKL ape-
luje do społeczeństwa litewskiego, aby nie poddawało się tego rodzaju 
podjudzaniu ze strony niemieckich władz okupacyjnych.43 

Pod koniec 1943 r. zwiększyła się liczba ataków polskiej partyzantki na li-
tewskie posterunki policyjne, struktury administracji samorządowej oraz osoby 
pochodzenia litewskiego, współpracujące z niemieckim okupantem. Zdarzenia te 
były związane z przygotowaniami do akcji „Burza”.44 28 grudnia 1943 r. 3 Bryga-
da AK kpt. Gracjana Fróga „Szczerbca” zaatakowała miasteczko Turgiele. Zdobyto 
posterunek policji i zniszczono dokumentację urzędową, zaś litewskich policjan-
tów rozbrojono i zwolniono. W nocy z 17 na 18 stycznia rozbito posterunek policji 
w Radominie; 24 policjantów rozbrojono, a następnie zwolniono. W nocy z 27 na 
28 stycznia siedmioosobowy patrol 3 Brygady rozbroił bez walki posterunek policji 
w Szumsku. Poddało się 29 policjantów, których zwolniono. 13 marca rozbity zo-
stał posterunek policji litewski w Graużyszkach, gdzie zastrzelono 1 policjanta, a 28 
rozbrojono i puszczono wolno. 30 marca zdobyto Troki. W czasie walki zginął jeden 
policjant, a 22 rozbrojono i wypuszczono.45 

Nie wszystkim działaniom polskich oddziałów towarzyszyły humanitarne 
odruchy. Niejednokrotnie, w wyniku zacietrzewienia, dochodziło do aktów okru-
cieństwa, co w efekcie prowadziło do egzekucji wziętych do niewoli policjantów. Sta-
ło się tak chociażby po bitwie pod Mikuliszkami w styczniu 1944 r., kiedy to doszło 
do rozbicia ekspedycji karnej litewsko-niemieckiej przez oddziały 3 Brygady AK kpt. 
Gracjana Fróga „Szczerbca”, wziętych do niewoli dziewięciu policjantów rozstrzela-
no.46 Podobne zdarzenie miało miejsce po bitwie pod Worzianami, kiedy to na roz-
kaz mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” rozstrzelano niemieckich jeńców.47 

Ofi arami egzekucji stały się również osoby uczestniczące w mordach na 
polskiej ludności cywilnej. Tak było w przypadku egzekucji przeprowadzonej 13 
maja 1944 r. przez pluton 7 brygady AK na 5 litewskich policjantach i 2 strażni-
kach leśnych, którzy zostali rozpoznani jako osoby odpowiedzialne za śmierć wielu 
Polaków.48 Podobny los spotkał 3 członków policji i Saugumy, złapanych przez pa-
trol 8 brygady 5 czerwca 1944 r. pod Oszmianą.49 Wiosną 1944 r. został zastrzelony 
z wyroku Wojskowego Sądu Specjalnego za współpracę z Gestapo i Saugumą ksiądz 
Ambrazicjus Jakovonis, proboszcz parafi i w Jęczmieniskach.50 

Niejednokrotnie miały miejsce akcje odwetowe, w czasie których, w odpo-
wiedzi na śmierć żołnierzy podziemia, zabijano przypadkowo napotkanych funk-
cjonariuszy litewskiego aparatu bezpieczeństwa. Przykładem takiej akcji była, doko-
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nana w Wigilię 24 grudnia 1943 r. przez patrol 5 Brygady AK dowodzony przez por. 
Wiktora Wiącka „Rakoczego”, likwidacja litewskiego ofi cera policji w miejscowości 
Świr w odwecie za zamordowanie polskiego partyzanta.51 

Represyjne działania AK przybierały również bardziej radykalne formy a ich 
ofi arą padała litewska ludność cywilna. Wiosną 1944 r. oddział AK „Błyskawica”, do-
wodzony przez por. Piotra Słoninę „Piotra” przeprowadził w okolicach Podbrzezia ak-
cję zastraszania litewskich osadników osiedlonych w polskich gospodarstwach. Zgod-
nie z meldunkiem litewskiej policji: „Polscy partyzanci stosują terror wobec litewskich 
repatriantów, zmusili 330 do opuszczenia gmin mejszagolskiej i podbrzeskiej”.52 

Podejmowano także akcje wymierzone w litewskie szkolnictwo. W 1943 r. 
spalono szkołę w Koniawie, a 1 listopada 1943 r. zabito w Rudni nauczyciela Jouzasa 
Jonisa i jego żonę. Sytuację panującą na prowincji przedstawia list skierowany przez 
dyrektora progimnazjum dziewiakońskiego do Zarządu Oświaty, w którym czyta-
my: „W okolicach grasują polscy partyzanci, którzy za »prowokacyjne nastawienie« 
terroryzują litewskich mieszkańców: rabują, biją, grożą (…) W tym roku za uczęsz-
czanie do litewskiej szkoły mocno pobili Floriana Utkeviciusa z Caplikai (leży teraz 
chory), a 1 kwietnia wzięli Beigasa z Benakoń i 2 nauczycieli z naszych szkół Vlada 
Pajaujene i Eugeniusa Cepulisa. Nauczycielka Paujene w jakiś sposób wyrwała im 
się. Los Beigasa i Cepulisa jest nieznany”.53 

Można przypuszczać, że w związku z dochodzącymi do Komendy Okręgu 
AK informacjami o łamaniu przez niektóre oddziały zasad prawa wojennego oraz 
z uwagi na nasilenie ataków akowskich brygad na litewskich osiedleńców oraz pla-
cówki szkolne i pracujących w nich nauczycieli, ppłk. Aleksander Krzyżanowski 
„Wilk” wydał 12 kwietnia 1944 r. rozkaz przypominający o zasadach prowadzenia 
walki przez oddziały AK a w szczególności zasadach postępowania z jeńcami i lud-
nością cywilną. Pisał w nim min.: 

(…) Mimo niejednokrotnych rozkazów i wytycznych dawanych 
na odprawach lub nawet przed frontem oddziałów, stwierdziłem że 
wszyscy dowódcy należycie je rozumieli nie stosują ich po mojej my-
śli. W związku z tym zarządzam: 
1. Żołnierz walczy tylko z wrogiem który jest uzbrojony i stawia opór 
(…) 
3. Ludność cywilna bez różnicy narodowości, wyznania (Polak, Li-
twin, Białorusin, Żyd, katolik, prawosławny) musi być traktowana 
jednakowo i sprawiedliwie. Żadna nadużycia w stosunku do ludności 
cywilnej nie mogą mieć miejsca. Ich życie i mienie musi być ochrania-
ne przez Armię Polską (…) Bezwzględnie zakazuję przeprowadzania 
przez oddziały partyzanckie wszelkiej akcji o charakterze politycz-
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nym np. : wysiedlenia ludności tak miejscowej, jak i napływowej, za-
mykania szkół, niszczenia pomocy szkolnych.
7. Jeniec musi być traktowany należycie w myśl przepisów prawa mię-
dzynarodowego. Wróg ranny musi być opatrzony pozostawiony na 
opiece ludności miejscowej. Żołnierz polski który że się obchodzi 
z jeńcem będzie karany do kary śmierci włącznie (…).4

Niejako obok toczącego się konfl iktu trwały tajne polsko-litewskie rokowania.55 
Pierwsze spotkania, mające charakter półprywatny, miały miejsce już 1942 r. Z polece-
nia Komendy Okręgu AK kontakt z Litwinami nawiązał prof. Marian Reicher „Sos-
na”. Do półofi cjalnych rozmów przedstawicieli Wileńskiej Koncentracji Demokra-
tycznej, skupiającej przedstawicieli lewicowych stronnictw politycznych (SL, SD, PPS) 
z litewskimi ludowcami i socjaldemokratami doszło 30 czerwca 1942 r.56 Rozmowy 
z udziałem czynników ofi cjalnych rozpoczęły się wiosną 1943 r. Uczestniczyli w nich 
po stronie polskiej: ppłk. Aleksander Krzyżanowski „Wilk” oraz Delegat Rządu Zyg-
munt Fedorowicz „Albin”. Partnerami po stronie litewskiej byli: ppłk. Juozas Vitkus 
„Kazimieraitis” oraz prawdopodobnie Stasys Żakevicius i Vaclovas Sidzikauskas.57 

Toczące się w 1943 r. negocjacje, choć prowadzone w przyjacielskiej atmosfe-
rze, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.58 W trakcie spotkań ujawniły się roz-
bieżne oczekiwania w odniesieniu do ich efektów. Litwini zainteresowani byli pol-
ską deklaracją dotyczącą ewentualnej rezygnacji z przynależności Wilna do Polski, 
natomiast Polacy chcieli, by z litewskie podziemie wywarło presję na swych roda-
ków służących w formacjach policyjnych aby ci zaprzestali udziału w antypolskich 
akcjach eksterminacyjnych. Pomimo podjęcia prób ułożenia wzajemnych stosun-
ków ppłk. Aleksander Krzyżanowski „Wilk” oraz Delegat Rządu RP Zygmunt Fe-
dorowicz „Albin” w raportach dla KG AK bez złudzeń oceniali rzeczywiste intencje 
Litwinów, wskazując, że ich polityka zmierza w konsekwencji do ograniczenia stanu 
polskiego posiadania na Wileńszczyźnie. Podobnie cele polityki litewskiej oceniał 
Komendant Główny AK – generał Stefan Rowecki „Grot”. W meldunku do Naczel-
nego Wodza generała Władysława Sikorskiego z 17 marca 1943 r. konstatował: „próby 
rozmów polsko-litewskich rozbiły się o kategoryczne żądanie Litwinow uprzednie-
go zrzeczenia się Wileńszczyzny. Litwini chcą całkowicie opanować kraj w chwili 
przewrotu i tak stworzyć fakty dokonane”.59 

Inauguracja kolejnej tury rozmów polsko-litewskich miała miejsce 8 lutego 
1944 r. w Warszawie. Kontynuowano je później w Wilnie. Uczestnikami rozmów 
byli: Komendant Okręgu Wileńskiego AK – ppłk Aleksander Krzyżanowski ”Wilk”, 
delegat okręgowy – Zygmunt Fedorowicz „Albin” i zastępca delegata – Jerzy Do-
brzyński „Maciej”. Stronę litewską reprezentowali: Steponas Kairys, prof. Adolfas 
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Damusis i Balys Gaidziunas. Ocenę tego spotkania dobrze oddaje raport Zygmunta 
Fedorowicza „Albina”, sporządzony dla Delegatury Rządu w Warszawie. Pisał on: 
„Uznałem za stosowne w stanowczej formie zaznaczyć polskie stanowisko i oświad-
czyłem, że nie widzę platformy na której porozumienie polsko-litewskie mogłoby 
dojść do skutku. Długie obrady wykazały, że istotnie żadnych punktów stycznych 
w ocenie sytuacji bieżącej poglądach na przyszłość etc. między nami nie ma”.60 

Oceniając rozmowy polsko-litewskie należy stwierdzić, że tak naprawdę 
żadna ze stron nie miała nic do zaproponowania. Litewskie podziemie antyniemie-
ckie zarówno wojskowe, jak i politycznie było strukturą bardzo zróżnicowaną (do 
listopada 1943 r. nie istniał jeden ośrodek decyzyjny), zaś jego wpływ na litewskie 
formacje policyjne był niewielki, by nie powiedzieć żaden. Jednocześnie warto 
w tym miejscu podkreślić, że litewskie podziemie nie bardzo chciało wywierać ja-
kąkolwiek presję na swych rodaków służących w Saugumie czy policji. Panowało 
bowiem przekonanie, że odmowa współpracy w walce z polskim ruchem oporu do-
prowadziłaby do konfl iktu z Niemcami, a ponadto pociągnęłaby za sobą represje 
wobec funkcjonariuszy i policjantów. 

Litewscy niepodległościowcy, choć krytycznie nastawieni do okupanta, nie 
mieli zamiaru zbrojnie występować przeciwko Niemcom tuż przed wkroczeniem 
Armii Czerwonej. Nie bez wpływu na tę postawę pozostawały korzyści, jakie czer-
pali z ograniczonej kolaboracji, a także świadomość rychłej konfrontacji z Sowieta-
mi. Powszechne pozostawało również przekonanie, że walka z polskim podziemiem, 
„nielegalnie” działającym na terenie tzw. Litwy Wschodniej, jest zgodna z litewskim 
interesem narodowym. Podobnie zresztą oceniano posunięcia administracji niższe-
go i średniego szczebla, zmierzające do osłabiania żywiołu polskiego. 

Wobec takiego stanowiska Litwinów stawało się oczywiste, że główny po-
stulat polski dotyczący unormowania wzajemnych stosunków poprzez nacisk li-
tewskiego podziemia na policję nie mógł być zrealizowany zarówno ze względu na 
braku chęci, jak i realnych możliwości. Z kolei uczestnictwo litewskich formacji pa-
ramilitarnych w akcjach represyjnych przeciwko ludności cywilnej oraz polskiemu 
podziemiu, powodowało zwiększenie działań odwetowo-zaczepnych ze strony AK, 
traktowanych przez stronę litewską za przejaw wrogiej działalności. 

Strona polska, przystępując do realizacji planu „Burza” na terytorium Wi-
leńszczyzny, z uwagi na możliwość podjęcia ewentualnej współpracy wojskowej 
z Armią Czerwoną, nie chciała zaproponować współpracy na płaszczyźnie antyso-
wieckiej, choć być może byłoby to najrozsądniejsze i praktycznie jedyne rozwiąza-
nie zadawalające obie strony. 

Skutkiem braku sukcesów w negocjacjach stawała się radykalizacja konfl iktu 
polsko-litewskiego, co zarazem było związane z podejmowaną przez oddziały AK 
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operacją oczyszczania terenu z litewskiej policji i administracji. Dodatkowo do es-
kalacji konfl iktu przyczyniło się przybycie na Wileńszczyznę Litewskiego Korpusu 
Terytorialnego, którego zadaniem było oczyszczenie rejonu Oszmiańskiego z par-
tyzantów AK. Litwini chcieli tym samym doprowadzić do zniszczenia oddziałów 
akowskich i odbudowania swego stanu posiadania z okresu sprzed wiosennej ofen-
sywy polskiego podziemia. 

Komenda Okręgu AK, chcąc uniknąć bezpośrednich walk z LVR, zdecydo-
wała się na podjęcie rozmów. Miały one miejsce 13 i 22 kwietnia 1944 r. lecz nie przy-
niosły żadnych rezultatów. W tej sytuacji ppłk. Aleksander Krzyżanowski „Wilk” 
został zmuszony niejako do podjęcia działań zbrojnych. Liczące 600 partyzantów 
siły AK zostały skierowane w okolice Oszmiany. Do pierwszego starcia doszło już 
4 maja 1944 r. w miejscowości Pawłowo. Tego dnia wyruszyła z Jaszyn do Turgiel 1 
kompania 310 batalionu LVR. Kompania zatrzymała się we wsi Pawłowo i rozpoczę-
ła represje wobec ludności cywilnej, mordując dwie osoby oraz dwie ciężko raniąc. 
Na pomoc ludności ruszyła 3 brygada AK i rozbiła oddział litewski. W wyniku 
starcia poległo czterech Litwinów, ośmiu było rannych i dostało się do niewoli. Na 
rozkaz dowódcy Brygady kpt. Gracjana Fróga „Szczerbca” rozstrzelano wziętych 
do niewoli: kapitana Vytautasa Narkeviciusa oraz dwóch podofi cerów za zbrodnie 
popełnione na ludności cywilnej. Czwarty z żołnierzy został zwolniony z listem 
skierowanym do dowództwa litewskiego batalionu.61 

Oprócz represji mających miejsce w Pawłowie LVR dopuścił się podobnych 
działań w Adamowszczynie (5 osób zabitych i spalona cała wieś), Sieńkowszczyźnie 
(4 osoby zabite i 3 gospodarstwa spalone), Korabach (spalonych 17 gospodarstw), Po-
wiszynie (pobicie 7 mężczyzn i próba ich rozstrzelania – zostali zwolnieni po inter-
wencji niemieckiej żandarmerii polowej).62 6 maja doszło do bitwy od Graużyszkami. 
W walce zginęło 37 litewskich żołnierzy, 60 zostało rannych, a 30 wzięto do niewoli.63 
8 maja 1944 r. miało miejsce starcie pod Koniawą, którego wynik można uznać za 
nierozstrzygnięty. Kompania por. Piotra Słoniny „Piotra” z 6 Brygady AK straciła 12 
partyzantów.64 Do największej bitwy doszło pod Murowaną Oszmianką 13–14 maja 
1944 r., w wyniku której jednostki litewskie zostały całkowicie rozbite.  Zginęło 50 
Litwinów, 60 było rannych i ok. 300 dostało się do niewoli. Po rozbrojeniu zabrano im 
mundury (oprócz ofi cerów) i puszczono wolno piechotą do Wilna.65 

Niemiecki raport głównodowodzącego Wehrmachtem na Białorusi do do-
wództwa Grupy Armii „Środek” w następujący sposób oceniał działania LVR: 

Od 25.04.44 zostały wprowadzone na Obszarze Wileńszczyzny poli-
cyjne bataliony litewskie 301, 303, 305, 306, 308, 309 oraz batalion po-
licyjny „Ryga” w sile 4 kompanii celem tłumienia wzrastającego nie-
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pokoju w terenie. (…) Już przy wkraczaniu tych jednostek doszło do 
ekscesów przeciwko polskiej ludności i do utarczek z Wehrmachtem. 
Oddziały były niezdyscyplinowane i niewyszkolone. Ofi cerowie nie 
byli wymagający i rzadko interweniowali w przypadkach niesubordy-
nacji. Wykroczenia przeciwko polskiej ludności sprzyjały bandytom, 
bowiem wkraczanie oddziałów litewskich wywoływało nienawiść 
i opór tutejszych mieszkańców oraz wzmagało aktywność białopol-
skich band. Doszło szybko do utarczek z polskimi bandami w któ-
rych oddziały litewskie doznawały dotkliwych porażek. Reasumując 
pospieszne przerzucanie nieprzygotowanych sił policyjnych w teren 
wzmocniło moralnie i materiałowo siły bojowe band polskich, co 
wkrótce odczuły na sobie nasze oddziały bezpieczeństwa na obsza-
rze Wileńszczyzny.66 

W rezultacie poniesionych porażek, ale w głównej mierze ze względu na kon-
fl ikty, jakie pojawiły się pomiędzy władzami niemieckimi a dowództwem korpusu, 
Niemcy podjęli decyzję o jego rozbrojeniu. Poprzedziły ją odrzucone przez stronę li-
tewską żądania dotyczące wystawienia osiemdziesięciotysięcznego kontyngentu, prze-
znaczonego do służby w armii niemieckiej. Komendę nad korpusem 9 maja 1944 r. 
przejął Fredrich Jackeln, Wyższy Dowódca SS i Policji SS-Obergruppenfuhrer. Litwini 
mieli zostać umundurowani w uniformy SS i złożyć przysięgę na wierność Adolfowi 
Hitlerowi. Żądania te stanowiły złamanie dotychczasowej umowy zawartej z władza-
mi niemieckimi, dającej litewskim jednostkom dużą autonomię. Dowództwo korpu-
su wydało rozkaz, by żołnierze wykonywali tylko rozkazy litewskich ofi cerów. 

W odpowiedzi na te działania 15 maja Niemcy aresztowali gen. Povilasa 
Plechaviciusa a także szefa sztabu płk. Oskarasa Urobonasa i osadzili ich w obozie 
koncentracyjnym Salaspils na Łotwie. Ogółem zatrzymano 40 ofi cerów oraz 3,5 tys. 
żołnierzy i podofi cerów. Osiemdziesięciu czterech z nich zostało rozstrzelanych, 
106 skierowano do obozu w Stutthofi e, resztę włączono do różnych wojskowych 
formacji pomocniczych (głównie do obrony przeciwlotniczej).67 Niektórzy znaleź-
li się później w zorganizowanych przez Niemców Oddziałach Obrony Ojczyzny 
– TAR (Tevynes Apsaugos Rinktine), walczących w kotle kurlandzkim. 

Zwycięska dla strony polskiej konfrontacja pomiędzy AK a LVR zaowo-
cowała wystosowaniem 15 maja 1944 r. przez ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego 
„Wilka” listu do gen. Povilasa Plechaviciusa. Zawierał on propozycję uregulowania 
napiętych stosunków oraz wzywał do zaprzestania stosowania przez LVR zbrod-
niczych metod walki z polskim podziemiem, grożąc bezwzględną i bezpardonową 
wojną. List ten naturalnie nie dotarł do adresata, bowiem w tym czasie generał był 
już aresztowany. 
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17 maja 1944 r. ppłk Aleksander Krzyżanowski „Wilk” wystąpił z kolejnym 
pismem, skierowanym tym razem do cieszącego się dużym autorytetem w litew-
skim społeczeństwie generała Stasysa Rastiskisa. Obok wezwań do zaprzestania bez-
sensownego przelewu krwi polskiej i litewskiej, w liście znalazł się ciekawy passus 
dotyczący prowadzenia wspólnych „akcji przeciwko obecnemu i ewentualnie przy-
szłemu okupantowi”.68 Fragment ten wskazuje, iż Komendant „Wilk” przewidywał 
możliwość podjęcia antysowieckiej współpracy polsko-litewskiej. Niestety pomimo 
tej jakże słusznej konstatacji, ze względu na realizowaną akcję „Burza” i planowaną 
współpracę z Armią Czerwoną, pomysł ten nie mógł być zrealizowany.

Konfl ikt polsko-litewski na Wileńszczyźnie zakończył się dwoma tragicz-
nymi epizodami, które do dziś kładą się cieniem na wzajemnych stosunkach. 20 
czerwca 1944 r. 5 Brygada AK mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” otrzymała 
rozkaz uderzenia na litewski garnizon w Podbrzeziu. Tego dnia jeden z pododdzia-
łów brygady udał się do Glinciszek celem przeprowadzenia zasadzki. W zastawioną 
pułapkę wpadł i poniósł straty 12 osobowy patrol policji.69 W kilka godzin później 
do Glinciszek wkroczył pododdział 258 batalionu litewskiej policji, który przepro-
wadził odwetową egzekucję zabijając ogółem 38 osób, w tym 5 dzieci i 12 kobiet. 
Następnie na miejsce zbrodni przebył oddział SS, który aresztował litewskiego do-
wódcę por. Stasysa Polekauskasa. Sąd doraźny skazał jego oraz 11 policjantów na 
karę śmierci za zabójstwo niemieckiego urzędnika polskiego pochodzenia, zresztą 
członka AK Władysława Komara.70 Oddział policji litewskiej na rozkaz Niemców 
został wycofany z Podbrzezia. Informacja o masakrze dotarła także do Komendy 
Okręgu AK, która podjęła decyzję o przeprowadzeniu akcji odwetowej. Ppłk Alek-
sander Krzyżanowski „Wilk” wydał w tej sprawie obwieszczenie, w którym czyta-
my: „(...) Wobec tej niesłychanej i ohydnej zbrodni i wobec tego, że ostrzeżenie moje 
nie poskutkowało, poleciłem podległym mi oddziałom Armii Krajowej wykonanie 
odwetu na oddziałach litewskich. Ponadto komunikuję, że moralni sprawcy mordu 
będą ukarani na mocy wyroku Sądu specjalnego”.71 

Operację przeprowadzono w dwóch fazach. W pierwszej 23 czerwca 1944 r. 
dwa plutony V brygady pod dowództwem por. Wiktora Wiącka „Rakoczego” przepro-
wadziły akcję we wsi Dubinki – skąd miała pochodzić część policjantów – zabijając 
27 osób cywilnych, wśród nich kobiety i dzieci.72 Kolejnym etapem akcji odwetowej 
był kilkudniowy, przeprowadzony w dniach 25–27 czerwca 1944 r. na terytorium Li-
twy Kowieńskiej rajd, w którym brały udział min. 4 Brygada „Narocz”, 23 Brygada 
„Brasławska” oraz oddział „Żejmiana”. Dowództwo nad całością sprawował mjr Mie-
czysław Potocki „Węgielny”. W trakcie trwającej 3 dni akcji spalono kilka wsi i roz-
strzelano, według różnych źródeł, od kilkunastu do 100  osób pochodzenia litewskie-
go.73 Tak tę operację wspominał Leon Cis z 23 Brygady „Brasławskiej”: 
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Dostaliśmy rozkaz wymarszu całego II Zgrupowania AK na Stara Li-
twę. Był to odwet (…) Pozwolono na wszytko. Wkroczyliśmy na Li-
twę szerokim 15-kilometrowym pasem. Na południe od naszej bryga-
dy posuwały się pozostałe. We wsiach, dość zamożnych, zostawiliśmy 
przeważnie kobiety i małe dzieci. (…) Wszystko mówiło po polsku, 
a my nie byliśmy przecież bandytami. Kobiet nie gwałcono, dzieci nie 
zabijano, natomiast nielicznych złapanych mężczyzn rozstrzeliwa-
no. Na południe od nas niebo nocami czerwieniało się łunami – to 
używały pozostałe brygady które trafi ły na bardziej rdzenną ludność 
litewską.74 

W lipcu 1944 r. na Wileńszczyznę wkroczyła Armia Czerwona, kończąc 
polsko-litewską konfrontację. Zmobilizowani w ramach akcji „Burza” żołnierze AK 
trafi li w większości do sowieckich łagrów, zaś ci którym udało się uniknąć rozbro-
jenia rozpoczęli walkę z okupantem sowieckim. Nowa okupacja stworzyła warunki 
do współpracy Polaków i Litwinów. Jej początkiem było spotkanie, które odbyło 
się 16 marca 1945 r., w okolicach Olkiennik, w czasie którego zawarto porozumie-
nie pomiędzy dowódcami polskiej i litewskiej partyzantki, uzgadniając szczegóły 
współdziałania w walce z sowieckim okupantem.75 

O zmianach zachodzących we wzajemnych relacjach świadczy raport Ko-
mendanta Okręgu Wileńskiego AK ppłk. Antoniego Olechnowicza „Pohoreckie-
go”, który pisał: „Na terenie właściwej Litwy od roku istnieje ruch partyzancki. 
Nastawienie partyzantki litewskiej do oddziałów polskich całkiem poprawne, do-
chodziło parokrotnie do współdziałania do wydostania się z matni jednej czy dru-
giej strony (…)”.76 Przykładem takiej kooperacji było udzielenie pomocy oddziało-
wi litewskiemu, walczącemu z grupą NKWD pod wsią Miszuny przez oddział AK 
ppor. Władysława Frasunienki „Filara”.77 Pomimo zbliżenia stanowisk nie udało się 
jednak doprowadzić do zawarcia porozumienia na szczeblu komendy okręgu, bo-
wiem KO AK zlikwidowała swą działalność i przeniosła się na terytorium Polski. 
Na Litwie pozostały grupy nielicznych niezłomnych polskich partyzantów. Współ-
praca partyzantki polskiej i litewskiej była kontynuowana przez działający na pogra-
niczu polsko-litewskim oddział Jurgisa Kriksciunasa „Rymwidas”78, który często 
przechodził na Suwalszczyznę. W grudniu 1946 r. w Wojciuliszkach koło Puńska 
w mieszkaniu Wincentego Paulukanisa, reprezentujący komendę Obwodu Suwal-
sko-Augustowskiego WiN, zastępca komendanta Michał Kaszczyk „Stały” zawarł 
z Jurgisem Kriksciunasem „Rymvidas” porozumienie o współpracy. Po rozbiciu 
oddziału litewskiego w szeregach powinowskiej grupy Jana Sadowskiego „Bladego” 
– Piotra Burdyna „Poręby” znalazło się czterech litewskich partyzantów. Dwóch 
z nich – Witalis Prabulis „Zaibas” i Jurgis Kriksciunas „Rymvidas” zostało zabitych 
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w 1949 r.79 W 1950 r. aresztowano Broniusa Saweikisa „Tułacza”.80 Natomiast Anta-
nas Kvedaravicius „Lis” po śmierci Piotra Burdyna „Poręby” został dowódcą grupy. 
Należał on do najdłużej ukrywających się partyzantów suwalskiego podziemia an-
tykomunistycznego. Zginął 2 października 1954 r. w obławie w okolicach miejsco-
wości Skieblewo.81 Tak oto bohaterska śmierć litewskiego partyzanta była jednym 
z ostatnich akordów walczącego i dogorywającego polskiego podziemia antykomu-
nistycznego. 
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korowano izraelskim medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Algis Kasperavicius, „Stosunki 
litewsko-żydowskie…”, dz. cyt., s. 329.  
10 Litewski historyk Arunas Bubnys twierdzi, że grupa Algirdasa Klimaitisa nie należała do LAF-u 
i została utworzona przez niemiecką policję bezpieczeństwa. Tezę tę potwierdza, fakt przybycia 
Algirdasa Klimaitisa do Kowna wraz ze szpicą oddziałów Einsatzgruppen na czele z SS-Brigadefuh-
rerem Walterem Stahleckerem. Litewski Rząd Tymczasowy nakazał generałom Statysowi Pundżevi-
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ciusovi i Antanasowi Reklaistisovi przeprowadzenie rozmowy z A.Klimaitisem i nakłonienie go do 
zaprzestania wzniecania pogromów. Algis Klimaitis opuścił Kowno. Dwa pozostałe oddziały biorą-
ce udział w pogromie płk. K. Simkusa i por. Broniusa Norkusa zostały przez  Niemców rozbrojone, 
a następnie utworzono na ich bazie batalion policji pomocniczej. Kompania por. Broniusa Norkusa 
brała udział w masowych egzekucjach Żydów w Forcie VII w Kownie a następnie została włączo-
na do składu Rollkomando SS-Obersturmfuehrera Joachima Hamanna. T. Szarota, U progu Zagłady. 
Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie. Warszawa, Paryż, Amsterdam, Antwerpia, Kowno 
(Warszawa: b.w., 2000): ss. 232–233;260–261.
11 Tomasz Szarota, „Selbstreinugungsaktionen Sipo i SD na Litwie i w Polsce, a udział ludności 
miejscowej w Holocauście na przykładzie pogromów w Kownie i Jedwabnem” [w:] Świat..., dz. cyt., 
s. 692.
12 Wojciech J. Muszyński, Marek J. Chodakiewicz, „W cieniu Barbarossy”, Glaukopis, nr 1 (2003): 
s. 260. 
13 Organizatorami jednostki byli: por. Valdas Butkus i por. Kazys Jakubka. Następnie dowodzenie 
obejmowali: por. Jouzas Sidlauskas, por. Balys Norvaisa, a pod koniec 1943 sierżant Jonas Tumas. 
Oddział posiadał nazwę ofi cjalną Sonderkomando SD podlegał SS-Hauptscharfurherowi Martinowi 
Weissowi. Ypatingasis Burys początkowo liczył około 100 osób, później stan jego uległ zmniejszeniu 
do 50  http://www.answers.com./topic/ypatingasis-b-rys
14 Czesław Madajczyk, Faszyzm…, dz. cyt., s. 611. 
15 Jarosław Gdański, Zapomniani żołnierze Hitlera (Warszawa: Wyd. De Facto, 2005): s. 130.
16 Niektóre bataliony brały udział w walkach z partyzantką sowiecką, ale nie uczestniczyły w masa-
krach ludności cywilnej. J. Rutkiewicz. W. Kulikow, Wojsko Litewskie 1918–1940. Litewskie formacje 
zbrojne 1940–1953 (Warszawa: Barwa i Broń, 2002): s. 88  podają, iż w GG stacjonowały dwa litewskie 
bataliony,  pełniąc służbę wartowniczą w Lublinie oraz w obozie koncentracyjnym Majdanek. Były to 
2 i 252 bataliony Schuma. Wbrew rozpowszechnionym opiniom, litewskie ani żadne inne bataliony 
bezpieczeństwa nie brały udziału w tłumieniu powstania w getcie warszawskim. Formacją wchodzą-
cą w skład sił antypowstańczych był batalion ze szkoły SS w Trawnikach tzw. Trawniki-Manner. Więk-
szość członków tej jednostki stanowili Ukraińcy oraz Volksdeutsche z różnych krajów Europy. Przy-
padki służby w tej formacji przedstawicieli narodów bałtyckich były bardzo rzadkie. Naturalnie być 
może pojedyncze osoby pochodzenia litewskiego znalazły się w batalionie tłumiącym powstanie, 
ale ostateczna odpowiedź na to pytanie jest możliwa po analizie składu personalnego tego oddziału. 
Wykaz rannych w walkach w getcie zawarty w sprawozdaniu SS-Gruppenfuehrera Jurgena Stroopa 
potwierdza, że służyły tam głownie osoby pochodzenia ukraińskiego. Analiza kart personalnych 
szkoły SS w Trawnikach do których dotarł P. Black również na to wskazuje. Na temat oddziałów 
z Trawnik P. Black, „Prosty żołnierz „akcji Reinhardt” oddziały z Trawnik i eksterminacja polskich 
Żydów” [w:] Dariusz  Libionka (red.), Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie 
(Warszawa: b.w., 2004).  
17 M. Mackievicius, „Lithuanian Resistance to German Mobilization Attemps 1941–1944”  [w:] Litu-
anus Lithuanian Quarterly Jurnal of Arct of Science, Volume 32 No 4 – Winter 1986, http//www.lituanus.
org/1986/86_4_02htm Początkowo na dowódcę legionu był typowany generał Stasys Rastikis, ale nie 
wyraził on zgody. 
18 Funkcjonariusze Saugumy, policji pomocniczej, administracji podobnie jak to się działo w Polsce 
współpracowali z litewskim antyniemieckim  ruchem oporu. Członkiem podziemnej organizacji 
„Kestutis” był zastępca szefa wileńskiej Saugumy Kazys Gimzauskas. http://www.pl.wikipedia.org/
wiki/sauguma
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19 Cz. Madajczyk, Faszyzm…, dz. cyt., s. 616, autor podaje że z pośród członków Litewskiej Rady Krajo-
wej wywieziono do KL Stutthof, Parnasa Germantasa, Miecislovasa Mackieviciusa, Stasysa Puodżiusa. 
20 D. Kuodyte, “The Contacts between the lithuanian resistance and the West” [w:] The Anti-soviet…, 
dz. cyt., s. 72. 
21 D. Kuodyte, „Zarys polityczny i ideologiczny zbrojnego ruchu oporu antykomunistycznego na 
terytorium Litwy” [w:] P. Niwiński (red.), Aparat represji a opór społeczeństwa wobec systemu komunistycz-
nego w Polsce i na Litwie w latach 1944-1956 (Warszawa: b.w., 2005): ss. 31–32.
22 W tym czasie toczyły się na Wileńszczyźnie rozmowy pomiędzy Armią Krajową a Werhmachtem. 
Zob. więcej: Jarosław Wołkonowski, „Wileńskie rozmowy niemiecko-polskie w lutym 1944”, Mars, 
nr 2 (1994).
23 Jarosław Wołkonowski, „Starcie polsko-litewskie”, Karta nr 32 (2001): ss. 74–75; Jarosław  Gdański, 
Zapomniani żołnierze..., dz. cyt., s. 135. Autor cytuje również rozbieżne opinie na temat Povilasa Ple-
chaviciusa, wypowiadane przez prof. Witolda Staniewicza oraz mjr. Czesława Dębickiego „Jaremę” 
i kpt. Edmunda Banasikowskiego „Jeża”.
24 Tamże, ss. 134–135.
25 V. Brandisauskas, „Litewska Instytucja Władzy na początku wojny sowiecko-niemieckiej zarys 
działalności, kompetencje oraz stanowisko w kwestii stosunków narodowościowych (na przykładzie 
komitetu miejskiego Wilna)” [w:] Opór wobec systemów…, dz. cyt., s. 61. Litwini próbowali zadenun-
cjować 500 polskich urzędników jako komunistów. Zostali oni początkowo aresztowani a potem 
zwolnieni. M. Wardzyńska, Sytuacja ludności polskiej w Generalnym Komisariacie Litwy 1941–1944 
(Warszawa: b.w., 1993): s. 48.
26 A. Bubnys, „Litewski i polski ruch oporu 1942–1945 podobieństwa i różnice” [w:] Opór wobec 
systemów…, dz. cyt., s. 77. 
27 Na przykład w Druskiennikach  po objęciu tam władzy tamtejsi Polacy zwolnili z pracy 47 urzęd-
ników litewskich. V. Brandisaukas, Litewska instytucja Władzy…, dz. cyt., s.63.
28 Sauguma nie brała samodzielnie udziału w egzekucjach Polaków czy Żydów. Jej rola ogranicza-
ła się do agenturalnego rozpracowywania polskiego podziemia, aresztowań, przesłuchań. Decyzje 
dotyczące losu podejrzanych leżały w gestii policji niemieckiej. Nieco inaczej było na prowincji, 
tam funkcjonariusze Saugumy niejednokrotnie bezpośrednio uczestniczyli w akcjach ekstermina-
cyjnych. http://pl.wikipedia.org/wiki/Sauguma.  
29 M. Wardzyńska, Sytuacja ludności..., dz. cyt., s. 173.
30 Tamże, ss. 91–92. 
31 Straty polskiego duchowieństwa w diecezji wileńskiej wynosiły 84 księży, którzy zginęli w różnych 
okolicznościach, Longin Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945 (Warszawa: Wyd. 
Rytm, 1999): ss. 297–298; Jarosław Wołkonowski „ZWZ-AK a problem mniejszości etnicznych na 
Wileńszczyźnie” [w:] Opór wobec systemów…,  dz. cyt., s. 46.
32 M. Wardzyńska, Sytuacja ludności…, dz. cyt., s. 96.
33 Tamże, s. 114.  
34 Jarosław Wołkonowski, Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej (Warszawa: Wyd. Au-
ditor, 1996): s.191.
35 S. Buchaveckas, „Szkoły i nauczanie we wschodniej Litwie w latach okupacji nazistowskiej 1941–
1944” [w:] Jarosław Wołkonowski (red.), Rok 1944 na Wileńszczyźnie (Warszawa: b.w., 1996): s. 137.
36 M. Wardzyńska, Sytuacja ludności…, dz. cyt., s. 64.  
37 Dane dotyczące liczby ofi ar są rozbieżne i wahają się od 400 do 1200 zamordowanych. M. Wardzyń-
ska, Sytuacja ludności…, dz. cyt., s. 74; Longin Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., dz. cyt., s. 309. 
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38 Listę osób przeznaczonych do egzekucji przygotowali min. Starosta Kukutis, burmistrz Karolis 
Cynenas i szef Saugumy Puronas. Korab-Żebryk, Biała księga w obronie Armii Krajowej na Wileńszczyź-
nie (Lublin: b.w., 1991): s. 40. 
39 Jarosław Wołkonowski „ZWZ-AK a problem…, dz. cyt., s.46; w dniach 25 i 26 maja 1942 podobna 
masakra miała miejsce w Olkiennikach. Zostało tam zabitych  przez litewską policję 21 osób Ko-
rab–Żebryk, Biała Księga..., dz. cyt., s. 35.
40 J. Wołkonowski, Okręg Wileński…, dz. cyt., s. 97.
41 Krzysztof Tarka, Konfrontacja czy współpraca. Litwa w polityce rządu Polskiego na uchodźstwie 1939-
1945 (Opole: wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 1998): s. 134. 
42 M. Wardzyńska, Sytuacja ludności..., dz. cyt., s. 244.
43 Edmund Banasikowski, Na zew Ziemi Wileńskiej (Wyd. Myśl, b.m.w.): s. 157. Wykonywanie wyro-
ków nie ustało w maju 1944 zostali zabici w Wilnie dwaj litewscy inspektorzy Saugumy A. Sepukai-
tis i W. Kucis. Jarosław Wołkonowski, Okręg Wileński…, dz. cyt., s. 112.
44 Był to również okres, w którym oddziały AK prowadziły otwartą wojnę z Sowietami od sierp-
nia 1943 zapoczątkowaną w sierpniu 1943 roku masakrą oddziału AK por. Antoniego Burzyńskiego 
„Kmicica” nad jeziorem Narocz. Zamordowano wówczas 80 żołnierzy i ofi cerów.
45 Longin Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., dz. cyt., s. 406, Z. Kłosiński, 3 Wileńska, (Białystok: 
b.w., 1995): s. 65; Henryk Piskunowicz, „Działalność zbrojna Armii Krajowej na Wileńszczyźnie 
1941-1945” [w:] Z. Boradyn, A. Chmielarz, H. Piskunowicz, Z dziejów Armii Krajowej na Nowogród-
czyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945). Studia (Warszawa: b.w., 1997): s. 30. Partyzanci w czasie akcji 
w Trokach próbowali zdobyć siedzibę Saugumy i prawdopodobnie uprowadzili wówczas, a następ-
nie rozstrzelali  funkcjonariusza litewskiej policji kryminalnej o nazwisku Zibalas. A. Patalas, „Moje 
Troki” [w:] Europa Nieprowincjonalna (Warszawa: Wyd. Rytm, 1999): s. 741.
46 Z. Kłosiński, „Bitwa Wileńskich oddziałów AK pod Mikuliszkami” [w:] Wojskowy Przegląd Histo-
ryczny, nr 2 (1988): ss. 158–159. Litewskich policjantów z reguły po wzięciu do niewoli wypuszczano. 
Decyzja o egzekucji podjęta została  przez ppor. Romualda Rajsa „Burego”, który pod nieobecność 
„Szczerbca” dowodził wówczas brygadą. Nie bardzo wiadomo za co zostali rozstrzelani litewscy 
policjanci. Według opinii niektórych partyzantów byli oni zamieszani w zbrodnię w Święcianach. 
O tym, że tak było nie ma przekonywujących informacji. Najprawdopodobniej do egzekucji doszło 
ze względu na skłonności ppor. „Burego” do brutalnych działań. Niestety ten bardzo zdolny i od-
ważny ofi cer miewał trudności z dostosowaniem swojego postępowania do reguł prawa wojennego, 
osobiście biorąc udział w egzekucjach jeńców (pod Mikuliszkami zastrzelił 3 lub 4). Fakt egzekucji 
jeńców potwierdza w swej książce Leszek Christa. L. Christa, U „Szczerbca” i „Łupaszki”, (Warszawa: 
Wyd. Auditor, 2002): s. 41.
47 Lech Bednar, „U boku Łupaszki”, Zeszyty Historyczne WiN-u, nr 10 (1997): s. 116. Decyzję o egze-
kucji podjął mjr. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, choć zdaniem L. Beynara podobno jej później 
żałował. J. Wołkonowski twierdzi, że do egzekucji doszło po zamordowaniu przez wziętego do nie-
woli rannego niemieckiego kapitana jednego z polskich partyzantów. Jarosław Wołkonowski, Okręg 
Wileński..., dz. cyt., ss. 206–207. Biorąc pod uwagę fakt, że L. Beynar w ogóle nie wspomina o tym, 
że incydent taki miał miejsce oraz wobec tego, iż – jak podaje – major podjął decyzję o egzekucji jeń-
ców w wyniku wzburzenia emocjonalnego w związku z dużymi startami swego oddziału o czym mu 
„Łupaszka” zakomunikował w rozmowie wydaje się, iż J. Wołkonowskiego przedstawił nie do końca 
prawdziwy opis zdarzenia.  
48 Henryk Piskunowicz Działalność zbrojna..., dz. cyt., s. 47. 
49 Tamże, s. 57. 
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50 Od Naroczy do Niemna. Relacje partyzantów Kmicica, Łupaszki, Ronina Armii Krajowej na Wileńszczyź-
nie III 43-VII 44, Leszek Bednarczuk (oprac.) (Gdańsk-Lipce: b.w., 2005): s. 66.
51 Korab-Żebryk Biała księga…, dz. cyt., s. 86. Z wyroku WSS został zastrzelony w Krewie wraz z cór-
ką Laryssa będącą nauczycielką prawosławny duchowny Michał Lewczyn, Paweł Rokicki, „Wymiar 
Sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie” [w:] Organy bezpieczeństwa 
i wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego, W. Grabowski (red.) (Warszawa: b.w., 2005): 
s. 107. 
52  T. Szynkowski, Błyskawica” na Ziemi Sużańskiej (Wilno: Wydawnictwo Polskie, 2000): s. 81.
53 S. Buchaveckas, Szkoły i nauczanie we wschodniej…, dz. cyt., s. 139.
54 Jarosław Wołkonowski, Starcie..., dz. cyt., ss. 75–76. 
55 Być może inicjatywa rozmów z którą wystąpił ppłk. „Wilk” była konsekwencją sugestii wysunię-
tych w tej sprawie przez generała S. Roweckiego „Grota”. Jarosław Wołkonowski, Okręg Wileński…, 
dz. cyt., s. 98.
56 Krzysztof Tarka, Jeden z wyklętych. Generał Aleksander Krzyżanowski „Wilk” (Warszawa: Wyd. Rytm, 
2000): ss. 52–53.
57 Longin Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny…, dz. cyt., s. 313.
58 Potwierdzeniem dobrej atmosfery rozmów było zaproszenie przez ppłk. „Wilka” jednego litew-
skich rozmówców na nocleg do konspiracyjnego lokalu. Krzysztof Tarka, Jeden z wyklętych.., dz. cyt., 
s. 53.
59 Tamże, s. 52.
60 Longin Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny…, dz. cyt., s. 316.  
61 Jarosław Wołkonowski, Starcie..., dz. cyt., s. 77; Korab-Żebryk, Biała księga…, dz. cyt., s. 105. Co 
najmniej jedna z zamordowanych osób była członkiem siatki cywilnej AK nie była więc cywilem 
w pełnym tego słowa znaczeniu Z. Kłosiński, 3 …, dz. cyt., s. 129
62 Jarosław Wołkonowski, Starcie..., dz. cyt., s. 79; Korab – Żebryk, Biała księga..., dz. cyt., s. 109 podaje 
iż w trakcie walk zostało rozstrzelanych 29 żołnierzy LVR, 173 zabitych, 800 wziętych do niewoli. 
Liczby te w konfrontacji z innymi źródłami wydają się znacząco zawyżone.
63 Henryk Piskunowicz, Działalność zbrojna…, dz. cyt., s. 40; Longin Tomaszewski uważa że poległo 
21 Litwinów. L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny…, dz. cyt., s. 437. Natomiast Korab-Żebryk 
dodaje, że rozstrzelano po dochodzeniu 6 żołnierzy korpusu Korab-Żebryk, Biała księga..., dz. cyt., 
s. 106. 
64 2 złapanych partyzantów AK żołnierze LVR oddali w ręce litewskich mieszkańców wsi Koniawa, 
którzy ich zamordowali. L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat  wojny…, dz. cyt., s. 437.
65 Henryk Piskunowicz, Działania zbrojne…,  dz. cyt., s. 42. Zdaniem Tomaszewskiego straty litew-
skie pod Murowianą Oszmianką wynosiły 23 żołnierzy litewskich zabitych w tym dowódca kompa-
nii kpt. Edwardas Pocebutas oraz 2 zabitych w bitwie pod Tołminowem Longin Tomaszewski, Wileń-
szczyzna lat wojny..., dz. cyt., s. 438.
66 Leszek Christa, U Szczerbca..., dz. cyt., ss. 84–85.
67 Longin Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., dz. cyt., s. 439. Liczbę 73 rozstrzelanych podają 
J. Rutkiewicz, W.Kulikow, Wojsko Litewskie..., dz. cyt., s. 92. Według J. Gdańskiego zostało rozstrzela-
nych 83 żołnierzy a 110 deportowano do obozu KL Stutthof. Jarosław Gdański, Zapomniani żołnie-
rze..., dz. cyt., s. 136.
68  Krzysztof Tarka, Jeden z wyklętych…, dz. cyt., s. 77.
69 Jarosław Wołkonowski, Starcie…, dz. cyt., s. 87. Dwóch policjantów zginęło, 3 zostało ciężko ran-
nych, z których 2 zmarło. Ksiądz Jonas Żvinys w swych wspomnieniach twierdzi, iż po strzelaninie 
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2 ciężko rannych Litwinów ukryło się w polu a następnie zostało odnalezionych przez miejscowych 
Polaków i wskazanych AK-owcom którzy rzekomo mieli ich dobić (materiały w zbiorach własnych 
uzyskane i przetłumaczone dzięki uprzejmości prof.Algisa Kasperaviciusa). 
70 Henryk Piskunowicz, Działalność zbrojna…, dz. cyt., s. 55. Inni autorzy podają, że aresztowano 33 
policjantów. Longin Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny..., dz. cyt., s. 442. Nie znajdują potwier-
dzenia zawarte w rozkazie ppłk. „Wilka” z 24 czerwca 1944 r. informacje o szczególnym bestialstwie 
Litwinów w czasie mordu w Glinciszkach. Dziwić może natomiast stopień zdegenerowania litew-
skiego ofi cera, który nakazał rozstrzelanie kilkuletnich dzieci oraz  kobiet.
71 Informacje o tym iż akcja odwetowa została przeprowadzona samowolnie przez mjr. „Łupaszkę” 
bez rozkazu KO AK brzmią moim zdaniem niewiarygodnie szczególnie w kontekście ogłoszonego 
przez ppłk „Wilka” listu, gdzie pada zapowiedź takiej akcji. Natomiast wątpliwe wydaje się, by ppłk 
„Wilk” zezwolił na mordowanie ludności cywilnej. Stąd można wnioskować, że decyzja o mordo-
waniu cywilów zapadła po wejściu oddziału AK do wsi kiedy okazało się że osoby, które miały być 
rozstrzelane uciekły. Najprawdopodobniej wówczas żołnierze AK postanowili zabić osoby cywilne 
będące członkami rodzin policjantów. Zamordowanie z zimna krwią litewskich (a także  polskich, 
bowiem wśród zabitych była Polka wraz z dwuletnim synkiem) kobiet i dzieci stanowi haniebną 
zbrodnię, której nic nie usprawiedliwia.
72 Według niektórych polskich historyków wieś Dubinki była dobrze ufortyfi kowana i się broniła. 
J. Wołkonowski, Starcie…, dz. cyt., s. 88, Korab-Żebryk, Biała księga ..., dz. cyt., s. 138. Niestety nie 
ma dowodów na to, że jakakolwiek walka tam miała miejsce milczą na ten temat źródła litewskie. 
Henryk Piskunowicz, Działalność zbrojna..., dz. cyt., s.56 pisze: „Na wiadomość o zbliżaniu się pol-
skiego oddziału z miasteczka uciekła w popłochu część policjantów oraz osoby odnoszące się wrogo 
do Polaków”. Autor potwierdza tym samym, że nie doszło do walki skoro ci którzy mogli walczyć 
uciekli. Wspomnienia  proboszcza parafi i dubińskiej ks. Jonasa Zvinysa również o tym świadczą. 
Przedstawione przez księdza krótkie charakterystyki osób zamordowanych potwierdzają, iż część 
zabitych była członkami rodzin policjantów – (materiały w zbiorach własnych uzyskane i przetłu-
maczone dzięki uprzejmości prof. Algisa Kasperaviciusa). Jest faktem, że do walki w Dubinkach do-
szło wcześniej, 17 lutego 1944 (źródła litewskie mówią o pierwszych dniach marca) kiedy to oddział 
AK „Błyskawica” wykonał uderzenie na litewski posterunek policji ulokowany w letniej rezydencji 
byłego prezydenta Antanasa Smetony. W trakcie walki zginęło 2 litewskich policjantów 6 oraz je-
den Niemiec zostało rannych. Strona polska zanotowała straty wynoszące 2 zabitych i 12 rannych. 
T. Szynkowski, Błyskawica..., dz. cyt., s. 62; J. Wołkonowski, Okręg Wileński..., dz. cyt., s. 152.   
73 Liczba zabitych w czasie tych akcji jest trudna do ustalenia. K.Krajewski , T.Łabuszewski   kwestio-
nują cytowaną we wspomnieniach  por. Wiktora Wiącka „Rakoczego” – ogólną liczbę 91 ofi ar (4 po-
li cjantów i 87 litewskich cywilów) uznając, iż było ich kilkadziesiąt K. Krajewski T. Łabuszewski, 
„Łupaszka”, „Młot”, „Huzar” (Warszawa: Wyd. Volumen, 2004): s. 19. Edward Pisarczyk „Wołodyjow-
ski” ocenia liczbę zabitych na 40. Zob.: Od Naroczy do..., dz. cyt., s. 71. Szwadron Antoniego Rymszy 
„Maksa” z 5 Brygady AK zastrzelił 12 Litwinów w okolicach Janiszek. P. Kozłowski, Jeden z wyklętych. 
Zygmunt Szendzielarz pseudonim „Łupaszko” (Warszawa: Wyd. Rytm, 2004): s. 64. Twierdzenia Ko-
raba-Żebryka mówiące o tym iż był to rajd propagandowy należy uznać za niewiarygodne. Korab 
– Żebryk, Biała księga..., dz. cyt., ss. 138–139. 
74 L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny…, dz. cyt., s. 443
75 J. Wołkonowski, ZWZ-AK a problem…, dz. cyt.,  s. 58.
76 Tamże, s. 59.
77 Tamże, s. 59.
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78 Był ofi cerem propagandy i informacji litewskiej partyzantki w okręgu „Taurus”, D. Kaszlej, Z. Kasz-
lej – recenzja książki Krystyny Pasiuk, Ostatni leśni Suwalszczyzny. Oddział „Bladego” – Burdyna” (Su-
wałki: „Rocznik Suwalski”, 2003); wersja internetowa   http://www.free.of.pl./a/astn/rocznik3/rocz-
nik.htm, 
79 B. Rychlewski, Po dolinach i po wzgórzach…Monografi a oddziału Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna 
1949–1952 (Warszawa: b.w., 2007): ss. 63–64. 
80 K. Pasiuk, Ostatni leśni Suwalszczyzny. Oddział „Bladego”-Burdyna (Sejny: b.w., 2002): s. 188. Bronius 
Sawiejkis po aresztowaniu współpracował z NKWD, B. Rychlewski, Po dolinach…, dz. cyt., s. 29. 
81 Tamże, s. 27.
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      Guernika – mit zagłady i symbol propagandy

Wojciech Jerzy Muszyński 
 Guernika – mit zagłady i symbol propagandy 
 26 kwietnia 1937 r. 

Istnienie białych plam historii nie jest wyłącznie specyfi ką Polski czy innych 
państw, które znalazły się po II wojnie światowej w sowieckiej strefi e wpływów. Jed-
nym z bardziej znanych, a może właśnie mniej znanych, przykładów tego rodzaju 
jest niewielkie miasteczko Guernika w hiszpańskiej prowincji Viscaja – kulturowa 
stolica Basków, symbol ich narodowej tradycji, swobód i przywilejów. Do dnia dzi-
siejszego pokutuje przekonanie, że zburzenie Guerniki było wynikiem pierwszego 
w dziejach zbrodniczego nalotu bombowego. Miał to być rzekomo poligon doświad-
czalny niemieckiej Luftwaff e, która szkoliła tam swych pilotów, którzy w latach II 
wojny światowej zdobyli złą sławę bombardowaniami Warszawy, Rotterdamu, Bel-
gradu czy Coventry. Bardzo mało pisze się o okolicznościach tego wydarzenia, któ-
re, gdy się je pozna bliżej, pozwalają zweryfi kować tę błędną ocenę.      

  Przyczyny nalotu 

Publicyści i historycy odwołujący się do przykładu zburzenia Guerniki, mia-
sta „nie posiadającego żadnego znaczenia militarnego”, piszą oczywistą nieprawdę. 
Nie jest bowiem tajemnicą, że funkcjonowały tam dwie fabryki broni „Unceta & Co” 
i „Beistegui Hermanos” oraz fabryka amunicji „Talleres Guernika”. Ponadto na przed-
mieściach kwaterowały trzy bataliony piechoty baskijskiej.1 Już tylko te dwa fakty były 
wystarczającym powodem dokonania nalotu, który w tych okolicznościach nie był 
„aktem piractwa powietrznego”, ale standardowym działaniem lotnictwa w warun-
kach wojennych. W tym przypadku żaden z wymienionych obiektów nie stał się 
jednak celem dla samolotów Legionu Condor, ponieważ przyczyna nalotu była inna. 
W opinii płk. K. Maiera z Instytutu Badań nad Historią Sił Zbrojnych w Poczdamie, 
eksperta w kwestii udziału oddziałów niemieckich w hiszpańskiej wojnie domowej, 
o bombardowaniu Guerniki zdecydowała konieczność zniszczenia linii komunikacyj-
nych i jedynie to miało pierwszorzędne znaczenie dla podjęcia decyzji o nalocie. Poło-
żenie miasta powodowało, że wszystkie drogi, którymi wycofywały się wojska republi-
kańskie na tym odcinku frontu północnego prowadziły przez Guernikę. Leżała ona na 
ważnym szlaku komunikacyjnym łączącym Bilbao z frontem, wykorzystywanym do 
szybkiego przerzutu oddziałów i sprzętu wojennego. Zniszczenie leżącego pod mia-
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steczkiem kamiennego mostu Rentiera nad rzeką Oca i stacji kolejowej w Guernice 
postawiłoby wojska republikańskie w trudnej sytuacji.

Na północ od miasta rozciągały się nieprzejezdne góry, a od południa, 
z przeciwnej strony nacierały wojska Franco. Aby przeszkodzić republi-
kanom w odwrocie, należało zerwać most na przedmieściach Guerniki. 
Z powodu niedokładności ówczesnych urządzeń celowniczych bomby 
zrzucone na most chybiły. Freiherr von Richtchofen, który zaplanował 
nalot, liczył się z taką możliwością i nakazał dodatkowe zniszczenie 
grupy domów na przedmieściu Rentiera, których gruzy miały zabloko-
wać szosę – jedyną drogę odwrotu wojsk republikańskich.2 

Z tą opinią jest zgodna analiza sytuacji strategicznej w okolicach Guerniki, 
przeprowadzona przez gen. Rafaela Cassas de la Vega, zdeklarowanego zwolennika 
Franco. Stwierdził on jednoznacznie, że bombardowanie miasta wynikało z przy-
czyn czysto taktycznych, natomiast wadliwe przeprowadzenie nalotu, pociągnęło 
za sobą ofi ary cywilne, co nie było zależne od woli jego wykonawców.3 

   Przebieg wydarzeń 

W poniedziałek 26 kwietnia 1937 r. około godziny czwartej po południu 
kilkanaście bombowców Henkel He-111 z niemieckiej eskadry VB/88 rozpoczęło 
bombardowanie z niskiego pułapu okolic stacji kolejowej. Część bomb spadło na 
zabudowania otaczające stację, wzniecając pożary i chmurę dymu. Kilkanaście mi-
nut później na niebie pojawił się klucz włoskich bombowców Savoia, których celem 
był niedaleko położony most na rzece Oca. Na skutek błędu bombardierów bomby 
burzące o wadzie 50 kg, zrzucone z wysokości ponad 3600 m zostały zniesione przez 
silny wiatr i spadły na miasto. Kiedy odwołano alarm lotniczy mieszkańcy przystą-
pili do akcji ratunkowej. Wówczas nastąpiły kolejne dwa naloty w wykonaniu kilku-
nastu Junkersów Ju-52. Załogi samolotów, na skutek dużego zadymienia nad mia-
stem, nie widziały celów i zrzucały bomby na „wyczucie”. Także i w tym wypadku 
bomby spadły w większości na okoliczne domy mieszkalne. Taki przebieg wydarzeń 
potwierdzają zapiski z dziennika ppłka. Wolframa Freiherr von Richthofena, szefa 
sztabu Legionu Condor, który jako dowódca akcji, o czym trzeba pamiętać, nie nale-
żał do świadków obiektywnych: „Kiedy nadleciały nasze pierwsze Junkersy na dole 
dym pokrywał wszystko (...) nikt nie widział żadnych dróg, mostów czy celów na 
obrzeżach miasta, toteż piloci zrzucali bomby na jego centrum”. Choć kłęby dymu, 
które spowiły miasto, uniemożliwiały pilotom jakąkolwiek orientację, atak pono-
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wiono jeszcze ok. godz. 19.30, aby upewnić się, że cele zostały zniszczone. I znowu 
ucierpiało miasto i ludność cywilna.4 

Z militarnego punktu widzenia nalot zakończył się całkowitym fi askiem. 
Akcja była blamażem niemieckich pilotów, bo nie tylko nie udało im się zniszczyć 
mostu, ale także nie zablokowano linii kolejowej. Żaden z potencjalnych celów mi-
litarnych nie został nawet uszkodzony, co jak twierdził jeden z pilotów, późniejszy 
as niemieckiego lotnictwa Adolf  Galant, było wynikiem złych przyrządów celow-
niczych i braku doświadczenia załóg.5 

  Straty ludności 

Uwagę obserwatora zwraca fakt, jak dalece nieprecyzyjne są dane dotyczące 
ofi ar bombardowania. Ponad siedemdziesiąt lat po wojnie praktycznie trudno zna-
leźć dwa opracowania, które podawałoby zgodnie takie same liczby ofi ar. W większo-
ści opracowań oscylują one w przedziale między 100 a 2500 osób zabitych i rannych. 
Nie można nie zwrócić uwagi na te rozbieżności, które świadczącą z jednej strony 
o braku rzetelnych badań, z dużej zaś o swobodzie manipulacji liczbą ofi ar. Repub-
likanom, ze zrozumiałych względów, zależało na podaniu jak największej ich liczby. 
Względy propagandowe okazały się ważniejsze od prawdy. Natomiast według źródeł 
nacjonalistycznych, zainteresowanych z kolei ich pomniejszeniem, po zdobyciu Gu-
erniki, na podstawie archiwów miejskich, potwierdzono śmierć ok. 300 mieszkańców 
miasteczka. W pewnym stopniu wyniki te zweryfi kował historyk Ramon S. Larraza-
bal, który przeprowadził szczegółowe badania statystyczne śmierci i urodzin na pod-
stawie lokalnych archiwów. W swojej pracy podał on, że w czasie całej wojny w Kraju 
Basków w wyniku „ostrzału artyleryjskiego i bombardowania powietrznego” ponio-
sło śmierć mniej niż 500 osób cywilnych. Z kwerendy przeprowadzonej w archiwach 
miejskich Guerniki przez kontrowersyjnego brytyjskiego historyka Davida Irvinga 
wynika, że śmierć poniosło ok. 90 mieszkańców. Zdaniem cytowanego wyżej płk. 
K. Maiera, liczba ofi ar nalotu nie przekroczyła 200 osób, a według najnowszych ba-
dań hiszpańskiego badacza Pio Moa oscylowała między 100 a 120 osób.6 Należy pod-
kreślić, że dla tak niedużego miasteczka, liczącego ok. 5 tys. mieszkańców śmierć 100 
z nich była wielką tragedią. Jednak liczba ta wydała się propagandystom  zbyt mała 
– obawiano się że nie wywrze na czytelnikach pożądanego efektu psychologicznego, 
więc na wszelki wypadek pomnożono ja dwudziestokrotnie.

   Narodziny mitu 

Władze republikańskie a wraz z nimi ekspozytury kominternowskie uzna-
ły bombardowanie Guerniki za dogodny pretekst do wzmocnienia trwającej od 
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początku wojny kampanii propagandowej, mającej przedstawić powstańców gen. 
Franco jako zbrodniarzy i barbarzyńców. Do tej pory propagandową rywalizację wy-
grywali frankiści, zwłaszcza po tym, gdy świat poznał historię bohaterskiej obrony 
Alkazaru w Toledo, gdzie odcięci od pomocy z zewnątrz kadeci i ochotnicy z Falan-
gi, mimo ostrzału artylerii i bombardowań skutecznie odpierali ataki wielokrotnie 
silniejszej czerwonej milicji. Trwająca 72 dni zwycięska obrona stała się dla świata 
świadectwem determinacji i bohaterstwa nacjonalistów. Teraz republikanie znaleź-
li sposób na propagandowy rewanż. Historia zburzenia nikomu dotąd nieznanego 
baskijskiego miasteczka została poddana obróbce i urosła do rangi symbolu heka-
tomby tysięcy niewinnych ofi ar. Wygodnym narzędziem dla propagandzistów oka-
zał się korespondent wojenny The Times, lewicowy dziennikarz brytyjski, George L. 
Steer. W swojej korespondencji napisał:

Guernika, najstarsze miasto kraju Basków i ich kulturalne centrum 
zostało całkowicie zniszczone wczoraj przez powstańcze lotnictwo. 
Bombardowanie tego otwartego miasta przez potężna fl otyllę samo-
lotów niemieckich leżącego głęboko za linią frontu trwało dokładnie  
trzy godziny i piętnaście minut (…). W międzyczasie myśliwce lecące 
nisko nad centrum miasta rozstrzeliwały z karabinów maszynowych 
ludność cywilną szukającą schronienia na okolicznych polach. (…) 
Kiedy przybyłem do miasta dziś o godzinie drugiej w nocy, ujrzałem 
przerażający widok: płomienie od końca do końca. Łuny pożarów od-
bijały się od chmur nad górami  i były widoczne z odległości 10 mil. 
Przez całą noc domy waliły się w gruzy, ulice zmieniły się w zwały 
nieprzebytych rumowisk. Ci, którzy zdołali przeżyć, rzucili się do 
ucieczki drogą z Guerniki do Bilbao.7 

Plastyczne opisy Steer’a skupiały się na nieszczęściu mieszkańców i bar-
barzyńskim zachowaniu pilotów, którzy z perwersyjną bezwzględnością niszczyli 
cywilne domy, zabijając uciekających bezbronnych ludzi. To on pierwszy przekony-
wał czytelników, że Guernika była miastem otwartym, nie miała żadnych instalacji 
militarnych, a jedynym celem pilotów było zdemoralizowanie i sterroryzowanie 
ludności cywilnej oraz zniszczenie pomników baskijskiej niezależności. Umiejętne 
zestawienie tragedii bezbronnych z bezmyślną przemocą i rządzą mordu trafi ała do 
serc i sumień czytelników na całym świecie. Wszystko to, jak się później okazało, 
miało niewielką wartość faktografi czną albowiem Steer napisał swój reportaż w ho-
telu w Bibao, zanim jeszcze zdążył dotrzeć na miejsce zdarzenia. Podawane przez 
niego informacje opracował specjalista od dezinformacji i propagandy, niemiecki 
komunista Willi Munzenberg. Celem było zaszkodzenie międzynarodowemu pre-
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stiżowi hiszpańskich nacjonalistów. Winnym tragedii miasta miał być sam gen. 
Franco, który rzekomo chciał w ten sposób zniszczyć symbol baskijskiego nacjo-
nalizmu i osłabić wolę walki Basków. Bez znaczenia był fakt że baskijskie symbole 
narodowe Drzewo Guerniki oraz gmach Rady pozostały nietknięte.

   Międzynarodowa mistyfi kacja 

Propagandowy zgiełk wokół Guerniki, hojnie sponsorowany przez Moskwę 
i posłuszne jej środowiska intelektualne na zachodzie, okazał się niezwykle owoc-
ny. Mieszanie prawdy z fi kcją było skuteczną metodą działania i dawało efektowne 
wyniki. Jak głosi przysłowie: „Siła zła nie bierze się stad, że jest wielu złych ludzi, 
a z tego, że popiera je wielu ludzi dobrych”. Skutecznie eksploatowano tragedię Gu-
erniki przekonując czytelników, że tego rodzaju „bestialstwa” to prawdziwa natura 
zwolenników Franco, a więc walka z nimi toczy się w imię obrony cywilizacji i hu-
manizmu. Widmo zburzonego miasta skutecznie przesłoniło zagranicznym obser-
watorom okropności hiszpańskiej rewolucji, dziesiątki tysięcy ofi ar czerwonego ter-
roru i tysiące sprofanowanych oraz spalonych kościołów. Kampania propagandowa 
miała także inny wymiar. Wykorzystano ją do odwrócenia uwagi międzynarodowej 
opinii publicznej od krwawych czystek, które z rozkazu Stalina prowadzili funk-
cjonariusze NKWD wśród zwolenników republiki. Ofi arą egzekucji padło wów-
czas tysiące lewicowców różnych orientacji: trockistów, anarchistów i socjalistów, 
którzy stracili życie za sprzeciwianie się partii komunistycznej i agentom Moskwy. 
Lewicowi intelektualiści na zachodzie nie mieli jednak czasu, aby zainteresować się 
ich losem, bo zajęci byli potępianiem „barbarzyńskiego nalotu” na Guernikę. Do-
datkowym profi tem tej kampanii było doprowadzenie do tego, że wiodące pisma 
opiniotwórcze na zachodzie, np. Time, Life, a później także Newsweek, opowiedziały 
się po stronie republikanów, to znaczy nieświadomie wsparły komunistów.

Swój udział w mistyfi kacji miał także malarz Pablo Picasso, członek hiszpań-
skiej partii komunistycznej, autor słynnego obrazu Guernika. Według rozpowszech-
nianej legendy, dzieło to powstało na skutek wstrząsu, jaki artysta przeżył, gdy 
dowiedział się o tragedii mieszkańców baskijskiego miasteczka. W rzeczywistości, 
jak napisał w swoich dziennikach, prace nad płótnem rozpoczął już kilka miesięcy 
wcześniej, a pierwotnie miało ono przedstawiać corridę. Sukces, jaki odniósł obraz 
Picassa na wystawie światowej w Paryżu, znakomicie przysłużył się utrwaleniu roz-
powszechnionej przez lewicową propagandę wersji wydarzeń.

Do międzynarodowego sukcesu wersji o „barbarzyńskim nalocie” przyczy-
niła się także nieumiejętnie prowadzona kontrpropaganda strony nacjonalistycznej. 
Frankiści najpierw zlekceważyli reakcję światowej opinii publicznej, a później się 
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jej przestraszyli. Skala z jaką lewica, a za nią media światowe zaczęły pisać o trage-
dii baskijskiego miasteczka wprawiła w osłupienie kierownictwo powstańców. Na 
wszelki wypadek rząd w Burgos ofi cjalnie wyparł się wszystkiego i ogłosił komuni-
kat, w którym stwierdzano, że lotnictwo narodowe nie ma nic wspólnego z bombar-
dowaniem Guerniki, i że miasto zostało zniszczone wyłącznie przez wycofujących 
się republikanów. Ale w to nie uwierzyli nawet ofi cerowie armii narodowej. Jeden 
z nich, w rozmowie z brytyjską korespondentką, miał powiedzieć: „Bombardowa-
liśmy [Guernikę], bombardowaliśmy, bombardowaliśmy! I dobrze! A czemu nie?” 
W ten sposób sprawa zniszczeń i udziału w nich republikanów odeszła w cień. Swój 
udział w fałszowaniu prawdy o Guernice miała też propaganda III Rzeszy. Niemcy, 
podobnie jak początkowo frankiści, głosili światu, że to „czerwoni zniszczyli Gu-
ernikę” i dementowali wszelkie informacje o bombardowaniu. Na świecie nikt tego 
nie potraktował poważnie.

W tym czasie Steer i inni propagandyści lewicowi pracowali już pełną parą 
nad utwierdzaniem czytelników w przekonywaniu o „zbrodni popełnionej na Gu-
ernice, której Baskowie nigdy nie wybaczą!” Efektowna i mrożąca krew w żyłach 
wersja o terrorystycznym nalocie i tysiącach zabitych cywilów rozprzestrzeniała 
się już po świecie. Z biegiem czasu, a zwłaszcza po II wojnie światowej, w Europie 
i USA wytworzyła się taka atmosfera intelektualnego terroru, że nawet sympatyzu-
jący z frankistami dziennikarze starali się nie wypowiadać na temat Guerniki, bo 
w odczuciu opinii publicznej zaprzeczanie tak „oczywistej” zbrodni wojennej było 
uznawane za niestosowne. Opublikowano szereg relacji świadków, którzy twierdzili 
zdecydowanie, że w mieście nie było celów wojskowych, a bombowce zrzuciły „setki 
tysięcy funtów” bomb burzących i zapalających, powoli i systematycznie obracając 
je w ruinę. Cytowane relacje często wykazują tendencję do wyraźnego przejaskra-
wiania faktów. I tak np. w relacji Alberto de Onaindia można znaleźć następujący 
fragment: „Bomby spadały tysiącami. Widzieliśmy później kratery po wybuchach. 
Niektóre miały 16 m średnicy i 8 m głębokości.”8 Informacja ta nie może być praw-
dziwa, ponieważ używane w tym okresie bomby nie mogły utworzyć leja porów-
nywalnego z trzypiętrowym budynkiem. Tego rodzaju twierdzeń, które podważają 
wiarygodność relacji, można doszukać się więcej.

  „Poprawianie” zniszczeń

Nie ulega wątpliwości, że bombardowanie Guerniki miało miejsce i przy-
czyniło się do tragedii miasta. Był to jednak, jak stwierdził niedawno hiszpański hi-
storyk Jesus Salas Larrazabal, rutynowy epizod frontowy, którego nie można łączyć 
z nalotami dywanowymi czy świadomym niszczeniem celów cywilnych dla zastra-
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szenia ludności, co stało się praktyką w czasie II wojny światowej. Obecnie wielu 
historyków odrzuciło już stworzoną przez komunistów polityczną i propagandową 
otoczkę wokół tragedii miasta. Coraz głośniej też mówi się o udziale republikanów 
i podpaleniu miasta właśnie przez nich.

Pozostaje otwartym pytanie czy zniszczenie Guerniki było wyłącznie dziełem 
bombardowania, czy też oddziały republikańskie dla celów propagandowych „popra-
wiły” efekty nalotu, paląc te budynki, które nie zostały zniszczone przez bombowce. 
Richthofen twierdził, że mieszkańcy miasta pokazali mu później dowody świadczące, 
że wycofujący się republikanie wysadzili w powietrze całe kwartały domów, aby za-
blokować arterie komunikacyjne i opóźnić marsz wojsk Franco. „Czerwoni podpalali 
główne urzędy, budynki publiczne oraz domy prywatne, wrzucając po prostu do sute-
ren kanistry z benzyną i podkładając ogień”.9 Abstrahując od obiektywizmu autora 
relacji wydaje się logicznym, że cześć zniszczeń w mieście mogło być dziełem wyco-
fujących się republikanów – zwłaszcza w przypadku takich obiektów jak fabryki broni 
i amunicji czy urzędy oraz budynki użyteczności publicznej.

Jeszcze w czasie wojny pojawiły się niezależne opinie mówiące, że charak-
ter i rozmiar zniszczeń wyklucza możliwość wyłącznie ataku z powietrza. Jednym 
z autorów tego rodzaju poglądów był obiektywny wobec hiszpańskiego konfl iktu 
korespondent gazety Polska Zbrojna – Wolicki, który twierdził m.in., że zniszcze-
nie miasta nie mogło być wynikiem bombardowania z powietrza. Jedną z przyczyn 
było to, że miasto składało się z czterech dzielnic. Trzy z nich spłonęły doszczętnie, 
ale jedna pozostała nietknięta. Biorąc pod uwagę technikę w bombowcach z 1937 r., 
nie było możliwe, żeby z powietrza dokonać tak precyzyjnych zniszczeń. W ocala-
łej dzielnicy znajdowały się właśnie zabytki carodowe Basków: Drzewo Guerniki, 
gmach Rady oraz kościół św. Marii z Atigua. Piloci Legionu Condor nie mieli po-
wodu, aby je oszczędzić, odwrotnie niż wycofujący się baskijscy republikanie”.10 
Tego samego zdania był wizytujący Guernikę poseł do parlamentu brytyjskiego Sir 
Archibald James, lotnik i weteran I wojny światowej, który doszedł do wniosku, że 
częściowe zniszczenie miasta nie mogło być wynikiem bombardowania.

Zdaniem polskiego historyka Marka Chodakiewicza, republikanie wyko-
rzystali bombardowanie do częściowego zniszczenia miasta. Nadejście wojsk na-
rodowych było już wówczas kwestią czasu – Guernika została zajęta 29 kwietnia 
1937 r., czyli trzy dni po bombardowaniu. Wycofujące się, wojska republikańskie 
podpaliły część budynków, lub – co jest bardziej prawdopodobne – nie gasiły po-
żarów powstałych w wyniku bombardowania, a jedynie zapobiegły rozprzestrze-
nieniu się ognia na dzielnicę historyczną. Podobną opinię wyraził Pio Moa w swej 
pracy Mity Wojny Domowej, który zwrócił uwagę na zadziwiającą opieszałość repub-
likanów w gaszeniu pożarów i akcji ratunkowej. Nie był to zresztą pierwszy taki 

Glaukopis 9_10.indd   264Glaukopis 9_10.indd   264 2007-12-28   12:49:412007-12-28   12:49:41



265

Artykuły

przypadek w tej wojnie. Nawet historycy o lewicowej proweniencji przyznawali, że 
strona republikańska wycofując się, stosowała taktykę „spalonej ziemi”. W 1936 r. 
w czasie walk o Irun nad granicą francuską milicja anarchistyczna, wypierana przez 
nacjonalistów, podpaliła zabudowania miasteczka. Propaganda republikańska ogło-
siła natychmiast, że Irun zostało zniszczone na skutek bombardowania i wielogo-
dzinnego morderczego ostrzału ciężkiej artylerii wojsk narodowej. Tylko szybkie 
zajęcie tej miejscowości przez wojska powstańcze przeszkodziło w wykorzystaniu 
go jako symbolu barbarzyństwa i wojny totalnej.

Dla lewicy Guernika pozostaje w dalszym ciągu hasłem i symbolem wyko-
rzystywanym w rozgrywkach politycznych. Tak było jeszcze w latach 80., gdy amery-
kańscy lewacy porównywali zburzenie Guerniki do nalotów dywanowych lotnictwa 
USA na Wietnam. A przecież historia Guerniki i Legionu Condor mogła potoczyć się 
inaczej. Po latach Adolf Hitler oceniając swe zaangażowanie po stronie wojsk Fran-
co miał stwierdzić: „W Hiszpanii postawiliśmy na niewłaściwego konia. Byłoby dla 
nas lepiej udzielić poparcia republikanom. Oni reprezentują lud. Zawsze moglibyśmy 
później uczynić z tych socjalistów dobrych narodowych socjalistów. Ludzie skupie-
ni wokół Franco to wszystko reakcyjny kler, arystokraci i bogacze – nie mają oni nic 
wspólnego z nami nazistami”.11 Gdyby wódz III Rzeszy doszedł do tych wniosków 
wcześniej piloci niemieccy walczyliby ramię w ramię z ochotnikami z Brygad Między-
narodowych. I zapewne mieliby na koncie jakąś inną hiszpańską Guernikę. Ale wów-
czas kominternowscy propagandziści i ich następcy nie przejmowaliby się specjalnie 
losem ludności cywilnej zaś całe wydarzenie pozostałoby nieznane.

Przypisy:
1 M. Skotnicki, T. Nowakowski, K. Zalewski, Legion Condor (Warszawa: „Bellona”, 1994): s. 68.
2 M.J. Chodakiewicz, A.R. Potocki, Malarz i obraz, „Życie” 27–28.04.1998. 
3 Rafael Cassas de la Vega, Franco – żołnierz (Krzeszowice: „Ostoja”, 2001): ss. 138–153.  
4 M. Skotnicki, T. Nowakowski, K. Zalewski, dz. cyt.
5 H. Tomas, The Spanish Civil War (New York: b.w., 1961). 
6 P. Moa, Mity Wojny Domowej. Hiszpania 1936–1939 (Warszawa: „Fronda”, 2007).
7 Philips Knightley, The First Casualty, From the Crimea to Wietnam: The War Correspondents as 
Hero, Propagandist and Myth Maker (New York-London: b.w., 1975); R. Dobrzyński, Zwycięstwa 
Guerniki (Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1988): s 55.
8 The Civil War in Spain, by R. Payne (New York: b.w., 1970).
9 D.Irving, Marszałek Rzeszy Herman Göring 1893–1946 (Warszawa: „Muza”, 2001).
10 M.J. Chodakiewicz, dz. cyt.
11 D. Irving, Wojna Hitlera (Warszawa: „Prima”, 1996): s. 62.
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Cecylia Kuta
 Służba Bezpieczeństwa w walce 
 z Klubem Inteligencji Katolickiej w Krakowie

Zarówno Kościół katolicki w Polsce, jak i świeckie środowiska katolickie 
stały się po II wojnie światowej głównym przeciwnikiem władzy komunistycznej. 
Powstające i rozwijające się po 1957 r. Kluby Inteligencji Katolickiej1 uważane była 
przez reżim za szczególnie niebezpieczne. Dlatego też stały się obiektem dogłębnej, 
daleko posuniętej inwigilacji i penetracji tajnych służb PRL. Inwigilacji nie uniknę-
ło także środowisko krakowskiego Znaku, Tygodnika Powszechnego i Klubu Inteligen-
cji Katolickiej (KIK).

Powstały w wyniku popaździernikowych przemian Klub Inteligencji Kato-
lickiej w Krakowie, dysponujący szerokim zapleczem intelektualnym i popierany 
przez Kościół, już od samego początku stał się obiektem zainteresowania bezpieki. 
Gdy z roku na rok Klub rozwijał swą działalność i aktywność, coraz bardziej raziło 
to komunistów. Lokalne władze obawiały się KIK i traktowały jako „ośrodek dzia-
łalności politycznej ortodoksyjnych katolików i przeciwników sytemu na terenie 
m. Krakowa”.2 Dlatego też Grupa III Wydziału IV Wojewódzkiego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego (WUBP) w Krakowie, która zajmowała się rozpracowaniem 
tego środowiska dołożyła wszelkich starań, by unieszkodliwić „wroga”.

 Krakowski KIK w ewidencji SB

Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie oraz środowisko skupione wokół 
Tygodnika Powszechnego i miesięcznika Znak traktowane były przez SB w ten sam 
sposób. Od 1962 r. prowadzono sprawę zagadnieniową Znak, w ramach której zaj-
mowano się rozpracowaniem wyżej wymienionych środowisk, które reprezentowały 
te same poglądy i razem znalazły się w kształtującym się po 1957 r. ruchu Znak.3

Oprócz tego krakowski KIK znalazł się w zainteresowaniu bezpieki w ra-
mach sprawy obiektowej kryptonim „Wierni”, którą założono również w 1962 r. na 
działające w Krakowie ośrodki Duszpasterstwa Akademickiego i środowiska z nimi 
związane.4

Poza tym prowadzono także sprawy operacyjnej obserwacji na poszczegól-
nych, czołowych działaczy KIK-u, którym nadano odpowiednie kryptonimy. I tak: 
na Kazimierza Bugajskiego założono sprawę operacyjnej obserwacji krypt. „Ka-
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lif”, którą przemianowano później na „Ortodoksa”, sprawa operacyjnej obserwacji 
krypt. „Pasieka” prowadzona była – na Wandę Półtawską; zaś sprawie operacyjnej 
obserwacji, prowadzonej na długoletniego działacza KIK-u i dziennikarza Tygodni-
ka Powszechnego i Znaku – Stefana Wilkanowicza nadano kryptonim „Wilk”.5

W ewidencji lokalnej SB znaleźli się zresztą już na początku lat sześćdziesią-
tych wszyscy członkowie KIK-u. W „Sprawozdaniu z pracy operacyjnej Grupy III-ej 
Wydziału IV-go za II półrocze 1963 r.” pisano:

W okresie sprawozdawczym poczyniono szereg przedsięwzięć mają-
cych na celu zebranie potrzebnych materiałów do założenia kartotek 
na członków miejscowego Klubu Inteligencji Katolickiej. Założono 
dotychczas 300 kartotek. Do dalszych 50-ciu, materiał został skom-
pletowany – na resztę członków /około 100/ posiadamy częściowo 
dane potrzebne do kartotek.6

Widać więc wyraźnie jak poważnie i z jak wielką starannością krakowska 
bezpieka podchodziła do „problemu” KIK-u.

  Cele bezpieki

Cele, które stawiała sobie Służba Bezpieczeństwa w odniesieniu do krakow-
skiego środowiska katolików zostały określone w „Informacji dot. Klubu Inteligen-
cji Katolickiej w Krakowie” z 1963 r., gdzie pisano:

Praca naszej służby w odniesieniu do Klubu Inteligencji Katolickiej 
zmierza do możliwie maksymalnego ograniczania wpływu tego śro-
dowiska, przeciwdziałania jego wzrostowi w sensie personalnym, do 
wytworzenia fermentu i skłócenia wewnątrz środowiska, do elimino-
wania z klubu drogą różnorodnych pociągnięć operacyjnych jedno-
stek szczególnie aktywnych i awanturniczych.7

Zdawano sobie jednak sprawę, że zadania te będą trudne do realizacji. Dla-
tego też dalej pisano:

Nasze przedsięwzięcia muszą być przeprowadzane bardzo ostrożnie, 
gdyż klub działa jako stowarzyszenie na zasadzie zatwierdzonego 
statutu i każde nasze nieznaczne nawet potknięcie jest natychmiast 
sygnalizowane posłom Znaku, którzy bez większych ceregieli inter-
weniują u kompetentnych czynników w Warszawie, skarżą się na na-
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ruszenie praworządności wobec katolików. Ten czynnik wpływa de-
cydująco na fakt, że ograniczamy nasze kontakty z klubem w sensie 
represyjnym do minimum, a informacje o jego działalności przeka-
zujemy kompetentnym czynnikom miejscowej Rady Narodowej, po-
wołanym do kontrolowania i nadzoru nad stowarzyszeniami. Ścisła 
współpraca z Wydz. do spraw Wyznań Rady Narodowej m. Krakowa 
powoduje, że z dużym powodzeniem potrafi my realizować nasze za-
mierzenia w KIK-u.8

W rozpracowywaniu tego środowiska krakowska SB wykorzystywała wszel-
kie możliwe metody operacyjne: osobowe źródła informacji (tajnych współpracow-
ników, agentów, informatorów), technikę operacyjną – podsłuch pokojowy (PP) 
i podsłuch telefoniczny (PT) oraz perlustrację korespondencji. Ponadto przeprowa-
dzano tzw. kombinacje operacyjne (KO), które były najwyższą formą pracy opera-
cyjnej.

Nic też dziwnego, że przy pomocy tak różnorodnych metod bezpieka miała 
na swym koncie spore sukcesy. W 1963 r. odnotowano, iż: „W trakcie działalności 
klubu w skutek naszych (SB – przyp. C. K.) przedsięwzięć operacyjnych wyelimi-
nowano 5-ciu aktywnych członków zarządu tego stowarzyszenia, a ostatnio złożył 
rezygnację v-ce prezes prof. Milewski”.9

Dalej zaś pisano:

W 1962 r. rozbiliśmy grupę młodzieżową klubu tzw. „Osesków”, 
młodych poetów, aktorów itp., których częściowo przejął „Klub pod 
Jaszczurami”. (…) Wpłynęliśmy na ofi cjalne odcięcie się przez KIK 
od szczególnie awanturniczych prelegentów, jak dr Mikułowski czy 
prof. Krzyżanowski i za naszą sugestią miejscowe władze kilkakrot-
nie kontrolowały działalność klubu w terminach szczególnie niewy-
godnych dla jego kierownictwa oraz przeprowadziły z członkami 
zarządu szereg rozmów ostrzegawczych. (…) Drogą operacyjną wy-
tworzyliśmy wśród członków zarządu wzajemną nieufność, podsy-
caliśmy elementy skłócenia co w efekcie doprowadziło, że młodzi 
ludzie próbujący przejawiać aktywniejszą działalność są traktowa-
ni jako wtyczki władz, które swym zapałem chcą zdobyć zaufanie 
w klubie, oraz że kierownictwo klubu jest skłócone i nie jest zdolne 
do realizowania zamierzeń jakie przed sobą stawia. Ostatnie nasze 
zamierzenia idą w kierunku pozyskania w tym środowisku ludzi, 
którzy by mogli wpływać na kierunki jego działania, korzystne dla 
władz.10
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   Kombinacje z anonimem
W 1962 r. opracowano specjalny „Plan kombinacji operacyjnej”, który zakła-

dał: „poczynienie pewnych przedsięwzięć zmierzających do zahamowania dalszego 
rozwoju KIK-u przez wytworzenie wśród aktywu kierowniczego i członków atmo-
sfery niewiary, braku zaufania i wzajemnych pretensji”.11 W tym celu sporządzono 
anonim, który wysłano na adres Zarządu Klubu. Był on tak opracowany, że miał 
wskazywać, iż jego autorem jest „gorący” katolik i sympatyk KIK-u, który wyraża 
swoje oburzenie w związku z prelekcją, wygłoszoną w Klubie przez prof. A. Krzy-
żanowskiego w maju 1962 r. nt. „A jednak liberałowie mieli rację”.

Warto zaznaczyć, że komuniści uważali, iż: „prelekcja ta była wrogim aktem 
politycznym, szkalującym system gospodarczy ustroju socjalistycznego”.12 Dlatego 
też celem anonimu było nie tylko „wytworzenie określonej atmosfery wśród aktywu 
i członków, że w ich gronie są ludzie poważni i rozsądni, którym polska racja stanu 
nie jest obojętna”13, ale również miał on „rozbić pewność o nieprzejednanym sto-
sunku do władzy ludowej dobranej grupy kierowniczej”.14

Cele zostały osiągnięte. Anonim spowodował spore zamieszanie w środo-
wisku. Wprowadził w nim atmosferę podejrzliwości, oskarżeń i pretensji. Wsku-
tek tego prelegent, którego wykład stał się pretekstem do sporządzenia anonimu, 
prof. Krzyżanowski został wyeliminowany z Klubu. Poza tym, jak zaznaczono 
w „Sprawozdaniu z pracy Wydziału IV-go Służby Bezpieczeństwa KWMO w Kra-
kowie za rok 1962”: „jeden z aktywnych członków Zarządu KIK został odsunięty 
z zajmowanego stanowiska we władzach klubu (skierowano na niego podejrzenie 
o przekazanie władzom informacji o wrogim akcie)”.15

 Agenturalna sieć w krakowskim KIK-u

W rozpracowywaniu krakowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej szcze-
gólną rolę odegrała agentura. Bez niej wszelkie prowadzone kombinacje operacyjne 
i działania SB byłyby niemożliwe do realizacji. Do inwigilacji Klubu użyto wielu 
tajnych współpracowników, m. in. TW „Adolf”, „Atlas”, „Ares”, „Kurek”, „Ewa”, 
„Włodek”, „Stawecki”, „Staszek”, „Marta”, „Janek”, „Klinowski”, „X”, „Kalina”, 
„Wadowska”, „Grant”, „Blady”, „Realista”, „L”, „Marek”, „Ela”, „Magister”, „Olaf”, 
„Klinowski”, „Tadek”, „Andrzej”, „Mieczysław”, „Michał”, „Witold”, „Zastępca”, 
„Zawrat”, „Dunin”, „CK”, „C”, „12”, „Grunwald”, „Jan”, „Balbinka”.

Byli wśród nich członkowie Zarządu, kierownicy poszczególnych sekcji, 
a także sympatycy Klubu. Zaznaczyć należy, że niektórzy spośród nich znaleźli się 
w KIK-u na wyraźnie polecenie Służby Bezpieczeństwa. 
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  Służba Bezpieczeństwa w walce z Klubem Inteligencji Katolickiej w Krakowie

Tajni współpracownicy zdawali szczegółowe relacje z odbywających się ze-
brań, prelekcji, wykładów, odczytów, oraz z uroczystości wewnętrznych, takich jak 
„Andrzejki”, „opłatek” czy „święcone”. Brali także udział w obozach, wycieczkach 
i pielgrzymkach organizowanych przez Klub, w czasie których robili zdjęcia i uważ-
nie obserwowali wszystkich uczestników, by potem poinformować o tym SB.

Poza tym opracowywali dla bezpieki charakterystyki poszczególnych człon-
ków Klubu. Informowali nie tylko o ich działalności klubowej, ale także o życiu 
prywatnym, zawodowym, o sukcesach i porażkach. SB była dobrze zorientowana 
kto bierze udział w pracach Klubu, kto działa w poszczególnych sekcjach i jaka jest 
jego rola.

Doniesienia tajnych współpracowników były konfrontowane. Bezpieka chciała 
mieć pewność, co do prawdziwości składanych relacji. Donosili jedni na drugich, nie 
zdając sobie sprawy z tego, że osoba, o której mówiono, również współpracuje z SB.

  TW „Magister” na usługach SB

Wśród tajnych współpracowników szczególnie wiernymi swej służbie dla 
SB byli TW „Magister” i TW „Olaf”.

TW „Magister”, jak zaznaczono w „Sprawozdaniu z pracy operacyjnej Gru-
py III Wydz. IV za 1964 r.”, pozyskany został do współpracy z SB we wrześniu 
1964 r. „do rozeznania działalności krakowskiego KIK-u. Oprócz uzyskania danych 
informacyjnych, istnieje możliwość wykorzystania TW do prowadzenia destruk-
cyjnej działalności w rozpracowywanym środowisku”.16

Od tego momentu aż do 1972 r. TW „Magister” „sumiennie” pracował dla 
Służby Bezpieczeństwa, mimo, że zmieniali się jego ofi cerowie prowadzący (byli 
nimi kolejno: por. T. Gołąb, kpt. Z. Kozieł i ppor. Stanisława Grala, kpt. Czesław 
Gucik, por. Adam Mołata).

Był wspomagany fi nansowo przez SB i systematycznie wynagradzany za 
współpracę. Co więcej krakowska bezpieka fi nansowała jego składki członkowskie 
w KIK-u. Jego ofi cer prowadzący por. T. Gołąb odnotował to w Notatce ze spot-
kania z TW „Magister” z 8 października 1964 r.: „Na spotkaniu wypłaciłem TW 
kwotę 110 zł na opłacone przez niego składki członkowskie oraz a conto wycieczki 
do Wrocławia”.17

TW „Magister” był zadowolony z takiej współpracy i nie miał żadnych skru-
pułów w tym zakresie, gdyż jak pisał por. T. Gołąb po spotkaniu z nim:

Fakt współpracy mu odpowiada, nie koliduje to z jego ukształtowaną 
etyką katolicką. (...) Na zapytanie, czy w trakcie rekolekcji nie ujaw-
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nił faktu współpracy przy spowiedzi odrzekł, że czyni to z pobudek 
patriotycznych – widzi potrzebę tym bardziej, że o ile czuł antypatię 
do UB to do Służby Bezp. nie. Nie koliduje to z jego sumieniem. Za-
pewnił mnie bym nie miał obiekcji co do zachowania dyskrecji z jego 
strony.18

Jak już wyżej wspomniano, TW „Magister” nakierowany był przez bezpiekę 
do prowadzenia destrukcyjnej działalności w krakowskim KIK-u i miał na tym polu 
spore osiągnięcia. Np. na początku 1966 r.:

TW „Magister” w ramach destrukcyjnej działalności prowadzonej 
w krakowskim KIK-u doprowadził do kompromitacji w tym stowa-
rzyszeniu kierownika sekcji esperanto Pana Trzcińskiego, rezygnacji 
w/w z dalszego prowadzenia tej sekcji i jej rozbicia.19

To nie jedyny „sukces” TW „Magister”. Wykorzystywany był operacyjnie 
również w innych, wyznaczonych przez bezpiekę kierunkach, takich jak chociażby:

– zabezpieczenie /udział/ w ważniejszych imprezach odbywających 
się w KIK-u,
– rozpoznanie i opracowanie członków chóru „Organum” (chóru 
działającego w ramach krakowskiego KIK-u – przyp. C. K.), pod ką-
tem wytypowania kandydata do opracowania w charakterze TW;
– udzielanie informacji o osobach pozostających w naszym zaintere-
sowaniu operacyjnym;
– wykorzystanie do innych doraźnych celów operacyjnych, jak np. 
dezinformacja, kompromitacja innych członków klubu itp.20

 TW „Olaf” i jego rola

Podobną rolę miał do spełnienia inny tajny współpracownik TW „Olaf”, 
który był, jak go określał w „Notatce ze spotkania z dnia  16 października 1970 r.” 
ówczesny ofi cer prowadzący kpt. Z. Kozieł: „oddanym współpracownikiem i spraw-
dzonym, pracującym ponad 20 lat”.21

A w innej „Notatce z 16 czerwca 1971 r.” pisał: „TW „Olaf” jest długoletnim 
i oddanym tajnym współpracownikiem, całkowicie związanym z naszą Służbą, na 
którego materiałach zapadały wysokie wyroki skazujące”.22

Słowa te same w sobie świadczą jak cenną jednostką był TW „Olaf” dla Służ-
by Bezpieczeństwa i jak doniosła była jego rola. Zgodnie z zaleceniami przez kilka 
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lat pozostawał w przyjacielskich stosunkach z czołowym działaczem KIK-u Fran-
ciszkiem Blajdą. Nic też dziwnego, że to jemu właśnie przypadło w udziale zreali-
zowanie zadania postawionego przed nim w styczniu 1972 r., a mającego na celu: 
„w odniesieniu do osoby Franciszka Blajdy – opracować kombinację operacyjną 
zmierzającą do skompromitowania go w środowisku Znak, KIK i przez to jedno-
cześnie spowodować usunięcie go z redakcji Znaku”.23

TW „Olaf” wykazywał się też własną inicjatywą w pracy z SB. Jego ofi cer 
prowadzący po spotkaniu z nim w kwietniu 1970 r. pisał:

W związku z tym, że TW prawie rok rocznie bierze udział w oblicza-
niu głosów, w związku z tym zapytał mnie czy nie należałoby z punk-
tu widzenia Służby jakoś pokierować głosami. Odpowiedziałem, że 
specjalnych zaleceń nie mam, ale dobrze będzie jeśli niektórym tro-
chę ograniczy się ilość głosów, aby nie wychodzili na przysłowiowych 
bohaterów.24

Na przykładzie tym widać, do jakiego stopnia bezpieka wpływała na dzia-
łalność krakowskiego Klubu, skoro nawet według jej wskazówek przeprowadzano 
wybór Zarządu.

Podsumowując należy stwierdzić, że działalność władz bezpieczeństwa 
wobec krakowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej odbywała się według dobrze 
nakreślonego planu. Systematyczne i konsekwentne pozyskiwanie tajnych współ-
pracowników, stosowanie kombinacji operacyjnych, a także różnych form represji 
w stosunku do działaczy katolickich, doprowadziło do osiągnięcia zamierzonych 
celów – do niemal całkowitej infi ltracji środowiska. Donosy systematycznie dostar-
czane przez tajnych współpracowników służyły nie tylko do zdobywania informa-
cji, ale też prowadzić miały do rozbicia grupy.

Przy pomocy agentury nie tylko rozbijano krakowski KIK od środka, ale 
także starano się przejąć nad nim pełną kontrolę. Śmiało można powiedzieć, że sze-
rząc ferment w wyżej wymienionym środowisku, prowadząc działania zmierzające 
do skłócenia i przeciwstawienia sobie działaczy Klubu, wprowadzając i podsycając 
atmosferę wzajemnej nieufności i wrogości, kompromitując i odsuwając od władzy 
w KIK-u niewygodnych dla siebie ludzi Służba Bezpieczeństwa w znacznym stop-
niu wpływała, a właściwie kierowała działalnością Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Krakowie.
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Przypisy:
1 Szerzej na temat genezy i historii Klubów Inteligencji Katolickiej zob. m. in.: B. Bankowicz, „Z hi-
storii Klubów Inteligencji Katolickiej (1956–1976)”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pra-
ce z nauk politycznych, z. 35 (1989): ss. 7–30; R. Bender, „Geneza i rozwój Klubów Inteligencji Katoli-
ckiej w Polsce po 1956 r.”, Zeszyty Społeczne KIK, nr 11 (2003): ss. 59–66; A. Friszke, Oaza na Kopernika. 
Klub Inteligencji Katolickiej 1956–1989 (Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 1997); M. Łętowski, Ruch i Koło 
Poselskie Znak 1957–1976 (Katowice: „Unia”, 1998); A. Petrowa-Wasilewicz, Leksykon ruchów i stowa-
rzyszeń w Kościele (Warszawa: Katolicka Agencja Informacyjna, 2000).
2 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie (AIPN Kr), Sprawa zagadnieniowa 
„Znak” – świecki aktyw katolicki, sygn. 08/61, t. VIII (dawna 65/IV), k. 286.
3 AIPN Kr, Sprawa zagadnieniowa „Znak” – świecki aktyw katolicki, sygn. 08/61, t. I–VIII (dawna 
65/IV).
4 AIPN Kr, Sprawa agenturalna grupowa kryptonim „Wierni”, sygn. 08/250, t. I–VIII (dawna 261/
IV).
5 AIPN Kr, Sprawozdania z pracy operacyjnej pionu IV za lata 1962–1965; sygn. 039/1, t. XIII, cz. I 
(dawna.79/K), k. 49–50.
6 Tamże, k. 52.
7 AIPN Kr, sygn. 08/61, t. II, k. 117.
8 Tamże.
9 Tamże.
10 Tamże, k. 117–118.
11 AIPN Kr, sygn. 08/61, t. VIII, k. 287.
12 Tamże.
13 Tamże.
14 Tamże.
15 AIPN Kr, sygn. 039/1, t. XII, k. 12.
16 AIPN Kr, sygn. 039/1, t. XIII, cz. I, k. 111.
17 AIPN Kr, Teczka pracy TW „Magister”, sygn. 009/7264, t. I (dawna 38447/I), k. 16–18.
18 Tamże, k. 1–4.
19 AIPN Kr, sygn.009/7264, t. II, k. 103–105.
20 AIPN Kr, sygn. 009/7264, t. III, k. 92–95.
21 AIPN Kr, Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Olaf”, sygn. 009/6829, t. III (dawna 
37807/I), k. 218–220.
22 Tamże, k. 361–365.
23 AIPN Kr, sygn. 009/6829, t. IV, k. 15–18.
24 AIPN Kr, sygn. 009/6829, t. III, k. 165.
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    Józef Chałasiński – przypadek inteligenta postępowego

Aneta Baranowska
 Józef Chałasiński 
 – przypadek inteligenta postępowego 

„Trzeba wyjść poza własne ambicje i własne życie jednostkowe,
 ażeby nabrać poczucia sensu własnej egzystencji.”

  Dzieciństwo i młodość 

Józef Chałasiński urodził się 17 lutego 1904 r. we wsi Rudnik na Lubel-
szczyźnie w byłym powiecie krasnostawskim. W rodzinie jego nie było tradycji pra-
cy naukowej. Ojciec, Michał, pracował jako pisarz gminny w Rudniku, a szczytem 
jego kariery było objęcie w 1917 r. funkcji sekretarza magistratu w Krasnymstawie. 
Matka, Józefa z domu Włodarska, pochodziła ze środowiska inteligencji wiejskiej, 
zajmowała się domem oraz wychowaniem dzieci, nie pracowała zawodowo.1 Józef 
był najmłodszy z pięciorga rodzeństwa. Najstarsza siostra, Zofi a, została później le-
karzem dentystą, a Maria nauczycielką szkoły podstawowej. Brat Donat zmarł w la-
tach nauki szkolnej, a przyrodni brat Stefan* po ukończeniu Politechniki pracował 
jako inżynier górnik w Zabrzu. Matka, zmarła tuż po narodzinach ostatniego syna, 
wychowaniem dzieci zajmowała  się macocha i ojciec.2 

Dzieciństwo spędził Chałasiński w wiejskim środowisku Lubelszczyzny, 
zaś doświadczenia życiowe z tego okresu stały się zasadniczym czynnikiem w ufor-
mowaniu jego późniejszych postaw społecznych i zainteresowań naukowych. Wy-
chowując się w domu, gdzie macocha z ojcem pielęgnowali wzory  szlachecko 
– inteligenckiej kultury oraz wśród wiejskich rówieśników wcześnie Chałasiński 
uświadomił sobie istnienie dwóch nie przenikających się światów: „pańskiego” 
i „chłopskiego”.3 Po latach w Młodym Pokoleniu Chłopów pisał: „Poczynając od 
wczesnego dzieciństwa, poprzez szkołę i kontakty z miastem dziecko chłopskie 
spotyka się z segregacją rzeczy i ludzi na dwie kategorie: „chłopskie” i „pańskie”. 
Segregacja ta przenika wszystkie objawy życia ludzkiego począwszy od pożywienia, 
a skończywszy na najwyższych aspiracjach duchowych”.4

Zafascynowanie rzeczywistością wsi i emocjonalny, osobisty stosunek do 
niej pozostały mu na całe życie. „Ze wsią jestem związany organicznie, a nie z mia-
stem” – stwierdził z okazji 45-lecia swej pracy naukowej.5 O okresie dzieciństwa pi-
sał z humorem: 
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Wychowałem się razem z dziećmi wiejskimi, moimi rówieśnikami. 
Co to znaczy wychowałem się? Po prostu pasałem z nimi ojcowskie 
krowy. To śmieszne ale do dziś krowa jest dla mnie szczególnie bli-
skim zwierzęciem, które przywołuje mi na pamięć dzieciństwo i kli-
mat tego organicznego związku chłopa ze zwierzętami domowymi. 
Pasanie krów było nie tylko zajęciem przyjemnym i pożytecznym, ale 
równocześnie głęboko wiążącym się ze wsią, i z całym krajem w cza-
sach ciężkich (...). Ta wieś nie miała wtedy łatwego życia, ale nosiła 
w sobie cały szereg wartości ludzkich, z którymi człowiek był głęboko 
związany. Tak rodziło się realne, silne powiązanie z wsią, jej mieszkań-
cami i ich dążeniami.6

W jednym z wywiadów radiowych Chałasiński wspomina: „Życie czło-
wieka w ramach naturalnego środowiska (...) i ta harmonia z przyrodą. To mi po-
zostało na całe życie. Od tego nie mogę się oderwać (...). Temu dzieciństwu zwią-
zanemu ze wsią zawdzięczam jakieś normalne, ludzkie, przyjacielskie powiązania 
z ludźmi pracy fi zycznej. A najbliższy mojemu sercu to jest człowiek pracy fi zycz-
nej – rolnik7”.

W domu rodzinnym dbano o wykształcenie potomstwa, to tam młody 
J. Chałasiński, za pośrednictwem nauczyciela domowego, pobierał pierwsze nauki. 
W roku szkolnym 1915/1916 zaczął uczęszczać do Męskiego Gimnazjum im. Stefa-
na Batorego w Lublinie. Mimo trudnych warunków materialnych, w jakich znalazła 
się jego rodzina po śmierci ojca (od czwartej klasy utrzymywał się jedynie z kore-
petycji), udało mu się ukończyć szkołę średnią. Zła sytuacja materialna nie miała 
negatywnego wpływu na jego wyniki w nauce a wręcz przeciwnie mobilizowała  do 
cięższej pracy. Z zachowanych w lubelskim archiwum Ksiąg Cenzur wynika, że 
J. Chałasiński był jednym z najlepszych uczniów – np. w roku szkolnym 1922/23 
na 41 uczniów klasy ósmej tylko on nie posiadał żadnej oceny dostatecznej na świa-
dectwie.8 

Okres młodości Chałasińskiego obfi tował w doniosłe wydarzenia historycz-
ne. Jako młody chłopiec, uczeń szkoły średniej, żywo reagował na koleje toczącej się 
pierwszej wojny światowej. Jesienią 1918 r. przeżył euforię z powodu odzyskania 
przez Polskę niepodległości, a następnie  był świadkiem trudnych narodzin II Rze-
czypospolitej. 

Szczególnie ważne wydarzenie w biografi i  młodego gimnazjalisty stanowiła 
wojna między Polską a Rosją Sowiecką w 1920 r. Po początkowych sukcesach wojsk 
polskich, m. in. po zajęciu Kijowa (8 maja 1920 r.) przez Edwarda Rydza-Śmigłe-
go, nastąpiła kontrofensywa wojsk sowieckich. Pierwszego lipca 1920 r. utworzono 
Radę Obrony Państwa na czele z Józefem Piłsudskim. Zaczęto formować Armię 
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Ochotniczą pod dowództwem Józefa Hallera.9 Jedenastego lipca 1920 r. dziennik 
Ziemia Lubelska ogłosił apel ówczesnego przewodniczącego organizacji harcerskiej 
Jacka Woronieckiego o mobilizacji harcerzy.

W  odpowiedzi na powyższy apel, mając zaledwie szesnaście lat, J. Chała-
siński wraz z całą Drugą Lubelską Drużyną Harcerzy im. Zawiszy Czarnego wstą-
pił ochotniczo do wojska, aby bronić zagrożonej ojczyzny. We wrześniu tegoż roku 
z harcerzy sformowano kompanię marszową, którą przydzielono do drugiej Dywi-
zji Legionów. Po przebyciu trzystu kilometrów dotarła ona aż pod Mołodeczno. Tu 
odbył się przegląd, którego dokonał ówczesny dowódca dywizji, pułkownik Michał 
Żymierski, późniejszy marszałek i minister obrony narodowej, który: „Patrząc na 
bose nogi naszej »marszówki« wyraził żal, że przybyliśmy za późno, by móc walczyć, 
podpisany był już bowiem rozejm, zalecił kampanii wypocząć, a intendenturze za-
opatrzyć kampanię w buty i prowiant”10, zaś do harcerzy zwrócił się w ma stepujący 
sposób: „Widocznie, że  żołnierz, który niemal boso maszerował setki kilometrów, 
o chłodzie i głodzie, a przy tym nie zdemoralizował się i nie stracił ochoty do walki 
– był dobrym żołnierz”.11 Ten wojenny epizod kończy się demobilizacją w połowie 
listopada 1920 r. Józef Chałasiński ukończył służbę jako komendant oddziału szta-
bowego drużyny harcerskiej. 

To wydarzenie oraz lektura książek Stefana Żeromskiego, Stanisława Brzo-
zowskiego i Stanisława Wyspiańskiego, które w starszych klasach gimnazjum 
J. Chałasiński czytał z pasją,  wpłynęły na ukształtowanie się silnego poczucia pa-
triotyzmu, które to stanowiło jeden z zasadniczych elementów całego późniejszego 
systemu wartości J. Chałasińskiego. 

 Spotkanie z Florianem Znanieckim: okres poznański 

W roku 1923 Chałasiński ukończył szkołę średnią i złożył maturę, a na-
stępnie podjął studia matematyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Jako 19-letni 
student udzielał korepetycji z matematyki synowi prof. Floriana Znanieckiego. 
Spotkanie ze Znanieckim stało się momentem zwrotnym w życiu J. Chałasiń-
skiego. Pod wpływem osobowości i głębokiej wiedzy tego wybitnego uczonego 
zrezygnował on z matematyki i rozpoczął studia socjologiczne pod kierunkiem 
profesora Znanieckiego. W ten sposób znalazł się wśród małej grupki młodzie-
ży, należącej do pierwszej generacji studentów socjologii na uniwersytecie pol-
skim. Równolegle z socjologią studiował także psychologię, językoznawstwo
 i polonistykę. Dyscypliny te wywarły wpływ na późniejsze zainteresowania profe-
sora zagadnieniami osobowości i wewnętrznego życia człowieka oraz zaznaczały się 
w powszechnie docenianych walorach językowych jego dzieł.12 
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Chałasiński, jak pisze W. Wincławski13, studiował z pasją. Przedmioty so-
cjologiczne zaliczał w większości u F. Znanieckiego, ale także u dr Ludwiki Do-
brzyńskiej – Rybickiej, prawie zawsze na ocenę celującą. Był aktywnym członkiem, 
a później prezesem studenckiego Koła Socjologicznego, po ukończeniu studiów 
przyznano mu honorowe członkostwo tegoż koła. Już jako student publikował drob-
ne prace z zakresu socjologii wychowania, przede wszystkim na łamach studenckie-
go pisemka Młodzież Sobie, poznańskiej Szkoły Zawodowej i tygodnika Prawda oraz 
Ruchu Pedagogicznego. Uwieńczeniem jego studiów była praca seminaryjna napisana 
pod kierunkiem F. Znanieckiego: Wielkość grupy społecznej a demokracja u Montesquieu 
(1926), opublikowana niebawem w Kwartalniku Filozofi cznym.14 

J. Chałasiński dzięki znakomitym postępom w nauce zwolniony był na star-
szych latach studiów z opłat czesnego, otrzymał też pracę, jako bibliotekarz przy 
Katedrze Socjologii, a od stycznia 1927 r. stanowisko młodszego asystenta. Pozwo-
liło mu to na kontynuowanie studiów, których efektem był doktorat napisany u F. 
Znanieckiego: „Wychowanie w domu obcym jako instytucja społeczna”, który za-
początkował jego zainteresowania badawcze socjologią wychowania. Dyplom sum-
ma cum laude wręczono mu 23 listopada 1927 r. Miesiąc później ożenił się z Edwar-
dą Lewinson, córką kupca  z Lublina*. Wprowadzenie Estery (od ślubu Edwardy), 
pochodzącej z innowierczej rodziny, do środowiska intelektualnego Poznania, było 
dużym wyzwaniem rzuconym konwenansom Młody uczony współpracował z żoną 
w działalności naukowej.15

J. Chałasiński bez reszty poświęcił się teraz pracy naukowej i organizacyjnej 
na polu socjologii, koncentrując się na habilitacji. Florian Znaniecki uczynił go swo-
im zastępcom w Instytucie Socjologicznym. Pełniąc tę funkcję pomagał mistrzo-
wi m. in. przy wydaniu pierwszego tomu Przeglądu Socjologicznego oraz organizacji 
pierwszego socjologicznego zjazdu w Poznaniu. Dużo przy tym publikował, przetłu-
maczył i wydał Williama McDouglasa Psychologię grupy (1930), przygotował do druku 
życiorys Jakuba Wojciechowskiego, a przede wszystkim napisał rozprawę habilitacyj-
ną Drogi awansu społecznego robotnika (1931), która to, jak podkreśla Stefan Czarnow-
ski, „zapoczątkowała w Polsce nowoczesne badania nad ruchliwością społeczną oraz 
wprowadziła termin „awans społeczny” do nauk społecznych i języka potocznego”.16 
Habilitacja została przeprowadzona na uniwersytecie w Poznaniu w lipcu 1931 r.17

Źródła powodzenia swoich studiów, upatrywał Chałasiński w „intelektu-
alnym kierownictwie” Znanieckiego, który to szczególnie akcentował rolę samo-
kształcenia i nie wychowawczej a inspirującej relacji pomiędzy mistrzem a uczniem. 
Pisał o swym profesorze: „Z osobistych doświadczeń, jakie wyniosłem ze studiów 
uniwersyteckich pod kierunkiem Znanieckiego, mogę powiedzieć, że Znanieckiemu 
zawdzięczam, że doktorat uzyskałem dokładnie cztery lata po rozpoczęciu studiów. 
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Mój dyplom doktorski nosi datę 23 listopada 1927 r. Mój debiut naukowo – pisarski 
był jeszcze wcześniejszy również dzięki Znanieckiemu (...) pierwszą pracę naukową 
ukończyłem w lipcu 1926 r., czyli z końcem trzeciego roku studiów”.18

Jesienią 1931 r. otrzymał stypendium Fundacji Rockefellera na wyjazd stu-
dyjny do USA, gdzie przebywał w latach 1931–33. Studiował tam założenia i metody 
badań socjologów ośrodka chicagowskiego (zespół Ernesta W. Burgessa), funkcjono-
wanie szkolnictwa oraz podjął terenowe badania życia społecznego polskiej kolonii 
robotniczej w południowym Chicago. Po powrocie do kraju przygotował do druku 
materiały amerykańskie. Kilka artykułów oraz obszerne dzieło „Szkoła w społeczeń-
stwie amerykańskim” (1936). W Poznaniu zaproponowano mu status prywatnego 
docenta. Wobec braku środków do życia propozycji tej nie przyjął.19

 „Złoty wiek” pracy naukowej  

Od stycznia 1935 r. Chałasiński objął posadę na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Pracował w Katedrze Socjologii Jana S. Bystronia, swego starszego kolegi, 
a przede wszystkim serdecznego przyjaciela, do której rok później dołączył również 
Stanisław Ossowski.

Zdaniem Włodzimierza Wincławskiego ten krótki, bo obejmujący zaledwie 
lata 1935–1939, okres w twórczości profesora był: „niezwykły, gdy oceniamy aktyw-
ność organizacyjną i twórczą tego młodego, będącego tuż po trzydziestce socjologa 
(...) nastąpiła niezwykła erupcja pisarstwa Chałasińskiego, nie mająca odpowiednika 
w dziejach socjologii polskiej”.20 Z kolei Jan Szczepański pisał: „rzeczą zdumiewają-
cą jest jak szybko pracował. Było to możliwe dzięki jego nadzwyczajnym zdolnoś-
ciom szybkiego opanowywania materiału i dzięki niesłychanej orientacji w badanej 
rzeczywistości społecznej”.21

W listopadzie 1935 r. odbył się w Warszawie II Zjazd Socjologów, którego 
Chałasiński był głównym organizatorem. W tym samym roku przejął również reda-
gowanie Przeglądu Socjologicznego, od tego momentu pisma ogólnopolskiego w peł-
ni profesjonalnego, redagowanego na najwyższym światowym poziomie. Z jego też 
inicjatywy i przy jego zaangażowaniu zaczęto wydawać serię prac nazwaną „Biblio-
teką Socjologiczną”. Powyższe działania Chałasińskiego spowodowały, że centrum 
socjologii polskiej zaczęło z wolna przenosić się z Poznania do stolicy. Planując, 
kontynuację studiów nad antagonizmem narodowościowym oraz podjęcie zupełnie 
nowego badania procesów zlewania się ogromnie zróżnicowanych dzielnic w jedną 
społeczność państwową, zorganizował J. Chałasiński w 1935 r. seminarium, celem 
którego było przygotowanie sprawnej ekipy badaczy terenowych, dla przeprowa-
dzania planowanych prac badawczych na Górnym Śląsku i Wileńszczyźnie.22
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Tych planów badawczych, a także rozpoczętych badań zespołowych nad 
emigracją nie zrealizował do końca. Zrezygnował z adiunktury na UW, wycofał się 
także z konkursu na obsadzenie katedry w Wilnie, a to z powodu powołania go 24 
października 1939 r. na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Kultury Wsi* 
(dalej: PIKW) w Warszawie. Skoncentrował się na pracach w Instytucie.23 Efektem 
tych prac było przede wszystkim wydanie przezeń 4-tomowego dzieła Młode po-
kolenie chłopów (1938) „nie mającego, jak napisał Znaniecki, odpowiednika dotąd 
w literaturze światowej, opartego na równie bogatym materiale autobiografi cznym 
(...), którego wnioski naukowe (...) zapewniają temu dziełu pierwszorzędne znaczeni 
w rozwoju myśli socjologicznej”.24 Jego twórczość i działalność stawała się coraz 
szerzej dostrzegana, wykraczała poza środowisko socjologów. Lektura Młodego po-
kolenia chłopów przyniosła procesy krystalizacji w Polsce ideologii ruchu młodzieży 
chłopskiej a w następstwie i polskiego ruchu chłopskiego w ogóle. 

Mimo intensywnych prac w PIKW, uczony podjął również zajęcia w Wolnej 
Wszechnicy Polskiej, wykładał w Instytucie Pedagogicznym Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, Szkole Nauk Politycznych w Krakowie. W 1937 r. zamieszkał z Kry-
styną Dudą–Dziewierz, absolwentką socjologii UW, pracownikiem PIKW, z którą 
ożenił się po rozwodzie z Edwardą. W marcu 1946 r. urodziła się w Łodzi ich córka 
Katarzyna, w 1949 r. syn Grzegorz.25

W latach 1935–1939 J. Chałasiński był bez wątpienia najaktywniejszym 
w środowisku socjologów polskich. Wyrósł na pierwszego ucznia szkoły Znanie-
ckiego, wzbogacając ją o znakomite monografi e, przyczynił się przy tym walnie do 
integracji socjologów w skali kraju, głównie poprzez zbliżenie środowiska poznań-
skiego i warszawskiego, co w konsekwencji prowadziło do przyspieszenia procesów 
instytucjonalizacji socjologii w Polsce. Toteż niebawem nazwano go Napoleonem so-
cjologii polskiej*.

  Okres wojny 

Tę znakomitą i owocną działalność przerwał wybuch wojny. We wrześniu 
1939 r.  dostał Chałasiński nakaz ewakuacji  Instytutu z płonącej Warszawy do Pu-
ław. W drodze na wschód zbombardowano transport a ludzie rozproszyli się. 

J. Chałasiński miał wówczas 35 lat, pozostał z niezrealizowanymi, ambit-
nymi planami naukowymi. Ówczesny dramat polskiego intelektualisty najlepiej 
ilustruje wstęp do pisanej przez niego w okresie okupacji pracy Chłopi i panowie: 
„W jednej chwili stałem się niczym. Państwo, którego byłem wyższym urzędnikiem 
rozpadło się. Krewni, znajomi,  koledzy, i uczniowie zostali po tamtej – niemieckiej 
stronie. Dyplomy, których zresztą nie mieliśmy przy sobie, straciły wszelkie znacze-
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nie. W nowych warunkach egzystencji legitymacje, za którymi nie stał polski urząd 
gminy i polski policjant – mogły nam tylko zaszkodzić. Bolszewicy unieważnili pol-
skie pieniądze – zostaliśmy więc również bez grosza przy duszy. Wracać do Warsza-
wy? Po co? Praca zawodowa, obowiązki służbowe, stanowisko społeczne, słowem to 
wszystko, co wyznaczało dotychczas kierunek naszych zadań, już nie istniało”.26

Chałasiński znalazł się w radzieckiej strefi e okupacyjnej, na Wołyniu we wsi 
Dołhe pod Sarnami, gdzie przygarnięty przez rodzinę chłopską uczył w miejsco-
wej szkole. Później przeniósł się do Lwowa. Pracował w Bibliotece Ossolińskich, 
a po wkroczeniu do Lwowa wojsk niemieckich, powrócił do Warszawy. Tu wraz 
z Stanisławem Ossowskim, Stanisławem Rychlińskim i Józefem Obrębskim dzia-
łał konspiracyjnie w reaktywowanym Polskim Instytucie Socjologicznym. Powrócił 
do pracy naukowej, przygotował pracę pod roboczym tytułem Chłopi i panowie. Po 
otrzymaniu ostrzeżenia, że znajduje się na liście proskrypcyjnej skrajnie prawico-
wej organizacji schronił się w Kobyłce pod Warszawą. Przetrwał tam powstanie, po 
upadku którego powędrował do Lublina, gdzie w październiku 1944 r. podjął ści-
słą współpracę z resortem oświaty Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
(PKWN), otrzymał z tego źródła subwencję na podjęcie przez Polski Instytut So-
cjologiczny badań niemieckiej akcji wysiedleńczej.27

   Okres łódzki 

„Okres łódzki” był dla Józefa Chałasińskiego  niezwykle intensywny w  wy-
darzenia i doniosły w życiu. Śmierć Stefana Czarnowskiego (1937), następnie Lu-
dwika Krzywickiego (1941) i opuszczenie kraju przez Floriana Znanieckiego (1939) 
spowodowały, że J. Chałasiński po II wojnie światowej stał się, jak pisze W. Wincław-
ski28, pierwszą postacią socjologii polskiej. Świadom był, że to na nim przede 
wszystkim spoczywa obowiązek odbudowy socjologii w Polsce. Zadania tego podjął 
się z zapałem. W liście do Floriana Znanieckiego pisał: „Po tych wszystkich przej-
ściach, niektórzy z nas dostali choroby zagranicznej – za granicę i za granicę byle 
nie tu w Polsce.  A inni i do tych ja należę, dostali choroby innej – tylko w Polsce, na 
tych gruzach, zapracować się na śmierć ale odbudować wszystko”.29

W kwietniu 1945 r. przyjął propozycję objęcia katedry socjologii na two-
rzonym uniwersytecie w Łodzi. W styczniu 1946 r. został mianowany profesorem 
zwyczajnym. Przez krótki okres (09.1945–02.1946) pełnił funkcję prorektora, a od 
połowy 1949 r. do lata 1952 r. był rektorem Uniwersytetu Łódzkiego. Za sprawą 
podjętych przez niego działań Łódź stała się w latach 1944–1950 stolicą socjologii 
polskiej. Za Chałasińskim trafi li tu między innymi Stanisław i Maria Ossowscy, 
Józef Obrębski oraz Jan Szczepański. W Łodzi zlokalizowano siedzibę zarządu 
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Polskiego Instytutu Socjologicznego, uruchomiono studia socjologiczne, które 
spotkały się z ogromnym zainteresowaniem młodzieży, reaktywowano Przegląd 
Socjologiczny, którego redaktorem naczelnym został nie kto inny jak sam J. Cha-
łasiński. Wprawdzie nie przyniosły pozytywnego rezultatu starania o wznowienie 
serii „Biblioteki Socjologicznej”, ale za to powstały dwie nowe serie wydawnicze: 
„Studium Problemów Chłopskich i Robotniczych” oraz „Biblioteka Myśli Współ-
czesnej”. W Łodzi podjęto socjologiczne badania terenowe. Chałasiński ponownie 
zaczął dużo publikować, wydał m. in. obszerne dzieło Społeczeństwo i wychowanie 
(1948) oraz przygotował do druku akademicki podręcznik socjologii autorstwa Ar-
manda Cuvilliera.30

W tym okresie J. Chałasiński dokonał przede wszystkim przewartościowa-
nia pojęcia roli socjologii, która powinna być zgodnie z jego myślą nauką tworzącą 
racjonalne podstawy przebudowy społecznej, a nie wyłącznie dyscypliną akademi-
cką. Bardzo krytyczny wobec rzeczywistości przedwojennej z aprobatą odniósł się 
do deklarowanej przez nową władzę emancypacji robotników i chłopów, co oczy-
wiście spotkało się z uznaniem władzy niechętnej inteligencji. „Pański etos” inteli-
gencji polskiej, poddał surowej ocenie m. in. w głośnym wykładzie inauguracyjnym 
wygłoszonym 13 01 1946 r. na Uniwersytecie Łódzkim pt. „Społeczna genealogia in-
teligencji polskiej”, ale również w licznych artykułach publicystycznych na łamach 
Kuźnicy* i esejach.31

Podjęte przez niego działania reformatorskie, zakładające współuczestni-
czenie w kreowaniu Ludowej Polski, polegały m. in. na wydawaniu miesięcznika 
Myśl Współczesna, stanowiącego forum dyskusyjne intelektualistów, uruchomieniu 
badań socjologicznych oraz publikacji opracowań na temat zagadnień chłopskich 
i robotniczych, reformowaniu uniwersytetu, podjęciu badań społecznych uwarun-
kowań szkolno-oświatowych i teorii reformowania oświaty. Wszystkie te poczyna-
nia nie zostały zrealizowane do końca lub wręcz się nie udały. Władze coraz mniej 
chętnym okiem spoglądały na wszelkie inicjatywy wywodzące się z kręgu poza-
partyjnego i  skutecznie je utrącały. Chałasińskiemu odebrano Myśl Współczesną, 
organizację życia na uniwersytecie podporządkowano ścisłym przepisom biuro-
kratycznym. Jednak najboleśniejsze był pozbawienie socjologii statusu dyscypliny 
akademickiej.

Nie sposób nie zauważyć, iż rozwój socjologii w Polsce stanowił dla Cha-
łasińskiego rodzaj misji, obowiązek jej kontynuowania przejął w spuściźnie po 
F. Zna nieckim, znał z autopsji pionierski okres socjologii polskiej lat dwudziestych, 
za jej realizację czuł się osobiście odpowiedzialny. Działając w szczególnie nie 
sprzyjających warunkach (1949–1955), przyjął taktykę kierowania się realizmem po-
litycznym, płacąc cenę kompromisu, który częściowo usprawiedliwiał przed sobą 
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nawykiem aktywności oraz identyfi kacji z prostym człowiekiem. Janina Tobera pi-
sze: „J. Chałasiński postępował wówczas tak, jak postępowałby chłop w obliczu klę-
ski żywiołowej zagrażającej jego dużemu i dobrze zorganizowanemu gospodarstwu: 
wyjść na swoje najmniej stracić, przy dużych nawet kosztach uratować co się da ze 
swego dobytku. Chłopski instynkt życia i trwania na swoim, nie zaś „profesorskie 
samobójstwo” kierowanie pańskim honorem śmierci”.32 Dzięki temu kompromi-
sowi uchronił „narybek” socjologiczny, gdyż jak wspomina Antonina Kłoskowska: 
pozwalał on asystentom doktoryzować się na podstawie prac objętych w warunkach 
normalnych zakresem socjologicznej problematyki. Dokonywało się to pod zmie-
nionymi szyldami – dostarczały ich katedra Historii Myśli Społecznej Uniwersyte-
tu Łódzkiego, łódzki Zakład Historii Czasopiśmiennictwa PAN, współredagowany 
przez Chałasińskiego, Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych (1950–1958) 
będący substytutem zlikwidowanego Przeglądu Socjologicznego.33 Sam J. Chałasiń-
ski pisał o tym okresie jako „ministranckim udziale w kulcie Stalina”.34

W myśl oczekiwań władz Chałasiński odegrał ważną rolę w I Kongresie Na-
uki Polskiej, przyjął funkcję zastępcy redaktora kontrolowanej przez struktury par-
tyjne Myśli Filozofi cznej. W połowie 1952 r. wszedł do prezydium nowo powołanej 
Polskiej Akademii Nauk w charakterze zastępcy sekretarza naukowego, powierzono 
mu też funkcję redaktora naczelnego Nauki Polskiej. Stał się jednym z czołowych 
prominentów środowisku naukowym. Wkrótce jednak okazał się jednym z najbar-
dziej niepokornych spośród grona ówczesnych uczonych. Na łamach Nauki Polskiej 
podjął już w 1954 r. krytykę stosowania zwulgaryzowanej metody materializmu 
historycznego w naukach humanistycznych, w kręgach KC PZPR uznano to jego 
wystąpienie za niewiarygodnie zuchwałe. Krytyczne wypowiedzi w 1954 r., jak też 
opublikowany rok później na łamach Nauki Polskiej artykuł „Zagadnienia kultury 
współczesnej w humanistyce polskiej”, zwiastowały odwilż w polskich naukach 
społecznych.35

 Okres syntezy i dojrzałej fazy twórczości

Od 1956 r. Chałasiński podjął energicznie działania na rzecz odrodzenia so-
cjologii w Polsce. W listopadzie z jego inicjatywy zebrał się w Łodzi Zarząd Polskiego 
Instytutu Socjologicznego, w tym samym czasie Chałasiński kierował już nowo po-
wstałym Zakładem Socjologii i Historii Kultury PAN, a od września 1957 r. odrodzo-
ną po latach Katedrą Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. W styczniu ukazał się reak-
tywowany przy jego udziale Przegląd Socjologiczny, symbolizujący ciągłość socjologii 
polskiej. W tym samym roku wyszedł pod jego redakcją kwartalnik Kultura i Społe-
czeństwo, na łamach którego poruszano zagadnienia z socjologii kultury i zagadnie-
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nia kultury współczesnej, głównym założeniem pisma było: połączyć socjologiczne 
dociekania teoretyczne i metodologiczne z syntetyczną obserwacją przeobrażeń kul-
tury dokonujących się w naszym kraju.36 Dążenia Chałasińskiego do podkreślenia 
tożsamości socjologii polskiej jako nauki wywodzącej się przede wszystkim z po-
znańskiej szkoły Znanieckiego, jak i krytyka spustoszeń, jakie dokonały się w nauce 
polskiej w okresie stalinowskim, spowodowały ostrą reakcją ze strony władz.37

Pierwsze ataki na  profesora wywołał już artykuł: „Drogi i bezdroża socjali-
zmu w nauce polskiej (1949–1954)”, który po znacznym okrojeniu przez cenzurę, 
opublikowano w pierwszym numerze Kultury i Społeczeństwa (1957). Miary dopełnił 
referat, zgłoszony w dwa lata później, na  Światowy Kongres Socjologiczny w Stre-
zie, zatytułowany: „Socjologia i mitologia społeczna w powojennej Polsce”. Referat 
ten zawierał elementy ostrej krytyki ustroju i realizatorów polityki naukowej, ale 
także elementy autoanalizy i bardziej ogólnej charakterystyki stosunku socjologów 
do mitologii funkcjonującej w ich społeczeństwie.38 

Realny dowód powiązania z robotnikami polskimi dał Józef Chałasiński 
w procesie poznańskim, przedstawiając swoją ekspertyzę sądow w obronie oskarżo-
nych uczestników wydarzeń poznańskich w czerwcu 1956 r. W rok po swym wystą-
pieniu sądowym zapisał w notatniku, że ów dzień – 15 października 1956 r. był to 
jeden z największych i najszczęśliwszych dni jego życia.39

To wystąpienie procesowe i dwa  wymienione poprzednio artykuły stanowi-
ły główny element buntu intelektualisty. Tak określił postawę J. Chałasińskiego Zbi-
gniew Jordan w Kulturze paryskiej w 1955 r.40

Józef Chałasiński zapłacił za ten bunt wysoką cenę. Wiosną 1960 r. został 
pozbawiony wszelkich funkcji pełnionych w PAN, zlikwidowano także kierowany 
przez niego zakład, odebrano mu Kulturę i Społeczeństwo, zwolniono go z Uniwer-
sytetu Łódzkiego, ważyły się losy Przeglądu Socjologicznego oraz naboru studentów 
na socjologię w Łodzi. Było to dla profesora tym boleśniejsze, że publikowane arty-
kuły zostały też przyjęte z dużą powściągliwością w środowisku naukowym. Nikt 
nie wystąpił w jego obronie. Ponadto był jednym z wybitnych socjologów polskich, 
którego nie zaproszono do udziału w pracach komitetu redakcyjnego nowo powsta-
łych w 1961 r. Studiów Socjologicznych. Do tego stracił kontakt ze środowiskiem so-
cjologicznym, a to z powodu formowania się nowego stylu uprawiania socjologii 
w Polsce, który charakteryzował wąski empiryzm i badanie ankietowe.41

Owa banicja Chałasińskiego trwała jednakże krótko. W 1961 r. ukazały się 
jego pierwsze artykuły o kształtowaniu się narodów współczesnej Afryki, wiosną 
1962 r. wyszła Kultura amerykańska, w której pokazywał procesy formownia narodo-
wej kultury. W listopadzie 1962 r. otrzymał pracownię badań nad Kulturami Afryki 
Współczesnej PAN. W maju 1963 r. zaproszono Chałasińskiego do współuczestni-
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ctwa w organizacji konkursu i wydaniu pamiętników młodego pokolenia wsi PRL. 
Wtedy to „został zamknięty – jak pisał w diariuszu – pierwszy etap mojego powrotu 
z wygnania do akademii”.42 Jesienią 1966 r. utworzono specjalnie dla niego Katedrę 
Socjologii Kultury na Uniwersytecie Warszawskim, w dwa lata później zwrócono 
mu redakcję „Kultury i Społeczeństwo”, a następnie mianowano sekretarzem I Wy-
działu PAN. W 1969 r. PAN i Uniwersytet Warszawski uroczyście uczciły 40-lecie 
pracy naukowej i 65-lecie urodzin uczonego. Chałasiński uczestniczył w tworzeniu 
organizacyjnych form ruchu pamiętnikarskiego Towarzystwa Przyjaciół Pamięt-
nikarstwa, przewodniczył Radzie Naukowej Centrum Pamiętnikarstwa Polskiego 
oraz brał udział w opracowaniu koncepcji kwartalnika „Pamiętnikarstwo Polskie”. 
W 1970 r. Uniwersytet Łódzki nadał mu honorowy doktorat. W końcu 1974 r. Jó-
zef Chałasiński odszedł na emeryturę. Zmarł pięć lat później, dnia 5 grudnia 1979 
w Warszawie.43

  Podsumowanie 

Józef Chałasiński był jednym z najwybitniejszych socjologów polskich 
drugiego i trzeciego ćwierćwiecza XX wieku.  Opinia ta jest w Polsce powszechna.  
Będąc uczeniem Floriana Znanieckiego kultywował idee mistrza. W jego pracach 
odnajdujemy przesłanie Methodological Note, zaś w Młodym pokoleniu chłopów (1938) 
tematykę podjętą przez Williama I. Thomasa i Znanieckiego w The Polish Peasant 
i Europe and Amrica. Książka z 1938 r. uznana jest za jedno z najoryginalniejszych 
osiągnięć socjologii polskiej. Potwierdza to częste odwoływanie się do tej pracy 
przez współczesnych – Młode pokolenie chłopów znalazło się na 8 pozycji listy naj-
częściej cytowanych prac w latach 1981–1995, sporządzonej na podstawie czterech 
czołowych socjologicznych czasopism polskich.44

Chałasiński żył w latach 1904-1979, obfi tujących w burzliwe wydarzenia 
w historii Polski.  Jako młody chłopiec, uczeń szkoły średniej, żywo reagował na 
koleje toczącej się pierwszej wojny światowej, a wkrótce, jesienią 1918 r., przeżył 
euforię z powodu wybicia się Polski na niepodległość.  W roku 1920, mając zale-
dwie 16 lat, wstąpił do wojska jako ochotnik, aby bronić zagrożonego kraju ze stro-
ny armii bolszewickiej.  Przeżywał sukcesy i porażki własnego państwa dążącego 
do zorganizowania się według demokratycznych zasad ustrojowych.  Dokonywało 
się to w dramatycznie trudnych warunkach ekonomicznych (dwa wielkie kryzysy 
gospodarcze) i politycznych (Polska sąsiadowała z dwoma państwami totalitar-
nymi – Niemcami i Rosją).  Jesienią 1939 r., po najeździe hitlerowskich Niemiec
 i stalinowskiej Rosji, boleśnie przeżył upadek państwa po zaledwie 20 latach istnie-
nia.  Nie zaakceptował ustroju narzuconego Polsce po 1945 r. 
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Zawsze był wrażliwy na bieżące problemy społeczno-polityczne kraju, wy-
woływał swoimi wystąpieniami publicystycznymi liczne i głośne polemiki na temat 
roli społeczno – historycznej inteligencji polskiej (1946–1947, 1958), demokracji 
i potrzeby niezależnej opinii publicznej (1947), skostnienia marksizmu jako metody 
naukowej w humanistyce (1954–1955) i patologii życia naukowego w okresie stali-
nowskim (1957, 1959).

Zainteresowania badawcze Chałasińskiego umiejscowić można w obrę-
bie socjologii wsi, wychowania, kultury i narodu. Nie rozwinął jednak w sposób 
konsekwentny żadnej z tych dyscyplin socjologicznych. Koncentrował się raczej na 
historyczno-społecznym procesu kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa 
polskiego. 

Na sam koniec warto przytoczyć słowa, jakie kierował do swoich studentów:  
„Przede wszystkim nie zaniedbywać obserwacji samego siebie i kontroli tego, co się 
robi. Nie poddawać się klęskom  niepowodzeniom. Ale równocześnie także nie da-
wać się zaślepić sukcesom. Trzeba wyjść poza własne ambicje i własne życie jednost-
kowe, ażeby nabrać poczucia sensu własnej egzystencji, konsekwencji w działaniu 
i niezbędnego dla człowieka poczucia wspólności losu z innymi”.45 Był to program 
życiowy i moralne credo Józefa Chałasińskiego, on sam był osobowością kontrower-
syjną i odbiegającą od wzorów osobowych środowiska uniwersyteckiego.

Przypisy:
1 A. Śródka (red.), Chałasiński Józef, [w:] „Uczeni Polscy XIX-XX stulecia”, t. 1 (Warszawa: Aries, 
1994): s. 242; A. Śródka, P. Szczawiński (oprac.), Chałasiński Józef, [w:] „Biogramy uczonych polskich”, 
cz. 1 (Wrocław: Wyd. PAN, 1983): s.183; W. Wincławski, Chałasiński Józef, [w:] „Słownik biografi czny 
socjologii polskiej”, t. 1 (Warszawa: PWN, 2003): s. 82; Tenże, Chałasiński Józef, [w:] „Encyklopedia 
Socjologii”, t. 1 (Warszawa: Ofi cyna Naukowa, 2005): s. 73.
* Z drugiego małżeństwa z Anielą Anną z Wojtasiewiczów.
2 F. Jakubczak, „Czterdziestolecie pracy naukowej Józefa Chałasińskiego”, [w:] Studia Socjologiczne, 
nr 1 (32) 1969.
3 W. Wincławski, Chałasiński Józef, [w:] „Słownik biografi czny socjologii polskiej”, t. 1 (Warszawa: 
PWN, 2003): s. 82; Tenże, Chałasiński Józef, [w:] „Encyklopedia Socjologii”, t. 1 (Warszawa: Ofi cyna 
Naukowa, 2005): s. 73.
4 J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów, tom I (Warszawa: LSW, 1984): s. 79.
5 J. Chałasiński, „Pamiętniki a więź z rzeczywistością Polski”, [w:] Pamiętnikarstwo Polskie, nr 1–2, 
1974, s. 23.
6 Tamże, s. 23.
7 Za: Cz. Gromko. Józef Chałasiński. Socjologiczna teoria kultury (Lublin: 1989. Wydawnictwo Lubel-
skie): s. 16.
8 Cz. Gromko, Józef Chałasiński..., s. 16.
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9 W. Roszkowski, Historia Polski 1914–1998 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN): s. 25–28.
10 Cz. Gromko, dz. cyt., s. 17.
11 Tamże.
12 A. Śródka, P. Szczawiński, dz. cyt., s.187; W. Wincławski, dz. cyt., s. 82; Tenże, dz. cyt., s. 73; 
Cz. Gromko, dz. cyt., s. 18; F. Jakubczak, dz. cyt., s. 6.
13 W. Wincławski, dz. cyt. ss. 73, 82.
14 A. Śródka, P. Szczawiński, dz. cyt., s. 187; W. Wincławski, dz. cyt., s. 82; Tenże, dz. cyt., s. 73; 
Cz. Gromko, dz. cyt., s. 20; F. Jakubczak, dz. cyt., s. 6.
* Małżeństwo to istniało przez około dziesięć lat, rozwiązano je formalnie w roku 1950.
15 Tamże.
16 Za: F. Jakubczak, dz. cyt., s. 8.
17 Tamże.
18 J. Chałasiński, „Filozofi a społeczna Bolesława Limanowskiego i Floriana  Znanieckiego”, [w:] Prze-
gląd Socjologiczny, nr 28, s. 91.
19 F. Jakubczak, dz. cyt., s. 9.
20 W. Wincławski, Wprowadzenie do Chałasińskiego. Przewodnik bibliografi czny (Toruń: UMK 1989): s. 9; 
wymieniono tu sześć książek (ponad 3000 stron), plus artykuły, recenzje, polemiki: 
21 J.  Szczepański,. O Józefi e Chałasińskim, [w:] Józef Chałasiński, Młode pokolenie chłopów (tom I), 
(Warszawa: LSW 1984): s. 7.
22 A. Śródka, P. Szczawiński (oprac.), dz. cyt., s. 188; W. Wincławski, dz. cyt., s. 83; Tenże, dz. cyt., 
s. 74; F. Jakubczak, dz. cyt., s. 10.
* Była to pierwsza pozauniwersytecka placówka socjologii polskiej o tak dużym zakresie zadań na-
ukowo – badawczych.
23A. Śródka, P. Szczawiński (oprac.), dz. cyt., s. 188; W. Wincławski, dz. cyt., s. 83; Tenże, dz. cyt., s. 74; 
F. Jakubczak, dz. cyt., s. 10; Cz. Gromko, dz. cyt., s. 26.
24 Za: W. Wincławski, dz. cyt., s. 83; Tenże, dz. cyt., s. 74.
25A. Śródka, P. Szczawiński (oprac.), dz. cyt., s. 188; W. Wincławski, dz. cyt., s. 83; Tenże, dz. cyt., s. 74; 
F. Jakubczak, dz. cyt., s. 10; Cz. Gromko, dz. cyt., s. 26.
* Miano to przyniosła mu charakteryzująca go ekspansywność w połączeniu z niskim wzrostem.  
Jego czołowa pozycja w środowisku znalazła też odzwierciedlenie w anegdocie pochodzącej z lat 
sześćdziesiątych: „Reprezentacja socjologów polskich udawała się samolotem na obrady światowe-
go kongresu socjologicznego.  Osoba z tego grona zauważyła podczas lotu, że wypadek samolotu 
oznaczałby koniec socjologii polskiej.  – O nie! – replikował ktoś inny dowcipnie – przecież profe-
sor Chałasiński jedzie pociągiem” – za: W. Wincławski, Józef Chałasiński – miejsce w socjologii polskiej 
i światowej. Referat z konferencji naukowej zorganizowanej przez IS UMK w Toruniu w setną roczni-
cę urodzin Józefa Chałasińskiego (21.02. 2004). Maszynopis.
26 J. Chałasiński, „Chłopi i panowie. Inteligencja a problem chłopski kulturze polskiej”, [w:] Kultura 
i Społeczeństwo, nr 4 (1984), s. 8–9, 10.
27 Tamże.
28 W. Wincławski, dz. cyt., s. 84; Tenże, dz. cyt., s. 74.
29 Za: Z. Dulczewski, Florian Znaniecki. Życie i dzieło (Poznań: wyd. UAM 1984): s. 355.
30 F. Jakubczak, dz. cyt., s. 13; Cz. Gromko, dz. cyt. ss. 34–36; W. Wincławski, dz. cyt., s. 84; Tenże. 
2005, dz. cyt., s. 74.
* Jak choćby w artykule „O społeczny sens reformy uniwersytetów”, opublikowanym w czerwcu 
1947. W okresie kiedy to po wyborach styczniowych naciskom politycznym i represjom towarzyszy-
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ły ograniczenia swobody intelektualnej, dotykające życie uniwersyteckie. Chałasiński występował 
przeciw tym praktykom i zarzucił wprost marksistom, że nie otworzyli Polsce dogi do Europy. Od-
powiedzią na ów artykuł było ostre upomnienie ze strony władz.
31 W. Wincławski, dz. cyt., s. 84; Tenże, dz. cyt., s. 74.
32 J. Tobera, Józef Chałasiński. Okres Łódzki. Wybrane zagadnienia, [w:] „Chałasiński dzisiaj”, Andrzej 
Kaleta (red.), (Toruń: Wydawnictwo UMK 1996): s. 89.
33 A. Kłoskowska. 1992. Bunty i służebności uczonego, w: Bunty i służebności uczonego. Profesor Józef 
Chałasiński, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 13.
34 A. Kłoskowska, dz. cyt., s. 13.
35 W. Wincławski, dz. cyt., s. 84; Tenże, dz. cyt., s. 74.
36 Od redakcji [w:] Kultura i Społeczeństwo, nr 1 (1957), s. 3.
37 Tamże.
38 A. Kłoskowska, dz. cyt., s. 18.
39 Tamże, s. 19.
40 Tamże; J. Kulpińska, Józef Chałasiński w mojej pamięci – nauczyciel, badacz, organizator. Referat z kon-
ferencji naukowej zorganizowanej przez IS UMK w Toruniu w setną rocznicę urodzin Józefa Chała-
sińskiego (21.02. 2004). Maszynopis.
41 W. Wincławski, dz. cyt., s. 85; Tenże, dz. cyt., s. 75. 
42 Tamże.
43 Tamże.
44W. Wincławski, Józef Chałasiński – miejsce w socjologii polskiej i światowej. Referat z konferencji na-
ukowej zorganizowanej przez IS UMK w Toruniu w setną rocznicę urodzin Józefa Chałasińskiego 
(21.02. 2004). Maszynopis.
45 Cz. Gromko, dz. cyt., s. 48.
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      Chto rizaw Lachiw?

Lucyna Kulińska
 Chto rizaw Lachiw?
 Tragiczne wydarzenia polsko-ukraińskie lat 1939–1947
 w świadomości współczesnych Polaków 

Uznając prawo innych narodów do upominania się o swoje krzywdy 
dopuściliśmy do przemilczania i zapominania tych, których polski naród do-
znał od swych sąsiadów i mniejszości etnicznych.1

Fakt zamordowania i doprowadzenia do śmierci w wyniku wypędzenia dzie-
siątek i setek tysięcy kresowych Polaków przez ukraińskich nacjonalistów, w latach 
drugiej wojny światowej, jest jednym z najbardziej dramatycznych, ale i nieprzeba-
danych przez naukowców zagadnień najnowszej historii Polski. 

Kto nie wywodzi się z rodziny dotkniętej tą tragedią, nie miał prawie żad-
nych szans na uzyskanie rzetelnych informacji na ten temat. Dobrym przykła-
dem może być tu sama autorka, pochodząca z krakowskiej rodziny, niezwiązanej 
z tragedią Kresów, ale absolwentka dobrego krakowskiego liceum o profi lu huma-
nistycznym, a następnie kierunku historia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mimo 
kolejnych lat historycznej edukacji pierwsze informacje o prawdziwych rozmiarach 
i okrucieństwie zbrodni popełnionych na Wołyniu, Podolu i Polesiu uzyskała dopie-
ro po obronie doktoracie, kiedy przypadkowo w latach 90. odnalazła w archiwach 
CA MSWiA dokumenty traktujące o tych wydarzeniach.2 Konsekwentne odcinanie 
kolejnych pokoleń Polaków od wiedzy o tragedii przodków, trwa w Polsce do dziś, 
a zmiana ustrojowa niestety nie odwróciła tej tendencji.3

Kolejne pokolenia polskich elit nie wywiązały się z patriotycznego obowiąz-
ku jakim jest zachowanie dla potomnych pamięci o niewinnie pomordowanych ro-
dakach. Po 1989 r., po raz kolejny w nieuzasadniony i krzywdzący sposób podzielono 
ofi ary II wojny światowej na te, o których można mówić (Holokaust, zbrodnie nie-
mieckie4, sowieckie m.in. Katyń, deportacje...) i te, o których wspominać nie należy 
(ofi ary zbrodni nacjonalistów ukraińskich, litewskich5 i innych mniejszości dawnej 
RP).6 Poza przemilczaniem i niepodejmowaniem badań kolejne władze państwowe 
i lokalne od lat czyniły trudności w upamiętnianiu (tablic i pomników) ofi ar kreso-
wego ludobójstwa. Dochodziło wręcz do zmiany treści istniejących inskrypcji, by 
ukryć  prawdziwych sprawców zbrodni – członków OUN i UPA. Dla żyjących ro-
dzin kresowych bulwersujące jest podpisywanie przez przedstawicieli polskich elit 
listów protestacyjnych, w celu zablokowania budowy pomnika ofi ar kresowego ludo-
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bójstwa w Warszawie. Trudno zrozumieć, czy dzieje się tak z powodu niewiedzy, czy 
realizowania obcych wizji politycznych, obojętnych na kryterium historycznej praw-
dy i elementarnego polskiego patriotyzmu? Takie znane osoby jak np. A. Wajda wyda-
ją się swoimi protestami sugerować, że być może pomordowani Polacy, byli w czymś 
gorsi od ofi ar Katynia, że czymś Ukraińcom zawinili i tym samym być może sami 
sprowokowali swoje nieszczęście. Takie sugestie są ze wszech miar fałszywe i krzyw-
dzące, i znieważą ofi ary, których jedyną winą było to, że byli Polakami.

Konsekwencje takich decyzji są bardzo poważne. Wobec braku komplemen-
tarnych badań na ten temat możemy jedynie domniemywać, że obecnie stan wiedzy 
młodego pokolenia Polaków, na temat zbrodni dokonanych przez OUN-UPA, jest 
bardzo niski. Większość nie wie nawet gdzie szukać winnych. Nie wie, że byli nimi 
jedynie nacjonaliści ukraińscy, zamieszkujący terytorium Polski przedwrześniowej 
(obywatele polscy do 1945 r.), stanowiący nie więcej niż 1% Ukraińców w ogóle, a nie 
Ukraińcy zza Zbrucza – Kijowianie, którzy nie mieli z tymi mordami nic wspólnego. 
Co więcej, ci ostatni udzielali schronienia i pomocy polskim uciekinierom z ogar-
niętego mordami Wołynia i sąsiednich powiatów Małopolski Wschodniej. Ofi arami 
OUN i UPA padały też tysiące samych Ukraińców. Dowodzi to, że nie wszyscy my-
śleli tak jak chcieli oprawcy, wielu miało wątpliwości; bez presji i rozkazu nie do-
konano by tych straszliwych czynów. Wielu zbrodniarzy na pewno nie żyje. Wielu 
stracili i represjonowali Rosjanie. Nielicznych wyłapali i osądzili Polacy. Na pewno 
nie wszystkich dotknęła kara. Wiadomo, że w mordach uczestniczyli ludzie bardzo 
młodzi do dziś żyjący na Ukrainie.7 Największa grupa schroniła się jednak w Anglii, 
Kanadzie, USA, Argentynie... Podobnie jak kombatanci z niemieckich formacji SS 
Galizien, żyją tam nie niepokojeni8, zamożni, dzięki łupom zrabowanym żydow-
skim, a potem polskim ofi arom. Warto pamiętać, że wśród członków UPA, nie ma 
ludzi „niewinnych”, bo wzorem nazistów, przed wstąpieniem do organizacji trzeba 
było przejść „chrzest”, umożliwiający wtajemniczenie. Było to dokonanie zbrodni.9 

Po ponad 60 latach od zakończenia II wojny światowej coraz częściej spoty-
kamy się w Europie ze skutecznymi próbami „naprawiania”, relatywizowania histo-
rii i zacierania śladów masowych zbrodni nazistów i nacjonalistów. Tak było wcześ-
niej w przypadku rzezi Ormian dokonanej przez Turków. Z upływem lat nielicząca 
się z prawdą historyczną polityka elit  prowadziła do skutecznego naginania faktów 
i zaciemniania sprawstwa przestępstw.

  Niechciane fakty

W czasie II wojny światowej na Kresach nacjonaliści ukraińscy z OUN, a po-
tem UPA we współpracy z Niemcami, a czasem i z Sowietami zamordowali na miej-
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scu, lub swymi działaniami doprowadzili do śmierci co najmniej 120 tys. polskich 
cywilnych mieszkańców dawnych województw wschodnich i południowo-wschod-
nich to jest: wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, lwowskiego, a także 
częściowo poleskiego i lubelskiego. Ludobójstwa tego dokonano, poza niewielkimi 
wyjątkami, na zamieszkujących kresowe wsie polskich chłopach, członkach wielo-
dzietnych rodzin, z reguły słabo wykształconych, nieposiadających wpływowych 
koneksji w kraju ani za granicą, a nade wszystko, pozbawionych opieki naturalnych 
przywódców i działaczy społecznych, których w czasie sowieckiej i niemieckiej 
okupacji zgładzono, aresztowano lub wywieziono. 

W połowie 1944 r. położenie polskiej ludności kresowej pogorszył jeszcze 
fakt poboru mężczyzn do Armii Czerwonej i armii Berlinga przez Rosjan, wkracza-
jących ponownie na te tereny. Od tej pory ofi arami mordów OUN-UPA stawały się 
przede wszystkim kobiety, dzieci i starcy. W latach 1943–1945 polskie kresowe wsie 
ginęły w milczeniu i przerażeniu.

Już w okresie międzywojennym nacjonaliści ukraińscy dokonywali na te-
rytorium II RP licznych aktów terroru, w tym zbrodni zarówno na Polakach, jak 
i Ukraińcach, jednak pierwsza wielka eskalacja przemocy wobec polskich sąsiadów 
nastąpiła u schyłku kampanii wrześniowej 1939 r. Dokonano jej w ścisłym współ-
działaniu z napastnikami – Niemcami i Sowietami. Dotknęła ona, poza polską lud-
nością miejscową, żołnierzy i oddziały WP oraz rzesze uciekinierów z centralnej 
części kraju. Szczególnie drastyczne rozmiary akcja ta przybrała na Brzeżańszczyź-
nie i w Stanisławowskiem. Dochodziło tam do mordowania bezbronnej ludności, 
palenia domostw oraz masowych rabunków mienia państwowego i prywatnego.10 
Ofi ar tych mordów, szczególnie nieznanych na tym terenie polskich żołnierzy czy 
cywilnych uciekinierów, nie uda się prawdopodobnie nigdy ustalić. Ich szczątki 
kryją leśne parowy i piwnice ukraińskich chat.11

Rzecz jasna Rosjanie popierali takie zachowania zaś ich dowódcy wręcz 
podjudzali do mordów. Wiele zachowanych świadectw polskiego podziemia i re-
lacji mówi o współdziałaniu nacjonalistów w dziele masowych wywózek polskiej 
ludności w głąb Rosji.12 Podobnie karygodne było zachowanie legionów ukraiń-
skich, wkraczających u boku armii niemieckiej, od strony Słowacji. Zbrodnie słyn-
nego legionu Suszki dokonane na jeńcach polskich okazały się jedynie przygryw-
ką do późniejszych (z 1941 r.) działań sformowanych przez Niemców batalionów 
„Nachtigall” i „Roland”. Batalion „Nachtigall” z ukraińskim przywódcą Romanem 
Szuchewyczem i członkowie innych pomocniczych formacji niemieckich, w nie-
mieckich mundurach uczestniczyli w aresztowaniu i zamordowaniu profesorów 
lwowskich. Są też sprawcami mordów polskiej inteligencji i nauczycieli w Krze-
mieńcu, Stanisławowie, Winnikach i wielu innych miejscach.13
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W 1942 r. Niemcy, przy decydującej pomocy policji ukraińskiej i samych 
nacjonalistów ukraińskich, unicestwili kresowych Żydów. Polacy byli następni… 
Inspirację dla eksterminacji znajdziemy bez trudu w rasistowskiej ideologii ounow-
skiej, nawołującej do budowy Ukrainy „czystej jak szklanka wody”. Bliżej niewyjaś-
nione, ale silne więzi, łączyły też dowództwo OUN-UPA z komunistami.14 Z kolei 
w dokumentach niemieckich zachowanych w polskich archiwach są prośby kiero-
wane przez nacjonalistów ukraińskich skupionych w UCK15, do gubernatora Hansa 
Franka, o pilne wysiedlenie Polaków z całego obszaru Kresów, lub umieszczenie 
ich w gettach opróżnionych po wymordowaniu Żydów, w celu szybkiej ekstermi-
nacji. W ten sposób niemieckimi rękami nacjonaliści ukraińscy usiłowali pozbyć 
się Polaków. Gubernator niemiecki odmówił. Wtedy to prawdopodobnie w kręgach 
galicyjskiej inteligencji ukraińskiej, związanej ideologicznie z organizacją OUN, za-
padła decyzja o „wzięciu spraw we własne ręce”. Część zindoktrynowanych  ukra-
ińskich chłopów stała się narzędziem morderców tworząc tzw. „kuszczowe widiły” 
Owocna współpraca ukraińskich szowinistów z obydwoma okupantami, zaowoco-
wała wyjątkowym okrucieństwem i bezwzględnością sprawców. Polacy znaleźli się 
w sytuacji bez wyjścia,  skazani na zagładę  przez wszystkich wrogów. Nie wytrzy-
mują krytyki argumenty części historyków ukraińskich o utracie kontroli nad wy-
darzeniami przez ukraińskie organizacje nacjonalistyczne.16 To przywódcy OUN 
i UPA wydali rozkaz zabijania.

Masowe ludobójstwo rozpoczęło się wiosną 1943 r. na Wołyniu, potem 
przeniosło się na Polesie i do Małopolski Wschodniej, a w końcu do dzisiejszych 
województw lubelskiego i rzeszowskiego. Zabijanie naszych rodaków trwało, róż-
nym nasileniem, aż do zakończenia akcji „Wisła”, czyli do 1947 r. Ale mordy na 
terenie dawnych województw wschodnich, które znalazły się w granicach Związku 
Sowieckiego, zdarzały się jeszcze w latach 50. i 60. 

Z przedstawionych faktów wynika jednoznacznie, że nacjonalistom ukra-
ińskim udało się, przynajmniej częściowo, przy pomocy kolejnych okupantów 
Sowietów i Niemców zrealizować swój barbarzyński plan „odpolszczenia” Kresów. 
Tak więc, zanim w stronę centralnej Polski, a po kilku miesiącach ziem zachodnich 
wyruszyły pierwsze zorganizowane przez komunistów pociągi „repatriacyjne”, dzie-
siątki tysięcy pozbawionych wszystkiego uchodźców znalazło się w Generalnym 
Gubernatorstwie bądź zostało wywiezionych na  przymusowe roboty do Niemiec.17 
Uchodźcom starała się udzielać pomocy Rada Główna Opiekuńcza (przez  Polskie 
Komitety Opiekuńcze) oraz rodacy zamieszkujący miasta. Część ocalałych ofi ar 
ludobójstwa, z Wołynia, w dramatycznych „marszach śmierci” posuwała się w kie-
runku Bugu i Sanu, a przy przekraczaniu granicy G.G. była ostrzeliwana przez ukra-
ińskie jednostki na niemieckiej służbie. 

Glaukopis 9_10.indd   291Glaukopis 9_10.indd   291 2007-12-28   12:49:472007-12-28   12:49:47



292

N
R
 
9
–
1
0
 
(
2
0
0
7
–
2
0
0
8
)

      Chto rizaw Lachiw?

Wszystkich ofi ar tego ludobójstwa nie sposób dziś policzyć, co jest bardzo 
wygodne dla tych którzy chcą ukryć prawdę. Wielu sprawców żyje do dziś wygodnie 
na Zachodzie. Czasem „papiery” pomordowanych Polaków służyły mordercom, 
mówiącym przecież po polsku, do urządzenia sobie życia, wyłudzania świadczeń 
w Polsce i na Zachodzie. Dla wielu oprawców właśnie znienawidzone polskie oby-
watelstwo stało się przepustką do wolności i bezkarności.18 

Należy też podkreślić, że wielu ukraińskich mieszańców II RP w mordach 
nie uczestniczyło i nawet pod presją nie chciało zabijać swych polskich sąsiadów 
lub krewnych. Za odmowę uczestnictwa w zbrodni, czy wstąpienia do UPA groziła 
im okrutna śmierć z ręki istniejącej w ramach UPA „Służby Bezpeky”. OUN i UPA 
często zmuszały Ukraińców do zabijania swych polskich współmałżonków i dzieci 
zrodzone z tych związków. Fakt ten, jak i wyrafi nowanie okrutny sposób mordowa-
nia, niewyobrażalne tortury jakie zadawano ofi arom przed śmiercią, każe postawić 
kresową zagładę na równi z najokrutniejszymi przykładami barbarzyństwa w dzie-
jach ludzkości. 

Wiktor Poliszczuk pochylając się nad tą zbrodnią, zwraca uwagę na jej ni-
skie pobudki. Twierdzi, że jeżeli OUN Bandery chciała wykorzystać konfl ikt nie-
miecko-rosyjski do zbudowania państwa ukraińskiego, to od połowy 1943 r., gdy 
przegrana Niemiec była już tylko kwestią czasu, a nadzieja na choćby namiastkę 
ukraińskiej samodzielności państwowej upadła, rozpoczęcie masowej eksterminacji 
ludności polskiej straciło jakikolwiek sens usprawiedliwiony politycznie. Nasilenie 
tej akcji w przededniu wkroczenia Armii Czerwonej ujawnia intencje OUN-UPA 
zawarte w lapidarnym określeniu: „Ukrainy nie będzie, ale i Polaków tutaj nie bę-
dzie”. Zbrodnia ta wyczerpywała wszystkie znamiona zbrodni nie ulegającej prze-
dawnieniu, podjętej z najniższych pobudek, w oparciu o zbrodniczą faszystowską 
i rasistowską ideologię. 

Kresowe ludobójstwo lat 1939–1945 uznać należy za jedno z najstraszliw-
szych nieszczęść w całych dziejach Polski. Takiego barbarzyństwa i uczynionego 
w tak ogromniej skali na polskich obywatelach, poza zbrodnią Holokaustu dotych-
czas nie było. Jeśli dyskutujemy o zjawisku szybkiego skomunizowania społeczeń-
stwa polskiego po wojnie, o moralnym upadku, zagubieniu, nie zapominajmy, że 
niemal doszczętnie unicestwiono polską inteligencję, a 1/3 całego społeczeństwa 
doznała niewyobrażalnej traumy sowieckich mordów i zsyłek, potem mordów nie-
mieckich i ukraińskich, a w końcu wypędzenia ze swych rodzinnych kresowych 
stron. Mało tego przez 60 lat ofi ary sowieckich i ukraińskich okrucieństw zostały 
zmuszone do milczenia.

Przez dziesiątki lat kolejne rządy i elity, zrobiły wszystko, aby przedstawione 
fakty ukryć przed resztą polskiego społeczeństwa. Skutki milczenia okazały się złe 
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dla obydwu stron dramatu. Polaków, mieszkańców reszty kraju uczyniły niewrażli-
wymi na krzywdę wygnańców, również w sferze zapewnienia im pełnej własności 
nieruchomości w miejscach przesiedlenia, a także rent czy odszkodowań za ponie-
sione straty, zrujnowane zdrowie i sieroctwo, banderowcom zaś pozwoliły uzyskać 
„rozgrzeszenie” i niezasłużenie wielkie wpływy na odrodzonej Ukrainie. Dzisiejsi 
ukraińscy badacze, nauczyciele opisują młodzieży wielkie czyny „bohaterskiej” 
OUN i UPA, nie wspominając nic o zbrodniczości tych formacji, o ich współpracy 
z hitlerowcami. Katom Polaków stawia się pomniki, nazywa ich nazwiskami ulice 
i place. W dłuższej perspektywie dla żadnego społeczeństwa tego typu postępowa-
nie nie może przynieść korzyści. To jest właśnie cena milczenia.19 

   Powody milczenia

1. Milczenie ofi ar

Ofi ary milczały. Samo przypominanie, że ich domy i ziemia pozostały na 
Wschodzie, stanowiło, szczególnie w pierwszych latach powojennych, pewne za-
grożenie. Sowieci popełnili na tych ziemiach równie wiele zbrodni wobec polskiej 
ludności, nie mówiąc już o masowych wywózkach. Byli więc na tym punkcie wy-
jątkowo wrażliwi. W pierwszych 10 latach komunistycznej władzy w Polsce panował 
terror, zwalczano przede wszystkim rodzimą opozycję. Kresowianie bardziej niż 
inni z racji swej wiedzy o sowieckich rządach w czasie okupacji, obawiali się aresz-
towania czy zsyłki bez prawa powrotu. Tak więc wypędzeni, wykorzenieni ze swych 
siedzib i środowisk, zdziesiątkowani w wyniku działań wojennych i mordów, wiej-
scy mieszkańcy Kresów woleli nie mówić publicznie o swych krzywdach. Do tego 
dochodził brak zaplecza w obcym miejscu, braki w  wykształceniu, częste związki 
z tępionyą przez reżim AK. 

Przesiedleni na zupełnie inne cywilizacyjnie, klimatycznie i przyrodniczo 
ziemie, musieli walczyć o przetrwanie, przystosowanie, zapewnienie sobie środków 
do życia, ale także uwolnienie się od koszmarnych wspomnień.20 Co gorsza zdawali 
sobie sprawę z tego, że za nimi podążyła na ziemie zachodnie niemała ilość opraw-
ców ich rodzin, na prawdziwych lub zrabowanych ofi arom dokumentach. Część 
z tych Ukraińców stosunkowo szybko  zaoferowała swe usługi komunistycznej wła-
dzy, szczególnie UB i Informacji Wojskowej, stając się pożądanymi współpracowni-
kami ustroju.21 Zyskiwali tym znowu przewagę nad swoimi ofi arami. Okrucieństwo 
popełnionych zbrodni i świadomość bezkarności sprawców, czy podjęcie przez nich 
współpracy z komunistami u wielu ocalałych do dziś powodują lęki, że oto bande-
rowcy-mordercy odnajdą ich, dopadną, spalą im dom, zabiją bliskich, tj. dopuszczą 
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się takich samych zbrodni jak wcześniej. Ilość chorób psychicznych, chorób wywo-
łanych ranami fi zycznymi, upośledzenia materialnego i społecznego wywołanego 
utratą rodzin w tej grupie była i jeszcze dzisiaj jest zastraszająca.22

Tak więc, zdana całkowicie na kaprysy obcej komunistycznej władzy polska 
ludność kresowa miała poważniejsze problemy, niż beznadziejna walka o prawdę. 
Tym należy tłumaczyć ich wieloletnie milczenie. 

Młodszemu pokoleniu kresowemu zaczęto wkrótce tłoczyć w głowy kłam-
stwa o niegodziwościach popełnionych przez „pańską Polskę” na wschodzie i spra-
wiedliwej, uzasadnionej zemście proletariatu. W takiej wykładni znajdowała się 
ukryta sugestia, że oto Polacy niejako sami zasłużyli sobie na los jaki ich spotkał. 
To, że ukraiński proletariat nakłoniony do zbrodni przez nacjonalistyczną inteligen-
cje ukraińską, mordował nie panów, ale polskich chłopów, przebić się do ludzkich 
umysłów nie mogło.

2. Milczenie elit

A. Polskie Państwo Podziemne:
Pierwsze błędy popełniono jeszcze w czasie wojny. Sytuacja przerosła 

wszystkich. Wiele do życzenia pozostawiało zachowanie władz Polskiego Państwa 
Podziemnego. Zwlekały one z ujawnieniem prawdziwych rozmiarów zbrodni. 
Niewątpliwie, ogłoszenie przez Rząd Londyński, że Ukraińcy – ale wciąż obywa-
tele Państwa Polskiego – dokonują ludobójstwa  dziesiątek tysięcy Polaków ofi ar, 
oznaczało przyznanie, że Rzeczpospolita Polska tymi ziemiami już praktycznie nie 
włada, co uniemożliwiałoby jakikolwiek manewr wobec dyktatu Stalina.23

PPP czyniło nieudolne próby porozumienia się z ukraińską emigracją, a na-
wet ze sprawcami, nie przerwało to jednak czystki etnicznej. Tragicznym ukorono-
waniem tych chwiejnych działań było bestialskie rozerwanie końmi polskich emisa-
riuszy, przez oddział  UPA na Wołyniu.24 

Polskie władze nie podjęły też decyzji o uzbrojeniu mordowanych Polaków, 
ani przysłaniu im odsieczy z innych dzielnic kraju. 

Kolejną dramatyczną i brzemienną w konsekwencje decyzją PPP, było os-
tentacyjne manifestowanie w konspiracyjnych publikacjach ukazujących się pod 
niemiecką okupacją,  poparcia dla Sowietów, co w tym konkretnym wypadku ozna-
czało wyrok śmierci dla tysięcy polskich Wołyniaków i Małopolan.25 Niemcy w tej 
sytuacji zostawili UPA wolną rękę w eksterminacji ludności polskiej, odebrali pol-
skim samoobronom resztki broni, którą przekazali UPA, razem z żywnością i wy-
posażeniem. Przez palce patrzyli też na barbarzyńskie „wyczyny” Ukraińców z SS 
Galizien wobec polskiej ludności.
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B. Komuniści
Jak pisze w swej pracy Droga do prawdy26 Andrzej Żupański, świadek wyda-

rzeń i zarazem jeden z organizatorów polsko-ukraińskich konferencji zatytułowanych 
Trudne pytania: „Komuniści poddawali wszystkie publikacje cenzurze prewencyjnej 
i zakazali wszelkich badań naukowych, które ujawniłyby wszystkie fakty [...] w szko-
łach powszechnych i średnich uczniowie, a nawet na uniwersytetach studenci niczego 
o tej tragedii się nie dowiadywali”. Przyczyn było wiele. Pierwsza to jak najszybsze 
zintegrowanie tych ziem ze Związkiem Sowieckim i zatarcie wszelkich śladów polsko-
ści. Kolejna to wygranie walki propagandowej, która miała ukryć prawdziwy charakter 
zbrodni. Po prostu „polscy panowie” ginęli z ręki „ukraińskiego proletariatu”. 

Wreszcie ukaranie części ukraińskich nacjonalistów-ludobójców, co było 
elementem wewnętrznej walki komunistów o władzę i „rząd dusz” na Ukrainie 
i równocześnie stanowić miało parawan dla zbrodni samych komunistów dokona-
nych na obywatelach polskich. Ścigano część uznaną za nacjonalistów i to głównie 
wtedy, gdy udawało się odnaleźć ich związki z Zachodem i jego wywiadem. 

Nie jest też mitem, a faktem potwierdzonym źródłowo, że rozgrzeszonych 
przez służby specjalne USA i Zachodniej Europy banderowców zrzucano na pol-
skie terytorium z bronią, dużymi ilościami pieniędzy, radiostacjami, materiałami 
wybuchowymi itp., i wykorzystywano do szpiegostwa i dywersji. W zbiorach IPN 
znajduje się wiele dowodów, na prowadzenie przez nich działalności sabotażowej 
i terrorystycznej. Ożywiano sieci dawnej „Osnowy”, antypolskiej organizacji ukra-
ińskiej działającej w Gdańsku, Gdyni, Poznaniu.27 Są to dane demaskujące fakt, że 
poza antykomunistyczną, działalność ta miała szerszy i niebezpieczny, antypolski 
wymiar.28 Akcje te były kontynuowane długo po wojnie (jeszcze w latach 60. a może 
nawet 70. XX w.), a ich zaplecze stanowiły skupiska wysiedlonej w ramach operacji 
„Wisła” ludności ukraińskiej i łemkowskiej na północy i zachodzie Polski.

Również zdaniem Rosjan, wybrani członkowie OUN i UPA nadawali się 
do dalszej współpracy przeciw Polsce. Dotyczy to tylko przede wszystkim licznych 
komunistycznych agentów w oddziałach UPA, delegowanych tam przez NKWD 
jeszcze podczas wojny.

Dziś nie ulega wątpliwości, że w latach 1945–1947 Rosja regularnie i na dużą 
skalę wspomagała dostawami broni sotnie UPA w 19 powiatach za Bugiem i Sanem. 
Miało to na celu włączenie tych terenów w obręb sowieckiego państwa. Fakt ten powi-
nien znacząco wpłynąć na ocenę przeprowadzonej przez stronę polską akcji „Wisła”.29

C. Emigracja – krąg paryskiej Kultury
Ukraińskie zbrodnie ludobójstwa powinny być całościowo osądzone za-

raz po wojnie, najlepiej przez polskie sądy. Mordów dokonywali wszak obywatele 
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II RP, ale nie zostały.30 Co więcej, nacjonaliści, z banderowcami na czele, docze-
kali się rozgrzeszenia. Pierwsza wybaczyła im część polskiej emigracji, szcze-
gólnie ta, która najszybciej zadzierzgnęła związki z wywiadem amerykańskim 
i przeszła na jego utrzymanie. W nowej konfi guracji świata, wzorem Zachodu, 
część naszej emigracji, szczególnie z kręgów paryskiej Kultury zaczęła nie tylko 
kontaktować się, ale użyczać łamów swego pisma moralnym i fi zycznym spraw-
com mordów wołyńskich i małopolskich, czy współpracownikom Abwehry, jak 
Bohdan Osadczuk.31 Było to działanie czytelne i jasne jeśli przyjmiemy czysto 
polityczny punkt widzenia: wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem, ale 
jakże wątpliwym pod względem moralnym. To doprowadziło do kolejnego grze-
chu zaniechania. 

Na Kulturze wychowało się całe pokolenie „Solidarności”. Jej działacze nie 
brali pod uwagę, że wśród tych, których tam goszczono, byli też skrajni ukraińscy 
nacjonaliści. Podejmując ich w paryskiej Kulturze pośrednio rozgrzeszano ideolo-
gów ukraińskiego faszyzmu – z Doncowem na czele. Czynem tym nie tylko zlek-
ceważono ofi ary, ale utorowano „nobilitowanym” tym faktem banderowcom drogę 
do władzy po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę.

Ludzie związani z Jerzym Giedroyciem okazali się w tym wypadku bardziej 
rzecznikami polityki międzynarodowej, niż krajowej. Po raz kolejny polityka zwy-
ciężyła więc z prawdą historyczną.

D. Watykan
Trwająca od wieków wizja wielkiej misji na Wschodzie spowodowała, że 

i Watykan rozgrzeszył de facto sprawców, bez pokuty za grzechy. Jest to trudna i de-
likatna kwestia, ale prawo do wybaczenia mają wyłącznie ofi ary, a nie politycy, czy 
nawet Kościół. Trudno też Polakom pogodzić się z faktem wszechstronnej pomocy 
i ukrywaniu przez Watykan ukraińskich esesmanów i banderowców. Trzeba mieć 
nadzieję, że dla wszystkich osób, które przyłożyły rękę do jednostronnego odpusz-
czenia win, byłoby zaskoczeniem, wiedza o konsekwencjach ich wyboru, a przede 
wszystkim to, że sprawcy nieszczęścia i jego inspiratorzy, a także niebędący tu bez 
winy ksiądz Metropolita Andrij Szeptycki, trafi ą na cokoły. Między innymi na sku-
tek opisanych działań (lub zaniechań), postbanderowcy osiągnęli dziś w zachodniej 
części Ukrainy wielkie wpływy i hojnie wspomagani przez ounowskie organizacje 
z Kanady i USA, narzucili znacznej części społeczeństwa przekonanie, że bez po-
zbycia się Polaków (czyli ludobójstwa) nie powstałaby „Samostijna”.32 Przed kilku 
laty taki pogląd był w Kijowie nieznany, dziś nie tylko zyskał rację bytu, ale nawet 
pojawia się w książkach i podręcznikach.
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 E. Milczenie organizacji żydowskich
Współpraca polsko-żydowska na rzecz ujawnienia zbrodni dokonanej przez 

nacjonalistów ukraińskich byłaby ze wszech miar korzystna dla obu stron. Wynika 
to z faktu, że na Kresach obydwie narodowości uległy zagładzie. Jest stwierdzonym 
faktem, że ci sami nacjonaliści – mordercy, którzy we współpracy z Niemcami, 
w niemieckich mundurach mordowali Żydów i Polaków33, wcześniej na własną 
rękę dokonywali holokaustu ludności żydowskiej. Dla polskiego historyka dużym 
problemem, poza niechęcią do ujawniania udziału nacjonalistów ukraińskich czy li-
tewskich w holokauście ze strony organizacji żydowskich, jest bariera językowa, bo 
wiele relacji i wspomnień przechowywanych w archiwach organizacji żydowskich 
spisana jest po hebrajsku lub w jidysz.34 Tu też brak badań, publikowanych usta-
leń, dążenia do ujawnienia sprawców. Wydaje się, że główną przyczyną jest niechęć 
ukraińskich organizacji i strony żydowskiej w ogóle, do przyznania, że nie tylko 
Żydzi, ale i Polacy byli w czasie wojny obiektem holokaustu. Być może przyczyny 
te staną się mniej tajemnicze, gdy popatrzymy na sprawę przez pryzmat roszczeń 
fi nansowych kierowanych pod adresem Państwa Polskiego.

F. W Polsce po roku 1989
Aby przekonać się, czy w dziedzinie dążenia do prawdy nastąpiła jakakol-

wiek zmiana, dość powiedzieć, że mimo upływu 18 lat od zmiany ustroju w Polsce, 
żadna uczelnia wyższa nie przystąpiła do realizacji jakiegokolwiek programu ba-
dawczego na ten temat.

Co gorsza kiedy po latach oczekiwania większość archiwów zostało otwar-
tych, okazało się, że wielu dokumentów na temat ludobójstwa już w nich nie ma. 
Sprawcy i ich poplecznicy zadbali o skuteczne usuwanie śladów w kraju i za grani-
cą. Mieli na to dziesiątki lat. W sposób dwuznaczny zachowywał się też Ośrodek 
„Karta”, gdzie pełni nadziei kresowianie wysyłali swe wspomnienia. Niechęć jego 
prezesa do tego tematu była wręcz przysłowiowa. Mimo posiadania przez tę pla-
cówkę wielu dokumentów, nie dopuszczano ani do ich opublikowania, ani do in-
nego rozpowszechniania. Tam miano też wiele lat temu zewidencjonować polskie 
ofi ary banderowskich zbrodni. Mimo sztabu zatrudnionych osób dokonano jedy-
nie ewidencji ofi ar – ukraińskich. Wszystkie próby przejęcia tego tematu w przez 
inne ośrodki kończyły się niczym – bo projekt miała zrobić „Karta” – i tak kółko 
się zamykało. Ta praca nie została wykonana do dziś! Ponadto właśnie w „Karcie” 
ujawniono przypadki niszczenia dokumentów i relacji przez zatrudnionego tam ar-
chiwistę.35 

Po 1989 r. nie szczędzono pieniędzy na projekty dotyczące euroregionów, 
krzewienia kultur mniejszości, tymczasem elementarna wiedza na temat polskiej 
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kresowej kultury deprecjonowała się i ginęła.36  Lansowano w Polsce hasło: „wy-
bierzmy przyszłość”. Historię postanowiono „zostawić historykom”. Historycy 
jednak nie za bardzo kwapili się do nowych badań. 

Kiedy Polacy wraz z prezydentem „wybierali przyszłość”, na Ukrainie na-
stąpiło coś zupełnie przeciwnego. Wsparte dużymi funduszami z Kanady, USA 
i Anglii ukraińskie organizacje nacjonalistyczne rozpoczęły realizację na Ukrainie, 
ale i w Polsce, planu pełnej rehabilitacji OUN i UPA, ze zbrodniczych antypolskich 
formacji, na „bohaterów walki o nową Ukrainę” i pogromców komunistów. W „na-
prawianiu historii” nie pozostali osamotnieni. W Polsce szybko wykrystalizował 
się ośrodek realizujący to samo zadanie, w imię nowych priorytetów politycznych 
kosztem prawdy historycznej. Był to krąg osób związanych z mediami – głównie 
z Gazetą Wyborczą, kierowaną przez Adama Michnika, a pozostającą pod silnym 
wpływem Jacka Kuronia, który nie zawahał się publicznie twierdzić: „Polakiem je-
stem z przypadku”. Do pracy zaprzęgnięto też publicystów i historyków wywodzą-
cych się z mniejszości ukraińskiej jak: Roman Drozd, Mirosław Czech, czy Paweł 
Smoleński.37 Do tego doszło kilku, młodych, ambitnych, choć niezbyt nieprzej-
mujących się kryteriami prawdy historycznej badaczy, których cechą wspólną było 
doskonałe wczuwanie się w oczekiwania polityków. Do czołowych reprezentantów 
tej grupy zaliczyć można Grzegorza Motykę, Rafała Wnuka i Jan Pisulińskiego. 
Badacze ci związani na dodatek z IPN, a nawet PAN (Motyka), odcisnęli swoje pięt-
no na propagowaniu nowej, „poprawionej” wersji wydarzeń. Działaniom tym se-
kundował ówczesny prezes IPN Leon Kieres. Dzięki temu udało się rewizjonistom 
zastąpić określenie zbrodni ludobójstwa, słynnym pojęciem „konfl ikt polsko-ukra-
iński”. W swych licznych artykułach, notkach encyklopedycznych a nawet książ-
kach38 przemianowali zbrodnicze organizacje nacjonalistyczne, obciążone współ-
pracą z Niemcami, na nieskazitelnych bohaterów, rycerzy walki o niepodległość. 
Dla autorów tych nie było ważne, że poza Polakami organizacje OUN i UPA wy-
mordowały we współpracy z Niemcami kresowych Żydów, a nawet tysiące samych 
Ukraińców.39 Ignorują oni również fakt przynależności OUN do „międzynarodów-
ki” faszystowskiej. W pracach, nawet tych ukazujących się w Polsce, zaczął się coraz 
częściej pojawiać antypolonizm, ostre oskarżenia kierowane przeciw poszkodowa-
nym Polakom. Nikt nie przeczy, władze polskie przed wojną popełniły liczne błędy, 
ale żaden z nich nie może przecież usprawiedliwiać ludobójstwa! Żaden z przedwo-
jennych rządów nie chciał ani nie prowadził polityki antyukraińskiej, choć musiał 
zmagać się z poważnym problemem terroryzmu na swo m terytorium, realizowane-
go przez UWO-OUN.

Okazję do wybielania OUN i UPA zaczęli wykorzystywać badacze naro-
dowości ukraińskiej, pracujący na polskich uczelniach wyższych, często z wysoki-
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mi stopniami naukowymi uzyskanymi w Polsce (przede wszystkim Włodzimierz 
Mokry, Włodzimierz Wysocki, Roman Drozd i Mikołaj Siwicki). Skrajny antypo-
lonizm pojawił się w pracach pracującego na KUL naukowca ukraińskiego pocho-
dzenia Mikołaja Siwickiego.40 W jego obszernej trzytomowej pracy Dzieje konfl ik-
tów polsko-ukraińskich41 możemy przeczytać m.in., że: „Polskie społeczeństwo jest 
zdegenerowane, chore, bo wychowało się na fałszu...”42, a przesiedlenie ludności 
łemkowsko-ukraińskiej z pogranicza w ramach operacji „Wisła” ośmielił się nazywać 
ludobójstwem! Ilość zawartych w tej pracy przekłamań spowodowała nawet wnie-
sienie przeciw autorowi sprawy do prokuratury.43

Opisywanym wcześniej zjawiskom towarzyszyło zwiększenie dotacji i świad-
czeń naszego państwa na rzecz zamieszkujących w Polsce mniejszości. Ośmielone 
postępowaniem części naukowców, dofi nansowywane przez polski MSZ, pismo 
ukraińskie Nasze Słowo przystąpiło do ataku na AK i ujawniło szokujące żądania 
terytorialne wobec tzw. Zakierzonii czyli wielu powiatów dzisiejszej Polski.44 Z or-
ganizacji postbanderowskich w  Kanadzie i USA wartką rzeką popłynęły pieniądze 
na badania i teksty, mające przekonać zarówno Polaków, jak i Ukraińców, że OUN 
i UPA były nie bojówkami dopuszczającymi się czynów terrorystycznych i morder-
czych, a zasługującymi na pochwałę organizacjami narodowo-wyzwoleńczymi czy 
partyzanckimi.

Kartą przetargową strony ukraińskiej wykorzystywaną w walce o prawdę na 
temat ludobójstwa na Kresach była i jest operacja „Wisła” oraz kwestia nielicznych 
„polskich odwetów” – vide Pawłokoma.45 Operacja „Wisła” była niewątpliwie dla 
ukraińskiej i łemkowskiej ludności akcją bolesną i uciążliwą, ale nie była nieuzasad-
nioną szykaną dokonaną bez powodu. Nie byłoby potrzeby jej przeprowadzania, 
gdyby nie nieustanne akcje terrorystyczne i walki zbrojne prowadzone przez kure-
nie przeciwko polskiej ludności i nowym władzom, mające na celu odłączenie od 
Państwa Polskiego w nowych granicach 19 kolejnych powiatów. Terror prowadzo-
ny był jak na Wołyniu, czy w Małopolsce Wschodniej drogą mordów, wypędzania 
polskiej ludności i niszczenia polskiego i ukraińskiego mienia. W dokumentach 
Ministerstwa Administracji Publicznej z lat 1945–1947 odnaleźć można dane na ten 
temat. Ludność wzywała pomocy od władz i w końcu ja otrzymała. Jak rzadko któ-
re posunięcie komunistycznych władz, doczekała się pełnej akceptacji społecznej 
i przyzwolenia! Tym faktom nie można zaprzeczyć, bez fałszowania przeszłości.

Jednak część nieznających podstawowych faktów polskich senatorów, 
w 1990 r. dało się „podejść” i w ten sposób doszło do uchwalenia słynnego potępie-
nia operacji „Wisła”. Było to wielkie zwycięstwo nacjonalistów ukraińskich i tylko 
tak należy je rozumieć.  W wypadku lepiej zorientowanych w sprawie posłów izby 
niższej polskiego parlamentu zabieg ten już się nie powiódł.
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Operacja „Wisła” jest jednak cały czas zręcznie wykorzystywana jako argu-
ment tuszujący banderowskie zbrodnie i pretekst do wysuwania kolejnych roszczeń 
fi nansowych wobec Państwa Polskiego.46 O wiele ważniejsze jest jednak realizowane 
(między innymi w polskich podręcznikach historii) skutecznego i zręcznie wyko-
rzystywanego przez banderowców zabiegu „wyrównywania win”. My Wołyń – wy 
operacja „Wisła”. Rachunki wyrównane. Można tylko pogratulować tak sprytnego 
i skutecznego pomysłu. Czarne jest białe, sprawcy oskarżają ofi ary!

W tej sytuacji, niemal cała praca na rzecz ocalenia dla potomności wie-
dzy o kresowym ludobójstwie Polaków spadła na organizacje kombatanckie, sto-
warzyszenia ofi ar ludobójstwa47, lub pojedyncze osoby – ciężko doświadczonych 
uczestników zdarzeń. Były to osoby z reguły starsze i nie do końca przygotowane 
do zastępowania instytucji państwa i placówek badawczych, w tym trudnym przed-
sięwzięciu. Dlatego tak łatwo przez lata było w nie uderzać. Niemal od początku 
narażone były na pełne hipokryzji zarzuty zawodowych historyków o brak profe-
sjonalizmu. Z protestami spotykała się też do dziś każda poważniejsza próba  upa-
miętniania zbrodni.48 

Najważniejszym, choć niewątpliwie połowicznym w wynikach, przed-
sięwzięciem był wspomniany cykl konferencji – seminariów polsko-ukraińskich 
z udziałem naukowców obu krajów pod nazwą Trudne pytania i szereg publikacji 
pod tym samym tytułem, zainicjowanych przez samych świadków wydarzeń sku-
pionych w Światowym Związku Żołnierzy AK. Ogrom przeciwności i problemów 
związanych z tymi konferencjami opisał Andrzej Żupański ich główny, organizator 
i propagator.49 Podstawowym problemem, który pojawił się już na początku tego 
cyklu spotkań było, że strona ukraińska przystąpiła gremialnie do obrony obwi-
nianego przez ocalałych z mordów Polaków – świadków wydarzeń, organizacji na-
cjonalistycznych – OUN i UPA. Takie podejście wspierane przez część polskich 
historyków, głównie narodowości ukraińskiej, stanowiło dla organizatorów  bardzo 
trudne wyzwanie. Trzeba przyznać, że robili co mogli by nie zmarnować szansy na 
zbliżenie do prawdy, jednak znalezienie konsensusu w wielu kwestiach okazało się 
wyjątkowo trudne. Wiele wysiłku kosztowało zachowanie dyscypliny naukowej na 
seminariach i pilnowanie by nie dochodziło do emocjonalnych (w końcu uzasad-
nionych przy omawianiu tego typu kwestii), a jedynie merytorycznych potyczek. 

Poważne zarzuty dotyczące seminariów, w tym ustępliwości zapraszanych 
na obrady polskich historyków, postawił nieżyjący już dziś świadek historii i wielki 
znawca problematyki zbrodni wołyńskich, Leon Karłowicz w pracy Polska-Ukraina 
– smutne refl eksje.50 To, że konferencje nie spełniły do końca oczekiwań Światowego 
Związku Żołnierzy AK wynikało z prostego faktu, że historii nie można „uzgad-
niać”, tak jak to na seminariach próbowano robić. Protokoły rozbieżności mają ra-
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cję bytu w rozmowach władz ze strajkującymi, ale nie w historii. Tam należy badać, 
ustalać fakty, niezależnie od tego czy jest to dla danej strony wygodne, czy też nie. 
Mimo krytycznych uwag należy przyznać, że referaty przygotowywane na kolejne 
seminaria, podniosły w znaczący sposób stan wiedzy na temat wojennych wyda-
rzeń na Kresach. Cóż z tego; IPN nie okazał się zainteresowany przejęciem badań, 
ani nawet odpowiednim ich rozpropagowaniem. Profesor Leon Kieres zasłużył się 
wyjątkowo dla dalszego zaciemniania i ukrywania przed opinią publiczną prawdy 
o tym okresie stosunków polsko-ukraińskich. 

W latach 1999–2003 IPN, kierowany wówczas przez Leona Kieresa, zapisał 
szczególnie niechlubne karty w dziele badania prawdy o kresowym ludobójstwie.51 
IPN zorganizował konferencję na temat mordów na Wołyniu – w Lublinie (2000) 
i potem, „dla równowagi”, o operacji „Wisła” w Krasiczynie (2001). Obydwie oka-
zały się, poza pojedynczymi wystąpieniami, poważnym krokiem wstecz w pozna-
waniu prawdy. Co najdziwniejsze, do wygłoszenia referatów nie zaproszono osób, 
które badały już wcześniej te same tematy na seminariach Trudne pytania.

Zmiany nastąpiły w  związku ze zbliżającymi się obchodami 60 rocznicy 
zbrodni wołyńskiej. Wydano szereg książek z fundamentalną pracą Władysława 
i Ewy Siemaszków pt. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na 
ludności na ludności polskiej Wołynia 1939–194552 na czele. Warto w tym miejscu 
podziękować osobie, której osobiste zaangażowanie i przyznawane za jej przyzwole-
niem środki, pozwalały na prowadzenie badań i dochodzenie do prawdy tej garstce 
historyków, którzy nie ulękli się presji. Bez tej pomocy wiele publikacji nie ujrzało-
by światła dziennego. Nie dlatego, że zawierały nieprawdę, lub zawarte w nich doku-
menty były fałszywe, ale dlatego, że były dla części polityków i środowisk „niewy-
godne”. Osobą tą był Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. Jego odwadze i determinacji zawdzięczają kresowianie bardzo wie-
le, a przede wszystkim budowę licznych upamiętnień w miejscach kaźni. Pomagał 
i pomaga też w wydawaniu periodyku Na Rubieży53 oraz wielu prac źródłowych na 
temat ludobójstwa. 

Organizacje kombatanckie zrzeszające ocalałych z zagłady kresowian plano-
wały obchody zorganizować samodzielnie. Do organizacji obchodów włączyły się 
jednak władze państwowe z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Mimo że 
działanie to oceniano niejednoznacznie54, po raz pierwszy szersza opinia publiczna 
dowiedziała się dzięki przekazowi mediów, że jakieś rzezie w ogóle miały miejsce, 
a nie były tylko konfabulacją garstki „repatriantów”. Niestety media, a szczegól-
nie polska telewizja, włożyły wiele wysiłku55, by widz zakończył oglądanie trans-
misji nie wiedząc kto, kogo i za co mordował, a jedynie, że doszło do „konfl iktu”, 
a ofi ar nie należy liczyć, bo one się bilansowały, a tak naprawdę to winni wszyst-
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kiemu i tak byli Polacy. Taka niedopuszczalna ze względu na kryterium prawdy 
historycznej interpretacja, zrównująca katów z ofi arami, bo obarczającą je winą za 
to, że przyczyniły się do swojej śmierci, choć budzi sprzeciw, trwa w mediach do 
dziś. Przykładów jest wiele, jak to, że emitowany przez BBC nakręcony w Anglii 
fi lm o zbrodniach dokonanych na ludności polskiej w 1944 r. przez żyjących w do-
brobycie na wyspach członków ukraińskiej formacji SS-Galizien, nie został przez 
polską telewizję wyemitowany.56 Za to wyświetlono gloryfi kujący OUN-UPA fi lm 
Agnieszki Arnold, „Przebaczenie”.57 Dla Kresowian szokiem było też przyznanie 
Orderu „Orła Białego” Bohdanowi Osadczukowi, który za zasługi w depoloniza-
cji Chełmszczyzny, w 1941 r. otrzymał stypendium w Berlinie, człowiekowi bardzo 
interesom polskim niechętnemu, by nie powiedzieć wrogiemu, o czym świadczyły 
niemal wszystkie jego publiczne wypowiedzi i artykuły. 

Lata 2003–2005 podsumować jednak należy pozytywnie, bo milczenie 
na temat zbrodni na chwilę zostało przerwane. Ukazało się wiele nowych pozycji 
książkowych, pamiętnikarskich, artykułów prasowych w niskonakładowych pis-
mach, wydano w tym czasie nowe dokumentów, odsłonięto pomniki i upamięt-
nienia. Podniosło to niewątpliwie poziom wiedzy społeczeństwa polskiego o tych 
wydarzeniach.

Jednak po obchodach 60-lecia ludobójstwa na Wołyniu, wbrew oczekiwa-
niom, znowu zapadła cisza. Brak grantów, podejmowania badań na uczelniach. 
Cisza ta trwa do dziś. Tymczasem na Ukrainie wyrosły pomniki: kata Wołynia 
– Kłyma Sawura; żołnierzy SS-Galizien (przy wejściu na cmentarz lwowskich 
„Orląt”); na ukończeniu jest panteon Stepana Bandery, a na budynku polskiej szko-
ły we Lwowie wisi tablica upamiętniająca Romana Szuchewycza – dowódcę ukra-
ińsko-niemieckiej formacji „Nachtigall”, odpowiedzialnej za bestialskie mordy 
na Polakach, w tym za mord polskich profesorów we Lwowie, mord nauczycieli 
w Krzemieńcu… „Bohaterowie z OUN-UPA” upamiętniania są nazwami ulic, pla-
ców... Politycy wraz z prezydentem Wiktorem Juszczenką i panią Julią Tymoszenko 
popierają nacjonalistów, nadają zbrodniarzom wojennym tytuły narodowych boha-
terów, przyznają kombatanckie uprawnienia. Po ulicach Kijowa, pod czarno-czer-
wonymi fl agami i przy akompaniamencie bębnów i antypolskich pieśni maszerują 
dumnie członkowie OUN i UPA w swoje rocznice. Polska telewizja nie informuje 
o niczym (październik 2007 r.), mimo że uczyniły to zaniepokojone tym faktem 
telewizje zachodnie. Dlaczego? 

To co obserwujemy, już nie na „Zachodniej Ukrainie”, ale w całym kraju, co 
znajdziemy w podręcznikach i historycznych książkach to widoczny i dramatyczny 
efekt polskiego zaniechania w wyjaśnianiu prawdy. To Polacy milcząc, przyzwolili 
na zbudowanie etosu „bohaterskiej UPA”.
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W ostatnich dwóch latach dzięki zmianie na stanowisku prezesa IPN, po 
wielu latach przemilczania, zafałszowywania, a nierzadko i niszczenia istniejących 
dowodów zbrodni58, daje się zaobserwować zintensyfi kowanie prac, głównie pro-
kuratorskich. Prokuratorzy Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, dziś przy IPN, przesłuchują setki żyjących jeszcze świadków. 
Na wyróżnienia zasługują prokuratorzy Piotr Zając z oddziału Lublin i Tomasz Rojek 
z oddziału Wrocław. Obydwaj zgodnie przyznają, że w świetle zebranych materiałów 
nacjonalistyczne ugrupowania ukraińskie dopuściły się zbrodni ludobójstwa.

Część społeczeństwa pozwoliła narzucić sobie kilka istotnych tez. Po pierw-
sze – że musimy „pojednać się” z „narodem ukraińskim”. Jest to nadużycie, ponie-
waż naród polski wcale nie potrzebuje żadnego „pojednania” z narodem ukraiń-
skim, bo nie żywi do niego wrogości, ani wrogości od niego nie doznaje. Ewentualne 
pojednanie mogłoby nastąpić z banderowcami. Ale oni nie chcą wyrzec się swojej 
ideologii, która uznaje ludobójstwo za uprawnioną metodę uprawiania polityki, ani 
też nie zamierzają dokonać rachunku sumienia za zbrodnie. Nigdy nie stanowili oni 
i, miejmy nadzieję, nie będą stanowić większości ukraińskiego narodu.

Wydaje się, że dotychczas stosowane w Polsce metody osłaniania bande-
rowskich sprawców przez przeczekiwanie, aż wymrą świadkowie, przemilczanie, 
niszczenie źródeł, nieprowadzenie wyczerpujących badań, przyniosły Polsce efekt 
przeciwny do zamierzonego. Skrajny nacjonalizm na Ukrainie zamiast obumierać 
– potężnieje. Równocześnie kolejne pokolenia Polaków dojrzewają w niewiedzy 
o losie swych przodków. Działania dzisiejszych polskich elit odcinają też Polskę 
od szansy wprowadzenia wiedzy na ten temat kresowego ludobójstwa do kanonu 
historii powszechnej, jako doświadczenia ludzkości, które nie może się nigdy więcej 
powtórzyć. 

Jednak z prawdą jest tak, że w końcu ktoś się o nią upomni. Szkoda tylko, że 
zadośćuczynienia nie doczekają ostatni już żyjący wygnańcy. 

  XX

Badając stan świadomości dzisiejszych pokoleń o zagładzie kresowej, mu-
simy wziąć pod uwagę, że zbiorowy wysiłek tylu sił politycznych i „autorytetów” 
działających wspólnie od dziesiątek lat nie mógł nie odnieść sukcesu. Był nań nie-
mal skazany. Dowodem na to jest choćby wystąpienie Andrzeja Wajdy i jego śro-
dowiska przeciw budowie pomnika ofi ar mordów OUN-UPA. Dlaczego zamordo-
wani w Katyniu, czy w wyniku Holokaustu mają prawo do pamięci, a ponad 100 
tys. niewinnych ofi ar wyjątkowo okrutnie popełnionych zbrodni, nie? Kresowianie 
mówią czasem, że są „od gorszego Boga”... 
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 „Elity” zadecydowały, że Polacy mają zapomnieć i zamilknąć.

W przeciwieństwie do polskich mediów, od lat pomijających milczeniem lub 
fałszujących kresową tragedię, na Ukrainie obserwujemy zjawisko wręcz odwrotne. 
Dziesiątki wydawnictw i stron w Internecie wskazuje na usilne działania na rzecz 
rehabilitacji skrajnego nacjonalizmu ukraińskiego. Działalność ta jest tak masowa 
i pełna determinacji, że budzi zdziwienie, ale i obawy. Tym bardziej, że po zapo-
znaniu się z prezentowanymi danymi, można poczynić pewne obserwacje. Mamy 
więc do czynienia ze staraniami o nobilitowanie i kreowanie członków OUN i UPA 
na bohaterów całej Ukrainy. Z ukrywaniem, a nawet pozbawionym skrupułów 
fałszowaniem historii podszytym wyraźnym antypolonizmem, a nawet rewizjoni-
zmem. O tym ostatnim świadczą kolportowane mapy „Wielkiej Ukrainy” z tzw. 
Zakierzonią, czyli 19 powiatami dzisiejszej, pojałtańskiej Polski.59 Popularyzacja 
i gloryfi kowanie zbrodniczej UPA, głównie wśród młodych, ludzi odbywa się też za 
pomocą umieszczanych w Internecie fi lmów jak np. „Żelazna Sotnia”60, czy komiks 
o UPA dla młodzieży. Wspomniany komiks jest kalką banderowskich opracowań. 
Poza silnymi wątkami wrogimi Polakom, zawiera obrazek pomordowanych ukraiń-
skich kobiet i dzieci, które zdaniem autora zamordowali – Polacy !!! Do tego posu-
wają się propagandyści banderowscy.61 Jeśli ktoś chce zakupić fi lmy o „bohaterskiej 
UPA” nie ma z tym żadnych problemów.62 Na ukraińskich stronach dochodzi też 
do gloryfi kowania formacji SS Galizen.63 Strona ta redagowana jest przez jej kom-
batantów i sympatyków. Szczególnie ostrą antypolską propagandę prowadzi bar-
dzo bogaty, wpływowy i zdyscyplinowany Ukraiński Światowy Kongres z siedzibą 
w Ameryce.64 Ostatnio poza żądaniami odszkodowań na fali związanej z obchodami 
rocznicy operacji „Wisła” przeprowadził on akcję wysyłania do papieża listów, do-
magających się usunięcia z Przemyśla polskich tablic.65 Młodzi ukraińscy nacjonali-
ści mogą się szkolić w faszystowskiej ideologii OUN, na stronie specjalnie dla nich 
przygotowanej.66 Jednak, jakby tego było mało, dochodzi do atakowania polskich 
stron w Internecie.67 W ostatnich latach mają też miejsce taktyczne porozumienia 
ukraińskich nacjonalistów z Litwinami68, czy spotkania młodych nacjonalistów 
ukraińskich i neonazistami niemieckimi, w północno-wschodniej Polsce.

Naukowcem, który od lat bada problematykę współczesnych przeszkód 
w kontaktach polsko-ukraińskich wywołanych wspólna trudną historią jest socjo-
log i politolog profesor Marian Malikowski. Podkreśla on w swych pracach, że aby 
móc poruszać się w tego typu problematyce, konieczne jest podejście interdyscypli-
narne. Tylko synteza wiedzy historyka, politologa, socjologa, a może i psychologa 
pozwoli zbliżyć się do tak złożonego i pełnego emocji zjawiska, jakim jest pamięć 
międzypokoleniowa i społeczny jej odbiór.

Glaukopis 9_10.indd   304Glaukopis 9_10.indd   304 2007-12-28   12:49:502007-12-28   12:49:50



Archeologia pamięci

305

Co innego wiedza szczegółowa, czym innym jednak zbiorowa świadomość 
zwykłych obywateli. Tu stereotyp Ukraińca ukształtowany w minionych wiekach, 
umocniony dramatem w czasie ostatniej wojny nie jest zachęcający. Ukrainiec to 
w świetle najbardziej rozpowszechnionego stereotypu, człowiek okrutny, bez-
względny, podstępny, rizun, nienawidzący i mordujący Polaków. Takie wyobrażenie 
funkcjonuje nadal wśród starszego pokolenia, a w złagodzonej formie wśród ludzi 
młodych. Ci ostatni nie za bardzo wiedzą dlaczego, ale niechęć przekazana przez oj-
ców nie została wykorzeniona. Zbrodnia trwać będzie w świadomości Polaków jesz-
cze przez wiele pokoleń, gdyż pamięć zbiorowa jest jak pisał prof. M. Malikowski 
„bardziej odporna na zmiany rzeczywistości niż pamięć indywidualna”.69

Jednak naukowcy częstokroć kreują obraz zgoła odmienny, noszący, wbrew 
prawdzie historycznej, cechy postulatywne. Wtedy nasuwają się pytania: Co powo-
duje, taki, a nie inny sposób pisania? Nieznajomość faktów czy intencjonalność 
działania. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w pracy pt. Narody i Stereotypy 
będącej pokłosiem konferencji, która odbyła się w Krakowie w 1995 r.70 Mimo aż 
czterech zawartych w tej pracy tekstów poświęconych stereotypom Ukraińca 
i Polaka, tematy związane z doświadczeniem agresji przez Polaków, były przez au-
torów zręcznie omijane. Jedynie Danuta Sosnowska71 we fragmentach swego refera-
tu, w szyderczym i wysoce niechętnym tonie odnosi się do zbrodni popełnionych 
przez ukraińską ludność na Kresach. O wspomnieniach ofi ar pisze pogardliwie, że 
są to „dziełka” i zarzuca im fałszerstwo, np. stwierdzeniem: „we wszystkich teks-
tach, o których wspomniałam, podkreślano przy pomocy rozlicznych, często wy-
rafi nowanych sposobów dokumentacyjny charakter książki”(podkr. – L.K.). W ten 
sposób naukowiec, prezentując swoją prywatną wizję, pozwala sobie na ferowanie 
ocen, bez weryfi kacji faktów, podanych w omawianych przez siebie książkach. Co 
gorsza, z góry zakłada, że autorzy przywołując tortury i okrutne sposoby mordowa-
nia – kłamali.72 Smutny to dowód na stan dzisiejszej nauki. Mniejszym problemem 
jest sam brak podstawowej wiedzy autorki tekstu, większym, że mimo tego podjęła 
się realizacji tak poważnego tematu. 

Niewątpliwie młodsze pokolenie Polaków zmieniło swe poglądy o Ukraiń-
cach na korzyść, m.in. przez ogromną propagandę związaną z organizowaniem 
„pomarańczowej rewolucji” i zaangażowaniem się w nią Polaków. Nadal jednak 
Ukraińcy znajdują się na odległych miejscach, w prowadzonych regularnie przez 
OBOP badaniach dotyczących sympatii do poszczególnych nacji. Potwierdzają to 
badania przeprowadzone przez zespół z Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych 
AGH, na społeczności studenckiej uczelni. Jak wpływa na to wiedza o wojennym 
dramacie – nie wiemy, bo nikt nie przeprowadził choćby pilotażowych badań socjo-
logicznych na ten temat. 
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W celu zrozumienia jaka jest świadomość młodego pokolenia Polaków, 
a może i Ukraińców w odniesieniu do zbrodni na ludności polskiej proponuję prze-
prowadzić proste badania ankietowe:

dr Lucyna Kulińska
adiunkt WNSS AGH
30-210 Kraków,
ul.Hofmana26

(PROJEKT WSTĘPNY)

Koncepcja przeprowadzenia w Polsce i na Ukrainie badań na ten temat 
wiedzy i oceny zbrodni dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich z OUN-
-UPA na ludności polskiej w latach 1943–1944.

Badania powinny być przeprowadzone na młodych ludziach (młodzież 
szkolna, liceum, technika, szkoły zawodowe i studencka), co pozwoli na spojrzenie 
w przyszłość i ocenę ewentualnych zagrożeń.

W świetle rozgrywających się dziś na Ukrainie wydarzeń (odradzania 
się ruchu postounowkiego, gloryfi kacji OUN-UPA i jego przywódców, nada-
nia przez prez. Juszczenkę tytułu Bohatera Ukrainy zbrodniarzowi wojennemu 
Szuchewyczowi, marszów kombatantów UPA), a równocześnie ukrywania tych 
faktów przed polską opinią publiczną przez media i polityków, staje się to kwestią 
ważną dla przyszłości.  

Badanie to poza poznaniem konkretnej wiedzy historycznej młodych ludzi 
na temat ludobójstwa, powinno dać odpowiedź jak wyglądają akceptowane przez 
respondentów metody walki o niepodległość. Celem jest stwierdzenie czy i na ile 
w młodym pokoleniu Polaków i Ukraińców znajdziemy przyzwolenie na stoso-
wanie metod gwałtownych, terroryzmu, czystek etnicznych, ludobójstwa. Badanie 
powinno też wykazać, czy dany młody człowiek zetknął się z ideologią skrajnego 
nacjonalizmu, a jeżeli tak, to jaki jego jest  stosunek do niej. 

Bardzo istotny jest dobór miejsc, gdzie przeprowadzono by badania. W wy-
padku Polski należałoby przebadać dzisiejsze południowo-wschodnie pogranicze 
(np. Przemyśl, Rzeszów, Zamość), miejsc osiedlenia repatriowanej z Kresów ludno-
ści (np. Wrocław, Żary, Brzeg) i miasta gdzie problem z racji braku przekazu między-
pokoleniowego i blokowania przez prawie 60 lat informacji na ten temat mógł być 
niezauważalny (np. Polska centralna, Łódź, Kielce, wschodnia Wielkopolska).

W wypadku Ukrainy istotne byłoby przeprowadzenie badań w zachodniej 
jak i wschodniej części kraju (np. Iwanofrankowsk (Stanisławów), Łuck, Lwów, ale 
i np. Kijów, Donieck , Charków). 
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Tego typu badania powinny być przeprowadzone już co najmniej 10 lat temu, 
co pozwoliłoby na monitorowanie zjawiska. Oczywiście powinny być sukcesywnie 
co kilka lat powtarzane, by istniała możliwość rejestrowania zmian.

Przyjmując, że odleglejszym celem byłoby diagnozowanie i ewentualne wy-
eliminowanie agresywnych i skrajnych ideologii pojawiających się w środowisku 
młodzieży, każda ujawniona forma ich popierania, czy gloryfi kowania wynikach 
powinna być powodem do refl eksji i przeciwdziałania.

Pierwsza część badania powinna pozwolić ocenić jaki jest stan wiedzy hi-
storycznej badanej młodzieży na temat zbrodni ludobójstwa lat 1943–1944:

• Pytamy, czy dana osoba posiada jakąkolwiek wiedzę (informacje) na te-
mat mordów dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach na 
Wołyniu i Podolu i Polesiu w latach 1943–1945 ( tak-nie).
 Jeśli nie przejść od razu do części drugiej.

 jeśli tak to:
• Czy jego rodzina wywodzi się z Kresów? Jeśli tak to czy zna miejscowość, 

powiat , województwo? 
• Skąd badany uzyskał wiedzę na temat mordów popełnionych na Polakach 

(środowisko, rodzina, książki, media, Internet, szkoła, inne)?
• Czy swoją wiedzę uważa on za wystarczającą?
• Jak ocenia dostęp do informacji  (czy spotkał się z tym problemem w me-

diach, gazetach)?
• Czy badany posiada wiedzę o sprawcach i przyczynach?
• Co wie na temat ukarania sprawców?
• Czy ktoś z rodziny ankietowanego był ofi arą tych zbrodni, lub znana mu 

jest taka osoba?
• Czy uważa, że wiedza na ten temat powinna ,czy też nie, być jawna i upo-

wszechniana i dlaczego (uzasadnić)?

Druga część badania mogłaby dotyczyć postaw młodzieży wobec dopusz-
czalnych przez nią metod walki o swoje państwo.

• Pytanie:
• czy badany zaakceptowałby (dopuszczałby) w walce o niepodległe państwo 

stosowanie następujących metod:
- terroryzmu (zamachy terrorystyczne, zabójstwa, napady, podpalenia itp.).
- wypędzenia i „czystki etniczne” na mieszanym narodowo terytorium.
- ludobójstwo czyli masowa fi zyczna eliminacja innych nacji na spornym 
terytorium.
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• Czy ankietowany dopuszcza stosowanie wobec innych zamieszkujących 
wspólne terytorium narodowości jakiekolwiek inne agresywne zachowa-
nia?

• Czy ankietowany zna przepisy (normy) zakazujące tego typu działań (spo-
łeczne, moralne, religijne)?

 • Czy badany  uważa, że religia, a wiara chrześcijańska w szczególności, po-
winna uniemożliwiać stosowanie agresywnych metod w walce o cele naro-
dowowyzwoleńcze? Czy ludzie powinni się nimi kierować?

• Czy badany uważa za dopuszczalne, by osobom uznanym za  bohaterów 
walki narodowowyzwoleńczych, ale winnym zbrodni ludobójstwa, stawia-
no pomniki, panteony, upamiętnienia, nazywano ich nazwiskami ulice, 
place itp.?

Trzecia cześć (praktyczna) mogłaby dotyczyć stosunku młodych ludzi  do 
głównych haseł ukraińskiego skrajnego nacjonalizmu np. tez zawartych w ideologii 
Doncowa lub „Dekalogu” Łenkawśkiego (np. prośba o określenie ich stosunku do 
poszczególnych postulatów nacjonalistów).

Oraz pytanie – Czy badany spotkał się z działalnością w Polsce lub 
w Internecie organizacji głoszących takie lub podobne hasła?

   XXXX

Badanie można, na życzenie strony ukraińskiej rozszerzyć, lub nie o ocenę 
zrealizowanej w roku 1947 operacji „Wisła”.

Przypisy: 
1 L.Kulińska, „Nie tylko Wołyń”, Słowiniec. Materiały Historyczne (nr 22) 2003.
2 Nie oznacza to, że w środowisku rodzinnym nie było na ten temat informacji (przekazy od ojca, 
który w latach 50. dwa lata przebywał w Bieszczadach, kontakty towarzyskie rodziców, kresowi są-
siedzi w kamienicy, nieliczne publikacje) – jednak wszystkie te fakty przyjmowane były z przez nią 
z niedowierzaniem.
3 Miarą niewiedzy, lub świadomego przemilczania, był na przykład fakt napisania przez jednego 
z wrocławskich utytułowanych historyków, prac na temat okupacyjnego Lwowa, czy działającego 
tam Komitetu Pomocy (RGO) z pominięciem najważniejszej jego funkcji czyli ratowania tysięcy 
polskich uchodźców z Wołynia i Podola, którzy w tym mieście się schronili. Poza pominięciem 
problemu pomocy lwowiaków dla ofi ar mordów i wypędzeń, omawiany autor prawie nie zauważył 
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mordów na tysiącach Polaków dokonanych przez nacjonalistów w 1941 (w tym na lwowskich pro-
fesorach). Pracę oparł na źródłach ze Lwowa, nie próbując nawet przemierzyć 50 m z Instytutu Hi-
storii do Ossolineum, gdzie na ten temat są setki stron dokumentów RGO z depozytami prof. Wi-
dajewicza na czele.  
Czy to przypadek, że również „Karta”, posiadając dostęp do prawie wszystkich polskich dokumen-
tów, nie ujawniła żadnego z nich od roku 1991?
4 Choć też poddane manipulacji, która uwalnia Niemców od odpowiedzialności za napaść na Polskę 
i zbrodni na Polakach – mówi się jedynie o coraz bardziej zawężanej grupie „hitlerowców”.
5 Na przykład straszliwego mordu dokonanego przez litewskich nacjonalistów w Ponarach. 
6 Pisał o tym Stanisław Michalkiewicz w artykule pt. „Dzieci gorszego Boga?”, Nasz Dziennik, 21–
–22.07.2007.
7 W relacjach świadków są informacje, że nawet 9 letnie dzieci pod presją nacjonalistów dobijały 
rannych.
8 Czasem na polskich „papierach” zrabowanych ofi arom.
9 L.Kulińska, Dzieje Komitetu ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów t. 1–2 (Kraków: 
Abrys, 2001, 2002). Dokonywano tego przez osobiste zabicie dorosłej, lub, częściej, nieletniej ofi ary 
(w dokumentach odnalezionych przez autorkę, polecenie to brzmi  to następująco: „wybierz sobie 
»lacha«, lub »lacku detynu«... i zabij go”).
10 Dokumenty polskiego podziemia zawierają liczne opisy tych zdarzeń. Rozkazy mordowania Pola-
ków wydawane były przez centralnych i lokalnych przywódców OUN. Zorganizowano sądy doraź-
ne, wydające natychmiast wykonywane wyroki śmierci na miejscowych Polaków. Zebraniom sądów 
przewodniczyła inteligencja ukraińska, najczęściej księża, kierownicy szkół, nauczycielstwo, gdzie 
zaś nie było inteligencji – „sprawiedliwość” wymierzali sami chłopi – uzbrojeni w siekiery, widły, 
łopaty.
11 Wydarzenia te stały w jawnej sprzeczności z podpisaną we wrześniu 1939 przez ukraińskich przed-
stawicieli politycznych deklaracją o lojalności w obliczu agresji na Polskę. 
12 Najczęstszym sposobem, poza denucjacjami, było sporządzanie dla okupanta list proskrypcyj-
nych, rabunek mienia wywiezionych, mordowanie powracających właścicieli domostw itp.
13 Nie wolno zapominać o tym, że wszystkie te formacje miały także na sumieniu mordy na ludności 
żydowskiej. 
14 Nie myślę tu o „dołach” organizacyjnych, bo z tajnych dokumentów OUN wynika jednoznacz-
nie, że kontakty były to zakazane, ale o przywódcach właśnie. Wielu z nich miało bardzo niejasne 
związki z KGB. Niewątpliwie wiele dokumentów na ten temat znajduje się w rosyjskich archiwach. 
Dobrym przykładem są dokumenty ujawnione w rosyjskim fi lmie na temat ukraińskiego nacjonali-
zmu: Украинский национализм. Невыученные уроки, реж. Вадим Гасанов (2007).
http://community.livejournal.com/online_video/27535.html
http://video.google.com/videoplay?docid=-1705963579806328164&hl=en 
15Ukraiński Centralny Komitet. Miał siedzibę w stolicy GG, w Krakowie. Na jego czele stał niefor-
malny przywódca – Wołodymyr Kubijowicz. 
16 Bez przygotowania sił i konkretnych rozkazów – do eksterminacji na taką skalę dojść by po prostu 
nie mogło. 
17 Niemający wyboru, pozbawieni wszystkiego, koczujący na stacjach uchodźcy, stawali się łatwym 
łupem Niemców, którzy podstawiali pociągi towarowe, praktyce najczęściej węglarki i oferowali wy-
wózkę na roboty jako jedyną formę pomocy. Była to przysłowiowa „propozycja nie do odrzucenia”. 
W Niemczech poddawano ich eksploatacji, głodowali i ginęli pod bombami alianckich nalotów. 
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Informacje na ten temat docierały z Niemiec do RGO w Krakowie. Wiemy też, że część opisywa-
nych transportów trafi ała m.in. do budowy sieci podziemnych schronów na Dolnym Śląsku. 
18 Tak było w wypadku dla esesmanów z  Dywizji Galizien , tak było i w wypadku samego Dmytra 
Doncowa, który nie gdzie indziej, a w polskiej ambasadzie w Bukareszcie szukał schronienia.        
19 Analizując stosunki polsko-ukraińskiej po drugiej wojnie światowej, warto odwołać się do jednego 
z licznych artykułów prof. Malikowskiego: „Strategie i taktyki stosowane w kontaktach polsko-ukra-
ińskich w zakresie ujmowania historii wzajemnych stosunków”. Autor dowodzi, że w dziedzinie 
współczesnych badań naukowych nad stosunkami polsko-ukraińskimi, przez całe lata miała miejsce 
duża nierównowaga. Piszących na te tematy Ukraińców, zamieszkałych na emigracji w krajach za-
chodnich, w Polsce i na Ukrainie, było kilkakrotnie więcej niż Polaków. Istnieje wprawdzie obfi ta 
polska literatura wspomnieniowa – autorstwa świadków wydarzeń, jednak jako subiektywna, była 
i jest uznawana za niewiarygodną i odrzucana. W o wiele lepszej sytuacji byli przez dziesiątki lat po-
litycy i żołnierze, członkowie OUN i UPA – żyjący na emigracji. Dlatego to oni narzucili swój punkt 
widzenia i polskim badaczom. Prawdy nie znali też najczęściej, stanowiący gros tej fali emigracyjnej 
ludzie, uratowani z armią Andersa – oni opuścili Kresy zanim doszło do zbrodni ludobójstwa. Nad 
ofi arami zapadła więc na dziesiątki lat kurtyna milczenia. Zbrodniarzy z SS Galizien ocaliło polskie 
obywatelstwo i niezrozumiałe do dziś wstawiennictwo samego gen. Władysława Andersa. 
20 Autorce znany jest przykład Wołyniaka, który po utracie rodziców i niemal całej rodziny, nie mógł 
otrzymać pracy z powodu umieszczenia tego faktu w swoim życiorysie. Dopiero „pouczony” napi-
sał, że rodzinę zamordowali mu Niemcy i wtedy pracę otrzymał.
21 Strzępy danych na ten temat odnaleźć można w polskich archiwach, a szczególnie materiałach 
przekazanych do IPN. Jednak ilość celowo zniszczonych, powycinanych, zaczernionych trwale do-
kumentów w zespołach np. MAP w CA MSWiA, świadczy, że ludzie ci mieli od 1989 dużo czasu 
na usunięcie śladów swej przeszłości i działalności. Związanie się z nową władzą była też dobrym 
sposobem na uniknięcie wyjazdu do Związku Sowieckiego w ramach „wymiany ludności”. Osobom 
tym komuniści w zamian za współpracę wybaczali przeszłość. W proceder ten uwikłana była stosun-
kowo duża ilość przestępców.  
22 Warto zapoznać się z relacjami tysięcy ocalonych, by poznać dramaty ich powojennego życia. 
23 27 Wołyńska Dywizja Piechoty została sformowana dopiero w pierwszych miesiącach 1944, gdy 
Wołyń został juz praktycznie „odpolszczony”. Około 60 tys. Polaków banderowcy i ich pomocnicy 
z Kuszczowych Widiłów   wymordowali, dziesiątki i setki tysięcy pozostałych  wypędzili ze swych 
siedzib na tereny G.G.
24 We wsi Kustycze (pow. Kowel) 7 i 8 lipca 1943. Zginęli: przedstawiciel Delegatury, ppor. Zygmunt 
Rumel, towarzyszący mu członek konspiracji AK, Krzysztof Markiewicz oraz ich woźnica – cała pol-
ska delegacja, [za:] W.Siemaszko, E.Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na 
ludności polskiej Wołynia 1939–1945 (Warszawa: „von borowiecky, 2000): ss. 383, 1139.
25 Wytkniętą przedstawicielom polskiego podziemia nawet przez nielicznych nie życzących źle Po-
lakom Niemców.
26 A.Żupański, Droga do prawdy o wydarzeniach na Wołyniu (Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2005): s. 9.
27 Autorka znalazła w IPN informacje o tym, że dawni współpracownicy Abwehry z „Osnowy” 
wchodzili w skład kadry odbudowywanych Szkół Morskich.
28 Traktują o tym całe zespoły przeniesione do BUiAD IPN z CA MSWiA (teczki i mikrofi lmy z ze-
społów OUN i UPA – sygnatury w posiadaniu autorki). 
29 W polskich archiwach nie brakuje na ten temat materiałów. Wystarczy prześledzić zespól MAP 
(Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego) w CA MSWiA (choć wyniszczany przez osoby korzy-
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stające z tych zbiorów – liczne wycięcia, uszkodzenia co do których nie przeprowadzono śledztw, ale 
przegląd metryczek może nasunąć określone podejrzenia, co do osoby, która wcześniej prowadziła 
ten sam proceder w Archiwum Wschodnim „Karty”, za co została z niej wyrzucona.
30 Zaraz po zakończeniu II wojny światowej na mocy przyjętych nowych demokratycznych praw, 
zbrodniarze wojenni powinni zostać postawieni przed odpowiednimi sądami i trybunałami. Tak się 
jednak nie stało. W naszej części Europy karty rozdawał Stalin. Wielu uniknęło sprawiedliwości chro-
niąc się ze zrabowanymi łupami w tzw. „wolnym świecie”, gdzie dożywają w dobrobycie swoich dni, 
nierzadko kontynuując działalność antypolską i propagując zbrodniczą ideologię. W ich ocaleniu 
swój udział miały także wojskowe władze emigracyjne w tym. gen. Władysław Anders. Pomógł im 
też Watykan.
31 Kilka znaczących artykułów poświęcił temu problemowi prof. Bogumił Grott z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego.
32 Dziś na pytanie rodzin ofi ar kierowane do dawnych sąsiadów „dlaczego tak okrutnie nas mordo-
waliście” –  odpowiadają  – „tak było trzeba”..., bez niemal  żadnego poczucia winy.
33 Jak dzisiejszy „bohater Ukrainy” (2007) z nadania prez. Juszczenki.
34 Autorka tekstu podejmowała takie próby.
35 http://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Misi%C5%82o
36 Podjęty przez młodych działaczy warszawskiego samorządu o korzeniach wołyńskich pomysł 
stworzenia „Instytutu Kresowego” w Warszawie został wprawdzie w 2007 zrealizowany, ale placów-
ka ta, po objęciu władzy w mieście PO, pozbawiona niezbędnych funduszy i zaplecza naukowego, 
ginie.
37 Dwaj pierwsi, to prominentni członkowie Związku Ukraińców w Polsce.
38 W książce Grzegorza Motyki, Tak było w Bieszczadach (Warszawa: Wolumen, 1999) czy Romana 
Drozda, Ukraińska Powstańcza Armia (Warszawa: b.m.w., 1998), za które badacze ci otrzymywali na 
polskich uczelniach tytuły naukowe  dochodziło do niedopuszczalnego relatywizowania przeszłości 
i bagatelizowania faktów, a nawet ich fałszowania. Szczególnie nasycone silnym antypolonizmem 
i w wielu watkach nieobiektywne prace pracujących w Polsce ukraińskich badaczy i działaczy ZURP 
jak: Roman Drozd, Bohdan Huk, Igora Hałagiła, Eugeniusz Misiło nie spotkały się dotychczas z na-
leżytą merytoryczną oceną. Wprowadziły, zamiast tak oczekiwanego przez stronę polską porozu-
mienia i współpracy, element wrogości i agresji. Taka edukacja jaką stale prezentuje organ Związku 
Ukraińców w Polsce Nasze Słowo poddając w wątpliwość  dzisiejsze granice Polski, usprawiedliwia-
jąc terrorystyczną i zbrodniczą działalność OUN przed wojną i w czasie jej trwania i kreując UPA na 
armię nieskazitelnych rycerzy, budzi protest u wszystkich jeszcze żyjących świadków wydarzeń.
39 Wiktor Poliszczuk w swych publikacjach mówi o kilkudziesięciu tysiącach ukraińskich ofi ar 
OUN-UPA. 
40 Naukowiec ten, językoznawca, we współpracy z profesorem UJ Włodzimierzem Mokrym (byłym 
posłem na Sejm) od lat prowadzą usilną działalność na rzecz rehabilitacji OUN-UPA i są rzeczni-
kami banderowców i ich pogrobowców w każdej kwestii. W takim, silnie wrogim Polsce i Polakom 
duchu, wychowują na polskich uczelniach młodzież.
41 M.Siwicki, Dzieje konfl iktów polsko-ukraińskich, t. 1-3 (Warszawa: nakład autora, 1992, 1994).
42 Cyt za: A.Żupański, dz. cyt., s. 89.
43 Niestety autor tak bezwartościowej poznawczo i zakłamującej rzeczywistość pracy, nie spotkał się 
z jakimkolwiek potępieniem ze strony środowiska naukowego. 
44 Co ciekawe nikt nie zainteresował się faktem, że Polska nie posiada ze strony nowej Ukrainy żadnej 
deklaracji na temat nienaruszalności granic, mimo że Polska dokonała takiego aktu jednostronnie. 
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      Chto rizaw Lachiw?

Niestety wielu polityków ukraińskich o nacjonalistycznych poglądach formułuje bezkarnie wobec 
Polski żądania terytorialne.
45 Autorka napisała dwa obszerne teksty na ten temat, które odnaleźć można w Internecie, wiec nie 
rozwija tutaj tego wątku. 
46 Z okazji 60. rocznicy operacji „Wisła” Światowy Związek Ukraińców z siedzibą w Toronto opub-
likował specjalną deklarację wzywającą do urządzenia uroczystych obchodów tej rocznicy. Sugeruje 
on prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence, by „potępienie” tej operacji oraz skłonienie Polski 
do wypłaty odszkodowań dla jej ofi ar i ponownego osiedlenia „wypędzonych”, a właściwie ich po-
tomków na „ukraińskim terytorium etnicznym” – jak deklaracja określa obszar województw pod-
karpackiego i małopolskiego – uczynił podstawową treścią stosunków ukraińsko-polskich.
47 Światowego Związku Żołnierzy AK, Stowarzyszenia Upamiętniania Ofi ar Zbrodni Ukraińskich 
Nacjonalistów z Wrocławia i innych.
48 Szczególnie nieprzejednaną postawą wykazał się tu prof. Jerzy Tomaszewski z Uniwersytetu War-
szawskiego. 
49 A.Żupański, dz. cyt., Toruń 2005.
50 Lublin 2002.
51 Rolą tą może się też podzielić z byłym dyrektorem Biura Edukacji Publicznej IPN – Piotrem 
Machcewiczem, który poza zorganizowaniem owych niechlubnych konferencji w Lublinie i Krasi-
czynie przyłożył rękę popularyzowania poprzez Biuletyn IPN za czasów swego szefowania wiedzy 
niepełnej, a czasem wręcz zakłamanej. 
52 W.Siemaszko, E.Siemaszko, dz. cyt.
53 Wydawanego przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofi ar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów 
z Wrocławia. 
54 Chodzi tu głównie o treść przyjętych międzypaństwowych dokumentów i o kompletną niezna-
jomość problematyki przez polskich parlamentarzystów- vide wystąpienie Krzysztofa Komorow-
skiego. 
55 Miedzy innymi dobierając ukraińskich komentatorów wypowiadających się w tonie Polsce i Pola-
kom niechętnym.
56 “SS in Britain”, Directed by Julian Hendy, Produced by Yorkshire TV, Leeds, UK 2000.
57 Produkcja Telewizja Polska – Agencja Filmowa (TVP 1).
58 Wypadki takie były nieodosobnione i dotyczyły zarówno zbiorów Głównej Komisji Badania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, CA MSWiA, a nawet Archiwum Wschodniego Ośrodka 
„Karta” jak i, być może, innych zbiorów o czym nie wiemy.
59 Można je obejrzeć np. na stronach miasta z którego pochodzi  prezydent Ukrainy Wiktor Juszczen-
ko np. http://sumy.net.ua/History/map/17!.php.
60 Np. na stronie www.oun-upa.org.ua czy  http://www.youtube.com/results?search_query=OUN-
UPA&search=Search .
61 Więcej na ten temat na ukraińskiej stronie http://www.observer.sd.org.ua/news.php?id=11996.
62 Wystarczy wejść na stronę http://www.ukrainianworldcongress.com/what%27s_new/Film/index.
html.
63 http://www.infoukes.com/galiciadivision/.
64 www.ukrainianworldcongress.com ; http://www.ukrainianworldcongress.com/committees/KLHP
/index.html.
65 http://www.ukrainianworldcongress.com/press_releases/2007/Huzar_support_Premyshl.html.
66 Np. http://www.ukrnationalism.org.ua/
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67 Do takiej akcji doszło w księdze gości na stronie lwowskiego działacza AK www.szeremeta.repub-
lika.pl. Strona była blokowana „spamowana” przez ukraińskich nacjonalistów z Polski i Ukrainy, 
zawierała odesłania linków do stron pornografi cznych itp. Można tam znaleźć silnie antypolskie 
wpisy Jak np. wpis niejakiego Kotwickiego cytat : „Jaka miara mierzycie taka będzie wam zmierzo-
ne”. Okupancie i odwieczny zaborco Ukrainy Rusi- Lachu. Tak będziesz miał zapłacone za wieki 
wyniszczania, uciskania i mordowania Ukrainskiego narodu. UPA to organizacja militarna, party-
zancka, wyzwolencza, która przelewała krew własna i wroga (m in. waszą lacką juche) po to żeby 
mogło istnieć państwo Ukraińskie tak jak istnieje wasza Rzecz. Po trupach do celu. Jak to powiedział 
pewien mądry polaczek, ze po wroga i najeźdźcy to jeszcze lepiej bo to uświeca cel. WOLNOSC 
WSZYSTKIM NARODOM. Nie tylko lachom itp. śmieciom. WSZYSTKIM !!!” Podpisał  sie jako 
„Kotwicki , AK-ury, Kaczki”, czy:
„Papier wszystko przyjmie. Możecie sobie pisać swoje „Łuny w Bieszczadach” ale nic nie zmieni 
faktu ze ani Lviv ani Wolynie z Kresami nigdy już nie będą wasze!!! Kto kogo mordował, okupował 
i wynaradawiał wieki cale z Moskalami do spółki to chyba wam nie musze wypominać?
 Sława UPA !!! Borciam za woliu UKRAJINY SŁAWA!!!”
Takich wpisów na stronie zasłużonego Polaka-Akowca, było więcej co wskazuje na działanie planowe 
i skoordynowane, o czym świadczy też stale odsyłanie czytelników do strony szowinistów : www.
oun-upa.org.ua. Także jedna z popularnych ukraińskich grup rockowych „Tartak” nagrywa piosenki 
gloryfi kujące UPA. Utwór pt. Ne każuczy nikomu (Nie mów nikomu) powstał z okazji przypadającej 
w 2007 65 rocznicy powstania UPA. Lider kapeli Aleksander Położyński to postać powszechnie zna-
na na Ukrainie. Jest animatorem akcji kulturalnych typu ukrainizacja poprzez muzykę oraz świado-
mym nacjonalistą, o czym pisze na stronie internetowej www.ukrnationalism.org.ua/publications/) 
Jego zespół występował także w Polsce w 2005. Położynski był ... osobą prowadzącą XVIII Festiwal 
Kultury Ukraińskiej w Sopocie. Prowadził tę imprezę wspólnie z Robertem Leszczyńskim, dzienni-
karzem związanym z partią Demokraci.PL i dziennikarzem Gazety Wyborczej. Scenariusz klipu ilu-
strującego piosenkę oparto na historii z 1943, gdy mały oddział UPA bronił się kilka dni w ruinach 
pewnej wołyńskiej cerkwi przed wielokrotnie większym oddziałem Niemców. Tymczasem wnętrza, 
w których  nagrywano klip przypominają  do złudzenia barokowy kościół katolicki, być może ob-
rócony w ruinę właśnie przez UPA. Nowy utwór grupy „Tartak” to kolejny przykład tworzenia we 
współczesnej kulturze ukraińskiej heroicznego mitu Ukraińskiej Powstańczej Armii. Klip można 
obejrzeć m.in. na stronie internetowej http://www.youtube.com/watch?v=y3iFqeNakIw&eurl=http
%3A%2F%2Fwww%2Enation%2Eo
68 Akcja wiązała się z adaptacją Klasztoru Bazylianów w Wilnie, tak zasłużonego dla naszych dziejów, 
na hotel. Polskie symbole, tablice, kartusze pousuwano. Uczynili to Bazylianie z Ukrainy, tym spo-
sobem niemiłe Litwinom pamiątki znikną na zawsze. Jedno jest pewne: Polska będzie milczeć. Jak 
zawsze. http://www.kurierwilenski.lt/index-article.php?subaction=showful...
69 „Współczesne stosunki polsko-ukraińskie: Trudne problemy, trudne rocznice” [w:] Stosunki polsko-
ukraińskie w latach 1939–2004 (Warszawa: 2004).
70 Narody i stereotypy, T.Walas (red.) (Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1995).
71 Pod tytułem „Stereotyp Ukrainy i Ukraińca w literaturze polskiej”.
72 Wpływ na  wybór referatów i ton tej części obrad miała kierowana przez Włodzimierza Mokrego 
Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej znana z dążenia do wybielania działalności 
OUN i UPA, i antypolskich postępków Andrzeja Szeptyckiego.
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     Kosa w polskiej mitologii narodowej

Witold Wasilewski
 Kosa w polskiej mitologii narodowej

Gospodarz
Przeleć, przeleć w cztery strony;
pukaj w okna zakrzycz „musi”;
niech tu staną przed świtem,
niech tu staną przed kaplicą
chłopy z ostrzem rozmaitem.
Jasiek
Chłopy z kosą–dobra nasza!
Gospodarz
Dobędzie się i pałasza.
Jasiek
Że pan wojak–dobra nasza
Jasiek
Lece duchem!
Gospodarz
Tajemnica!
Jasiek
Chłopy z kosą!
Same wichry mnie poniosą.

(Stanisław Wyspiański, Wesele, Akt II, scena 28, 
wydane i wystawione 1901 r.)

Pewne rolnicze narzędzie zajęło ważne miejsce w historii polskiej myśli woj-
skowej i politycznej u schyłku XVIII i w XIX wieku. Tym narzędziem była kosa. Kosa, 
jako zalecany środek prowadzenia wojny, występowała wraz z innymi wiodącymi ideami 
polskiej myśli powstańczej: poruszenia mas chłopskich, wojny nieregularnej i charyzma-
tycznego wodza. W sumie założenia te, nie stanowiąc jedynie teorii wojskowej, ale przede 
wszystkim będąc polityczną wiarą, tworzyły mitologię powstańczą. Dzieje kluczowego 
dla tej mitologii mitu kosy przybliżyć ma ten artykuł.

  I. Początki kariery kosy

Źródeł dziewiętnastowiecznej wiary w skuteczność kosy należy upatrywać 
w dwóch wydarzeniach z końca wieku osiemnastego – obu związanych z osobą Ta-
deusza Kościuszki. 
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Pierwsze z nich przynależy do sfery faktów, mieszczących się w historii 
wojen i wojskowości – myślę tu o ataku kosynierów podczas, stoczonej pomiędzy 
armią Kościuszki i Rosjanami generała Tormasowa 4 kwietnia 1794 r., bitwie pod 
Racławicami. Sukces Polaków w tym starciu przesądziło udane uderzenie na armaty 
oddziału 320 chłopów, uzbrojonych w piki i postawione na sztorc kosy. Kościusz-
ko, po uprzednim przygotowaniu artyleryjskim, pchnął zza wzgórza, otoczonych 
z boków przez w 2 kompanie 6 pułku piechoty, kosynierów na rosyjskie baterie. 
Działa, w łącznej liczbie 11, z których artylerzyści nie zdołali oddać więcej niż jedną 
salwę, zostały zdobyte przez Polaków. Gwałtowność ataku zaskoczyła też rosyjską 
piechotę. Kosy i piki wzięły górę nad krótszymi karabinami z bagnetami, produkcji 
tulskiej. Przeciwnik porzucając uzbrojenie i ekwipunek, rzucił się do ucieczki. Był 
to punkt zwrotny bitwy, która dalej potoczyła się po myśli Kościuszki, kończąc jego 
zwycięstwem.1 

Choć bitwa racławicka była tylko sukcesem taktycznym, nie zmieniającym 
położenia operacyjnego stron, miała wielkie znaczenie psychologiczne, przyczyniając 
się do rozwoju powstania. Szybko też wokół zwycięstwa pod Racławicami, a szczegól-
nie ataku kosynierów na armaty, zaczęła rosnąć legenda. Kilka dni po bitwie, w obozie 
pod Bosutowem, powstała Śpiewka włościan krakowskich zwana też Pieśnią kosynierów, 
ze słowami: „My parobcy, zagrodniki/ Rzućmy cepy, bierzmy piki/ Bierzmy kosy, 
bierzmy dzidy/ Otrząśnijmy się z tej bidy/ Bijmy wszyscy wraz Moskali”. Kosa do 
koszenia traw osadzona na kosisku, była już wyraźnie traktowana, jako pożądana na 
wojnie broń, a nie jak zwykłe narzędzie rolnicze, które jak służący do młócki cep, 
należy idąc w bój zostawić w domu. Pieśń zyskała wielką popularność, w samej War-
szawie od jej pojawienia się 23 maja do 13 czerwca miała ona siedem tysięcy nakładu, 
w drukach ulotnych i gazetach.2 Mit racławickiej kosy rozpoczął swój żywot. Tym-
czasem, gdy w obozie pod Bosutowem anonimowy autor układał Pieśń kosynierów, 
Kościuszko polecił formować nowe oddziały kosynierów. Kosy, jako sprawdzone pod 
Racławicami, traktowano już jako broń pełnoprawną i pożądaną, a nie jak wcześniej 
tylko jako zastępstwo pik, z których produkcją nie nadążano. Jeszcze w kwietniu dwa 
500 osobowe oddziały kosynierów obsadziły granicę z Prusami.3 Kosynierzy stali się 
integralną częścią powstańczej armii, ani razu już jednak nie zapisali w jej historii 
sukcesu równego temu spod Racławic. Pozostała legenda racławickiego szturmu na 
armaty, stając się fundamentem późniejszego mitu kosy.

Drugi z fundamentalnych dla uformowania i utrwalenia wiary w kosę faktów 
należy już zdecydowanie silniej do sfery historii publicystyki politycznej i propagan-
dy, niż wojen – było nim ukazanie się w roku 1800 broszury Kościuszki i Józefa Paw-
likowskiego pt. Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość4. Manifest ten, choć z po-
czątku nie spotkał się z większym rezonansem, był później wielokrotnie wznawiany. 
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Przyczynił się on do narodzin wiary w nieograniczone na polu bitwy możliwości 
kosyniera zapewne bardziej, niż sama potyczka pod Racławicami. Łatwo można od-
naleźć przykłady nieudanych prób użycia chłopów uzbrojonych w kosy w walkach 
Powstania Kościuszkowskiego; przykładu równie sugestywnej, jak broszura Pawli-
kowskiego i Kościuszki, pisemnej polemiki z jej tezami odnaleźć nie sposób. U pro-
gu dziewiętnastego stulecia zwolennicy użycia kosy, jako narzędzia walki, otrzymali 
sami narzędzie o znaczeniu nie do przecenienia – doskonały produkt propagandy.

Nawiązując do głównej tezy o możliwości samodzielnego zwycięstwa Po-
laków w wojnie wskazali autorzy broszury Czy Polacy... konkretny sposób i wzór 
działania: „(...) weźmy z siebie samych przykład. Sprowadzono w nocy 400 włościan 
przed potyczką racławicką z kosami, z rana zaczęła się bitwa. Kościuszko stanąwszy 
przed nimi rzekł: idzie o waszą wolność, pójdźcie za mną. Skoczyli natychmiast, 
mimo kartaczowy ogień wpadli na baterię, zabrali armaty, nie oparł się żaden bagnet, 
częścią wycięli, częścią zabrali wszystkich Moskali. Niechaj z równą odwagą drudzy 
prowadzą kosy (co być może) niech równym do ludu mówią językiem, a kosy będą 
zwycięskimi nad każdą bronią”.5

Mamy tu sugestywne przedstawienie trzech idei, które zaciążyły w wieku 
XIX na myśleniu Polaków o sposobie przeprowadzenia udanego powstania narodo-
wego: charyzmatycznego wodza, mobilizacji ludu wiejskiego do walki i zwycięskiej 
broni – kosy.

Podkreślmy, że dla autorów Czy Polacy... kosa nie miała znaczenia przypad-
kowego, nie mogła być zastąpiona przez inną, równie użyteczną broń, tak jak wy-
bitny przywódca rewolucji nie mógł być zastąpiony przez kolegialny rząd, a chłopi 
przez szlachtę, czy mieszczan. Świadczyło o tym dobitnie stwierdzenie: „Dla pie-
choty mamy broń najlepszą, bo mamy kosę”. Przeważać miała ona nad bagnetem: 
„Bagnet był bronią zwycięską. Kosa jest broń daleko użyteczniejsza, jest dłuższa, 
zatem prędzej dosięgnie nieprzyjaciela, bagnet przebija tylko, kosa przebija i tnie 
razem. Bagnet używa się szczególnie przeciwko piechocie; nadto dobrego potrzeba 
wojska, aby się oprzeć bagnetem kawalerii; wtenczas jednak bagnet jest tylko bronią 
obronną, kosa nie tylko zastanowi kawalerię, ale może na nią natrzeć i pobić. Bagnet 
jest przeciw jednemu, żołnierz z kosą przy sile fi zycznej może ranić 3 i 4 razem”.6

Długa broń biała była również, wedle Pawlikowskiego i Kościuszki, użytecz-
niejszą od broni strzeleckiej i armat. Powoływali się oni na teoretyków wojskowych. 
Podawali też własne, brzmiące często zabawnie, argumenty, jak choćby o niemoż-
liwości obracania armaty tak szybko, jak szybkie są zwroty nacierających na nią 
z przodu, tyłu i boku.

Ewentualny zarzut o przyczyny, znanych przecież niepowodzeń kosy, w trak-
cie przegranej Insurekcji Kościuszkowskiej, kwitowali autorzy broszury: „Jeżeli mi kto 
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powie, że nieprzyjaciel bił kosynierów, ja odpowiem, że nieprzyjaciel bił także i wa-
lecznych Francuzów z ich armatami, karabinami i bagnetami. Wojna odbywa się naj-
więcej hazardem, musi być przeplatana pomyślnościami i nieszczęściami, nareszcie są 
to czyny ludzkie, gdzie błędy znajdować się muszą. Idzie o pokazanie dobroci broni, 
która sprowadzała zwycięstwa, u Francuzów bagnet, u nas mogła i może być kosa”.7

Kosa miała być bronią rozstrzygającą nowej wojny, najlepszym sposobem 
jej prowadzenia była mała wojna (la petite guerre), polegająca na tym by „rozrywać 
nieprzyjaciela i nie dopuszczać mu żywności”. Warto w tym miejscu zauważyć, że 
w rewolucyjnej wojnie, niezależnie od tezy o możliwości samodzielnego wybicia 
się Polaków na niepodległość, liczyli Kościuszko i Pawlikowski na udział wielona-
rodowych mas chłopskich z państwa carów. Stwierdziwszy możliwość powstania 
„udręczonego okrucieństwami” chłopa moskiewskiego, równocześnie zapytywali 
retorycznie: „Czy mniemamy, iż ugnieciony Kozak nie chciałby odzyskania swoich 
swobód?” Podkreślali przy tym, że Ukraina (Mała Rosja) „jest najludniejszym z kra-
jów Moskwy, gdyż zamyka 4 miliony mieszkańców. Skoroby ta część zrewolucjoni-
zowana została w jakim stanie byłby tron w Petersburgu?”8

Uzbrojony w kosę polski włościanin był wedle Kościuszki w stanie wywal-
czyć niepodległość Polski, wraz z chłopem ukraińskim mógł wręcz zachwiać tro-
nem carskim.

 II. Uśpiony mit: doba napoleońska i Kongresówka do 1831 r.

Poglądy zawarte w broszurze Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość nie 
odegrały większej roli w okresie bezpośrednio po jej publikacji w roku 1800, kie-
dy to Europa – do roku 1815 – ogarnięta była wirem epopei napoleońskiej. W tym 
czasie Polacy związali swe losy z potęgą Bonapartego. Dogmat o konieczności sa-
modzielnego wybicia się na niepodległość nie miał sensu wobec realnej możliwości 
oparcia się o zaangażowaną w Europie środkowej Francję. Teza o oparciu wojska na 
masie pospolitego ruszenia chłopskiego – w sytuacji posiadania w Księstwie War-
szawskim własnej, nowoczesnej armii – trafi ała w próżnię. Propozycja zaś uczynie-
nia z kosy broni wiodącej była dla wzorujących się na armii napoleońskiej i posiada-
jących środki dla kopiowania tych wzorców polskich wojskowych nieatrakcyjna.

Sytuacja uległa częściowej zmianie po Kongresie Wiedeńskim w roku 1815, 
kiedy to przy gorszej koniunkturze międzynarodowej wielu aktywnych politycznie 
Polaków zaczęło upatrywać szansy wybicia się na niepodległość w oparciu o siły 
własne narodu. Cały czas jednak koncepcje: porwania mas ludowych do wojny 
i uzbrojenia tej nieregularnej armii w kosy, nie miały dobrego gruntu, by wzrosnąć. 
Powodem było oczywiście istnienie świetnie wyszkolonej i dobrze wyposażonej ar-
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mii, podporządkowanej carom Królestwa Polskiego. Siłą rzeczy najważniejsze wizje 
powstania koncentrowały się na metodach zrewolucjonizowania tej armii i pchnię-
cia jej do wojny przeciw Rosji, co, jak wiemy, udało się w listopadzie 1830 r. Cha-
rakterystyczne jest, że jeszcze w grudniu tego roku, w zrewoltowanej Warszawie Jan 
Nepomucen Leszczyński wydał broszurę Czy Polacy....9 Nad samą rewolucją listo-
padową i wojną z Rosją w roku 1831 mit kosy nie zaciążył w sposób istotny. Po-
dejmowano co prawda próby uzbrajania niektórych pieszych w kosy osadzone na 
długich drągach,10 nie przyznawano im jednak ważnej roli w działaniach. Podobnie, 
jak marginalne znaczenie miały próby zastosowania tzw. małej wojny, czyli działań 
partyzanckich, inicjowanych w tym wypadku przez zagony armii regularnej, mające 
pozyskać współdziałanie ludności miejscowej, czego próbowano choćby na Woły-
niu. Generalnie jednak wojnę toczył uzbrojony w karabin z bagnetem, ujęty w karby 
regularnego wyszkolenia piechur; i wojnę tę przegrał. 

 III. Apogeum kariery: między powstaniem listopadowym 
a styczniowym

Po klęsce Powstania Listopadowego 1830–1831, funkcjonujący od Powsta-
nia roku 1794, ale długo uśpiony mit kosy racławickiej, wstąpił ponownie na arenę 
dziejową i silnie zawładnął polskimi umysłami. Przemożny rząd zwolenników kosy 
nad polskimi duszami trwał, mimo kolejnych przegranych, aż do klęski najstrasz-
niejszej – Powstania Styczniowego 1863 r. Klucza do triumfu kultu kosy w mitologii 
narodowej należy upatrywać, przede wszystkim, w skrajnie trudnej sytuacji narodu 
po klęsce roku 1831.

Miejscem formowania myśli o sposobach odzyskania wolności, stała się 
w tym czasie emigracja. Z determinacją, której brakowało w czasie minionego po-
wstania, rozpoczęto dążyć do zbrojnego odzyskania niepodległości. Paradoks tej 
sytuacji konstatował Marian Kukiel, stwierdzając, że przegrać wojnę regularną lat 
1830–1831 i marzyć o zwycięstwie w kolejnej, prowadzonej w nieporównanie gor-
szych warunkach wojnie, zakrawało na szaleństwo.11 Nie mylił się. Planując nową in-
surekcję należało liczyć się z brakiem: własnej armii regularnej, zasobów uzbrojenia 
i obszaru kraju wolnego od okupacji armii zaborczej, mogącego stanowić podstawę 
operacyjną działań wyzwoleńczych.

Zrozumiałe jest, że w takiej sytuacji myśl wojskowa polskiej emigracji za-
częła koncentrować się na koncepcjach działań możliwych do zrealizowania bez 
posiadania niezbędnych – w rozumieniu klasycznej strategii – środków do prowa-
dzenia wojny. Jak wygrać bez armii, broni i terytorium stało się głównym pytaniem 
stawianym przez polskich praktyków i teoretyków sztuki wojennej. Cała emigracja 
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żyła kwestiami dnia: możliwością zastosowania małej wojny i użycia, znajdującej 
się ponownie w centrum uwagi, kosy. Publicystyka wszystkich opcji politycznych 
pełna była rozważań nad tymi zagadnieniami. Niektórzy, jak związani z księciem 
Adamem Czartoryskim: Wojciech Chrzanowski i Ludwik Bystrzonowski,12 czy 
zaprzysięgły przeciwnik partyzantki Wincenty Nieszokoć13 byli sceptyczni wobec 
kosy. Donośniej i bardziej jednoznacznie brzmiał jednak głos jej zwolenników 
– większości podnoszącej zalety kos i  planującej ich użycie.

Przykładem wykładu poglądów zwolenników kosy była broszura leleweli-
sty, następnie członka Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (TDP) Karola Bo-
gumira Stolzmana pt. Partyzantka czyli wojna dla ludów powstających najwłaściwsza. 
Jeden z fragmentów wydanej  w 1844 r. pracy stanowił wręcz kwintesencję poglądów 
„kosynierów”: „Lada broń, lada ostre narzędzie, kłonica, koł z płota nawet posłużyć 
mogą do rozpoczęcia wojny, powstania i wydarcia nieprzyjacielowi lepszej broni. 
Piki, widły, kosy toporki, maczugi są narzędziami, w które się w pierwszych chwi-
lach powstania najłatwiej zaopatrzyć można (...), a kosa to broń straszliwa, która 
pod Racławicami pięknie swój chrzest otrzymała, każdą chatę naszego wieśniaka 
zdobi”.14 Co istotne, dalej stwierdzał ten wielki propagator metody małej wojny, że 
również po okresie początkowym powstania kosy powinny być zachowane jako 
uzbrojenie części piechoty.

Jeszcze radykalniejszym apologetą kosy był inny demokrata Henryk Ka-
mieński. W pracy O prawdach żywotnych narodu polskiego z roku 1844 kategorycz-
nie wyrokował: „Piechota mieć będzie za broń kosę, wiadomo, ze wojska dzielne, 
despotyczne, jakimi były np. najlepsze oddziały wojsk Napoleona, nie używają 
strzału, zsypując proch z panewek (...). Kosa wyrówna bagnetowi, jeżeli go nie 
przewyższy; żadne zaś rezultaty wojenne ważne nie bywają osiągane strzelaniem 
z ręcznej broni, ale tylko walką broń ostrą (arme blanche): kosa jest im odpowied-
nią”.15 Te skrajne opinie rozwijał następnie w pochodzącej z roku 1866 Wojnie lu-
dowej. Zaznaczmy, że w przeciwieństwie do innych tu cytowanych był on raczej 
ideologiem społecznym, niż teoretykiem wojskowym.

Mitowi kosy uległ również taki teoretyk i praktyk wojny, jak Ludwik Mie-
rosłowski – uczestnik powstania 1831 r., niedoszły dowódca powstania w 1846 r., 
dowódca powstania w 1848 r., dyktator powstania w 1863 r. Działacz TDP, w przeci-
wieństwie do dwóch poprzedników, zdecydowany przeciwnik partyzantki, analizu-
jąc doświadczenie wojenne lat 1830–1831, uznał konieczność sięgnięcia w kolejnym 
powstaniu po kosy. W swoim dziele z roku 1845 bardzo dobitnie zalecał aby: „ja-
kakolwiek jest natura prowincji powstańczej, brać zawsze za podstawę organizacji 
i manewrów m a s ę  k o s y n i e r ó w, a jazdę i strzelców posiłkowo i nierozłącznie 
od niej tworzyć, prowadzić i stawiać. Przepis ten – podkreślał znaczenie kosynierów 
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– jest najważniejszy ze wszystkich w wojnie powstańczej, bo na nim spoczywa jedy-
ne podobieństwo przewagi naszej nad nieprzyjacielem. Jeżeli w samej zaraz organi-
zacji powstań potęga pieszych bronią sieczną (czyli kosam – W. W.) opatrzonych nie 
przeważy, wyrodzi się stąd nieuleczona takowej [organizacji] poniewierka, a na na-
reszcie jazda i strzelcy zostaną tylko eskortą dla emigracji szlacheckiej”.16 W 1848 r. 
próbował Mierosławski realizować te założenia, formując obozy kosynierów w Po-
znańskiem, ale zwycięstwa powstańcom to nie zapewniło.  

W sposób bardziej umiarkowany, bo doceniając rolę broni palnej, za użyciem 
kos opowiadał się również Józef Bem – konstruktor rakiet i dowódca artylerii. Generał 
znany z udziału w rewolucji węgierskiej 1848–1849, konstatując łatwość prowadzenia 
wojny przy powszechnym posiadaniu broni palnej, stwierdzał jednak, że: „Dla czło-
wieka walecznego kamień, nóż, a tym bardziej siekiera lub kosa wystarczyć może do 
pokonania przeciwnika, a w Polsce, gdzie na odwadze nie zbywa (...) wojska obce i bez 
broni palnej zniszczone być mogą”. Po czym proponował kosę, jako główne uzbro-
jenie, większości tej piechoty, która nie pochodząc z emigracji wojennej, zostanie 
zmobilizowana w kraju z miejscowego ludu: „Resztę piechoty uzbroić by potrzeba 
w kosy – gromady dostarczyć ich powinny każdemu nowo zaciężnemu. Żeby kosa do 
wojny służyć mogła dość jest wyprostować ją tak, aby z drzewcem linię prostą for-
mowała, co każdy kowal wiejski zrobić potrafi . Drzewca zwyczajnego wcale zmieniać 
nie trzeba. (...) Długość zwyczajnych drzewców jest dostateczna, aby kosynier ułana 
mógł dosięgnąć, ba lanca w ręku jeźdźca do połowy skrócona kosyniera dosięgnąć nie 
może”.17 W ten sposób Bem, pozostający w dobrych stosunkach z konserwatywnym 
Hotelem Lambert docenił kosę, podobnie do ogółu lewicy emigracyjnej.18 

Lata po upadku powstania listopadowego przyniosły też kolejne wznowie-
nia biblii kosynierów, broszury Kościuszki i Pawlikowskiego, która doczekała się do 
Wiosny Ludów wydania w rządzonym przez Austriaków Lwowie (ok. 1834 r.) oraz, 
co najmniej, czterokrotnego na emigracji, przyczyniając oczywiście do dalszej po-
pularyzacji kosy.19

  IV. Mit kosy a rozwój techniki wojennej

Cała propaganda kosy, wszystkie wymienione wizje publicystów i wojsko-
wych obracały się już jednak w latach trzydziestych, czterdziestych i pierwszej ćwier-
ci XIX w. w sferze fi kcji, czy raczej tę fi kcję same kreowały; skuteczne użycie kosy 
było tylko marzeniem – stanowiło, posługując się pojęciem z tytułu tej pracy, mit. 
Nadzieje na skuteczność kosynierów negatywnie zweryfi kowały próby powstańcze 
z lat 1846 i 1848. Zarysowany tu renesans wiary w kosę miał bowiem miejsce w okre-
sie gwałtownego rozwoju techniki wojennej. Koncepcje użycia kosy z połowy wieku 
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dziewiętnastego musiały zderzyć się z jeszcze mniej korzystną niż ta schyłku wieku 
poprzedniego rzeczywistością wojny.

W interesującym mnie tu okresie po powstaniu roku 1830–1831 ustaliła się 
w armiach broń kabzlowa (inaczej kapiszonowa), wypierając całkowicie karabin 
skałkowy; była to broń cały czas gładka (tzn. niegwintowana), różniła się jednak od 
swojej poprzedniczki szybkostrzelnością (szybsze nabijanie), większym stopniem 
niezawodności i możliwością prowadzenia skutecznego ognia do 600 metrów. Tak 
uzbrojona była piechota około roku 1840 i z takim przeciwnikiem przyszło się Po-
lakom zmierzyć w 1848 r. (Prusacy) oraz w 1863 (Rosjanie).20 

Już w roku 1848 Prusacy zaczęli wprowadzać broń odtylcową, iglicową (system 
Dreusa), ciągnioną; skuteczną nadal do 600 metrów, ale trzykrotnie szybszą w nabija-
niu i umożliwiającą prowadzenie ognia w pozycji leżącej. Masowo użyli jej pod Sado-
wą w 1866 r. W tym samym roku Francuzi wprowadzili system Chassepota, którego 
właściwości balistyczne pozwalały prowadzić skuteczny ogień do 1200 metrów.

Nie wychodząc nawet poza połowę wieku XIX, stwierdzamy też duże zmia-
ny w dziedzinie broni artyleryjskiej. Wyszły w tym czasie z użycia kule żelazne, 
wymuszające strzelanie rykoszetem, pojawiły się pociski wybuchające, szrapnele, 
granaty. Ogień działowy donosił do 2–3 kilometrów przy znacznej sile rażenia.21

   V. Wnioski

Zarysowana ewolucja uzbrojenia zmieniła użycie kosynierów, z i tak proble-
matycznego po roku 1794, w samobójczy anachronizm po roku 1831. Rzeczywistość 
została jednak przez wielu zignorowana. Powodem nie było niedouczenie, czy brak 
doświadczenia, często wykształconych teoretyków i zdolnych praktyków wojny. Wy-
tłumaczenia należy szukać raczej w płaszczyźnie psychologicznej. Wojskowi i poli-
tycy nie dostrzegający szans na zaangażowanie międzynarodowych potęg w sprawę 
polską, stawiali na alternatywę powszechnego wystąpienia narodu; nie znajdując zaś 
sposobu na uzbrojenie masowego powstania w normalnie stosowaną w ówczesnych 
armiach broń wmawiali sobie, że kosa to doskonałe, mogące podołać każdej sytuacji, 
narzędzie wojny. Wprowadzając do swoich koncepcji te swoiste wunderwafe zdawali się 
zbliżać do rozwiązania kwadratury koła sytuacji Polski w XIX wieku. Był to oczywi-
ście pozór, gdyż kosa cudowną bronią nie była. Wiara w jej możliwości stanowi jednak 
piękny przykład polskiej determinacji w dążeniu do niepodległości–determinacji, 
która musząc karmić się nadzieją gotowa była nawet odrzucić rozsądek i zignorować 
fakty. Dziewiętnastowieczne przekonanie o nadzwyczajnej sile kosy pozostaje też do-
wodem, jak złożone, irracjonalne, czynniki mogą decydować o kształtowaniu się myśli 
nie tylko politycznej, czy społecznej, ale również wojskowej.      
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Aneks nr 1:
Uzbrojenie Kosyniera

Uzbrojenie kosyniera składa:
1’ Z miecza skutego z krótkim sierpem i osadzającego się dowolnie za po-

mocą szrubowanego bączka na mocnym drzewcu, co stanowi włócznię o dwie sto-
py wyższą od człowieka: (fi g. 1 Tab. I). Tylec drzewca okuwa się tępem ostrzem jak 
lanca ułańska, dla zatykania włóczni pionowo w ziemię. W pochodzie bezbojnym, 
miecz zdejmuje się z drzewca i chowa się do pochwy wiszącej na pasie za lewem 
biodrem kosyniera.

[L. Mierosławski], Mustra kosynierska (Paryż: 1861), s. 1-2.

Aneks nr 2:
ROBIENIE KOSĄ

51. Na ramię – BROŃ.
Trzyma się kosa w lewym ręku o piędź od końca drzewca, palec wielki, na 

wierzchu, inne pod spodem, ręka opuszczona, kosa oparta o lewe ramię.
52. Do attaku – BROŃ.

Uchwycić drzewiec prawą ręką po wyżej lewej spuść kosę prawą ręką do le-
wej, którą ją w połowie schwyć.

Ludwik Mierosławski, Franciszek Sznajde, Przepis musztry i manewrów dla 
piechoty, (Lwów–Lipsk: 1848), s. 19-20.

Przypisy:
1 B. Szyndler, Powstanie kościuszkowskie 1794 (Warszawa 2001): ss. 80–81.
2 I. Łossowska, „Recepcja literacka Insurekcji Kościuszkowskiej”, [w:] Powstanie 1794 roku. Dzieje 
i tradycja, (red.) H. Szwankowska, s. 172.
3 B. Szyndler, dz. cyt., s. 85.
4 [T. Kościuszko, J. Pawlikowski], Dzieło Jenerała Kniaziewicza „Czy Polacy mogą wybić się na niepodle-
głość”, w Perykopiu nad Donem 1800; (autor i miejsce fi kcyjne). Wyd. krytyczne E. Halicza, [T. Koś-
ciuszko, J. Pawlikowski], Czy Polacy wybić się mogą na Niepodległość, Warszawa 1967
5 [T. Kościuszko, J. Pawlikowski], Dzieło Jenerała Kniaziewicza „Czy Polacy mogą wybić się na niepodle-
głość”, wyd. Jan Nepomucen Leszczyński (Warszawa 1831): s. 21; wszystkie cyt. za tym wyd.
6 Tamże, s. 20.
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7 Tamże, s. 66.
8 Tamże, ss. 18–19.
9 Por. przyp. 5. W powstańczej Warszawie broszura była wznawiana dwukrotnie.  
10 J. Bem, O powstaniu narodowym w Polsce, (Warszawa 1956): s. 107.
11 M. Kukiel, Zarys wojskowości w Polsce, (Londyn, b. d.): s. 269. 
12 Generał Wojciech Chrzanowski promotor metody wojny partyzanckiej, autor szeregu prac z teorii 
wojskowości, m. in. O wojnie partyzanckiej, wyd. II pomnożone, Paryż 1835. Jego koncepcje rozwijał 
Ludwik Bystrzonowski, zawodowy ofi cer, prowadząc dział wojskowy emigracyjnego pisma Trzeci 
Maj.
13 Kapitan Wicenty Nieszokoć, organizator produkcji dział i prochu w powstaniu listopadowym, 
krytykował w pracy O  systemie wojny partyzanckiej, Paryż 1835, W. Chrzanowskiego. Odnośnie emi-
gracyjnych sporów o partyzantkę por. W. Wasilewski, Wzorce partyzantki w polskiej myśli wojskowej od 
Powstania Listopadowego do Wiosny Ludów, Niepodległość i Pamięć,  nr 18, (2002): s. 15–29. 
14 K. B. Stolzman, Partyzantka czyli wojna dla ludów powstających najwłaściwsza, Warszawa 1959, s. 20.
15 H. Kamieński, O prawdach żywotnych narodu polskiego, Bruksela 1844 [w:] Wypisy źródłowe do historii 
polskiej sztuki wojennej, oprac. M. Anusiewicz, Warszawa 1959, z. 13, s. 285–286. 
16 L. Mierosławski, Rozbiór krytyczny kampanii roku 1831i wywnioskowane z niej prawidła do wojny naro-
dowej, Oddział pierwszy, Paryż 1845, [w:] Wypisy..., s. 349.
17 J. Bem, dz. cyt., ss. 107–108. 
18 Generalizując poglądy Bema M. Kukiel łączył go raczej za „karabinierami”, tenże, „Koncepcje 
powstania narodowego przed „Wiosną Ludów””, Teki Historyczne, t. 2, nr 3, (Londyn 1948): s. 171; 
natomiast  Janusz Wojtasik zaliczył jednak do „kosynierów”, tenże, Główne koncepcje powstania w pol-
skiej teoretycznej myśli wojskowej lat 1832–1862 i próby ich realizacji w praktyce powstańczej (1833–1864), 
SMHW, 1972, t. 18, cz. 2, s. 207.
19 M. Kukiel, Koncepcje..., s. 159.
20 M. Kukiel, Zarys..., s. 275.
21 Tenże, s. 20.
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Strach 
się 

bać!
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Strach się bać!

Marek Jan Chodakiewicz
 Lonek Skosowski: 
 Koniec żydowskich kolaborantów Gestapo

W czasie drugiej wojny światowej Hitler i jego narodowi socjaliści skaza-
li wszystkich Żydów na śmierć. Prześladowani imali się rozmaitych środków, aby 
przeżyć.  Żaden z nich nie gwarantował sukcesu. Wielu ukrywało się. W ekstremal-
nych warunkach niektórzy uciekali się do ekstremalnych rozwiązań. Najbardziej 
kontrowersyjny chyba to przypadek Elke Sirewiza. Załatwił on sobie fałszywe papie-
ry na nazwisko Fritz Scherwitz. Został członkiem NSDAP. Służył w SS jako Ober-
sturmführer. Był komendantem obozu koncentracyjnego w Lenta pod Rygą na Ło-
twie. Osobiście nadzorował mordy Żydów i gwałcił Żydówki.1

Inni starali się dojść do porozumienia z władzami narodowo-socjalistycz-
nymi, starali się wykazać, że są niezbędni dla Trzeciej Rzeszy. Na przykład, około 
150,000 Niemców żydowskiego pochodzenia służyło w Wehrmachcie. Jeszcze inni 
współpracowali z policją. Stella Kuebler-Goldschlag dowodziła grupą kilkunastu 
informatorów Gestapo w Berlinie. Zadaniem jej grupy było wyłapywanie współwy-
znawców. Jej ofi ary posłano do gazu. Kuebler-Goldschlag żyje do dziś w Berlinie.2

Żydzi polscy mieli dużo mniejsze pole do manewru niż ich niemieccy ziom-
kowie. Jednak i w Polsce możemy wyróżnić postawy ekstremalne, a w tym współ-
pracę z policją niemiecką. Współpraca ta odzwierciedlała się w rozmaity sposób: 
od denuncjowania współwyznawców oraz chrześcijan w sposób niezorganizowany 
i dorywczy, a w tym często pod przymusem, aż do zorganizowanej walki z żydow-
skim i polskim podziemiem w służbie niemieckiej.

W Warszawie w porozumieniu z policją niemiecką działała tzw. „Pierwsza 
pomoc”, Żydowskie Pogotowie Ratunkowe, oraz „Trzynastka”. Ta ostatnia ofi cjalnie 
nazywała się Biuro Zwalczania Lichwy i Spekulacji (Preisüberwachungstelle). Podlegało 
bezpośrednio Policji Kryminalnej (Kriminal polizei), która wraz z Tajną Policją Poli-
tyczną (Gestapo) była częścią Służby Bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst – SD). Część 
konfi dentów policji należała też do organizacji Gwardia Wolnych Żydów  „Żagiew,” 
kierowanej przez prowokatorów.  W ramach struktur agenturalnych działało około 
200 osób. Dowodzili nimi: Leon (Lejb) Skosowskiego („Lonek”), Abraham Gan-
cwajch, Dawid Sternfeld, Kenigl i „kapitan” Lontski. Jak podał Ionas Turkov. „Leon 
Skosowski i Kenigl urzędowo służyli jako kolaboranci SD i operowali częściej na 
stronie »aryjskiej« niż w getto. Ich zadaniem była denuncjacja Żydów znajdujących 
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się na stronie »aryjskiej« oraz denuncjacja Polaków zajmujących się działalnością 
[podziemną] polityczną”.3 W Krakowie około 30-osobowym zespołem żydowskich 
agentów kierowali Maurycy Diamant i Julian Appel. Osobna, sześcioosobowa ko-
mórka była dowodzona przez Aleksandra Förstera. Podobnym zespołem w biało-
stockim getcie kierował Grysza Zełkowicz, a w lubelskim Szamaj Grajer. Bez doku-
mentów policji niemieckiej nie jesteśmy w stanie odtworzyć dokładnie składu tych 
grup, ich struktury oraz poszczególnych operacji. 4 

Do powstania żydowskiego w kwietniu 1943 r. agenci żydowscy opero-
wali zarówno w gecie, jak i po tzw. stronie „aryjskiej”. Potem z jasnych powodów 
działali jedynie poza ruinami getta. Przynajmniej niektóre grupy konfi dentów były 
najpewniej etnicznie mieszane. Na przykład zespół Skosowskiego składał się z Ży-
dów i Polaków, chrześcijan. Ich zadaniem było rozpracowanie jednostek i infi ltracja 
środowisk łamiących niemieckie prawo okupacyjne. Do tej kategorii należeli za-
równo ukrywający się Żydzi, jak też członkowie podziemia niepodległościowego 
oraz ruchu komunistycznego. Agenci pochodzenia żydowskiego mieli nadzieję, że 
dzięki swojej służbie Niemcy darują im życie. Jednocześnie jest całkiem możliwe, 
że z właściwą podwójnym agentom psychiką, ludzie ci starali się wyzyskać swoje 
kontakty z konspiracją jako alibi na przyszłość, po klęsce III Rzeszy. Dlatego między 
innymi po okresie obopólnych owocnych kontaktów niektórych żydowskich agen-
tów ich nazistowscy mocodawcy poszukiwali listami gończymi.5

Agenci żydowscy okupacyjnego aparatu terroru przewijają się w dokumen-
tach konspiracyjnych i wspomnieniach. W grudniu 1942 r. kontrwywiad Delegatury 
Rządu odnotował działalność takich osób, wymieniając fałszywe nazwiska dwóch 
z nich: Tadeusz i Waleria Rębowscy z Anina.6 We wrześniu 1943 r. komuniści mel-
dowali: „Na terenie GG pracuje t.zw. banda Ganzweicha; jest to grupa żydów [sic], 
agentów g-po [Gestapo], których zadaniem jest wykrywanie żydów i walka z komu-
nizmem. Należą do niej: Ganzweich, Paweł Włodawski i jego żona Matia Goldman, 
Adam, kto to jest nie sdołano [sic!] ustalić, Lolek Skosowski, Hermanowski i żona 
jego Wanda Mostowicz, żona Weisberga, Lola Kochman, Manówna tancerka; Wein-
traub. Ponadto na usługach g-po podobno żydówka Zuzanna Gińczanka”.7 Następ-
nie wyjaśniano, że „w g-po pracuje wg danych z SPD [sic ? Sicherheitspolizei], Eryk 
Lipiński (grafi k) i Zuzanna Gińczanka (żydówka [sic], literatka)”.8 

Według raportu komunistycznego z zimy 1944 r.: „Jedno z ogniw przeciw pe-
perowskiej Brygady g-po i niemieckiego wywiadu…. ma do dyspozycji 40 agentów”. 
Wśród nich wymieniano: „Wilson, ps. Stekier – Żyd, kieruje sprawami Żoliborza. Ry-
sopis jego: tłusty, nalany, twarz dupa, budowa głowy plaska, podłużna, włosy czar-
ne. Stanisława Lepianka, lat 19, blondynka, zam. Fabryczna lub Przemysłowa 10. Jest 
agentką od spraw wschodnich. Podobno ma dotarcie do PPR”. Oprócz tego: „Agenci 

Glaukopis 9_10.indd   326Glaukopis 9_10.indd   326 2007-12-28   12:49:542007-12-28   12:49:54



327

Strach się bać!

g-po:… Fijałkowski Władysław, nazwisko fi kcyjne, Żyd, pracuje w g-po pokój n. 386. 
Mieszka Widok 22, podczas konfrontacji wskazywał pewnych ludzi, którzy byli za-
trzymani w związku z wykryciem drukarni na Długiej.9 Rajchman Żyd z Łodzi, do 
niedawna w centrali g-po, został przeniesiony na tramwaje, jako Romanowski, otrzy-
mał posadę kontrolera”.10 23 stycznia 1944 r. komuniści meldowali, że ich „organiza-
cja krakowska kompletnie rozbita… Aresztowania są rezultatem kilkumiesięcznej, 
systematycznej pracy Gestapo”. Prowokację zorganizował żydowski konfi dent policji 
niemieckiej Diamant i jego ludzie.11 19 lutego 1944 r. żydowska konfi dentka Gestapo 
zadenuncjowała komórkę AK zakamufl owaną w fi rmie „Auto-Sped” w Warszawie. 
Żołnierze konspiracji zostali zaaresztowani a następnie rozstrzelani.12

Nie znamy ani skali ani natężenia tego zjawiska. Jasne jest jednak dlaczego 
członkowie konspiracji traktowali każdego podejrzanego o współpracę z niemie-
ckim aparatem terroru jako śmiertelne zagrożenie. Bezwzględnie wykonywano na 
nich wyroki śmierci. Naturalnie żadnego znaczenia nie odgrywał tutaj wiek, płeć, 
wierzenia religijne, czy etniczne korzenie podejrzanych. Niektóre egzekucje były 
wynikiem długiego i dogłębnego dochodzenia. Inne wykonywano kierując się intui-
cją, niejako odruchowo, w samoobronie. Nie można wykluczyć, że w tym drugim 
wypadku dochodziło do pomyłek.

Przedstawione poniżej dwie relacje są przyczynkiem zarówno do walki 
z agenturą Gestapo jak i do stosunków polsko-żydowskich. Autorem pierwszej 
jest Maria Ossowska, a drugiej Janusz W. Cywiński. Dotyczą one likwidacji przez 
żołnierzy Armii Krajowej (a w tym harcerzy) 14 agentów Gestapo wraz z Leonem 
Skosowskim,  oraz wcześniejszego, nieudanego zamachu na tego konfi denta. Likwi-
dacja odbyła się w listopadzie 1943 r. w Warszawie.13 Natomiast pierwsza akcja AK 
(wspólnie z Żydowskim Związkiem Wojskowym)14 miała miejsce jeszcze w sierpniu 
1943 r. w Hotelu Polskim. 

Hotel Polski był centrum ogromnej prowokacji Gestapo skierowanej prze-
ciw Żydom w stolicy. Brała w niej udział nie tylko grupa Skosowskiego. Pewną rolę 
odegrała również powiązana z NKWD komunistyczna ekipa infi ltrująca pod kie-
rownictem Bogusława Hrynkiewicza („Aleksander”) skrajnie prawicową organiza-
cję Ruch „Miecz i Pług”. Wywabiono z bezpiecznych kryjówek około 3,500 osób. 
Większość z nich zapłaciła ogromne łapówki za fałszywe obietnice Gestapo wypusz-
czenia ich  na paszportach państw neutralnych (do Ameryki Łacińskiej). W rzeczy-
wistości wysłano ich do komór gazowych w Auschwitz.15

Armia Krajowa zastrzeliła przynajmniej niektóre osoby zamieszane 
w tą zbrodnię. Część z nich to Żydzi, którzy współpracowali z Gestapo.  Jak widać, 
wbrew obowiązującym na Zachodzie stereotypom, zdarzało się, że zabijanie osób 
pochodzenia żydowskiego przez polskie podziemie niepodległościowe było nie 
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tylko w pełni uzasadnione, ale też całkowicie usprawiedliwione.16 Co więcej, przed-
stawiane poniżej fakty rzucają światło na komunistyczne kalumnie, że warszawscy 
harcerze śledzili, denuncjowali, a nawet zabijali Żydów. Okazuje się, że harcerze rze-
czywiście śledzili, ale były to osoby pochodzenia żydowskiego związane z narodo-
wo-socjalistycznym aparatem terroru.

Relacja nr 1

Maria Ossowska17

Zamach w Hotelu Polskim18

W dobrej konspiracyjnej grupie nikt nie wiedział dokładnie gdzie należał, 
czy jak się nazywał dowódca. Tylko tych kilku na górze wiedziało. Ludzie walczący 
w Powstaniu mieli inne warunki, znali się, nie bali się wiedzieć. Jak Alka19 tłukli na 
Gestapo, to on nie chciał wiedzieć jak kto się nazywa. Cieszył się, że nic nie wie, 
bo z niego wybić nie mogą. I tak miał dosyć zmartwienia żeby swoich nazwisk nie 
poplątać, bo był na fałszywych papierach jako uciekinier przed poborem do niemie-
ckiej armii rodem z Pomorza. Wszystkie informacje [o oddziale] przyszły dopiero 
20 lat po wojnie od kolegi z konspiracji, mieszkania i obozu. Nazywał się Edek Ło-
patecki, uciekł z obozu, walczył w Powstaniu, dostał V.M. i rozpłataną twarz. Jeszcze 
zdążył dać w czapę – jak mówili – gestapowcowi co się nad nim znęcał…. Tak więc 
Alek był w ZWZ-AK, oddział Bończa, kompania 103, dowódca rotmistrz Edward 
Sobeski. Był też kontakt na 2 pluton dowódca por. „Wilk” – Jan Sękowski. 

Alek i Edek dostali rozkaz wykonać wyrok na Lolku Skosowskim i jego to-
warzyszu o nazwisku Adam Żurawina [sic Adam Żurawin20]…. Sprawa ta odbywała 
się między końcem kwietnia 1943 roku (upadek Powstania w Gecie), a sierpniem 
1943 gdy Alka aresztowano w Hotelu Polskim. Otóż jakoby Żydowski Związek 
Wojskowy prosił o przechowanie dwóch swoich bojowców. Chłopcy ci przed po-
wstaniem robili zamach na Lolka Skosowskiego w getcie, gdzie zginęli ludzie z jego 
otoczenia, ale nie on.21 Bojowcy ci nazywali się Łopata i Turower. Więc Alek i Edek 
wyciągnęli gdzieś z włazu kanałowego ich obu i zabrali do domu gdzie mieszkali na 
ul. Moniuszki 8. Dozorczynią tam była matka Edka i miała klucze do pustego nara-
zie mieszkania po pianiście o nazwisku Wiłkomirski. Przemieszkali tam 2 miesiące. 
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Była tam nawet kobieta i ciągłe kłótnie i hałasy. Gdy trzeba było zmienić locum, 
dorożka cena 500 zł. czyli góral i wyciągnięta spluwa,22 gdy dorożkarz wahał się brać 
Żydów. Alek i Edek przewieźli ich na Mokotów. 

Gdzieś na początku sierpnia granatowy policjant, który był w komórce 
[AK], przyniósł wiadomość, że Łopata i Turower są w Hotelu Polskim z własnej 
woli, czekają na paszporty, ale chętnie pomogą załatwić Lolka, tylko trzeba się tam 
spotkać. Wtedy już dwóch ludzi z komórki siedziało. Trzeba się było dowiedzieć co 
się dzieje więc Alek poszedł, no i wpadł! Ale trochę był przyszykowany, miał rozma-
ite wytrychy w kieszeniach. Akurat kupił pachnące mydło dla swojej panny, a gesta-
powcy krzyczą – „Oddaj broń,” a to było mydło. Jakoś wytrwał w swojej opowieści, 
że przyszedł kraść, bo wszyscy wiedzieli, że Żydzi w Hotelu Polskim byli zamoż-
ni, mieli brylanty pochowane. I dlatego Alek „tylko” do Oświęcimia się przejechał, 
a nie na gruzy getta, gdzie rozstrzeliwano więźniów Pawiaka.

Relacja nr 2

Janusz W. Cywiński23

Zamach na Lolka Skosowskiego i jego ludzi24

Znana mi jest dobrze z własnego doświadczenia sprawa zlikwidowania 14 
konfi dentów Gestapo, którzy byli kontrolowani przez podziemie komunistyczne 
w Polsce, co się okazało dopiero po ich likwidacji. 

W końcu 1942 roku nastąpiła reorganizacja harcerstwa podziemnego, Sza-
rych Szeregów. Harcerze w wieku powyżej 17 lat przeszli do dywersji, a mój zastęp 
jako młodszych harcerzy, zastęp rozpoznawczy, przydzielony został do kontrwy-
wiadu AK Okręg Warszawa jako brygada inwigilacyjna. Dostaliśmy zlecenie pil-
nowania lub śledzenia podejrzanych osób. Jednym z zadań była obserwacja biura 
handlowo-transportowego na ulicy Brackiej 22, którego właścicielem był Stanisław 
Mierzeński z Biura Informacji i Propagandy (BiP) AK. Celem ułatwienia nam pracy 
Mierzeński zgodził się zatrudnić członka naszej grupy Lilkę Hübner,25 siostrę zna-
nego dziś w Polsce dyrektora teatru i aktora.

W ramach inwigilacji ustaliliśmy, że jedna z urzędniczek biura, panna Jezu-
sek, była blisko związana ze środowiskiem kilkunastu osób pochodzenia żydow-
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skiego, wóród których zaobserwowaliśmy dwóch mundurowych członków SD czyli 
Gestapo. Szefem tej grupy był Lolek Skosowski z Łodzi. Ustaliliśmy, że poza pene-
trowaniem organizacji podziemnych prowadzili oni dziwną akcję kontaktowania się 
z ukrywającymi się w Warszawie i okolicach osobami pochodzenia żydowskiego. 
Zwróciło naszą uwagę częste bywanie Skosowskiego i jego zastępcy Koeniga w Ho-
telu Polskim przy ulicy Długiej. Inne nasze jednostki potwierdziły nasze ustalenia 
informując moich szefów, że ludzie Skosowskiego zwabiają do tego hotelu Żydów 
posiadających paszporty cudzoziemskie, ofi arowując im za dużą opłatą możliwość 
wymiany na obywateli niemieckich interowanych w Ameryce Południowej.

Skosowski, jak nas informowano, pokazywał kandydatom na wymianę, jako 
dowód autentyczności jego oferty, listy dziękczynne, które otrzymywał z obozu in-
ternowanych cudzoziemców w [okupowanej Francji] w miejscowości Vittel, gdzie 
czekali na wyjazd do Argentyny. „Klienci” Skosowskiego, a tym samym kandydaci na 
taką wymianę wychodzili z bezpiecznych ukryć i z całym majątkiem przenosili się do 
Hotelu Polskiego skąd mieli jakoby być przewożeni na wolność. Innymi już drogami 
wywiad AK ustalił, iż rzeczywiście pierwszy transport tych ludzi doszedł do obozu 
w Vittel, natomiast wszystkie inne transporty szły wprost do obozów zagłady.

W związku z ustaleniem tego ohydnego zbrodniczego procederu, szef 
kontrwywiadu AK Okręgu Warszawa, kpt. Bolesław Kozubowski, uzyskał od płk. 
Chruściela, późniejszego dowódcy Powstania Warszawskiego, zgodę na natyczmia-
stowe zlikwidowanie całej szajki bez oczekiwania na wyrok sądowy, aby ratować jak 
największą liczbę kandydatów na tak organizowany przez Skosowskiego wyjazd do 
obozów zagłady. Ponieważ grupa moja przez okres kilkumiesięcznej inwigilacji po-
znała dobrze członków bandy, ich adresy i zwyczaje, dostaliśmy rozkaz zlikwido-
wania całej grupy. 1 listopada 1943 r. w restauracji na rogu Marszałkowskiej i Nowo-
grodzkiej zastrzeliliśmy szefa bandy konfi dentów Gestapo Lolka Skosowskiego.

Następnie w okresie trzech dni przeprowadziliśmy likwidajcę 14 osób. W lo-
kalu na ulicy Solec 70 odbywała się „odprawa” 7 członków bandy gdyśmy tam we-
szli. Po likwidacji zabraliśmy z mieszkania walizkę pełną papierów i dokumentów 
gdyż uwagę naszą zwróciły czyste blankiety tak zwanych Kennkart czyli okupacyj-
nych dowodów tożsamości oraz gumowe pieczątki władz niemieckich. Całość zo-
stała przekazana do Archiwum, czyli referatu badawczego kontrwywiadu AK, który 
ustalił, że Skosowski pochodził z Łodzi, gdzie został aresztowany jako Żyd. W czasie 
przesłuchania nawiązał kontakt z Gestapo, podjął zobowiązanie współpracy i został 
przeniesiony do Warszawy, gdzie otrzymał mieszkanie prz ulicy Nowogrodzkiej 31. 
Stworzył grupę podległych mu około 20 osób, przeważnie pochodzenia żydowskie-
go, świadomych swych akcji konfi dentów Gestapo, pracujących dla okupanta nie-
mieckiego za prawo do życia.
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Sam Skosowski szukał sobie zabiezpieczenia na okres powojenny i związał 
się z wywiadem Gwardii Ludowej i Polskiej Partii Robotniczej, czyli dwóch orga-
nizacji kontrolowanych wojskowo i politycznie przez Moskwę. Dla nich w lokalu 
swoim, lokalu agentów Gestapo a za tym zupełnie bezpiecznym prowadził warsztat 
wystawiania fałszywych dokumentów tożsamości, który zabraliśmy. Wgląd szcze-
gółowy w zabrane dokumenty pozwolił ustalić fakt współpracy grupy konfi dentów 
Gestapo Skosowskiego z podziemnymi organizacjami komunistycznymi. Fakt, któ-
ry nie był nam znany przed likwidacją.

Nie potrafi ę dziś podać żadnych dowodód dotyczących rezultatów pene-
tracji jednostek Armii Krajowej i Delegatury Rządu przez grupę Skosowskiego. 
Przpuszczalnie była bardzo poważna. Trzeba bowiem pamiętać, że w opinii prze-
ciętnego mieszkańca Warszawy już sam fakt, że ktoś był z pochodzenia Żydem, da-
wał poczucie bezpieczeństwa i pewności, że dana osoba nie mogła być konfi dentem 
Gestapo. Członkom grupy Skosowskiego łatwo było więc penetrować organizacje 
podziemne. Wiadomo mi tylko, że w lecie 1943 roku Gestapo na skutek spenetro-
wania jednostek Armii Krajowej Obszaru Warszawskiego aresztowało prawie całą 
siatkę ofi cerów informacyjnych i ofi cerów Oddziału Drugiego w miejscowościach 
podmiejskich Warszawa. Czy były to rezultaty niezależnej akcji Skosowskiego cz też 
rezultaty inspiracji idącej ze wschodu, nie umiem powiedzieć.

Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że Skosowski i jego grupa byli odpo-
wiedzialni za śmierć wielkiej ilości Polaków, niezależnie od ich wyznania. Za to, 
jako zbrodniarze, zostali przez AK straceni. Niestety tożsamości kilku z nich nie 
zdołaliśmy ustalić, a jeden zastępca Skosowskiego Koenig uciekł do Szwajcarii i być 
może do dziś tam mieszka.

Przypisy:
1 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): s. 258; Anita 
Kugler, Scherwitz: Der jüdische SS-Offi  zier, Anita Kugler (Cologne: Kiepenheuer & Witsch, 2004).
2 Erica Fischer, Aimee und Jaguar: Eine Frauenliebe, Berlin 1943 (Munchen: DTV, 1999); Peter Wyden, 
Stella: One Woman’s True Tale of Evil, Betrayal, and Survival in Hitler’s Germany (New York: Simon and 
Schuster, 1992).
3 Ionas Turkov, C’était ainsi: 1939–1943 la vie dans le ghetto de Varsovie (Paris: Austral, 1995): s. 140.
4 Zob. Marek Jan Chodakiewicz, Żydzi i Polacy 1918–1955: Współistnienie, Zagłada, Komunizm (Warsza-
wa: Fronda, 2000): ss. 150, 598–599; Marek Jan Chodakiewicz, Narodowe Siły Zbrojne: „Ząb” przeciw 
dwu wrogom (Warszawa: Fronda, 1999): ss. 113–115, 348; Barbara Engelking and Jacek Leociak, Getto 
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warszawskie: Przewodnik po nieistniejącym mieście (Warszawa: IFiS PAN, 2001): ss. 220–33, 714, 729–30; 
A. Rozenberg, „Trzynastka,” Bleter far Geszichte (Warszawa), t. 5, nr. 1–2 (1952): ss. 187–225, xxxiv–
–xxxv, oraz tom 5, nr 3 (1952); A. [Adam] Rutkowski, „O agenturze gestapowskiej w getcie warszaws-
kim”, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego (Warszawa), no. 19–20 (1956): ss. 38–59; Abraham 
Lewin, A Cup of Tears: A Diary of the Warsaw Ghetto (Oxford and New York: Basil Black in associa-
tion with the Institute for Polish-Jewish Studies, Oxford, 1988), s. 18; Yehuda Bauer, Rethinking the 
Holocaust, (New Haven and London: Yale University Press, 2001), ss. 145–46; Ruth Altbeker Cyprys, 
A Jump For Life: A Survivor’s Journal from Nazi-Occupied Poland (New York: Continuum, 1997), s. 39;  
Fanny Sołomian-Łoc, Getto i gwiazdy (Wasaw: Czytelnik, 1993), s. 38; Joachim Schoenfeld, Holocaust 
Memoirs: Jews in the Lwów Ghetto, the Janowski Concentration Camp, and as Deportees in Siberia (Hobo-
ken, New Jersey: Ktav Publishing House, 1985), ss. 245–47; Leon Najberg, Ostatni powstańcy getta 
(Warsaw: Żydowski Instytut Historyczny, 1993), ss. 89, 110, 115, 120, 132, 142–43.
5 W niepodległościowym meldunku czytamy: „Okazało się, że główny żydowski agent gestapo Dia-
mant, któremu podlegało około 60-ciu konfi dentów, współpracował z PPR, dostarczając jej broń. 
Poza tym stwierdzono, że miał on kontakty z komunistami ukraińskimi, m.in. gestapo przeprowa-
dziło rewizję w jednej z urzędowych instytucji ukraińskich na ulicy Zielonej [w Krakowie], gdzie 
trafi ło na kompromitujący materiał. Diamant zbiegł do Warszawy. Kripo otrzymała od gestapo roz-
kaz zastrzelenia go, jako żyda [sic]”. Zob.: AAN, Antyk, 228/17-6, k. 67. W 1944 listem gończym 
poszukiwano e.g. Leona Gancwajcha i Dawida Sternfelda. Zob. Kazimierz Kowalewski, „Dziennik 
Inwigilacyjny Dowództwa Policji Bezpieczeństwa (Sipo) i Służby Bezpieczeństwa (SD) podczas II 
wojny światowej i niektóre przypadki poszukiwanych przezeń Żydów na obszarze Generalnego Gu-
bernatorstwa”, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, nr 1 (93) (styczeń-marzec 1975): s. 94.
6 Raport z 24 grudnia 1942, Archiwum Akt Nowych, Delegatura Rządu [dalej cyt. AAN, DR], 202/
II-34, k. 6. 
7 AAN, AL, 192/XII/2, k. 300.
8 AAN, AL, 192/XII/2, k. 12.
9 Nie jest jasne o jaką drukarnię chodzi, ani o datę akcji. 17 czerwca 1942 wpadła drukarnia „Szańca” 
na Przemysłowej, a w lutym 1943 wpadła następna drukarnia „Szańca” w lokalu na Długiej. W lutym 
1943 Gestapo odkryło drukarnię PPR na ul. Grzybowskiej. Okazało się, że wywiad komunistyczny 
przez pomyłkę zadenuncjował swoją własną drukarnię. Rzeczywistym celem donosu miała być dru-
karnia AK, która znajdowała się w sąsiedniej klatce schodowej.  Zob.: Raport z 26 lipca 1942, AAN, 
AK, 203/III-138, k. 53-55; Marek Jan Chodakiewicz, Piotr Gontarczyk i Leszek Żebrowski (red.), 
Tajne oblicze GL-AL i PPR: Dokumenty, tom 2 (Warszawa: Burchard Editions, 1997): ss. 197–99 [dalej 
cyt.: Tajne oblicze].
10 AAN, AL, 192/XII/2, k. 143.
11 Raport nr. 15, 23 stycznia 1944, AAN, AL, 192/XXIV-1, k. 1, cyt. w: Tajne oblicze, t. 2: s. 69.
12 [Wiesław Chrzanowski], Pół wieku polityki, czyli rzecz o obronie czynnej: Z Wiesławem Chrzanowskim roz ma-
wiali Piotr Mierecki i Bogusław Kiernicki, (Warszawa: Inicjatywa Wydawnicza „Ad Astra,” 1997), s. 140.
13 Isaiah Trunk, Judenrat: The Jewish Councils in Eastern Europe under Nazi Occupation (New York: Mac-
millan, 1972), ss. 552–53.
14 Krótki rys tej organizacji zob. Rachel J.K. Grace, „Awake and Fight: The Jewish Military Union and 
the Warsaw Ghetto”, Nihil Novi: The Bulletin of the Kościuszko Chair of Polish Studies [Charlottesville, 
VA] no. 2 (2002): ss. 21–22.
15 Marek Jan Chodakiewicz, Piotr Gontarczyk i Leszek Żebrowski (red.), Tajne oblicze GL-AL i PPR: 
Dokumenty, tom 3 (Warszawa: Burchard Editions, 1999), t. 3: ss. 178–180; Gunnar S. Paulsson, Secret 
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City: The Hidden Jews of Warsaw, 1940–1945 (New Haven and London: Yale University Press, 2002): 
ss. 138–41.
16 Poniższe przykłady nie są wyjątkami. E.g. 10 lutego 1943 jeden z kierowników kontrwywiadu 
DR Witold Rothenburg-Rościszewski osobiście wykonał wyrok na żydowskim agencie Gestapo, 
Jerzym Weisbergu vel Mostowiczu, który miał również kontakty z komunistami. Rothenburg-Rości-
szewski został w kwietniu 1943 r. aresztowany a potem zabity przez Niemców. Zob.: Chodakiewicz, 
Tajne oblicze, t. 2: ss. 213–214.
17 Żołnierz konspiracji, więzień Auschwitz.
18 Tytuł pochodzi od redaktora. Zredagowane na podstawie listów do MJCh z 24 i 26 kwietnia 2003.
19 Aleksander Ossowski vel Stanisław Jankowski, Pomorzak, żołnierz AK, więzień Auschwitz, mąż 
Marii. Zob. http://london.iwm.org.uk/server/show/ConWebDoc.4790.
20 Analiza powojennych, apologetycznych zapisków niedoszłego celu zamachu w Agnieszka Haska, 
„Adam Żurawin: Bohater o tysiącu twarzy”, Zagłada Żydów: Studia i materiały: Rocznik naukowy Cen-
trum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, t. 2 (2006).  
21 Zamachu 21 lutego 1943 dokonał 15 osobowy pododdział ŻZW pod komendą Pawła Frankla 
(„Zygmunt”). Bojowcy wtargnęli do mieszkania Mietka Rosenberga przy Świętojerskiej 38, gdzie 
odbywała się narada grupy żydowskich konfi dentów Gestapo. Czterech agentów zastrzelono, Sko-
sowski został ranny. Zob.: Chaim Lazar Litai, Muranowska 7: The Warsaw Ghetto Rising (Tel Aviv: 
Massada–P.E.C. Press, 1966): ss. 194–195. Lazar Litai oparł się na zeznaniu Bronisława Mirskiego-
Frydmana (nr 5006) oraz na anonimowym wspomnieniu (nr 2815) w Żydowskim Instytucie Histo-
rycznym w Warszawie.
22 Pistolet.
23 Harcerz Szarych Szeregów z 5 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, żołnierz AK. Działał w bryga-
dzie inwigilacyjnej prawdopodobnie przy kontrwywiadzie DR.
24 Tytuł pochodzi od redakcji. Jest to część dłuższej polemiki pt. „Kto kogo zamordował? Z dziejów 
młodszych harcerzy 5 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej”, kopia maszynopisu, bez daty (1986?).
25 Aresztowana przez Gestapo, zatorturowana w śledztwie bądź rozstrzelana. Oprócz niej podobny 
los spotkał jej koleżanki-współtowarzyszki walki z tego samego oddziału: Marysię Gizges oraz Jolan-
tę Poszepczyńską.
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 „Pali się” 
Autorem wiersza „Es Brent” (Pali się) jest Mordechaj Gebertig (1897–1942), 

z zawodu stolarz. On tez jest autorem muzyki.1 Inspiracją do stworzenia tego utwo-
ru były zamieszki w Przytyku w marcu 1936 r. W miasteczku tym w trakcie zorga-
nizowanej przez Stronnictwo Narodowe akcji bojkotu żydowskiego handlu doszło 
to zajść. Po przepychance na rynku interweniowała policja, która przerwała akcję 
bojkotową, aresztowała prowodyra, oraz wypchnęła narodowców i postronne osoby 
poza miasto. W międzyczasie członkowie żydowskiej samoobrony zaatakowali, po-
bili i poranili pewną liczbę Polaków, zabijając jednego z nich: Stanisława Wieśniaka. 
Na wieść o zabójstwie rozjuszony tłum odepchnął policjantów, zawrócił do mia-
steczka i w furii niszczenia pobił wielu żydowskich mieszkańców, zabijając Chaję 
i Joska Minkowskich.2

Pieśń „Pali się” weszła do kanonu żydowskiego już przed wojną. Żydzi 
śpiewali ten utwór również pod niemiecką okupacją w gettach i obozach. Obecnie 
w USA pieśń tę wykonuje się często podczas nabożeństw, akademii i uroczystości 
upamiętniających eksterminację Żydów.  

„Pali się” jest nie tylko przejmującym świadectwem tragedii Żydów podczas 
drugiej wojny światowej, ale również ciekawą ilustracją mechanizmu międzypoko-
leniowego przekazywania tradycji. Ważny jest też fakt kontynuacji przekazywania 
pewnego przesłania. Folklor żydowski w niesamowicie wyolbrzymiony sposób 
ukazał wielce ograniczone w swej skali przecież zajścia w Przytyku. Pod piórem pro-
stego człowieka stały się one niemal symbolem rzezi, pożaru, a wręcz kataklizmu 
dziejowego odzwierciedlającego rzekomo ekstremalną sytuację Żydów polskich 
w II RP. Apokaliptyczna treść pieśni natomiast pasowała jak ulał do sytuacji Żydów 
pod okupacją niemiecką. 

Charakterystyczne jest, że bezwiednie – w podświadomości wykonawców 
i słuchaczy – między 1936 r. a dniem dzisiejszym, wykształtował się spaczony obraz 
Polski i Polaków. Wedle popularnej, ludowej wersji obraz ten fałszywym ciągiem 
logicznym łączy Polskę międzywojenną z Holokaustem i czasami współczesnymi. 
Zaskakiwać może jedynie to, że subiektywne sentymenty dotyczące przedwojennej 
Polski, jak również podświadome łączenie trudnej sytuacji polskiego Żydostwa 
przed 1939 r. z  akcją eksterminacyjną niemieckich narodowych socjalistów wyszły 
z poziomu folklorystycznego i obecnie dominują zarówno w mediach3 jak i niestety 
w nauce na Zachodzie.  Z Zachodu zostały one ostatnio re-importowane do pewne-
go stopnia skutecznie popularyzując podobne opinie w Polsce, jak pokazała sprawa 
Jedwabnego.
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Autor wiersza, Mordechaj Gebertig, został po wybuchu wojny uwięziony 
w obozie Łagiewniki. W czerwcu 1942 r. został rozstrzelany przez niemieckich na-
rodowych socjalistów.

Redakcja
Pali się!

Pali się, bracia, pali!
Nasz biedny sztetel się pali!
Gniewny wiatr szaleje i przeklina
Rozrywa, rozwala i rozpędza
Dziko płomienie strzelają, skręcają się, wyginają,
Wszystko stanęło w płomieniach!

A ty stoisz i się przyglądasz,
Ręce wsadziwszy w kieszenie
A ty stoisz i się przyglądasz –
A nasz sztetel ogarnęły płomienie!

Pali się, bracia, pali!
Nasz biedny sztetel się pali!
Języki ognia strzykają potężnie w górę
pochłaniając nasze miasteczka
A dziki wiatr wyje i świszczy,
A nasz sztetel się pali!

A ty stoisz....

Pali się, bracia, pali!
Nie daj Boże, że to nam zwiastuje,
Że nasze miasto rodzinne ogarnie nas
Jak popiół i płomienie,
Znaki rzezi zostawiając –
Na wypalonych, pustych ścianach.

A ty stoisz...

Pali się, bracia, pali!
Pomoc nadejdzie tylko jeśli
Odwzajemnisz miłość, którą sztetel niegdyś ci ofi arował,
Do broni, ugaś ogień.
Zalej go krwią swoją – bądź wierny –
Pokarz na co cię stać!

I nie stój tak, przyglądając się
Ręce wsadziwszy w kieszenie
Nie stój tak, ugaś pożar –
Nasz sztetel pali się!
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Przypisy:
1 Prezentowany poniżej tekst pochodzi z akademii „Holocaust Days of Remembrance: Eleventh 
Annual Federal Observance,” która odbyła się 5 maja 2004 w Mellon Auditorium, Waszyngtonie, 
USA.
2 Zob. Piotr Gontarczyk, Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku, 9 marca 1936 r.: Mity, fakty, doku-
menty (Biała Podlaska i Pruszków: Rekonkwista i Rachocki i S-ka, 2000).
3 Zob. e.g., Paulina Migalska, „Polish concentration and death camps? A critical analysis of a promi-
nent concept in American culture,” praca magisterska, Centre for European Studies, Jagiellonian 
University Kraków, październik 2003.
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Dermot Quinn
 W poszukiwaniu polskiego antysemityzmu
  I

Sacred Causes to najnowsza książka bardzo utalentowanego angielskiego hi-
storyka Michaela Burleigha. Jej tematykę dobrze oddaje podtytuł – Zderzenie religii 
i polityki od Wielkiej Wojny do Wojny Terroru. Głównym założeniem pracy jest stwier-
dzenie, że reżimy XX w., a w szczególności te totalitarne, wytworzyły świecką litur-
gię władzy, w której wszystkie prywatne przeżycia emocjonalne były przenoszone 
na grunt państwowy. Jest to interesująca teza, aczkolwiek nieszczególnie nowator-
ska. Christopher Dawson wysunął ją znacznie wcześniej, wskazując, iż symbolicz-
ne znaczenie fl ag i hymnów zapewniały na wpół-religijny charakter pogańskich 
rytuałów nazistowskich. Do dnia dzisiejszego prezydenckie inauguracje, otwarcia 
sesji parlamentarnych, oraz zaprzysiężenia są obywatelskimi sakramentami naszego 
życia publicznego. Jednak książka Burleigha, oczywista pod pewnymi względami, 
wzbudziła oburzenie niektórych środowisk. Być może dlatego, że broni on polityki 
Piusa XII w czasie II wojny światowej, być może dlatego, że nie darzy sympatią „szy-
derczych sekularzystów”, którzy dominują europejską kulturę, być może dlatego, 
że jest on konserwatywny, książka wywołała oburzenie środowisk liberalnych.

Wśród wszystkich głosów krytycznych najostrzejsze stanowisko zajął profe-
sor Tony Judt z Uniwersytetu Nowojorskiego. Jego zdaniem dla Burleigha wszystko 
jest albo czarne, albo białe, i nie dostrzega on żadnych niuansów. Zarzut ten (wyda-
jący się mylić jasność wyrażenia z surowością myśli) czyni on samego Judta arbitrem 
niuansu. Może to jednak wprowadzać w błąd. Prześledźmy kilka jego stwierdzeń. 
Milczenie papieża Piusa XII wobec polityki Niemiec ułatwiło eksterminację lud-
ności żydowskiej w krajach, w których Kościół katolicki cieszył się w społeczeń-
stwie autorytetem moralnym”.1 Jego hierarchowie mieli aktywnie wspierać masowe 
mordy. Stwierdzenie to jest nonsensowne. Dość powiedzieć, że Kościół zdystanso-
wał się od antysemityzmu okresu wojny. W innym miejscu twierdzi, że polskie du-
chowieństwo jest „zasadniczo antysemickie”.2 Burleigh powołuje się tutaj na pracę 
Jana Tomasza Grossa, który prowadzi badania dotyczące masakry Żydów w okresie 
wojny przez ich polskich sąsiadów. I tak dalej. Jeśli ktoś rozważa wszystko w katego-
riach czarno-białych to zapewne nie jest to Burleigh.

Dlaczego jednak ta nieprzyjemna fi lipika zasługuje na uwagę? Z jednej strony 
nie jest ona niczym nowym. Polityka Piusa XII w czasie II wojny światowej i wysu-
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wane wobec niego oskarżenia o milczenie były już wielokrotnie opisywane w histo-
riografi i. Fakt, że papież pomógł uratować dziesiątki tysięcy Żydów i jest uważa-
ny za prawowitego goja trochę przeszkadza jego oszczercom. Jak zauważył Joseph 
Bottum, obrońcy Piusa XII wygrali wszystkie bitwy, ale przegrali wojnę, bowiem 
jego postać została już wystarczająco oczerniona. Judt nie odkrywa niczego nowego 
ani bardzo ciekawego wspominając ponownie o tych wydarzeniach. Podobnie za-
rzuty odnoszą się też do polityki Watykanu wobec Polski. To wszystko jest już raczej 
nudne. Trudno także zakwestionować wieloletnie antagonizmy pomiędzy ludnością 
polską a żydowską. Skomplikowane relacje polsko-żydowskie były już przedmio-
tem wielu studiów, służących ich rzetelnemu badaniu nie zaś podsycaniu wzajem-
nych niechęci. W ostatnich latach został jednak wprowadzony kolejny element do 
tego dyskursu. Daleki od metodologicznej rzetelności, osadzony w konwencji post-
modernistycznej, niejednokrotnie tendencyjny i gorzki, jest on bardziej histerycz-
ny niż historyczny. Profesor Judt jest jednym z jego zwolenników. Do tego grona 
możemy zaliczyć również: prof. Daniela Goldhagena oraz prof. Jana Tomasza 
Grossa. Powołując się na siebie nawzajem,3 publikując w opiniotwórczych pismach, 
kształtując opinie daleko wykraczające poza zawód historyka, kształtują świado-
mość w tej dziedzinie. Wywołuje to protesty środowisk akademickich i prowokuje 
kolejne dyskusje z ich udziałem. Jednak ich sposób prowadzenia badań jest bardzo 
wątpliwy. Podyktowany względami ideologicznymi bądź osobistymi sympatiami 
wydaje się realizować z góry założoną tezę. Pozostaje najsłabsza element planu. Co 
by to mogło być?4

  II

Do zrozumienia tego sposobu myślenia konieczny jest szerszy kontekst. 
Polska, podzielona w 1939 r. i zrujnowana w 1945 r., stanęła w obliczu ogromnych 
trudności już w 1918 r. i w latach kolejnych. Kształtowanie się granic niepodległego 
państwa było jednym z najtrudniejszych procesów we współczesnej historii Europy, 
okupione konfl iktami zbrojnymi, w tym wojną polsko-bolszewicką 1919–1920.5 
Polska nie zawdzięczała odzyskanej państwowości ani swym sprzymierzeńcom, ani 
tym bardziej nieprzyjaciołom, którzy odnieśli się do niej z pogardą. Stalin nazwał 
ją „przepraszam za wyrażenie, Państwem”. Lloyd George szydził, że wygrała swoją 
wolność „nie przez jej własne działania ale przez krew innych.” Mołotow mówił, 
że Polska to „monstrualny bękart Pokoju Wersalskiego”.6 W 1905 r. Maurice Baring 
stwierdził, że odzyskanie prze Polskę niepodległości nie zależy od niej samej, lecz 
od jej zachodnich i wschodnich sąsiadów. Byt Polski zależał od dobrej woli cesarza 
i cara.7
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Znajdujące się w trudnym położeniu młode państwo stanęło również w ob-
liczu wielu problemów wewnętrznych. Ukraińcy, Niemcy, Żydzi i Białorusini ze 
swoją świadomością narodową, stanowili ponad 1/3 społeczeństwa. Wśród nich 
10 % stanowili Żydzi. Wśród nich znaleźli się zarówno zwolennicy asymilacji, jak 
i zdecydowani przeciwnicy tego procesu. „Polskość” i „żydowskość” stały się tema-
tem burzliwej debaty (podobna była sytuacja katolików w Irlandii Północnej, enkla-
wie mniejszości w nowym brytyjskim państwie w 1921 r. To był przy okazji kolejny 
triumf Lloyda George’a). Czy Polska miała przyszłość? Czy Żydzi mieli przyszłość 
w Polsce? Co to faktycznie oznaczało być Polakiem? A Żydem? W ogromnym stop-
niu były to dylematy, które towarzyszyły ludności żydowskiej od dawna. Jednak po 
1918 r. zyskały one na znaczeniu. Po zakończeniu konferencji pokojowej w Wersalu 
pozostały problemy, których rozwiązanie prowadziło do kolejnej, krwawej wojny.

Polska była zatem amalgamatem terytoriów i narodowości. Zróżnicowana 
była także ludność żydowska. Jeszcze przez powstaniem II RP środowisko polskich 
Żydów, sproletaryzowanych i spauperyzowanych, było podzielone. Jakie wspólne 
interesy, jeżeli jakiekolwiek, mieli żydowscy pracownicy z Polakami? Jeżeli polska 
niepodległość była liberalnym, burżuazyjnym snem, dlaczego proletariat, Żydzi 
albo ktokolwiek inny, miałby się o nią troszczyć? Co rozumiano przez określenie 
żydowski nacjonalizm? Czy było to państwo, czy też stan świadomości? Czy było to 
państwo polskie, czy też palestyńskie? Czy światopogląd był mojżeszowy, czy mar-
ksistowski? Takie były dylematy okresu międzywojennego. Żydzi, choć mieszkali na 
ziemiach polskich, nie do końca czuli się Polakami. Kierowali swe myśli ku Rosji, 
Bliskiemu Wschodowi bądź Ameryce. Byli oni enklawą czy eksklawą? Jeżeli tym 
drugim, to eksklawą czego? Innym krajem czy międzynarodową klasą pracującą? 
Ten żydowski izolacjonizm przez stulecia stanowił istotny problemem. Pięćdziesiąt 
lat wcześniej reżim carski, dążąc do wyeliminowania Żydów z życia publicznego, 
doprowadził do ich przesiedlenia w granice Królestwa Kongresowego. Stali się oni 
tym samym narzędziem rusyfi kacji narodu polskiego, tzw. litwakami.8 Kilka poko-
leń później, po rewolucji październikowej, Żydzi wciąż byli traktowani w Polsce 
jako narzędzia rusyfi kacji, tym razem w jej bolszewickiej formie. Pomimo zmian 
ustrojowych, problem żydowski pozostał. Fakt, iż dostrzegli go również polscy ży-
dzi, proponując różne, niejednokrotnie sprzeczne ze sobą sposoby jego rozwiązania 
jest niezwykły.

Żadne z powyższych stwierdzeń nie ma na celu sugerować, iż relacje pol-
sko-żydowskie z samego założenia były złe. W świetle badań, dotyczących sytua-
cji w Janowie Lubelskim w czasie okupacji, Marek Jan Chodakiewicz przedstawił 
zróżnicowaną strukturę społeczną, w której klasa, religia, język, zatrudnienie, wiek, 
miejsce zamieszkania, wykształcenie, poglądy polityczne itp. ukształtowały jedną 
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społeczność. Konfl ikty pomiędzy różnymi grupami społecznymi a także w obrębie 
ich samych nie należały do rzadkości. Zdaniem prof. Chodakiewicza ich przyczyną 
mógł być różny status społeczny, religia, uprzedzenia narodowościowe, opór prze-
ciwko władzy czy poglądy polityczne. Niejednokrotnie wraz z biegiem czasu zapo-
minano o tym, co stało się źródłem konfl iktu jednak spór trwał nadal. (Mechanizm 
ten jest doskonale znany w środowiska wiejskich.) Wzajemne lekceważenie antago-
nizowało obywateli i władzę państwową, mieszkańców miast i chłopów, ziemian 
i chłopów, Żydów i chrześcijan. Czasami konfl ikt był rozwiązywany gwałtownie, 
czasami po prostu wygasał stopniowo.

W takim świecie nie było podziału na białe i czarne. Żydzi i chrześcijanie 
żyli razem, ale osobno. Czasami współpracowali ze sobą, czasami integrowali się, 
czasami wysuwali roszczenia względem wspólnej polskości, czasami zaprzecza-
li temu, utrzymywali dystans, utrzymując, że różnice klasowe, językowe i religijne 
powodowały, że ich wzajemne stosunki były bardzo trudne. W Janowie, na przy-
kład, chłopi odnosili się negatywnie do żydowskiego pośrednictwa w handlu. Żydzi 
byli prześladowani, stając się w niektórych przypadkach nawet ofi arami przemocy. 
Byli oskarżani o zawyżanie cen, lichwę, promowanie alkoholizmu, przechowywa-
nie skradzionej własności, nieuczciwe praktyki handlowe, popieranie komunizmu. 
Ich związek z radykalną polityką był szczególnie ofensywny względem tradycyj-
nej kultury chłopskiej. Wszyscy lewicowi radykałowie byli uważani za komunistów, 
ale „żydowscy radykałowie byli postrzegani jako jeszcze bardziej lewicowi”. Żaden 
z tych poglądów nie jest do końca trafny. Indywidualne działania były uważane za 
reprezentatywne dla grupy jako całości. Dominowały stereotypy. Z drugiej strony, 
żaden z nich nie był pozbawiony podstaw. W wielu wypadkach sytuacja na wsi eu-
ropejskiej, a zwłaszcza polskiej, nie odbiegała daleko od konfl iktów i antagonizmów 
wywodzących się ze średniowiecza. Paradoksalnie Żydzi znajdowali się zarazem na 
uboczu tego życia i w jego centrum. Nie pozostali oni bierni w powstających kon-
fl iktach, stając się często ich przyczyną. Wielu Żydów uważało się za lepszych od 
gojów.9 Patrzyli z góry na nie-żydowskich biznesmenów, na zubożałych chłopów, 
na katolickich duchownych, których uważali za niewykształconych. (Zagadnienie 
to pojawiało się już w historiografi i.) Chrześcijanie i Żydzi utrzymywali dystans 
ponieważ każdy chciał żyć w spokoju.

Kryzys gospodarczy lat 30. przyczynił się do zaognienia konfl iktu. Wraz ze 
zubożeniem wsi, dochodziło do bojkotu handlu żydowskiego. Ich przyczyną nie 
były uprzedzenia religijne, ale raczej ekonomiczna kalkulacja. Trudne warunki życia 
na wsi w o wiele większym stopniu przyczyniały się do wzrostu napięć społecznych 
niż ubóstwo robotników przemysłowych. Często za żart uchodziło stwierdzenie, 
że chłop spał ze swoją żoną, ale w potoku spał ze swoją świnią. Gdyby tego nie ro-
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bił, to by mu ją ukradziono. Bojkot ekonomiczny stał się skuteczną bronią ludności 
wiejskiej, która wynikała z przekonania o konieczności równomiernego rozłożenia 
obciążeń w całym społeczeństwie. Słusznie lub niesłusznie wierzono, że Żydzi od-
nosili niezasłużone korzyści. W latach 30. ceny gospodarstw spadły o pięćdziesiąt 
procent, dochód gotówkowy rodzin chłopskich załamał się, subwencje rządu dla 
rolnictwa zostały obcięte do 1/4 z lat 20. Profesor Norman Davies pisze, że rodziny 
chłopskie nie były w stanie wyżywić swoich dzieci, wysłać ich do szkoły albo kupić 
im butów. Lichwa i pijaństwo kwitły. Żydowscy lichwiarze i właściciele tawern, nie 
z własnej winy, „byli obiektem ogólnej niechęci”.10

Narastały również antagonizmy wśród samej ludności żydowskiej.11 Jak 
już wspomniano, jeszcze przed wojną społeczność ta była bardzo zróżnicowana. 
Głównym obiektem jej krytyki stała się antysemicka propaganda, która zdawała się 
nie dostrzegać owego zróżnicowania wśród polskich Żydów sugerując niemalże, 
iż mogłaby nawet zdobyć w części jej poparcie, gdyby tylko była bardziej skutecz-
na.12 Najbardziej wpływową partią ortodoksyjną była, zdominowana przez rabi-
nów, Agudas Israel. Była ona przeciwna idei syjonizmu. Równie ortodoksyjna była 
Mahzikay Hadas (związana ze Wschodnią Galicją), również krytykująca ideę syjo-
nizmu. Partie syjonistyczne, zrzeszające w swych szeregach zarówno duchownych, 
jak i świeckich, starały się zdobyć poparcie inteligencji oraz drobnomieszczań-
skich kupców, urzędników, związkowców, weteranów wojennych, młodych ludzi, 
rzemieślników. Niektóre z nich, jak, np. Syjonistyczna Unia Rewizjonizmu, były 
zbyt świeckie dla ortodoksyjnych Żydów. Popierając „masową emigrację” Żydów 
z Polski liczyli na poparcie Piłsudskiego.

Ta różnorodność sprawiała, że chrześcijanin mógł zostać uznany za antyse-
mitę, zachęcając Żydów do zasymilowania się z państwem polskim. (Przypomina to 
sposób pojmowania rasizmu w USA, gdzie można być oskarżonym o uprzedzenia za 
myślenie, albo nie myślenie o danej osobie w kategoriach rasowych.) Zasymilowani 
Żydzi chcieli jak najbardziej wtopić się w polskie społeczeństwo, uznając narodo-
wość żydowską za złudzenie. „Nieszczęściem” Żydów w Europie, jak powiedział 
jeden z ich przywódców, jest fakt, że jeszcze przed przybyciem do Europy żyli 
zgodnie z przeświadczeniem: „żyjcie w izolacji poza życiem otaczającym europej-
skie narody”. Powinni oni jednak zapomnieć o tej prognozie i prowadzić tryb życia 
sąsiadów.13 To, z kolei, doprowadziło do innego paradoksu. Socjalistyczny teoretyk 
Feliks Perl ubolewał, że „żydowski żargon nigdy nie będzie służył kulturowym po-
trzebom wyższego poziomu – to jest tylko... elementarny przewodnik dla nieoświe-
conych mas”.14 Była to forma żydowskiego antysemityzmu. Perl pogardzał święty-
mi symbolami, będąc niejednokrotnie zakłopotany z powodu swego pochodzenia. 
Kiedy Żydzi byli wrodzy w stosunku do innych Żydów pod względem dwoistego 
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pojęcia żydowskości, i kiedy chrześcijanie mogli być uważani za antysemitów po-
nieważ pragnęli aby Żydzi i chrześcijanie żyli razem w harmonii, pojęcie antyse-
mityzmu walczyło o to, aby zawrzeć i opisać sprzeczności i złożoności świata. Dla 
pewności, chrześcijańska niechęć wobec Żydów nie powinna byc widziana, a na 
pewno nie usprawiedliwiana, przez inicjowanie samo-nienawiści, którą Żydzi pró-
bowali uzyskać rodzaj etnicznej i religijnej niewidzialności. 

Sytuacja Żydów w Polsce w 1918 r. była trudna. Byli obywatelami odro-
dzonego państwa, z którym niejednokrotnie nie mieli żadnych więzi emocjonal-
nych. Sami również nie spotykali się społeczną akceptacją. Antysemityzm stawał 
się wynikiem życia pośród ludności żydowskiej. Socjalizm świeckich Żydów był 
tego naukową formą. Odrzucając przynależność narodową odwoływał się do toż-
samości defi niowanej przez klasę. Komunizm obiecywał raj na ziemi: w przyszłym 
roku, jak gdyby, w Moskwie, nie w Jerozolimie. Zmusił on wielu polskich Żydów do 
porzucenia „żargonu ... nieoświeconych mas” na rzecz nowego żargonu wymyślone-
go w czytelni brytyjskiego Muzeum. Bardzo niewielu polskich katolików, wówczas 
i w następnym okresie, przyłączyło się do nich.

Jest to jeden z kilku powodów, dla których analiza źródeł polskiego anty-
semityzmu jest niepełna. Uwzględnia ona stosunek katolików do Żydów, podczas, 
gdy zarówno stanowisko samych Żydów, jak i katolików nie było jednolite. Anna 
Landau-Czajka, badając katolicką prasę w międzywojennej Polsce, podkreśla na-
cisk katolickich publicystów na „religijną, narodową, i czasami rasową odmienność 
Żydów, twierdzenie ich destrukcyjnej roli w żydowskiej państwowości, ich brak lo-
jalności względem państwa, które zamieszkują, ich dążenie do dominacji w dziedzi-
nie gospodarczej, kulturowej i życiu politycznym… [Założenie], że polscy katolicy 
i Żydzi z wielu powodów niechybnie utworzą wrogie obozy”.15 Oskarżenie to może 
wydawać się bardzo poważne, aż do momentu kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że 
podobne argumenty, pojawiały się również w prasie żydowskiej. Nie ulega wątpli-
wości, że wielu katolików przemawiało w sposób, który teraz wydaje się być surowy 
i przesadnie konfl iktowy. Mowa o „wiarołomnych Żydach”, teologicznym terminie 
oznaczającym niewierność raczej niż zdradę, nie miał w zamyśle urzekać. Z drugiej 
strony, jeżeli katolicy używali religijnych kategorii w odniesieniu do „problemu” ży-
dowskiego to język separatyzmu pożyczyli od samych Żydów. 

Dlatego też musimy być tak ostrożni w doborze słów. Rozważmy, na przy-
kład, list pasterski prymasa Polski kardynała Augustyna Hlonda z 1936 r., w którym 
stwierdził m.in., że: „żydowski problem [istniałby] tak długo jak sami Żydzi”. Kilku 
Żydów podziało to stwierdzenie, postulując albo całkowitą asymilację – a w skutek 
tego zniknięcie Judaizmu – albo syjonizm – w efekcie zniknięcie Żydów. Zdaniem 
Hlonda jest to przejaw tego, „że Żydzi walczą przeciwko katolickiemu Kościołowi, 
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trwają przy wolnym myśleniu, i są strażą przednią bezbożności, bolszewizmu i prze-
wrotu... Jest faktem, że Żydzi oszukują, pobierają odsetki i są rajfurami.” Jest to 
ostre stwierdzenie, które dostarczyło argumentów krytykom polskiego antysemity-
zmu. W tym samym liście prymas wyraźnie podkreślił, że dla chrześcijanina niedo-
puszczalnym byłoby pobicie czy zranienie Żyda. Obiektem krytyki Hlonda stał się 
światopogląd materialistyczny, komunizm a nie judaizm. Nie zmienia to co prawda 
wymowy listu, pozwala jednak właściwie zrozumieć jego znaczenie. Naturalnie, 
katolicy pragnęli konwersji Żydów na chrześcijaństwo ale, pragnęli również, aby 
neofi ci byli religijni a nie bezbożni. „Nie wszyscy Żydzi są tacy” – napisał na zakoń-
czenie Hlond. „Jest bardzo wielu prawych żydów, którzy są uczciwi, sprawiedliwi, 
współczujący i dobroczynni”.16 Pisząc dla dziennika Pro Christo, inny komentator 
zauważył, że reputację Żydów psuły „te jednostki, które nie zastosowały w prakty-
ce mojżeszowej religii”– i to, niestety, była większość.17 Zdaniem wielu katolików 
materialistyczny światopogląd sowiecki zagrażał narodowi polskiemu. Dostrzegali 
w nim jednocześnie inspiracje żydowskie. Oczywiście, nawet gdyby wszyscy bol-
szewicy byli Żydami (a nie byli), nie mieli na myśli tego, że wszyscy Żydzi byli bol-
szewikami. Punkt widzenia Hlonda spotkał się jednak ze zrozumieniem, bowiem 
komunizm z samego założenia zagrażał tradycyjnym wartościom. Wielu katolików 
było przekonanych, iż był on efektem źle zinterpretowanej wiary mojżeszowej przez 
Żydów, którzy nadzieję na ziemię obiecaną porzucili dla wizji materialistycznej, 
mającej zapewnić im ekonomiczne panowanie nad światem.18 Biorąc to pod uwagę 
słowa kard. Hlonda mogą się wydawać mało przekonujące, jednak należy je inter-
pretować we właściwy sposób. Należy pamiętać o jego aresztowaniu i uwięzieniu 
przez gestapo w 1944 r. Jego niewątpliwą zasługą było przygotowanie sprawozdania 
na temat prześladowania Żydów i duchownych katolickich przez Niemców na zie-
miach polskich Polsce, które zostało wyemitowane w Watykańskim Radiu w 1940 r. 
a następnie posłużyło pięć lat później w Norymberdze. Nie zdawał sobie wówczas 
sprawy, że jego słowa zostaną zmanipulowane i wykorzystane po wojnie do izolowa-
nia Kościoła katolickiego w Polsce.19 Słowa te, wyrwane z kontekstu, mogą wydać się 
niesprawiedliwe i nietrafne. Do ich zrozumienia niezbędny jest kontekst. 

   III

Do tego złożonego, barwnego i różnorodnego świata, w którym żyją obok 
siebie rozmaite społeczności wkraczają profesorowie Judt, Gross i Goldhagen. 
Przychodzą z bronią i są przygotowani do jej użycia. Przychodzą z historycznym 
i moralnym przekonaniem. Przychodzą, by wstąpić na drogę sądową. Przychodzą, 
by wyprowadzić nas z błędu. To nie jest elegancki obrazek.
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Prześledźmy założenia prof. Grossa. Prowadził on badania mające na celu 
ustalenie źródeł antysemityzmu w Polsce w czasie II wojny światowej i po jej zakoń-
czeniu. Z uwagi na wagę poruszanych problemów oraz znaczenie, jakiego nabrały 
w środowisku akademickim, jego książki – Sąsiedzi i Fear – wywołały poważną deba-
tę naukową. Założenie Grossa, jak wyjaśnia w Fear, ma ukazać „powszechny udział 
[Polaków] w inspirowanych przez Niemców grabieżach, pustoszeniu, i w ostatecz-
ności mordowaniu Żydów”. Tłumaczy to polski antysemityzm wobec władz ko-
munistycznych, będący efektem „ukrytego kontraktu społecznego” pomiędzy coraz 
bardziej antysemickim państwem komunistycznym a polskim społeczeństwem, 
które pragnęło przemilczeć los Żydów w latach 1939–1945. Obydwie strony korzy-
stały na tej ciszy licząc na to, że ocalała z zagłady ludność żydowska wyemigruje. 
Stwierdzenia te są bardzo poważnym zarzutem, a co istotne trudnym do udowod-
nienia. Fakt ten nie stanowi jednak problemu dla Grossa. W zamian przedstawia on 
wiele przykładów na poparcie swej hipotezy, jakoby warunkiem zdobycia i utrzy-
mania władzy przez komunistów było przemilczenie losu polskich Żydów.20

Bardzo niepokojące jest przeświadczenie Grossa o trafności tych hipotez, 
prowadzących do zaskakujących wniosków.21 Jak się ma jednak to przekonanie do 
konkretnych dowodów? Jest on świadomy tego, że Polacy i Żydzi przez lata się wza-
jemnie się oczerniali, czasami niemal w komiczny i groteskowy sposób.22 Pragnie on 
rzucić wyzwanie takim nie mającym podstaw stereotypom. Aby jednak to uczynić, 
musi zaoferować defi nicję samego stereotypu. „Natura uprzedzenia – sugeruje – ma 
tworzyć nieusprawiedliwione żądania totalitarne”. By zwalczyć takie koncepcje po-
trzebujemy „zrozumienia” i „wyjaśnienia wszelkich różnic”. Problem polega jednak 
na tym, że aby przystąpić do takiego wyjaśnieniem trzeba wziąć udział „w dyspucie, 
w której podstawowa przesłanka uprzedzenia jest już zaakceptowana... kończymy 
wysuwając argumenty na wpół przepraszając, jak gdybyśmy przyznali, że krzyw-
dzące żądania miały empiryczne źródła”. I tak, wyraźnie wyrzekając się tradycyjne-
go sposobu stawiania hipotez, jako prowadzącej do powstania uprzedzeń. Zamiast 
tego prof. Gross proponuje „okrężny wysiłek kolejnych przybliżeń”, które mają 
dostarczyć dowodów, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieprawdzi-
we i fragmentaryczne. Zatem dla prof. Grossa dowód nie jest podstawą wyciągania 
wniosków, lecz selektywnie dobrany może stanowić element potwierdzający z góry 
założoną tezę. Nie bierze on pod uwagę możliwości, że poszlaka może być fałszy-
wa. Najpierw werdykt, później proces, to wydaje się być jego nadrzędną zasadą. 

Później jest tylko gorzej. Brak dowodów staje się równie ważny jak sam do-
wód. „Może okazać się niemożliwym, aby udowodnić przeczenie – zapewnia nas 
– ale można jeszcze wyciągać wnioski na temat braku dowodów, w miejscu, w któ-
rym oczekujemy je znaleźć”.23 W szczególnych przepadkach pogląd Grossa może 

Glaukopis 9_10.indd   344Glaukopis 9_10.indd   344 2007-12-28   12:49:572007-12-28   12:49:57



345

Strach się bać

wydawać się słuszny. Brak dowodów może być znamienny. Jednak wtedy kwestią 
staje się natura oczekiwania, ważność „poczucia”, że coś powinno być tam, gdzie 
ma się nadzieję to znaleźć. Brak dowodów naprawdę mówi nam coś – o naszych 
własnych oczekiwaniach. I tutaj właśnie prof. Grossa popełnia błąd. Zdaje się być 
bowiem przekonany, że brak dowodów przemawia za postawioną przez niego tezą. 
Tak jednak nie jest. Z tego też względu jego jedynym wyjściem jest stawianie kolej-
nych hipotez, które wcześniej uznał za służące budowaniu uprzedzeń. Paradoksalnie 
tym tokiem rozumowania ulega uprzedzeniom, które jego praca z założenia miała 
odrzucać.

Na tym jednak nie koniec. Jeżeli uprzedzenie jest przyczyną powstawania 
nieusprawiedliwionych żądań totalitarnych, to na ile on sam spełnia kryteria włas-
nej ostrej krytyki? Posłuchajmy Fear:

„Żydzi byli bezbronni wobec masowej przemocy na terenie całej Pol-
ski”.24

„Polscy Żydzi spotykali się z wrogością. Było to uniwersalne i wszech-
obecne”.25

„Kanibalistyczna teologia zapewniała... polskiemu duchowieństwu 
władzę nad umysłami”.26

„W obliczu masowego mordu [śmierć ponad 40 Żydów w Kielcach 
w lipcu 1946 r.]... hierarchia Kościoła katolickiego zrzekła się odpo-
wiedzialności... Katoliccy hierarchowie powiedzieli, że Żydzi byli ko-
munistami i że sami sprowadzili na siebie wszystkie swoje nieszczęś-
cia... Podczas, gdy niewinni Żydzi byli zamęczani na śmierć, katolicki 
kler był oślepiony przez uprzedzenia”.27

„Powojenna nienawiść do Żydów w Polsce była... śmiertelna... szero-
ko rozpowszechniona... brutalna... ”.28

„Atakując Żydów, aby pozbyć się ich raz na zawsze, ludzie nie od-
grywali swoich fantazji wampira albo swoich żydo-komunistycznych 
fantazji... bronili swoich rzeczywistych interesów, dość często opar-
tych na mrocznych umowach albo zupełnie zbrodniczych zachowa-
niach”.29

„To była powszechna zmowa zwykłych Polaków z Niemcami w celu 
wytępienia Żydów, którzy sami mogli spowodować taki [brak współ-
czucia w obliczu zagłady]”.30

„Kardynał Sapieha [tutaj cytuje obserwatora]... wydawał się być złym 
i bezlitosnym człowiekiem, oraz antysemitą”.

Jeżeli takie są przesłanki, na których prof. Gross opiera swoje przekonania 
o tajemniczej społecznej umowie pomiędzy komunistami a katolikami w powojen-
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nej Polsce, to budzą one poważne wątpliwości. Niebezpieczeństwo konfrontowania 
uprzedzeń, twierdzi profesor, powoduje rozpoczęcie dysput, których podstawowe 
obszary zostały już w połowie poznane. Uniknął on tego poprzez całościowe zaak-
ceptowanie uprzedzenia. Posługuje się pełnymi nienawiści argumentami o charak-
terze antykatolickim. Charakter tych sądów świadczy sam za siebie.

Ale co należy zrobić jeśli to napiętnowanie polskiego zachowania jest faktycz-
nie usprawiedliwione? Być może ta nieartykułowana wściekłość ma silne, historyczne 
podłoże. Być może prof. Gross ma prawo wezwać swoich czytelników do podobne-
go oburzenia. (Ta nieustanna polska wrogość wobec Żydów „niewiarygodnie mnie 
bulwersowała” – mówi, a jego emocje w jakiś sposób usprawiedliwiają jego tezę).31 
Nie można zaprzeczyć straszliwym przeżyciom, jakiś doświadczyli Żydzi. Gross 
dużo uwagi poświęca pogromom: w Jedwabnem w lipcu 1941 r. oraz Kielcach w lipcu 
1946 r. Jedwabne, wieś w północno-wschodniej Polsce, pozostawała pod okupacją so-
wiecką do czasu wkroczenia Niemców w lipcu 1941 r. W czasie niemieckiej okupacji 
340 Żydów zostało bestialsko zamordowanych. Początkowo odpowiedzialnością za 
tę zbrodnię obarczono wyłącznie Niemców, później jednak pojawiły się informacje 
o współudziale ludności polskiej. Przywołuje to na myśl „chętnych katów”, którzy 
podzielając antysemityzm niemieckiego okupanta dopuścił się masowego mordu na 
niewinnej ludności. Posługując się przewrotną logiką, prof. Daniel Goldhagen odno-
si te wydarzenia do sytuacji na całych ziemiach polskich.32 Wydarzenia w Jedwabnem 
były tragiczne, jednak przecenia on ich znaczenie.

Omawiane zdarzenie miało miejsce na obszarze znajdującym się wcześ-
niej pod barbarzyńską okupacją sowiecką. Historia tej okupacji i oraz towarzy-
szących jej masowych deportacji były traumatycznym przeżyciem dla mieszkań-
ców wschodniej części ziem polskich. Zostali oni wysiedleni i zesłani na Syberię 
bądź do sowieckiej części Azji Centralnej, skazani na niechybną śmierć. W latach 
1939–1941 „prawie połowa z 1,5 mln. [deportowanych] Polaków była już martwa, 
w tym 100 tys. polskich Żydów” – m.in. Naczelny Rabin Warszawy. Warunki depor-
tacji są nie do opisania, załadowani w nie ogrzewane, bydlęce wagony pokonywali 
zimą przynajmniej 3 tys. a w niektórych przypadkach nawet 6 tys. mil. Do połowy 
1941 r. ludność polska została całkowicie usunięta z wielu miast dawnych Kresów 
Wschodnich. Tysiące rodzin zostało rozdzielonych, wielu zginęło, zaś ci, którym 
udało się przeżyć nie mogli liczyć na szybkie spotkanie z rodziną. Całe społeczeń-
stwo zostało sterroryzowane brutalną polityką Stalina. Taki był kontekst, towarzy-
szący masakrze w Jedwabnem. Motyw antykomunistyczny był tutaj bardzo charak-
terystyczny. (Częścią zaimprowizowanego rytuału był pomnik Lenina.) Pogrom był 
wyraźnie aktem zemsty, wielką eksplozją zdławionej furii. Fakt ten nie jest bynaj-
mniej usprawiedliwieniem, ani też nie wyjaśnia do końca przyczyn zdarzenia zmu-
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sza jednak do zastanowienia się na ludzkimi zachowaniami w obliczu śmierci. Jak 
sugeruje prof. Davies, Jedwabne „rodzi delikatną kwestię moralną wśród takich na-
rodów, jak Polacy, które mają prawo czuć się ofi arami i zarazem odkrywające w swej 
społeczności jednostki przestępcze”.34 To jest naprawdę delikatna kwestia i wyma-
ga odpowiedniego potraktowania. Niektórzy próbowali odnieść się do tej kwestii 
w ten właśnie sposób, inni zaś nie. W pewnym momencie swych badań prof. Gross 
postawił sprawę we właściwy sposób. „Nie ulega wątpliwości – napisał w 1988 r. 
– że agresja Armii Czerwonej na Polskę był w wielkiej mierze przyjęta entuzjastycz-
nie przez żydowskie tłumy (które widziały w nim ratunek przed możliwą, niemie-
cką eksterminacją).35 Polscy Żydzi, zmuszeni do wyboru pomiędzy Niemcami 
a Sowietami, wybierali tych drugich. Polscy chrześcijanie, którym sowiecki reżim 
był całkowicie obcy, nie zapomnieli tego entuzjazmu dwa lata później. Jak zauważyła 
Ewa Thompson, opowiedzenie się po stronie ZSRS dla polskich Żydów było sprawą 
przeżycia; zaś przez polskich chrześcijan było to traktowane jak zdrada.36

Pogrom Żydów w Kielcach w lipcu 1946 r. posłużył Grossowi do sformu-
łowania innych oskarżeń. Jego zdaniem same tragiczne wydarzenia oraz ich recep-
cja wśród katolików miały pokazać najbardziej mroczne oblicze ugruntowanych 
w społeczeństwie uprzedzeń. Chociaż ktoś może się zastanawiać czy wydarzenia 
w Kielcach i Jedwabnem potwierdzają to. Przed wojną Żydzi i Polacy żyli obok sie-
bie, należy jednak pamiętać, że w wyniku wojny liczna niegdyś populacja żydowska 
została zdziesiątkowana. Gdyby Żydzi podjęli walkę o swe utracone w czasie oku-
pacji majątki, zapewne mieliby szansę na ich odzyskanie. Czuli się jednak dyskry-
minowani w dostępie do przywilejów w instytucjach państwowych. Ich względna 
pomyślność była również źródłem napięć, zwłaszcza, że nie nastąpiła spodziewana 
poprawa sytuacji gospodarczej zaś właściciele nieruchomości planowali ich sprze-
daż i wyjazd za granicę. (To wyglądało na wyzysk). Żydzi niezmiennie byli utożsa-
miani z sowietyzmem.37 Tak było w skali całego kraju. W ostatnich dniach wojny 
i w ciągu pierwszym okresie po jej zakończeniu, w różnych częściach Polski do-
chodziło do ataków na ludność żydowską. Kielce nie były wyjątkiem. Liczba ofi ar 
była niewielka w porównaniu z ofi arami, które pochłonęło sześć lat okupacji. Adam 
Zamoyski nazwał to „jednym z najbardziej dzikich programów ludzkiego i kultu-
ralnego zniszczenia w kronikach rodzaju ludzkiego”.38 Bezpośrednim następstwem 
II wojny światowej było nieustanne poczucie zagrożenia, trudności z utrzymaniem, 
pauperyzacja całego społeczeństwa, notoryczne kradzieże. „Wszystko to osłabiało… 
ograniczającą potęgę moralności. Od tego był już tylko mały krok – pisze Stanisław 
Meducki – do rozprzestrzenienia się bezprawia”.39 Polska przegrała wojnę dwa razy 
– okupowana na początku, zniszczona w całości, porzucone na końcu. W większo-
ści motywem wydarzeń mających miejsce bezpośrednio po wojnie był cel rabunko-
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wy, nie zaś tak szeroko nagłaśniany antysemityzm. Dla obcej władzy państwowej, 
nieakceptowanej przez społeczeństwo zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom 
było wręcz niemożliwe. Żydzi, utożsamiani z narzuconą obcą władzą,, stawali się 
łatwym celem napadów rabunkowych.

Nieustannie pojawiały się też pogłoski o mordach rytualnych, popełnia-
nych przez Żydów na chrześcijańskich dzieciach. Ich źródło oraz wyolbrzymiane 
przez miejscowych funkcjonariuszy znaczenie, były szeroko omawiane przez wła-
dze sowieckie. Historia ta jest bardzo trudna do wyjaśnienia. W jej świetle, grupa 
ok. 150 ludzi siłą weszła do domu, w którym mieszkało kilku Żydów pozostają-
cych w Kielcach. Zostali oni zabici. Niektórzy dopatrywali się w tych morderstwach 
prowokacji UB, której celem miało być zdyskredytowanie miejscowej katolickiej 
społeczności i usprawiedliwienie trwającej okupacji kraju. Inni twierdzili, że ma-
sakra była sprowokowana przez Polską Partię Robotniczą w celu zdyskredytowa-
nia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeszcze inni widzieli w tym rękę miejscowe-
go biskupa i innych duchownych. (Ta teoria jednak jest do obalenia, gdyż biskup 
był poza miastem a jego duchowni mieli zakaz zbliżania się do niego).40 Dopiero 
w ostatnich latach ujawnione materiały archiwalne choć częściowo zweryfi kowały 
powyższe twierdzenia.

Profesor Gross niewiele uwagi poświęca rekonstrukcji przebiegu zdarzeń, 
skupiając się raczej na ich recepcji m.in. wśród duchowieństwa, które jego zda-
niem miało wspierać popełnioną zbrodnię. W jaki sposób dochodzi on do takiego 
wniosku? Z jednej strony wydaje się on całkowicie nieuzasadniony. Biskup Theodor 
Kubina z Częstochowy, chociażby, w bardzo ostrych słowach potępił pogrom. 
„Odwołujemy się do wszystkiego – powiedział – by zwalczyć dzięki całej waszej sile 
wszystkie próby organizowania antyżydowskich wystąpień ... Ufamy, że odpowie-
dzialni za to obywatele nie poniżą się przez podnoszenie ręki na innego współoby-
watela tylko dlatego, że jest on innej narodowości i pochodzenia”. Profesor Gross 
przyjmuje to do wiadomości, potępia jednak pozostałych członków Episkopatu, 
którzy nie potępili pogromu. Jego zdaniem, chociaż kard. Hlond uważa zabójstwa 
za „marne i żałosne” to nie wspomina o tym, że Żydzi byli ofi arami. Wyraźnie 
zaprzeczył, że morderstwa były dokonane na tle rasistowskim. Dla prof. Grossa 
powyższe wystąpienie było jedynie spełnieniem formalnego obowiązku. Moralne 
znaczenie słów prymasa miało umniejszyć stwierdzenie, że Żydzi zajmujący ważne 
stanowiska w instytucjach państwowych byli „w dużym stopniu odpowiedzialni” 
za zepsucie dobrych stosunków pomiędzy zwykłymi Polakami a ich żydowskimi 
sąsiadami. „W godnych pożałowania konfrontacjach zbrojnych ... niektórzy Żydzi 
niestety giną, ale liczba ginących Polaków jest nieporównywalnie większa”. Dla 
prof. Grossa jest to przykład antysemityzmu. 41
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Powyższe wnioski są zbyt daleko idące. Oceniane krytycznie słowa kard. 
Hlonda w późniejszym okresie zostały wykorzystane do dyskredytowania Kościoła 
katolickiego w Polsce. Z drugiej strony, słowa prymasa wydają się być jasne. Potępił 
on zabójstwa w powściągliwy sposób. Zauważył, że: „wielu Żydów w Polsce [za-
wdzięczało] swoje życie Polakom i polskim duchownym”.42 Ubolewał nad popsu-
ciem dobrych stosunków pomiędzy chrześcijanami a Żydami. Zaprzeczał jednak 
jakiemukolwiek antysemityzmowi ze swojej strony. Paradoksalnie wszystko to we-
dług Grossa potwierdza antysemityzm prymasa lub przynajmniej jego doradców.43 
Wydaje się to być nadzwyczajnie obszerną defi nicją antysemityzmu, na której zbu-
dowano przypadek „wszechobecnej, śmiertelnej i dzikiej” nienawiści wobec Żydów 
w powojennej Polsce.

Stwierdzenie to potwierdza fakt, że dla prof. Grossa prawie każdy argu-
ment jest wystarczający, aby obarczyć katolików winą za współudział w zbrodniach 
nienawiści. Na dowód „niewierności” polskiego duchowieństwa cytuje słowa ks. 
Józefa Tischnera, które mogłyby być wypowiedziane w każdym momencie dziejów 
Kościoła.44 Jako dowód klerykalnej niechęci mówi on o „rytualnym morderstwie” 
żydowskich dzieci przez katolickich księży, którzy chrzcili niemowlęta bez pozwo-
lenia.45 (Nie podaje jednak konkretnych liczb.) Jako dowód narodowej psychozy 
– rodzaj zbiorowej halucynacji, przez którą jakikolwiek absurd mógłby być uznany 
za żydowski a następnie odegrany – proponuje kilka obserwacji osób, zmuszonych 
do myślenia w takich kategoriach. Żaden z nich nie jest oczywiście dowodem na 
nic, być może z wyjątkiem przewrotności rozumowania profesora Grossa i ordy-
narności jego przekonań.

    IV

Łatwo byłoby zatem uznać, że prof. Gross prezentuje swoje dowody w spo-
sób tendencyjny. Dochodzi do niedwuznacznych konkluzji w oparciu o dwuznacz-
ne dowody, rzadko zastanawiając się nad tym, że być może któryś z nich nie pasuje 
do z góry przyjętych założeń. Przyczynił się tym samym do ukształtowania świa-
domości opinii publicznej w tej delikatnej sprawie. Jednak to właśnie delikatność 
jest dokładnie tym czego mu brakuje. To samo odnosi się do jego zwolenników. 
Gromadząc materiały oraz dokumenty, nigdy nie dążą do zrozumienia otaczającego 
ich świata, narzucając czytelnikom jego własną interpretację. Być może nie zasługu-
ją oni na miano historyków. Odnajdujemy tam elementy dalekie od historycznego 
badania a wręcz anty-historyczne, mające na celu przedstawienie polskiego anty-
semityzmu jako choroby lub zwyrodnienia, szaleństwa, przejaw narodowej dziko-
ści, czegoś co można opisać w kategoriach metaforycznych bądź zoologicznych. 
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Wrogość wobec Żydów jest zawsze „jadowita”46 lub, jak opisał to pewien korespon-
dent The Times Literary Supplement, „straszną bestią w polskiej piwnicy”.47 Nie jest 
to język naukowej dyskusji, ani, jak należy się domyślać, nigdy nie miał takim być. 
Wyjaśnienia uważnych rozróżnień nigdzie nie można znaleźć ponieważ, po pierw-
sze, nigdzie go nie szukano. „Nie można generalizować [postaw] Polaków”, napisał 
Icchak Cuckierman, jeden z przywódców powstania w warszawskim gettcie. Byli 
tacy, którzy pomagali Żydom wyłącznie dla pieniędzy, inni aktywnie współpraco-
wali, niektórzy brali udział w szantażach. Jednak byli również „przyzwoici i uczciwi 
ludzie wśród nich tak jak w innych narodach , ludzie, którzy ryzykowali swoje ży-
cie i poświęcili swoje bezpieczeństwo,…ludzie, którzy wiedzieli, że ich zadaniem 
było ratować, że było to ich ludzkim obowiązkiem. Niektórzy z nich byli zwykłymi 
obywatelami, którzy byli zadowoleni otrzymując drobne wynagrodzenie i ratowali 
Żydów po prostu z powodu ludzkiej życzliwości; a nawet gdy Żydom skończyły się 
pieniądze nadal ich wspierali… istniały wszystkie typy Polaków”.48 Dla Profesora 
Grossa istnieje tylko jeden typ Polaka. Dobrze mogłoby mu zrobić wysłuchanie ży-
dowskiej mądrości pochodzącej z serca Getta, nie o Polsce, ale o postawach ludz-
kich. 

W tym miejscu przychodzi na myśl ironia. Stereotyp polskiego antysemity 
przedstawia dziwne podobieństwo do dokładnie tych technik propagandy, które 
usprawiedliwiały zabijanie Żydów. Tylko, że tym razem inna grupa jest terroryzowa-
na, oczerniana, zniesławiana. Musi być ona przygotowana na poniżenie godności 
i moralnego autorytetu. Owa grupa rzekomo nie pasuje do otaczającego ją świata 
w oczach świata. To nie może być zamiarem, ale na pewno jest skutkiem. I tutaj po-
jawia się kolejny paradoks. Profesorowie Gross i Goldhagen zrobili użytek ze zbio-
rowej winy, opisując kulturę antysemityzmu jako wrodzoną i tym samym prowadzą-
cą do ludobójstwa, do masowego rabunku, do spisku milczenia i wstydu po fakcie. 
Ta zbiorowa wina, ta „kultura” antysemityzmu, obala ich argumentację. Niszczy 
to czynnik ludzki w tej samej chwili, w której o nim wspomina. Upowszechnianie 
tego typu myślenia, generalizowanie, uniemożliwia moralną delikatność w miejscu, 
gdzie moralna delikatność jest najbardziej konieczna. Chociażby w niedawnym wy-
daniu Central Europe Review Christopher Orlet potępił antysemityzm „wielu osób 
duchownych” we współczesnej Polsce, wyłączając reakcję kard. Józefa Glempa na 
masakrę w Jedwabnem. Kardynał uznał, że „śmierć przez ofi arowanie” części ży-
dowskiej populacji była „niezaprzeczalna”. Odrzucił on jednak ideę, że naród pol-
ski jako całość powinien ponieść za nią odpowiedzialność. Stanowisko to było prze-
jawem logicznego myślenia, zdrowego rozsądku a także świadomości, że właśnie ta 
potworna zbrodnia wymaga, aby ludzie za nią odpowiedzialni zostali potępieni. 
Zdaniem Orleta była to chłodna wypowiedź. Sugeruje, że każdy polski antysemita 
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mógł dopuścić się podobnej zbrodni. To właśnie przez odmowę przyjęcia zbioro-
wej odpowiedzialności Polska jest wciąż obarczana winą za Jedwabne. Jest to bardzo 
dziwaczne rozumowanie. Potępia bowiem za masakrę każdego – z wyjątkiem tych 
bezpośrednio za nią odpowiedzialnych. Wszyscy Polacy – ci zmarli, i ci jeszcze nie 
narodzeni są odpowiedzialni za masakrę. Sami zabójcy byli zwykłymi narzędzia-
mi.49 Bardziej aktywni Polacy zaprzeczają winie zbiorowej, rozumuje on, bardziej 
na pewno potwierdzają ją. By skrytykować pracę Grossa trzeba spojrzeć prawdzie 
w oczy – że Polacy mają świadomość winy (zarówno w odniesieniu do mordowania 
Żydów, jak i do grabieży ich majątków) i nie mogą znieść przymusu ujawniania tego. 
Jest to sytuacja kafkowska, w której potępienie staje się twierdzeniem a stopień żalu 
i radości jest mierzony termometrem. Chłodna wypowiedź Glempa była bardzo 
wywarzona. Nie było bowiem jego zadaniem prezentowanie nieszczerości w imię 
przywrócenia wzajemnych dobrych stosunków. Jednak jego krytycy, jak twierdzi 
prof. Gross, pragną ze stoickim spokojem przyjąć stwierdzenie, że „katoliccy du-
chowni mogli zakazać swoim parafi anom [zabijania Żydów]... W każdej dzielnicy, 
gdzie głos jego reprezentantów nie był usłyszany, Kościół został wplątany w morder-
cze ataki polskich katolików przeciw swoim żydowskim sąsiadom”.50 Tutaj widzi-
my historyczną logikę, która zawstydziłaby studenta pierwszego roku. Widocznie 
nie zawstydza to Normana Tomlinsona, profesora ds. Wojny i Społeczeństwa na 
Uniwersytecie Princeton.

Najbardziej paradoksalny pozostaje fakt, iż prof. Gross narzuca swoim kry-
tykom ciężar, którego sam nie jest w stanie unieść. By odpowiedzieć na uprzedze-
nie – twierdzi profesor – człowiek jest zmuszony, chociaż niechętnie, zaakceptować 
jego istnienie i realność. Ci, którzy bronili Polski stawiali czoła temu problemowi. 
Kiedy traktujemy antysemityzm jako normalne zjawisko, wszelkie wysiłki, aby wal-
czyć z uprzedzeniami natychmiast przybierają formę specjalnych usprawiedliwień 
czy serii wymówek. Oczyszczający dowód, mimo wszystko, zakłada winę na pierw-
szym miejscu. Te tysiące Polaków, którzy zaryzykowali swoje życie (i w wielu przy-
padkach stracili je) by ratować Żydów? „Nieznaczna mniejszość”, która, z obawy 
przed denuncjacją, zachowywała swą działalność w tajemnicy.51 Duchowni, którzy 
potępili antysemityzm i wywłaszczenie Żydów? Niereprezentatywni względem wo-
bec uprzedzeń klerykalnej większości.52 Fakt, że Polacy byli pierwszymi ofi arami 
Niemców i walczyli o wyzwolenie kraju spod okupacji? „Niespodziewana i niepro-
szona okazja, by polować na swoich sąsiadów”.53 Żydzi i komuniści? Mit równie 
absurdalny jak to, że Żydzi są wampirami. I tak to postępuje. Ostatecznie lista za-
rzutów jest tak długa, że nawet sam oskarżyciel wydaje się nią zmęczony dodając 
kilka pomniejszych poprawek do swojej własnej listy oskarżeń, jak gdyby starając 
się poprawić ostateczny bilans. Prawda jest jednak taka, że waśnie sam oskarżyciel 
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jest skompromitowany. Prawdziwy występek odbywa się względem poczucia spra-
wiedliwości, przyzwoitości, logiki, dojrzałego historycznego rozumowania, moral-
nej wyobraźni. To jest w sumie opłakany i haniebny wynik. Opisując to jako zbioro-
wy obłęd polskich antysemitów, dochodzi on do wniosku, że takie „nie mieszczące 
się w głowie wymysły” dostarczają „dowodu, że gdy narracja narusza granicę non-
sensu i nie może już być oswajana przez rozsądny argument, wszystko jest odpo-
wiednie”.54 

Profesorze Gross, poznaj samego siebie.

Artykuł jest przedrukiem za: The Chesterton Review, Special Polish Issue, 
Spring/Summer 2007. 

Przypisy: 
1 New York Times Book Review, 11 marca 2007. Judt jest ostrożny kiedy mówi, że: „inni mogliby 
się nie zgodzić” z tym punktem widzenia, dystansując się w ten sposób wydaje się to aprobować. 
Oczywiście ta cisza jest traktowana jako rzecz pewna. 
2 Ponownie, Judt chroni siebie przed moralną odpowiedzialnością poprzez cytowanie nie koniecznie 
akceptowanych punktów widzenia. 
3 Przez jakiś czas profesorowie Gross i Judt byli kolegami na Uniwersytecie Nowojorskim.
4 Profesor Gross, urodził się w Warszawie w 1947; jego ojciec był pochodzenia żydowskiego i matka 
katoliczką. Opisuje swoje wychowanie jako typowe dla „świeckiej liberalnej inteligencji”. Najgorsze 
odnośnie stalinizmu skończyło się przez końcem jego dzieciństwa i skorzystał, jak powiedział, 
„z liberalizacji reżimu komunistycznego”. On i jego rodzina wyemigrowała z Polski do Stanów 
Zjednoczonych po wypuszczeniu go po pięciu miesiącach wyroku więzienia za branie udziału w stu-
denckich protestach w 1968. Princeton Weekly Bulletin, 26 marzec 2007.
5 Norman Davies, Heart of Europe The Past in Poland’s Present (Oxford University Press, 1984): s. 100.
6 Norman Davies, God’s Playground: History of Poland, Tom II (Columbia University Press, 1982): s. 393.
7 „Co w każdym razie jest pewne to to, że niezależna Polska nie byłaby postrzegana korzystnie 
w Niemczech ponieważ to wyprodukowałoby niezależną niemiecką Polskę oraz niezadowoloną 
i buntowniczą polską populację w północnych Niemczech. Trzeba tylko przeczytać Wspomnienia 
Bismarcka by zobaczyć, że jedną z myśli przewodnich jego polityki była przyjaźń z Rosją oparta na 
wspólnych interesach i działaniu co do Polski.” Maurice Baring, A Year in Russia (Londyn: 1907): s. 41.
8 Michał Śliwa, „Żydowski Problem a Polski Socjalizm”, Antony Polonsky et al., Polin, Volume 9. Jews, 
Poles, Socialists – The Failure of an Ideal (Londyn, 1996): ss. 15–16.
9 Michał Śliwa, dz. cyt., s. 53.
10 Norman Davies, God’s Playground, dz. cyt, ss. 411–412.
11 „Żydowski pracownik sklepu był często w sporze z żydowskim właścicielem sklepu. Żydowscy 
związkowcy atakowali żydowskich przedsiębiorców… Konfl ikt między starymi a młodymi był 
często przeplatany w walce między tradycją a transformacją”. Davies, dz. cyt., s. 54.
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12 Simon Segal, The New Poland and the Jews (Nowy Jork: Lee Furman, Inc., 1938): s. 185.
13 Simon Segal, dz. cyt.,ss. 182–184.
14 Michał Śliwa, dz. cyt., s. 25.
15 Anna Landau-Czajka, „Obraz Żyda w Prasie Katolickiej”, Antony Polonsky et al., Polin: Przypadki 
Polskich Żydów: Żydzi w Niepodległej Polsce, 1918-1939 (Littman, Biblioteka Żydowskiej 
Cywilizacji, Oxford i Portland, Oregon, 1994, 2004): s. 175.
16 dodano kursywę.
17 Anna Landau-Czajka, dz. cyt., s. 172.
18 Anna Landau-Czajka, dz. cyt., s. 173.
19 Michael Burleigh, Święte Powody: Starcie Religii i Polityki od Wielkiej Wojny do Wojny Terroru 
(Harper Collins, 2007): s. 338.
20 Jan T. Gross, Fear: Anti-Semitism in Poland after Auschwitz (Princeton University Press, 2006): xiv.
21 Jedno z jego dziwniejszych pojęć, na przykład, mówi, że świeccy Żydzi w międzywojennej Polsce 
nie mieli żadnego wyboru jak tylko stać się socjalistami i komunistami, inne drogi polityczne były dla 
nich zamknięte. Jest to, oczywiście, kołowy argument wiodący do wniosku: to Polska zrobiła z nich 
komunistów, nie odwrotnie. Gross, s. 241.
22 Jan T. Gross, Fear, dz. cyt., s. xiii.
23 Tamże, s. 36, odnośnik.
24 Tamże, s. 82.
25 Tamże, s. 72.
26 Tamże, s. 151.
27 Tamże, ss. 152–153.
28 Tamże, s. 247.
29 Tamże.
30 Tamże.
31 Princeton Weekly Bulletin, 26 marzec 2007.
32 We wrześniu 1942, na przykład, niemiecki sierżant został zabity przez polskich partyzantów w za-
sadzce blisko wsi Talcyn. To była pierwsza ofi ara śmiertelna poniesiona przez Policyjny Batalion 101, 
który przebywał w Polsce przez trzy miesiące i był „już zamieszany w zabójstwo dwudziestu tysięcy 
Żydów.” Trzystu polskich mieszkańców tej wsi zostało otoczonych ale “tylko siedemdziesięciu 
ośmiu” zostało rozstrzelanych. Dowódca batalionu, major Wilhelm Trapp, płakał gdy rozkazał ich 
zabić a następnie przystąpił do rzezi kolejnych 180 Żydów w sąsiedniej wiosce. Goldhagen wysnuwa 
morał: „I to nie tylko Trappowi przeszkadzało zabijanie Polaków. Niektórzy ludzie wyrazili życzenie 
aby nie przeprowadzać więcej misji tego rodzaju. Trapp również, w akcie łaski nigdy nie okazanej 
żydowskim ofi arom, wysłał jednego ze swych ludzi by uciszyć kobiety ukryte w klasie, których to 
mężów Niemcy rozstrzeliwali. Niemcy działali tamtego dnia jak gdyby pewna hitlerowska zasada 
kierowała nimi, a mianowicie, że żadna masowa rzeź nie powinna być przeprowadzana na populacji 
bez dostępnych Żydów również padających bez życia… Kiedy porównane z oczywistą niechęcią 
okazaną przez Policyjny Batalion 101 w jego względnie małej skali mszczenia zabójstwa Polaków, 
gorliwe i oddane mordowanie Żydów dostarcza wielkiej ulgi…” Goldhagen wyjaśnia wyrzut sumi-
enia. Nie-żydowscy Polacy byli potencjalnymi sprzymierzeńcami w zabijaniu Żydów. Mimo to, „ni-
emieckie wytępienie polskich Żydów … było wspólną wiedzą…wiedza Polaków na ten temat była 
obszerna…Gazowanie Żydów było jawnym sekretem [w Polsce]”. Daniel Goldhagen, Hitler’s Willing 
Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust (Alfred Knopf, Nowy Jork 1996): ss. 240–241, 244.
33 Norman Davies, God’s Playground, Tom II, dz. cyt., s. 451.
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34 Literacki Dodatek Times, 30 marca 2001, s. 21.
35 Jan Gross, Revolution from Abroad: The Soviet Conquest of Polands Western Ukraine and Western 
Belorussiai (Princeton University Press, 1988): s. 29.
36 Ewa Thompson, „Refl ections on Richard Lukas’ The Forgotten Holocaust”, [w:] Sarmatian Review, 
XV, kwiecień 1998, s. 536.
37 Stanisław Meducki, „Kielce Pogrom, 4 July 1946”, [w:] Polin, Volume 9. Jews, Poles, Socialists, dz. cyt., 
s. 163.
38 Adam Zamoyski, Poland: A Traveller’s Gazetteer (London: John Murray, 2001): s. 23.
39 Tamże.
40 Stanislaw Meducki, dz. cyt., s. 167.
41 Jan Gross, Revolution from Abroad, dz. cyt., ss. 137–138.
42 Nawet Profesor Gross, chociaż niechętnie, potwierdza to.
43 „Możliwie z powodu swego sędziwego wieku i kiepskiego zdrowia, Hlond nie prowadził już ofi c-
jalnych interesów. Młodsi biskupi i jego towarzystwo szkicowało jakiekolwiek wypowiedzi, które 
wydawał na zewnątrz. Jako że był katolikiem starej szkoły, ten nowy, bezlitosny, agresywny antysemi-
tyzm był mu prawdopodobnie nie do smaku…” Gross, Revolution from Abroad, s. 135.
44 „Nigdy nie spotkałem nikogo, kto stracił wiarę po przeczytaniu Marxa albo Lenina, jednak 
spotkałem wielu, którzy stracili wiarę po spotkaniu duchownego ze swojej parafi i.” J.T.Gross, 
Revolution from Abroad, s. 153.
45 Tamże, s. 162.
46 Tad Szulc, Pope John Paul II: The Biography (Scribner, Nowy Jork, 1995): s. 40.
47 Werner Cohn, Literacki Dodatek Times, 30 marca 2001, s. 21.
48 Martin Gilbert, The Righteous: The Unsung Heroes of the Holocaust (Henry Holt, 2003): ss. 157–158.
49 Przegląd Europy Środkowej, 23 kwiecień 2001. ce-review.org.
50 Jan T. Gross, Fear, s. 261.
51 Jan Gross, Revolution from Abroad, s. 261.
52 Tamże, s. 261.
53 Tamże, s. 249.
54 Tamże, s. 245.
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James R. Thompson
 Post-modernistyczny strach na uczelni
 Uwagi na marginesie książki Jana T. Grossa Fear: Anti-Semitism in Poland 
 after Auschwitz 

Jan Tomasz Gross rozpoczyna swoją rozprawę następującym stwierdze-
niem, odnoszącym się do jego metodologii: „Natura stereotypu ma tworzyć nie-
usprawiedliwione totalitarne żądania, podczas gdy ich zrozumienie następuje wraz 
z wyjaśnianiem poszczególnych rozbieżności. Są to całkowicie odmienne sposoby 
myślenia. I jeżeli ktoś próbuje badać stereotyp za pomocą zwykłego stawiania hi-
potez (to znaczy przez wskazywanie alternatywnych wyjaśnień, lub przez fałszywą 
dedukcję, albo przez dostarczanie fałszywych dowodów empirycznych) uczestni-
czy się w pewnego rodzaju dyspucie, w której podstawowa przesłanka stereotypu 
jest już zaakceptowana”. O ile pierwsze z tych stwierdzeń rozpoczyna się banałem, 
o tyle kolejne poddają w wątpliwość powszechnie uznaną metodę dowodzenia 
hipotez, znaną od momentu powstania logiki arystotelesowskiej. Można jednak 
postawić pytanie, co jest złego w stawianiu niesprawdzonych hipotez dotyczą-
cych źródeł antysemityzmu w Polsce? Historycy i prawnicy znajdują się w dobrej 
sytuacji mogąc przytaczać fakty potwierdzające lub zaprzeczające tym hipotezom. 
W przeciwieństwie do nich, Gross zakłada, że powyższe hipotezy są niedopuszczal-
nie sformułowane, i następnie nie przyjmuje żadnych argumentów, które mogłyby 
być nieprawdziwe. Ta jednostronna metoda, narzucająca czytelnikowi daleko idące 
wnioski, nie pozostawia żadnego sposobu na zweryfi kowanie fałszywych założeń 
poprzez przedstawienie innych dowodów. Jej zastosowanie w badaniach historycz-
nych prowadzi do zafałszowania historii przez przytaczanie niedorzecznych faktów 
a następnie upowszechnianie ich za pośrednictwem środków masowego przekazu, 
czyniąc z nich jedyną akceptowaną wersję historii.

Sposób argumentacji Grossa jest typowy dla postmodernizmu, co ozna-
cza, że nie opiera się on ani na dowodach, ani na logicznym wnioskowaniu. Autor 
nazywa to „historią analityczną”: „Co ja oferuję, nie jest historią diachroniczną, 
ale analityczną. Poruszam się w czasie, naświetlając różne aspekty wydarzeń, po-
zwalających zrozumieć zjawisko antysemityzmu w powojennej Polsce”. Począwszy 
od tego stwierdzenia (strona XIII Wprowadzenia) na łamach swej pracy Gross nie 
stawia żadnego pytania, czy autor osiągnie swoje wnioski. Nie zachowuje on rów-
nież krytycznego podejścia do wiarygodności takich przekazów źródłowych jak 
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chociażby: zeznania przedstawicieli komunistycznych władz, anonimowych osób 
cytowanych z „fi lmów dokumentalnych” nakręconych podczas pięćdziesięciu lat 
sowieckiej okupacji, pogłosek, oraz innych materiałów mogących potwierdzić jego 
założenia. Z kolei wszystkie źródła, które nie pasują do poczynionych wcześniej za-
łożeń i mogłyby je w jakikolwiek sposób podważyć zostały selektywnie pominięte. 
Podobnie jak w innych pracach, opartych o selektywnie dobrany materiał źródłowy 
tak również w tym przypadku konkluzje autora są wysoce dyskusyjne. Jest to cha-
rakterystyczne dla całej konstrukcji pracy. W jej konkluzji możemy przeczytać na 
stronie 164: „Pojęciowa i emocjonalna mgła otaczająca tę historię unosi się nieco 
kiedy zauważamy, że Żydzi, którzy przetrwali byli nieznośnie bolesnym zagadnie-
niem, ponieważ byli ofi arami swoich polskich sąsiadów przez wieki, zwłaszcza pod-
czas okupacji niemieckiej… Przypadki zbiorowej przemocy, które z w pierwszym 
momencie wydają się przypadkowe i spontaniczne, po dokładnym przeanalizowa-
niu wydają się semantycznie istotne. Faktycznie każda chwila jest znacząca, jako że 
ludzie ciągle komunikują się i komentują swoje postępowanie”. 

Z rozważań Grossa jednoznacznie wynika, iż katolicka Polska stała się re-
zerwuarem antysemityzmu. Po II wojnie światowej ów rezerwuar był mieszanką 
wybuchową, która w każdej chwili mogła wybuchnąć. Proces ten byłby śmiertel-
nie niebezpieczny dla całego społeczeństwa. Celowo bądź przypadkiem książka 
prof. Grossa doskonale wpisuje się we współczesny kontekst polityczny. Wynika 
z niego jednoznacznie, że, choć w Polsce nie dochodziło do kolaboracji zaś wszelkie 
wywłaszczenia zostały przeprowadzone przez okupantów niemieckiego i sowieckie-
go, to jednak biorąc pod uwagę fakt, iż Polacy nie udzieli wystarczającej pomocy 
ludności żydowskiej i nie chronili jej mienia, wobec tego państwo polskie powin-
no wypłacić milionowe odszkodowania nie tylko indywidualnym właścicielom, ale 
również organizacjom reprezentującym ich interesy. Roszczenia tych organizacji 
są ogromne i znacznie przewyższają możliwości fi nansowe państwa polskiego. Ich 
przedstawiciele przybyli 27 lutego 2007 r. do Warszawy, aby nakłaniać rząd polski 
do wypłaty dziesiątków miliardów dolarów odszkodowania. Żydowskie organiza-
cje doskonale zdają sobie sprawę, że to Unia Europejska wypłaci Polakom przez na-
stępne kilka lat dziesiątki miliardów na poprawę infrastruktury. Autorzy roszczeń 
mają inny pomysł na wykorzystanie tych funduszy. 

W swych rozważaniach Gross skupia się na trzech pogromach, do których 
doszło w okupowanej przez Sowietów Polsce w latach 1945–1946. Miały one miej-
sce w Rzeszowie – 12 czerwca 1945 r., Krakowie – 11 sierpnia 1945 r. oraz 4 lipca 
1946 r. w Kielcach. Według prof. Grossa w Krakowie zginęło od jednej do pięciu 
osób, w Kielcach czterdzieści dwie. Pogrom w Rzeszowie zakończył się bez ofi ar 
śmiertelnych. Autor szacuje również, że liczba Żydów, zamordowanych w czasie 
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pogromów w powojennej Polsce waha się pomiędzy 500 a 1500 (Fear, s. 258). Liczba 
ta może wydawać się niewielka w porównaniu z liczbą ofi ar ludobójstw, mających 
miejsce w historii. W 1648 r. hetman kozacki Bohdan Chmielnicki zabił ponad 100 
tys. ukraińskich Żydów. W latach 1939–1945 Niemcy wymordowali 6 milionów 
Żydów z całej Europy. Okres zaraz po wojnie był jednym z najbardziej dewasta-
cyjnych w Polsce. W dniach 12–15 lipca 1945 r. NKWD zamordowała w Suwałkach 
od 600 do 800 polskich katolików (Rzeczpospolita, 9 lipca 2005 r.). Wskaźnik 500 za-
mordowanych na 250 tys. Żydów, mieszkańców Polski w latach 1945–1948 (podaje 
Gross, s. 258), nie wydaje się dużo odbiegać od podobnych proporcji dotyczących 
ludności katolickiej. W kraju, który w 1945 r. walczył o niepodległość z narzuconą 
obcą władzą komunistyczną przypadki śmierci w tragicznych okolicznościach były 
bardzo częste. 

Wiele uwagi Gross poświęca pogromowi kieleckiemu, w którym zginęły 
czterdzieści dwie osoby. Od samego początku przyczyny tych tragicznych zdarzeń 
nie były do końca jasne i budziły wiele wątpliwości. Odmienne stanowiska zajęły 
w tej sprawie rząd oraz Episkopat Kościoła katolickiego. Komuniści uznali, że po-
grom był wynikiem działalności AK i NSZ, które kontynuowały walkę o niepodle-
głość i pozostały lojalne wobec Rządu RP na Wychodźstwie. Zadali sobie również 
wiele trudu fałszując zeznania setek osób, które pod przymusem miały potwierdzić 
tą tezę. Dziś jednak nikt nie uznaje tego stanowiska za wiążące.

Hierarchowie Kościoła katolickiego byli przekonani, że pogrom kielecki 
był prowokacją UB. Miała ona służyć m.in. do odwrócenia uwagi przywódców 
i opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych od sfałszowanych wyników referen-
dum z 30 czerwca 1946 r. Żydzi zabici na ulicy Planty 7 zginęli od ran postrzało-
wych. Warto zwrócić uwagę, iż, oprócz wojska i milicji, które miały prawo do no-
szenia broni, w jej posiadanie mogły wejść również takie grupy żydowskie, jak ta 
która pojawiła się właśnie na ul. Planty 7. (Jakikolwiek polski katolik przyłapany 
z bronią palną podlegał natychmiastowej egzekucji). Gross ignoruje ten niewygod-
ny fakt. Pięciu polskich duchownych próbowało dostać się na teren strzelaniny, 
ale zostali zawróceni z drogi przez kordon milicji, który natychmiast pojawił się 
na terenie zamieszek (Kielce July 4, 1946: Background, Context and Events, Toronto: 
The Polish Educational Foundation in North America, 1996). Cała administracja 
cywilna znalazła się pod kontrolą komunistycznego rządu, którego kierownictwo 
w Warszawie zdawało się być doskonale zorientowane w przebiegu zdarzeń, mają-
cych miejsce w Kielcach. Przypominało to źle zaaranżowane i słabo zaplanowane 
przedstawienie. Sowieccy obserwatorzy NKWD przybyli z wyraźnymi rozkazami 
spacyfi kowania tłumu żądnych krwi Polaków. Kiedy jednak przybyli na miejsce 
żadnego tłumu tam nie było.
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Jest to dowód cui bono, który przemawia za słusznością stanowiska 
Episkopatu. Gross wydaje się zawiedzony, że biskupi nie postępowali zgodnie 
z wytycznymi komunistycznego rządu. Hierarchowie co prawda potępili pogrom, 
jednak nie poparli oskarżeń komunistycznego rządu jakoby odpowiedzialnymi za 
przygotowanie i przeprowadzenie pogromu było podziemie antykomunistyczne. 
Jeden z hierarchów, bp. Czesław Kaczmarek, zapłacił wysoką cenę za swoją nie-
złomną postawę. Oskarżony przez władze komunistyczne o wspieranie pogromu 
kieleckiego oraz szpiegostwo na rzecz USA i Watykanu był torturowany i skazany 
w pokazowym procesie na długoletnie więzienie. Gross zdaje się nie dostrzegać tych 
niewygodnych dla siebie faktów. Traktuje kielecką UB, jak gdyby była prowadzona 
przez inspektor Jane Tennyson z New Scotland Yard raczej, niż jak bezlitosnych, 
zdyscyplinowanych aparatczyków. Skupia się również na zupełnie nieistotnych 
szczegółach, dotyczących chociażby wyjazdów wakacyjnych kluczowych osób, 
jak gdyby ludzie w lipcu 1946 r. spędzali czas w zdrojach lub polując na pardwy na 
wrzosowiskach. W 1946 r. Kielce były bardziej zrujnowanie niż Londyn w czasie 
niemieckich nalotów. Miasto znajdowało się pod okupacją od września 1939 r. Było 
pod całkowitą kontrolą administracji sowieckiej zaś wszelkie przejawy oporu spo-
łecznego były bezlitośnie zwalczane.

Jedynym wspólnym elementem łączącym stanowisko rządu i Episkopatu 
było przekonanie, że morderstwa na Plantach 7 nie były wynikiem działań sponta-
nicznych, lecz z góry przygotowanego planu. Potwierdza to tzw. Zasadę Pareto, zgod-
nie z którą katastrofalne niepowodzenia w systemach są następstwem jednego bądź 
kilku powodów raczej niż generalnej niemocy w systemie. Zagłada Żydów, Polaków, 
Cyganów oraz innych narodów została przez Niemców szczegółowo zaplanowana 
i zorganizowana. Począwszy od prześladowania w czasie „Nocy Kryształowej” do 
masowej zagłady w komorach gazowych w Auschwitz–Birkenau, zbrodnia ludobój-
stwa była przemyślana i zaplanowana. Gross potępia punkt widzenia biskupów i nie 
do końca zgadza się z punktem widzenia rządu. Raczej skłania się ku stanowisku 
rewizjonizmu rządu (Fear, s. 163).

Uważam terminy „pogrom” i „prowokacja” za nieprecyzyjne w odniesieniu 
do zachowań zbiorowych, jakie miały miejsce w Kielcach. Dyskredytują one bowiem 
elementy towarzyszące zachowaniom tłumu, utożsamiając je z zachowaniami margi-
nesu społecznego, służące wyładowaniu frustracji i bardzo często manipulowanych 
przez pozbawionych skrupułów agentów panujących warstw, którzy w ten sposób 
są odbiciem rozwiązania narastających konfl iktów społecznych. Jednak wydarze-
nia z dnia 4 lipca 1946 r. miały zupełnie innych charakter. Zamiast tego, to był pan 
(i pani) Toutle-Monde, tłum ze sprecyzowanymi zamiarami i doskonale wiedzący, co 
robi. Z punktu widzenia Grossa zabójstwa w Kielcach były spowodowane ogólnym 
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duchem antysemityzmu, który spontanicznie doprowadził do masowej akcji jedno-
stek. Innymi słowy, Gross stawia Zasadę Pareto na głowie i twierdzi, że Kielce były 
wynikiem ogólnej, fatalnej kondycji polskiego katolickiego społeczeństwa. Z punk-
tu jego widzenia jest to ciągły problem, podsycany przez polski katolicyzm.

Wykorzystując te argumenty do szerszego przedstawienia antysemityzmu 
w Polsce, Gross poświęca niektóre rozdziały na przedstawienie swojej innej ważnej 
konkluzji: polski antysemityzm nie ma nic wspólnego z domniemaną kolaboracją 
ludności żydowskiej z Sowietami. Chociaż profesor Gross nie podaje żadnych nie-
ważnych hipotez, należy zwrócić uwagę czytelnika na stwierdzenie prof. Andrzeja 
Paczkowskiego, że udział Żydów w podejmowaniu decyzji na poziome central-
nym w kontrolowanym przez sowietów aparacie bezpieczeństwa w Polsce wynosił 
około 30% [Zob.: Paczkowski, „Żydzi w UB – próba weryfi kacji stereotypu”, [w:] 
Komunizm: ideologia, system, ludzie, red. Tomasz Szarota (Warszawa: Instytut Historii 
Polskiej Akademii Nauk, 2001): s. 197]. W 1945 r. w Polsce żyło około 25 milionów 
polskich katolików oraz ok. 250 tys. Żydów. Wynika z tego że liczba Żydów, którzy 
zdecydowali się wstąpienie do UB wynosiła czterdzieści dwa razy więcej niż kato-
lików. Gross nie przywiązuje wagi do tych proporcji. Proponuje jednak intrygujące 
wyjaśnienie tego zjawiska (Fear, s. 227): „Ale MBP nie szukała tylko Żydów, aby ob-
sadzić wolne stanowiska. Występowały ogólne braki wykwalifi kowanego personelu; 
ludzie byli ściągani zewsząd i w różny sposób, aby podjąć pracę w nowej administra-
cji, a ich zakres obowiązków był bardzo często sprawą czystego przypadku”.

Innymi słowy, przyczyną tak alarmującej dysproporcji pomiędzy Żydami 
a katolikami w UB były stosunkowo większe kompetencje Żydów. I ta przewaga 
wskazywałaby na proporcję czterdziestu dwu do jednego. W swoich analizach Gross 
nie zwraca uwagi na fakt, że polski katolik, który wstąpiłby do UB byłby uważany 
za zdrajcę narodu i ekskomunikowany przez Kościół. Według kalkulacji Grossa pol-
scy katolicy stanowili „mniejszość” w UB, ponieważ nie byli aż tak kompetentni. 
Agresja Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 r. była nieuza-
sadnionym rozbiorem kraju. Jest zrozumiałym, że Polacy nie byli zadowoleni z ro-
syjskiej okupacji, ale można twierdzić, że rosyjska okupacja była nieznacznym utra-
pieniem w porównaniu do okupacji niemieckiej. Wcześniejsza praca Revolution from 
Abroad, napisana, gdy Gross był profesorem nadzwyczajnym w Emory, udowadnia 
jak mylne to było pojęcie. Napisał (Revolution from Abroad, Princeton Univ. Press, 
1988, s. 229): „Te bardzo konserwatywne założenia pokazują, że Sowieci zabili albo 
doprowadzili do śmierci trzy do czterech razy więcej ludzi niż Niemcy, w populacji 
o połowę mniejszej niż ta pod niemiecką okupacją. To porównanie jest trafne dla 
pierwszych dwóch lat II wojny światowej, dla okresu zanim Niemcy zaczęli syste-
matyczne, masowe mordowanie ludności żydowskiej”.
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 Gross pokazuje, że dla polskich katolików okupacja sowiecka była bardziej 
wyniszczająca niż brutalna okupacja niemiecka. Przedstawiciele polskiej inteligen-
cji (lekarze, prawnicy, nauczyciele, inżynierowie, dyrektorzy, przewodniczący ławy 
przysięgłych, rolnicy o gospodarstwach o wielkości porzekraczającej kilkq akrów, 
itd.) byli przez Sowietów prześladowani, a następnie albo zabijani natychmiast, 
albo przetrzymywani w więzieniach i wysyłani do obozów pracy niewolniczej na 
Syberii lub Azji Środkowej. Warunki więzienne były piekielne, gorsze niż w niemie-
ckich obozach koncentracyjnych. Gross pisze (Revolution from Abroad , s. 161): „We 
Lwowie, dwudziestu ośmiu ludzi przetrzymywanych w celi o powierzchni 11,5 m2 
polegało na geometrycznych umiejętnościach utalentowanego studenta szkoły śred-
niej, który dopasował ich według rozmiaru do zawiłego wzoru”. Warunki sanitarne 
były przerażające. Więźniewie często zmuszani byli oddawać mocz i kał na podłogę 
celi. Jaka była sytuacja Żydów pod okupacją sowiecką i jakie było ich nastawienie do 
okupanta? Gross pisze (Revolution from Abroad , s. 32): „Żydzi nie zaprzeczają temu, 
o czym donoszą Polacy i Ukraińcy, często z ostrą ironią: »Żydzi witali sowiecką ar-
mię z radością. Młodzież spędzała dni i wieczory z żołnierzami…« Żydzi przyjęli 
przybywających Sowietów entuzjastycznie, oni [Sowieci] też im [Żydom] ufali”.

 Dalej Gross pisze (Revolution from Abroad, s. 34, cytując Celinę Konińską): 
„Trudno jest znaleźć słowa, by opisać to uczucie – to oczekiwanie i to szczęście. 
Zastanawialiśmy się jak to wyrazić – rzucając kwiaty? Śpiewając? Organizując de-
monstracje? Jak okazać naszą wielką radość? Myślę, że Żydzi czekający na Mesjasza 
czują się właśnie w taki sposób, jak my, kiedy on w końcu przychodzi”. To entuzja-
styczne przyjęcie Sowietów przez Żydów we wschodniej Polsce miało miejsce we 
wrześniu 1939 r., kiedy żadnych Niemców nie było w zasięgu wzroku. Żydzi cieszyli 
się z wkroczenia Sowietów do Polski. Dla polskich katolików zarówno zachowanie 
Żydów, jak i Volksdeutschów, którzy poparli niemiecką okupację ziem polskich, było 
uważane za zdradę narodową. Sytuacja Żydów pod okupacją niemiecką była gorsza 
niż katolików, jednak wiele polskich rodzin, w poczuciu chrześcijańskiego obowiąz-
ku, ukrywało Żydów przed okupantem. To jest pewna sprawa, że Polacy są umiesz-
czeni w spisie w Yad Vashem jako pierwsi pośród prawych Gojów, którzy ryzykowali 
swoje życie, a ich rodziny dawały schronienie Żydom przed okupantem. Zatem war-
to zadać pytanie: Kiedy Żydzi użyli swojej uprzywilejowanej pozycji w zajętej przez 
Sowietów wschodniej Polsce, aby schronić polskich katolików przed NKWD? Z ża-
lem stwierdzam, że nie znalazłem żadnych przypadków takiej pomocy.

Gross ocenia (Revolution from Abroad, s. 194), że do 22 czerwca 1941 r., 
kiedy Hitler zerwał pakt ze Stalinem, a wojska niemieckie wkroczyły na ziemie 
polskie okupowane przez Sowietów, 1,25 mln. mieszkańców Kresów zostało wy-
wiezionych do Związku Sowieckiego. W bestialskich więzieniach NKWD byli 
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przetrzymywani Polacy, którzy oczekujący na egzekucję albo na pociąg, który 
miał ich przewieźć do gułagów. Po agresji Niemiec na Związek Sowiecki 22 czerw-
ca 1941 r., NKWD zamordowało lub wywiozło na wschód 150 tys. więźniów. 
W więzieniu Brygidki we Lwowie NKWD zabiło 22 czerwca 1941 r. prawie całe 13 
tys. więźniów (Revolution from Abroad, s. 179). Morderstwa te Gross określa mia-
nem „masakry” nie zaś pogromu. 

Gdy Niemcy wkroczyli na ziemie polskie w 1939 r., zachęcali Polaków 
udziału w pogromach ludności żydowskiej. Zamysł ten nie spotkał się jednak z po-
parciem społecznym. Polscy katolicy odcinali się od zbrodni okupanta zaś Polskie 
Państwo Podziemie za wydawanie Żydów w ręce okupanta karało śmiercią. Po tym 
jak Rosjanie wycofali po agresji Niemiec 22 czerwca 1941, zanim Niemcy mogli 
przejąć władzę, polskie podziemie zabiło pewną liczbę kolaborantów, w tym rów-
nież wielu Żydów. Tak było chociażby w Szczuczynie, gdzie znajdowały cztery 
więzienia NKWD. Gross traktuje te zabójstwa jako przejaw polskiego antysemity-
zmu. Ale nadal musimy się zastanawiać, dlaczego polscy katolicy w zajętej przez 
Niemców zachodniej Polsce, gdzie pogromy były nagradzane przez okupanta, nie 
zaangażowali się w taką działalność. 

Jak już wcześniej wspomniano prof. Gross z pogardą odnosi się do danych 
empirycznych i logiki Arystotelejskiej, próbując udowodnić swoje twierdzenia. Dla 
tych z nas, którzy wierzą w logiczne wnioskowanie oparte na faktach, jego tezy nie 
wytrzymują krytyki. Co gorsza, stawianie katolickiej Polski, doświadczającej kolej-
nych okupacji, w roli kata, jest bezduszne. Zaś uznanie katolicyzmu, wiary, która 
pozwalała na zachowanie tożsamości narodowej w trwającej 50 lat komunistycznej 
próbie, za źródło polskiego antysemityzmu, jest niedopuszczalne. Nie ma wątpli-
wości, że tezy prof. Grossa mają wielu zwolenników, którzy uważają że Żydzi stra-
cili mienie podczas II wojny światowej w Polsce i Polacy muszą za to zapłacić.

To prowokuje kolejne pytanie. Według Teresy Bochwic (Rzeczpospolita, 3 sier-
pień 2002 r.), dwóch na trzech mieszkańców Polski albo straciło dom w wyniku 
II wojny światowej bądź późniejszych wydarzeń, albo są potomkami takich osób. 
Władze komunistyczne przy współpracy z sowieckim NKWD były bezpośrednio 
odpowiedzialne za śmierć ponad miliona polskich katolików. Kiedy katolickie ofi a-
ry powinny zgłosić się po rekompensatę za krzywdy? Polacy proszą po prostu by ich 
zostawić w spokoju. Polska miała najwyższy wskaźnik ofi ar śmiertelnych podczas II 
wojny światowej (17 % populacji). Obok ZSRS, USA oraz Wielkiej Brytanii, Polska 
wystawiła największą liczbę wojska w wojnie z Niemcami. Polskie podziemie wyko-
nało największą liczbę ataków przeciwko celom niemieckim ze wszystkich okupo-
wanych krajów, a także cierpiało z powodu najcięższych represji. W Polsce nie został 
utworzony ani rząd Quislingowski, ani Petainowski. Kolaboracja z Niemcami była 
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      Post-modernistyczny strach na uczelni

rzadkością i była karana przez Polskie Państwo Podziemne śmiercią. Polska ma naj-
większą liczbę „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” zarejestrowanych w Yad 
Vashem. Usprawiedliwianie dalszego szykanowania tego długo cierpiącego narodu 
powinno wymagać czegoś więcej niż postmodernistyczne połajanki. 

Artykuł jest przedrukiem za: The Chesterton Review, Special Polish Issue, 
Spring/Summer 2007. 
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 Likwidacja Widerszala i Makowieckich, czyli Janusz Marszalec widzi drzewa, a nie widzi lasu

Sebastian Bojemski
 Likwidacja Widerszala i Makowieckich, 
 czyli Janusz Marszalec widzi drzewa, 
 a nie widzi lasu

Temat likwidacji części środowiska BIP KG AK latem 1944 r. od dawna in-
trygował historyków. Mimo wiedzy o tym, kto był bezpośrednio zaangażowany 
w te akcje, wciąż nie znamy ich inspiratorów. Właśnie tej sprawie w ostatnim nume-
rze wydawnictwa Zagłada Żydów. Studia i materiały dr Janusz Marszalec poświęcił 
artykuł pt. „Morderstwo na Makowieckich i Widerszalu”.1 

Praca Marszalca jest niezwykle ciekawa bowiem szczegółowo odtwarza 
starania środowiska BIP KG AK, a także postępowanie PRL-owskiej prokuratury, 
których celem było ustalenie obób odpowiedzialnych za likwidację 13 czerwca 
1944 r. działaczy Stronnictwa Demokratycznego: Jerzego Makowieckiego i Ludwika 
Widerszala, czyli organizatora i szefa Wydziału Informacji BIP KG AK i jednego 
współpracownika z tegoż Wydziału. Autor artykułu, odtwarzając tok myślenia bi-
powców i prokuratury, całkowicie przyjął ich punkt widzenia, co rzutuje na cało-
ściową ocenę wydarzeń z czerwca 1944 r. W tekście Marszalec stara się, w ramach bi-
powskiego paradygmatu, postawić pytania dotyczące inspiratorów tej akcji. Pytania, 
które pozostaną bez odpowiedzi, jeśli nie pojawią się nowe dokumenty. Właśnie ze 
względu na przyjętą optykę dr. Marszalca, warto pokusić się o dodatkowe uwagi do 
jego artykułu, jak i do całej sprawy likwidacji bipowców.

Autor artykułu stawia następujące tezy: nie ma żadnych podstaw, aby działal-
ność Jerzego Makowieckiego oraz związanego z nim Ludwika Widerszala traktować 
jako kryptokomunistyczą i rozbijającą obóz niepodległościowy, czyli dającą podsta-
wy do wydania wyroku śmierci. Wręcz przeciwnie, interpretacja (dość oryginalna, 
jak na historyka) przedstawionych materiałów i faktów działalności przemawia na 
korzyść Makowieckiego. W konsekwencji nie była to likwidacja zdrajców sprawy 
polskiej, lecz mord polityczny na działaczach radykalnych społecznie, dokonany 
w związku z zajmowaniem ziem polskich przez Armię Czerwoną. Bezpośrednimi in-
spiratorami akcji mieli być: Witold Bieńkowski, Władysław Jamontt oraz Władysław 
Niedenthal, członkowie niezidentyfi kowanej grupy „radykałów” i „ekstremistów”.

Artykuł koncentruje się na dwóch zdarzeniach – likwidacji dr. Ludwika 
Widerszala oraz inż. Jerzego Makowieckiego. Brakuje tła, szerszego kontekstu, bez 
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którego fakt historyczny nie może być interpretowany. Konieczne jest nakreślenie 
działalności antykomunistycznej, prowadzonej przez podziemie niepodległościowe 
– szczególnie wywiadu i akcji zbrojnej. Należy postawić pytania: czy działalność ko-
munistycznych grup konspiracyjnych zagrażała organizacjom niepodległościowym? 
Jeśli tak, to jaki rodzaj akcji powinien być podejmowany? Czy akcje likwidacyjne 
były dopuszczalne? Czy właściwa była tylko samoobrona, czy również likwidacje 
prewencyjne? Kto był w lecie 1944 r. wrogiem Polski numer jeden? Odpowiedzi na 
powyższe pytania pozwalają również ustosunkować się do opisanych przez Janusza 
Marszalca wydarzeń – niewątpliwie dramatycznych.

Z likwidacji Widerszala i Makowieckiego robi się teologiczny punkt odnie-
sienia metodologii. Autor bada właściwie tylko sprawę likwidacji nie starając się 
nadać jej szerszego kontekstu, który przecież nadał likwidacji – epizodowi w walce 
polsko-komunistycznej – pewną specyfi czna dynamikę oraz barwę. Ten temat został 
pominięty mimo, że autor jest przecież specjalistą od historii organów bezpieczeń-
stwa Polski Podziemnej.

W odpowiedzi na wyżej postawione pytania, należy jasno i wyraźnie pod-
kreślić, że komunistyczne lub komunizujące organizacje były zagrożeniem dla nie-
podległego bytu państwa Polskiego. Takie było stanowisko wszystkich reprezentują-
cych naród sił politycznych przed wybuchem II wojny światowej. Podtrzymano je 
również w czasie okupacji. Oczywiście występowały subtelne różnice między agen-
turą sowiecką (PPR), lewakami spenetrowanymi przez sowiecką agenturą (RPPS, le-
wica SL), socjal-postepowymi i liberalnymi pragmatykami (SD-BIP). Jednak struk-
tury Polskiego Państwa Podziemnego nie pozostały obojętne wobec tych środowisk 
i w sposób zdecydowany zwalczały wszelką działalność na rzecz Sowietów. Kwestia 
środków podjętych do zwalczania środowisk komunistycznych lub komunizują-
cych to temat na osobny artykuł o etycznych aspektach czynnego antykomunizmu.

Czy komunizujący radykałowie społeczni mogli stanowić podobne zagro-
żenie jak sponsorowani przez ZSRS krajowi komuniści? Przykład konfl iktu cywi-
lizacyjnego, który wybuchł w Hiszpanii w latach 30. pokazuje, że tak. W sytuacji 
polaryzacji politycznej i wrzenia rewolucyjnego, radykalna inteligencja stanęła po 
stronie Rewolucji, którą wspierali i którą w efekcie kierowali agenci NKWD pod 
przykrywką Komunistycznej Partii Hiszpanii. Po rewolucyjnym wrzeniu na zie-
miach polskich w 1918 r., przypadek Hiszpanii to dla ówczesnych polskich polity-
ków i wojskowych kolejny przykład modus operandi komunistów. W latach 30. wraz 
z koncepcją „frontów ludowych” była to przemyślana taktyka przejmowania inicja-
tywy i dominowania ruchów rewolucyjnych. O okrucieństwach związanych z dzia-
łaniami rewolucjonistów nie trzeba wiele pisać. Zarówno wówczas, jak i dzisiaj są 
one dobrze znane.
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Czym było Stronnictwo Demokratyczne? Czy była to organizacja niepod-
ległościowa? Niewątpliwie w świetle ofi cjalnego programu – tak. Czy w intere-
sie „ludu pracującego miast i wsi” była w stanie poświęcić niepodległość? Znając 
historię kilkudziesięciu lat SD można stwierdzić, że tak. Przedwojenne SD było 
pomostem między „postępowością” a komunizmem. Dla Sowietów był to ideal-
ny inkubator „pożytecznych idiotów”. Legalne, wpisujące się w życie polityczne 
II Rzeczypospolitej, ale radykalne społecznie. Na jego działalność i program mieli 
wpływ także działacze rozwiązanej przez Stalina KPP. Co ciekawe także dla części 
z nich SD było polityczną „szalupą ratunkową”! Należy podkreślić, że część działa-
czy i publicystów SD z atencją odnosiła się do Związku Sowieckiego i akceptowała, 
pod pewnymi warunkami, bolszewizm. Przed wojną akceptacja dotyczyła ustroju 
komunistycznego w ramach terytorium ZSRS, a po wojnie także Polski. Ciekawe na 
ile to prokomunistyczne stanowisko i obecność w SD działaczy komunistycznych 
wzbudziła zainteresowanie Policji Państwowej oraz Oddział II Sztabu Głównego? 
O tym, że ich przedwojenna działalność może być dla bipowców kompromitu-
jąca pisał cytowany przez Marszalca referent kontrwywiadu KG AK, apelując do 
przełożonych, żeby kompetentne osoby „(…) zechciały zadać sobie trud i zbadać 
dokładanie personalia i przeszłość kilkunastu [sic!] osób zajmujących czołowe sta-
nowiska w BIP-ie (…)”.2 Niestety Marszalec nie zainteresował się tym fragmentem 
ich życiorysu, co istotnie zaważyło na ocenach zwartych w artykule.3 Po śmierci 
Widerszal był charakteryzowany m.in. w następujący sposób: „Wg Manteuffl  a – pra-
cował w propagandzie PPR i pisywał do ich prasy. Od nastawienia narodowego prze-
szedł do sympatyków komunizmu”4, „Komuniści uważali Widerszala za b.[ardzo] 
porządnego człowieka i są oburzeni na to morderstwo”.5 Te informacje również nie 
pobudziły autora do głębszej refl eksji.

Trudno zagłębić się w przedwojenną i wojenną historię BIP KG AK bez do-
datkowych szczegółowych badań. Jest to konieczne z uwagi na fakt, że to co wiemy 
o BIP KG AK pochodzi głównie od jego pracowników. Nawet kluczowe opracowa-
nie na ten temat zostało napisane „pod patronatem” jednego z nich – prof. Alek-
sandra Gieysztora.6 Jeśli bowiem chcemy zajmować się tematami kontrowersyjny-
mi, a do takich należą likwidacje w tym środowisku, to potrzebna w badaniach jest 
„zimna krew” i obiektywna wiedza na temat ofi ar akcji likwidacyjnych oraz ich śro-
dowiska.

Nie ma chyba historyka zajmującego się historią Polskiego Państwa 
Podziemnego, który nie zgodziłby się z tezą, że: BIP KG AK został zdominowa-
ny przez członków Stronnictwa Demokratycznego i osoby związane z nim ideowo 
i środowiskowo. To niecodzienna sytuacja, zważywszy na fakt, że AK w teorii była 
apolitycznym wojskiem! Ten argument był używany w stosunku do innych organi-
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zacji konspiracyjnych, które w znacznej mierze można określić mianem partyjnego 
pospolitego ruszenia. Konsekwencją dominacji w BIP KG AK jednej opcji poli-
tycznej był fakt, że ludzie BIP KG AK prowadzili swoją własną politykę, w wielu 
wypadkach niezależną od polityki dowództwa AK oraz sprzeczną z założeniami 
WRN-PPS, SN i SL!

Oceniając działalność BIP KG AK tylko na podstawie wspomnień Jana 
Rzepeckiego można dojść do wniosku, że była to grupa intrygantów politycznych, 
która używała KG AK do realizacji własnych (?) celów. Nawet bez otwierania so-
wieckich archiwów widać, że działania Rzepeckiego, Kamińskiego, Makowieckiego 
w kilku istotnych kwestiach takich jak np.: porozumienie z NSZ, działalność an-
tykomunistyczna były w interesie wrogów Polski. Ta grupa używała KG AK jako 
zaslony do swoich wlasnych manewrów. Wykorzystywała prestiż i autorytet AK – 
jako apolitycznego wojska – aby promować swoje własne interesy ideowe i partyjne. 
Jednym z jaskrawszych przejawów politykierstwa była podjęta przez Rzepeckiego 
próba usunięcia gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego ze stanowiska Komendanta 
Głównego AK. Można rzec, że był to dosyć szczególny przejaw dyscypliny wojsko-
wej.7

Podobnie z przytoczoną przez Rzepeckiego we Wspomnieniach i przyczyn-
kach historycznych, jako można sądzić w całości „Oceną położenia dnia 10.03.[19]44 
r.” Powyższy dokument nie ma charakteru raportu wojskowego, lecz de facto jest me-
moriałem politycznym. Można wątpić, czy jego jedynym autorem był Rzepecki. 
Przelał on raczej na papier stanowisko i zapatrywania całego środowiska BIP KG 
AK. Oto jedne z istotniejszych fragmentów:„AK nie stanowi masy żołnierskiej, 
świadomej charakteru przeżywanej epoki i rewolucyjno-powstańczych warunków 
przyszłej walki, masy posiadającej wyraźnie sformułowany wspólny ideał, o reali-
zację którego będzie walczyła”. „… wartość [kadry ofi cerskiej AK] obniża ponadto 
poważnie brak zrozumienia zjawisk społecznych i politycznych i wyraźnie lewi-
cowych tendencji rozwojowych społeczeństwa polskiego. Tylko znikomy procent 
kadry stanowi pod tym względem wyjątek. Reszta jest teoretycznie „apolityczna”, 
a w rzeczywistości bez ideologii, bądź nastrojona konserwatywnie, bądź wreszcie 
o światopoglądzie wręcz reakcyjnym. Ta kadra słabo nadaje się na rewolucyjno-po-
wstańczych dowódców, którzy muszą być zarazem przywódcami walczących w AK 
rzesz chłopskich i robotniczych”.8 Z tego fragmentu wynika, że właściwie podsta-
wowym zadaniem AK wg. Rzepeckiego i BIP KG AK jest rozpalenie rewolucji. Tego 
rodzaju zadania stawiane były sowieckiej Armii Czerwonej, bo dla bolszewików 
armia była nośnikiem idei komunizmu, a nie formacją, której celem była obrona 
niepodległości i jedności państwa.  W dalszych fragmentach Rzepecki postuluje 
przejęcie władzy w podziemiu przez „zwarty front polskiej lewicy”: SL i PPS wraz 
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z lewicową Centralizacją Stronnictw Ludowych i Demokratycznych. Miało to być 
remedium na działalność PPR, jako obcej agentury. I znowu, w Hiszpanii też istniał 
Front Ludowy, i jak się to skończyło… Na zakończenie „Oceny” Rzepecki napisał: 
„Bez względu na ewentualne przemiany w zespołach politycznych absolutnie ko-
nieczne jest poprawienie stanu duchowego AK, a w szczególności jej zacofanej ka-
dry. Pierwszym do tego krokiem powinno być osobiste energiczne oddziaływanie 
na wyższych dowódców dla wpojenia im światopoglądu harmonizującego z epoką 
i rewolucyjno powstańczymi zadaniami epoki (…). Kto konieczności tej przemiany 
nie rozumie, powinien być natychmiast usunięty z każdego stanowiska kierowni-
czego. Trzeba zerwać radykalnie z przesadnym szacunkiem dla stopni i skąpstwem 
awansów, przy obsadzaniu stanowisk kierować się tylko duchowymi wartościami 
kandydatów i szybko awansować odpowiednich”.9 Czyli najlepiej wywrócić całą 
strukturę AK i tworzyć ją na nowo. Podstawowym kryterium miałaby być odpo-
wiednia, czyli rewolucyjna postawa. Wstrząsające rekomendacje biorąc pod uwagę, 
że pochodzące od ofi cera zawodowego, który powinien kierować się interesem pań-
stwa i mieć na uwadze spokój społeczny. Głównym wrogiem więc dla Rzepeckiego 
i towarzyszy była kadra ofi cerska AK – zarówno zawodowa, jak i rezerwy, ochot-
nicza. Antycypował więc Rzepecki moczarowsko-gomułkowską syntezę propagan-
dową o „zdrowych dołach” AK i „reakcyjnej górze”. Propozycja Rzepeckiego, aby 
dokonać przewrotu politycznego w podziemiu i wyeliminować z życia politycznego 
wszystkie organizacje narodowe i katolickie „na prawo” od PPS-WRN oraz zmienić 
Siły Zbrojne w Kraju w Polską Armię Czerwoną niewątpliwie doprowadziłyby do 
wojny domowej. Wojnę tym krwawszą, że natychmiast ochoczo włączyłaby się do 
niej PPR i ZSRS.

Jeśli zestawimy: SD-owskie i radykalne korzenie środowiska BIP KG AK, in-
tryganctwo kierownictwa tej komórki, rewolucyjny memoriał płk. Jana Rzepeckiego, 
artykuł Jerzego Makowieckiego z wiosny 1944 r., w którym autor proponował poro-
zumienie z Sowietami za cenę utraty ziem wschodnich – to chyba nie jest dziwne, 
że organa bezpieczeństwa AK i Delegatury Rządu interesowały się grupą BIP KG 
AK. Z powyższego również wynika, że to nie obsesja kontrwywiadowców Polskiego 
Państwa Podziemnego, ale działania tej grupy przyciągały uwagę organów bezpie-
czeństwa, których zadaniem była dbałość o porządek społeczny oraz zwalczanie 
sowieckiej penetracji wywiadowczej i ideologicznej.

Marszalec właściwie odtworzył stan świadomości grupy bipowskiej na te-
mat likwidacji jej niektórych członków, zestawił powojenne rozważania na temat 
kto był odpowiedzialny za te akcje. Uzupełnił je także materiałami ze śledztwa pro-
wadzonego przez PRL-owską prokuraturę w II połowie lat 50. O ile można zało-
żyć, że relacje byłych bipowców odzwierciedlają ich rzeczywisty stan świadomości, 
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czyli byli oni faktycznie przekonani, że to „skrajnie prawicowe” czynniki w Polski 
Podziemnej zdecydowały o akcji, o tyle wątpliwe jest, żeby osoby oskarżane o wy-
danie rozkazu lub uczestnictwo w procesie decyzyjnym ujawniły prokuraturze całą 
swoją wiedzę. Trudno podejrzewać o kłamstwa byłych bipowców, można bowiem 
założyć, że prokuratura PRL była równie zdeterminowana do znalezienia sprawców 
co oni. Symptomatyczne jest to, że – w śledztwie – cześć odpowiedzialności prze-
rzucono na ofi cera kontrwywiadu Władysława Niedenthala, o którym nie wiadomo 
było praktycznie nic, a który na dodatek miał zginąć w Powstaniu Warszawskim. 
Zasada przerzucania przez aresztowanych odpowiedzialności na osoby nieżyjące 
lub przebywające zagranicą była dość powszechna. Podsumowując: wiedza wyni-
kająca z relacji powstałych po wojnie jest ułomna i zdeterminowana faktem, że 
prawdziwi inicjatorzy lub/i ich środowisko ze względów bezpieczeństwa nie mogli 
ujawnić się i przedstawić swojego stanowiska.

Jednym z podstawowych błędów w artykule jest brak analizy tekstu z wiosny 
1944 r. autorstwa Makowieckiego o potrzebie porozumienia z Sowietami. Możemy 
założyć, że zelektryzował on instytucje zajmujące się monitorowaniem działalności 
radykalnych środowisk i organizacji. Propozycja Makowieckiego dzisiaj mogłaby 
wydawać się przejawem realizmu, choć jak wiemy ten pseudo-realizm rozsypał się 
jak domek z kart w 1947 r. wraz z ucieczką z Polski Stanisława Mikołajczyka. W po-
czątkach 1944 r. propozycja porozumienia z Sowietami była traktowana przez rząd 
RP i wszystkie środowiska polityczne  jako wyłom w obozie niepodległościowym, 
a co za tym idzie jako zdrada. Jeśli wziąć pod uwagę komunizowanie przedwojen-
nego SD i obecność w tej partii byłych członków KPP i KZMP, a w czasie wojny 
agentów NKWD to rodzi się pytanie: kto był inspiratorem tekstu i jakie cele mu 
przyświecały?

Dr Marszalec pisze: „Komunistyczna agentura wpływu usadowiona we-
wnątrz SD przedstawiała się jako szczerzy patrioci i demokraci. Należy tu bez waha-
nia wymienić Włodzimierza Lechowicza i jego grupę [m.in. Alfreda Jaroszewicza, 
Stanisława Nienałtowskiego], spotykających się na zebraniach konspiracyjnych SD 
z Makowieckim, Widerszalem i Moczarskim”.10 Tu nastąpiło całkowite pomylenie 
pojęć. Lechowicz, Jaroszewicz, Nienałtowski to nie żadni agenci wpływu to regular-
na agentura NKWD lub GRU. Agentami wpływu, czyli „pożytecznymi idiotami” 
mogli być co najwyżej bipowcy. O tym jednak dowiemy się dopiero po otworzeniu 
archiwów rosyjskich, jeśli kiedykolwiek to nastąpi. 

Dalej: „(…) środowiska narodowo-radykalane zdecydowanie wskazywały 
agenturę komunistyczną jako wroga i żądały rozpoczęcia jej zwalczania przez orga-
na Polskiego Państwa Podziemnego”.11 To nie tak. Oczywiście organizacje narodo-
we takie jak tworzące NSZ: narodowo-radykalna Grupa „Szańca”, Grupa „Wielka 
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 Likwidacja Widerszala i Makowieckich, czyli Janusz Marszalec widzi drzewa, a nie widzi lasu

Polska” Stronnictwa Narodowego oraz samo Stronnictwo Narodowe nawoływały do 
czynnej akcji antykomunistycznej. Ale równie antykomunistyczne było Stronnictwo 
Pracy oraz Porozumienie Antykomunistyczne krypt. BLOK Henryka Glassa, które 
nie wykluczały akcji zbrojnej przeciwko komunistom. Należy przypomnieć także 
rozkaz, w którym gen Bór-Komorowski nakazywał likwidację band wywrotowo-ra-
bunkowych, czyli, jak to słusznie odczytali komuniści, grup leśny GL-AL. Również 
doły organizacji niepodległościowych apelowały o wzmożenie akcji antykomuni-
stycznej. Dobrym przykładem jest apel 25 dowódców oddziałów partyzanckich 
i ofi cerów AK, NOW i NSZ z października 1943 r. z Lubelszczyzny o scalenie wy-
siłku zbrojnego wobec „wzrastającego niebezpieczeństwa ze strony sowieckich od-
działów wojskowych oraz PPR”.12

Janusz Marszalec jako inspiratorów akcji przeciwko Widerszalowi 
i Makowieckiemu wskazuje, zgodnie z tym co ustalili bipowcy, UB i prokuratura: 
Władysława Jamontta, Witolda Bieńkowskiego i Władysława Niedenthala. I znowu 
twardych dowodów brakuje. Są raczej poszlaki. Powstaje pytanie, czy rzeczywiście 
był to spisek trzech osób, działających na wyższym poziomie średniego szczebla 
konspiracji? A przeciez były jeszcze inne srodowiska i grupy, ktore powinny poja-
wić się w rozważaniach o odpowiedzialności za likwidację. Poza NSZ, które zo-
stały wykluczone, działała organizacja Henryka Glassa BLOK, powstała na bazie 
przedwojennego Porozumienia Antykomunistycznego. W swoich odezwach nie 
wykluczała likwidacji komunistów. Glass był miał szerokie kontakty w podziemiu 
niepodległościowym. Jedna część jego grupy działała jako Biuro „W” ulokowane w II 
Oddziale KG AK, inna w NSZ jako Brygada Obserwacyjna „Lisy”. To dzięki niemu 
wywiad antykomunistyczny NSZ nawiązał kontakt z Wydziałem Bezpieczeństwa 
DR i przekazywał informacje z terenu antykomunistycznego. Można zaryzykować 
twierdzenie, że Glass był wszędzie tam, gdzie podejmowana była jakakolwiek dzia-
łalność antykomunistyczna, starał się ją podtrzymywać i inspirować. Czy mógł on 
być inspiratorem tej likwidacji? W przypadku Makowieckiego i Widerszala zlikwi-
dowano przecież ludzi stojących wysoko w hierarchii konspiracyjnej. Propaganda 
to, po oddziałach dywersyjnych, kluczowa służba w AK i innych organizacjach kon-
spiracyjnych. Decyzje o likwidacji musiały zapaść wyżej. Ale to tylko kolejna hipo-
teza, podobnie jak hipoteza o całkowitej odpowiedzialności wymienionej trójki.

Akcja likwidacyjna została wykonana przez oddział dywersyjny Andrzeja 
Popławskiego „Sudeczki”. Rzecz w tym, że do tej pory żaden historyk nie odwa-
żył się przyznać, że był to oddział specjalny AK. Historycy zwracają uwagę na 
jego „związki” z szefem kontrwywiadu okręgu warszawskiego AK, Bolesławem 
Kozubowskim „Mocarzem”. Rzecz w tym, że ludzie „Sudeczki” działali jak kla-
syczne oddziały Kierownictwa Dywersji. Czy likwidacje, odbicia więźniów, akcje 
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ekspropriacyjne byłyby powierzane oddziałowi zaledwie „związanemu” z AK? 
Należy wątpić. Marszalec słusznie zastanawia się nad tym, dlaczego zamiast złapać 
„Sudeczkę” żywego i wydobyć z niego informacje na temat zleceniodawców akcji,  
zlikwidowano go. Pewnie za dużo wiedział.

Analizując działalność przedwojennego SD i grupy bipowskiej można 
uznać, że była ona nie tylko radykalna społecznie, ale także dążyła do całkowitej re-
orientacji Polskiego Państwa Podziemnego w kierunku rewolucyjnym i w kierunku 
nawiązania współpracy z Sowietami. Ta działalność była bezsprzecznie antyniepod-
ległościowa i na skutek tego środowiska antykomunistyczne oraz organa podziem-
nego kontrwywiadu interesowały się jej działalnością. Kwestią sporną może być, czy 
hasła rewolucyjne były tylko na pokaz, aby uwiarogodnić się przed Stalinem, czy 
też były częścią szerszej strategii mającej na celu usunąć „reakcjonistów” z terenu 
i sprezentować Sowietom Polskę pod lewicowo-radykalnym, komunizującym reżi-
mem, wywodzącym się nie z agentury moskiewskiej, a z domorosłych społecznych 
radykałów.

Środowiska narodowe i katolickie miały świeżo w pamięci rolę, jaką odegra-
ła liberalna inteligencja w Hiszpanii w latach 30. oraz okrucieństwa jakich dopuściły 
się siły Rewolucji w Hiszpanii i Meksyku w latach 20. i 30. Można zatem przyjąć 
tezę, że została podjęta, przez nieznane środowisko, akcja prewencyjna. Uznano 
bowiem, że w obliczu możliwej walki z Armią Czerwoną likwidacja osób próbują-
cych zainicjować porozumienie ze Związkiem Sowieckim, a przez to rozbijać obóz 
niepodległościowy, staje się priorytetem. Odwołując się do historii, Rewolucja zwy-
ciężała zawsze wówczas, kiedy brakło determinacji do jej zduszenia w zarodku. Tak 
było we Francji w XVIII w., Rosji, Hiszpanii i Meksyku. W okupowanej Polsce po-
stanowiono nie powtarzać błędów z przeszłości.

Przypisy:
1 Janusz Marszalec, „Morderstwo na Makowieckich i Widerszalu. Stara sprawa, nowe pytania, nowe 
wątpliwości” [w:] Zagłada Żydów. Studia i materiały R. II (2006), vol. 2, Rocznik naukowy Centrum 
Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, ss. 23–53 (dalej: J. Marszalec „Morderstwo…”).
2 Tamże, s. 29.
3 Por.: Grzegorz Zackiewicz, Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego 1918–1939 (Kraków: 
Wydawnictwo ARCANA, 2004): ss. 551–556, 608–614; Andrzej Przewoźnik, „Jan Frey-Bieleki 
(1916–1994), szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie”, [w:] Aparat re-
presji w Polsce Ludowej 1944-1989,  1/3 (2006): ss. 353–361.
4 AAN 203/VII – 4 k. 64.
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5 AAN 203/III – 105 k. 113, 114.
6 Zob.: Robert Jarocki, Opowieść o Aleksandrze Gieysztorze (Warszawa: Presspublica); Grzegorz Ma-
zur, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939–1945 (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 
1987).
7 Jan Rzepecki, Wspomnienia i przyczynki historyczne (Warszawa: „Czytelnik”, 1956): ss. 257–258. 
8 Tamże, s. 267.
9 Tamże, s. 277.
10 J. Marszalec „Morderstwo…”, s. 30.
11 Tamże, s. 34.
12 AIPN 00231/180 t. 10.
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      Gdybym był wrogiem Polski...

Roman Dmowski
Gdybym był wrogiem Polski...

Roman Dmowski napisał artykuł „Gdybym był wrogiem Polski…” w 1925 
r., kiedy Związek Ludowo-Narodowy współtworzył centroprawicowy rząd. 
Był to również okres, kiedy coraz większą aktywność przejawiali zwolennicy 
Józefa Piłsudskiego. Wszystkie te wydarzenia znajdują odzwierciedlenie w tym 
tekście. Z drugiej jednak strony uważny Czytelnik dostrzeże, że tekst ten jest 
przynajmniej częściowo aktualny i dzisiaj… (red.)

Uważam to za rzecz bardzo pożyteczną zastanawiać się od czasu do cza-
su nad tym, co bym robił, gdybym był wrogiem Polski, gdyby odbudowanie Polski 
było mi niedogodne i gdyby mi chodziło o jej zniszczenie.

Otóż przede wszystkim używałbym wszelkich wysiłków i nie żałowałbym 
żadnych ofi ar na to, ażeby nie dopuścić do zapanowania w tym kraju zdrowego roz-
sądku, ażeby postępowaniem Polaków nie zaczęła kierować trzeźwa ocena stosun-
ków i położenia ich państwa. Utrzymywałbym w Polsce na swój koszt legion ludzi, 
których zajęciem byłoby szerzenie zamętu pojęć, puszczanie w obieg najrozmait-
szych fałszów, podsuwanie najbardziej wariackich pomysłów. Ilekroć bym zauwa-
żył, że Polacy zaczynają widzieć jasno swe położenie i wchodzić na drogę do napra-
wy stosunków i do wzmocnienia państwa, natychmiast bym zrobił wszystko, żeby 
odwrócić ich uwagę w inną stronę, wysunąć im przed oczy jakieś nowe idee, nowe 
plany, wytworzyć jakiś nowy ruch, w którym by rodząca się myśl zdrowa utonęła.

W obecnej chwili wielce by mię zaniepokoiło to, że w polityce polskiej za-
panowały nad wszystkim zagadnienia skarbowe i gospodarcze, że Polacy zaczynają 
sobie naprawdę zdawać sprawę z tego, iż dotychczas szli do ruiny fi nansowej i go-
spodarczej, a tym samym do utraty niezawisłości, że zaczynają widzieć błędy do-
tychczasowego sposobu rządzenia, otwarcie i śmiało do tych błędów się przyznają, 
chcą się z nich otrząsnąć i objawiają w tym kierunku wyraźną wolę. Uważałbym za 
rzecz bardzo niepomyślną fakt, że po dymisji Grabskiego Sejm zdobył się, acz z tru-
dem, na utworzenie rządu koalicyjnego, w którym stronnictwa, bardzo dalekie od 
siebie w swych programach, postanowiły współdziałać w doprowadzeniu budżetu 
państwa do równowagi i w ratowaniu kraju od popadnięcia w ostatnią nędzę. I wcale 
by mnie nie cieszyło, że nowy minister skarbu tak daleko poszedł w swej otwartości, 
odsłaniając niebezpieczne położenie państwa i wskazując potrzeby zmniejszenia 
jego rozchodów o tak olbrzymią sumę. Czułbym, że mię spotyka największy za-
wód, mianowicie że się zawodzę na Sejmie, na który liczyłem z całą pewnością, że 
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nigdy nie dopuści do uzdrowienia gospodarki państwowej, że każdy wysiłek w tym 
kierunku unicestwi. I zacząłbym się obawiać, czy te słabe początki nie rozwiną się 
w coś mocniejszego, czy te objawy otrzeźwienia, postępu pojęć i poczucia odpowie-
dzialności za losy kraju nie staną się wyraźniejszymi, i czy Polska nie zaczyna istot-
nie wchodzić na drogę naprawy. Uważałbym to za rzecz tym bardziej niepożądaną, 
że obecnie stan fi nansowy i gospodarczy państw europejskich w ogóle psuje się, że 
rządy i parlamenty coraz mniej wykazują zdolności zaradzenia złemu i że, gdyby 
Polska zdobyła się na wysiłek i gospodarkę swą jako tako uporządkowała, mogłoby 
to utrwalić jej pozycję w Europie i nawet uczynić ją wcale mocną.

Postanowiłbym temu zapobiec za wszelką cenę. Ale jak?...
Przede wszystkim, rozwinąłbym swoimi środkami i przez swoich agentów 

agitację w Polsce, odwracającą uwagę społeczeństwa od spraw gospodarczych i skar-
bowych. Nie to jest nieszczęściem Polski, że za mało wytwarza, a za wiele spożywa, 
że skarb państwa ma za małe dochody – a większych mieć nie może, bo z ubogiego 
społeczeństwa więcej nie wyciśnie – a za wielkie wydatki, że i obywatel kraju, i pań-
stwo samo jest obdzierane przez niecną spekulację... Dziś głównym nieszczęściem 
jest zły ustrój polityczny państwa. Ten ustrój trzeba przede wszystkim zmienić. 
Rzucić wszystko, a tym się zająć. 

I tu bym radykalnie zmienił swoje dotychczasowe stanowisko: gdy dawniej 
byłem za tym, żeby Polska miała najbardziej demokratyczną konstytucję w Europie, 
gdym starał się, ażeby miał w niej wszechwładzę Sejm, który jak spodziewałem się, 
nigdy nie pozwoli na utworzenie rządu, kierującego się zdrowym rozsądkiem, pro-
wadzącego rozumną gospodarkę państwową – dziś, widząc w tym Sejmie pierwsze 
objawy, świadczące, że ludzie się czegoś nauczyli, że zaczynają zdawać sobie sprawę 
z położenia kraju, z twardej rzeczywistości, że zaczynają nieśmiało wstępować na 
drogę, na której jedynie można stworzyć trwałe podstawy bytu państwowego, dziś, 
powiadam, stałbym się bezwzględnym przeciwnikiem konstytucji demokratycznej, 
Sejmu, dziś zacząłbym głosić potrzebę zamachu stanu, dyktatury, czy nawet auto-
kratycznej monarchii.

A gdyby mi się jeszcze udało znaleźć jakiego militarystę śniącego o czynach 
wojennych i czekającego na sposobność wpakowania Polski w jakąś awanturę, np. 
w wojnę z Sowietami, obsypałbym go złotem – o ile bym je miał – i wszelkimi środ-
kami pomógłbym mu do pokierowania polityką polską według swej woli. Wtedy już 
byłbym pewny, że wszystko będzie dobrze.

Na to wszystko, gdybym był wrogiem Polski, nie żałowałbym wysiłków, ani 
ofi ar.

Co prawda, wrogowie Polski, bliżsi i dalsi, tyle mają kłopotów dzisiaj u sie-
bie w domu, te kłopoty tak z dnia na dzień rosną, złoto, które jeszcze posiadają, tak 
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szybko topnieje, że za wiele myśli nie mogą Polsce poświęcać i nie mogą się zdoby-
wać na zbyt wielkie ofi ary dla doprowadzenia jej do ostatecznej zguby.

Na szczęście dla nich w samej Polsce istnieje sporo ludzi, którzy starają się 
za nich robotę robić.

Zdarza się to czasami w życiu, że jakiś biedak, nic nie posiadający i ciężko 
walczący z twardymi warunkami bytu, naraz, nieoczekiwanie dostaje wielki spadek. 
Że zaś nigdy większej ilości pieniędzy nie widział, większymi sumami nie operował, 
wobec tego majątku, który mu spadł bez żadnego z jego strony wysiłku, doznaje za-
wrotu głowy, wydaje mu się on czymś nieskończonym, niewyczerpanym. Zaczyna 
tego majątku używać: żyje, jak we śnie, rzuca pieniędzmi na prawo i na lewo, bez 
planu, bez sensu, bez rachunku.

Majątek w ciągu paru lat rozprasza się i na powrót zaczyna się bieda. Tylko 
teraz już cięższa, bo się zaznało dostatku.

Takim biedakiem, który niespodziewanie dostał wielki spadek, jest obecne 
pokolenie polskie, tym spadkiem jest zjednoczona niepodległa Polska.

Nic dziwnego, że pokolenie, które ją dostało – bo przecie nie zdobyło jej własny-
mi wysiłkami – doznało zawrotu głowy. Ludzie u nas zaczęli żyć, jak we śnie, zamknęli 
oczy na otaczającą ich rzeczywistość. Własne państwo, które posiedli, traktowali tylko 
jako źródło wszelakich rozkoszy: łatwego dorabiania się, zaspakajania najbardziej wybu-
jałych ambicji, kąpania się w godnościach i zaszczytach okazałych, często śmiesznych 
w swej okazałości reprezentacji, delektowania się uroczystościami, obchodami... Z tego, 
że ten wielki spadek pociąga za sobą wielkie obowiązki, sprawy sobie nie zdawali.

I w ciągu siedmiu lat zdążyli ogromną część odziedziczonego majątku roz-
trwonić.

W pewnej mierze było to nieuniknione. Nie można było żądać takiego cudu 
od Pana Boga, żeby pokoleniu, które nic nie miało i niczym nie rządziło, spuścił 
z nieba dar rozumnego od razu rządzenia wielkim państwem, a nawet tego, żeby je 
uchronił od zawrotu głowy wobec tak nagłej zmiany losu.

Ten jednak zawrót głowy, to życie we śnie trwało przydługo. Od paru lat 
zaczęły się próby obudzenia społeczeństwa z tego snu niebezpiecznego, przywró-
cenia go do przytomności. Te próby były bezskuteczne. Budzić się zaczęli dopiero 
pod wpływem przykrych odczuć rzeczywistości. To rozkoszne łoże, na którym śnili 
swoje sny o władzy, zaszczytach, fortunach i t. d., zaczęło się robić coraz twardszym, 
przewracanie się z boku na bok nic nie pomaga. I oto dziś zaczyna się przebudzenie, 
ludzie zaczynają myśleć i przytomnie postępować. Zaczynają rozumieć, iż na to, 
żeby żyć dalej, żeby istnieć, trzeba wielkiego, nieustannego wysiłku.

Ale są dwa gatunki ludzi, którzy z łożem snów rozkosznych rozstać się nie 
chcą. Jedni zawsze stali z dala od życia, od jego potrzeb i konieczności, dla nich 
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zrozumienie rzeczywistości zawsze było niedostępne, przed wielką wojną i w cza-
sie tej wojny postępowali, jak nieprzytomni, upojeni haszyszem rozmaitych fi kcji 
o świecie, o własnym kraju i o samych sobie. Inni odczuwają silnie dzisiejszą rzeczy-
wistość, twardość łoża, na którym dotychczas spoczywali, dokucza im mocno, ale 
wstrętna im jest myśl o długich wysiłkach i ofi arach na rzecz stopniowej naprawy. 
Ci pocieszają się, że im ktoś to łoże prześciele, że za nich zrobi robotę dyktator, czy 
król, a im pozwoli spoczywać.

Ostatni to często ludzie nie tylko najlepszych chęci, ale dostępni dla logiki. 
Dlatego chciałbym i z nimi na tym miejscu pogadać.

Roman Dmowski, Pisma, tom X; Od Obozu Wielkiej Polski do Stronnictwa Na-
rodowego /Przemówienia, artykuły i rozprawy z lat 1925–1934/ (Częstochowa: Antoni 
Gmachowski i ska, 1939): ss. 13–18.
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Piotr Gontarczyk 
 Projekt aktu oskarżenia 
 przeciwko Edwardowi Gierkowi 
 Przyczynek do obrazu funkcjonowania elit politycznych PRL 

Edward Gierek należy do najbardziej znanych przywódców PZPR. Urodzo-
ny w 1913 r. w Sosnowcu w rodzinie górniczej, działalność polityczną rozpoczął 
w końcu II wojny światowej, w tworzonym przez komunistów w Belgii Związku 
Patriotów Polskich. Po powrocie do Polski w czasach stalinowskich (1949–1954) był 
sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. Potem regularnie piął 
się po szczeblach partyjnej i państwowej kariery na rodzinnym Śląsku.

Stanowisko I Sekretarza PZPR objął 20 grudnia 1970 r., po odsunięciu od 
władzy Władysława Gomułki. Funkcję tę sprawował niemal 10 lat, zastąpiony przez 
Stanisława Kanię 6 września 1980 r. Do dziś wielu „epoka Gierka” kojarzy się ze 
znaczną poprawą poziomu życia, unowocześnianiem kraju po otwarciu na Zachod-
nią Europę. Wielu innych krytykuje go za obciążenie następnych pokoleń spłatą 
zaciągniętych i w znacznej części zmarnowanych kredytów, a także doprowadzenie 
kraju na skraj ekonomicznej katastrofy. 

Z obrazem „dobrego sekretarza” kłócą się liczne informacje na temat Gier-
ka, które zaczęły wychodzić na światło dzienne po jego odejściu ze stanowisk par-
tyjno-państwowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Gierek 
został internowany, a niedługo potem sporządzono prezentowany niżej projekt 
aktu oskarżenia dotyczący części działań fi nansowych, których Gierek dopuścił 
się będąc u władzy. Do skierowania sprawy do sądu jednak nie doszło, bowiem 
„rozstrzygnęła” ją specjalna Komisja do spraw nadużyć wysokich funkcjonariu-
szy PZPR z lat 70. kierowana przez Tadeusza Grabskiego. Ta załatwiała sprawy 
„po linii partii” de facto chroniąc ofi cjeli PRL przed skutkami normalnego postę-
powania karnego.1 

Dokument powyższy został przesłany za pismem z 11 stycznia 1982 r. przez 
Prokuraturę Generalną od Kierownika Wydziału Administracyjnego Komitetu Cen-
tralnego PZPR Michała Atłasa, z informacją, że 14 stycznia do sądu. Nie wiadomo, 
kiedy i w jakich okolicznościach jego kopia trafi ła do Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych. Dokument ma duże walory poznawcze. Opisuje bowiem nie tylko działania 
samego Gierka, lecz, w szerszym kontekście, pokazuje mechanizmy funkcjonowa-
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nia elit PRL. To właśnie owe mechanizmy spowodowały, że żaden z opisanych tu 
uczestników przestępczych machinacji nie trafi ł przed oblicze sądu. W niczym nie 
zmienia to faktu, że, w świetle prezentowanego dokumentu, Edward Gierek był po-
spolitym przestępcą, który skorzystał z ochrony władz PRL. Warto o tym pamiętać 
w chwili, kiedy pojawiają się kolejne pomysły nazywania nazwiskiem Gierka pla-
ców, ulic i szkół, a sam I-szy Sekretarz cieszy się życzliwością i szacunkiem niemałej 
części Polaków.  

Katowice, dnia 9 stycznia 1982 r. 

Nr II Ds. 61/81/S

A K T   O S K A R Ż E N I A

 przeciwko:

 EDWARDOWI GIERKOWI
 o przestępstwo z art. 201 kk

2
 w zw. z art. 58 kk3

OSKARŻAM:

Edwarda Gierka, S. Adama i Pauliny z d. Gojny ur. 6 stycz-
nia 1913 r. w Sosnowcu, zam. w Katowicach, ul. Różyc-
kiego 14, pochodzenia społecznego robotniczego z (ojciec 
górnik), obywatela polskiego, narodowości polskiej, 
o wykształceniu wyższym technicznym, żonatego, ojca 
dwojga dzieci lat 43 i 39, z zawodu górnika, emeryta, 
pobierającego emeryturę w wysokości 27 tys. zł., byłe-
go I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, właściciela 
1/3 domu w Ustroniu, nie podlegającego służbie wojsko-
wej, nie karanego (środka zapobiegawczego nie stosowa-
no), o to, że:

I. w okresie od 1976 r. do 30 czerwca 1978 r. w Katowi-
cach i Ustroniu Śląskim, działając przestępstwem ciągłym, zagarnął 
mienie społeczne w wysokości 21.749.448 zł stanowiące równowar-
tość środków fi nansowych wydatkowanych na pokrycie kosztów budo-
wy, zmian adaptacyjnych i dodatkowego wyposażenia dwusegmentowego 
domu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Różyckiego 14, 
a nadto mienie stanowiące równowartość środków fi nansowych wydatko-
wanych na remont willi położonej w Ustroniu Śląskim przy ul. Zie-
lonej 2 w ten sposób, że:

− w dniu 10 maja 1976 r. złożył przed notariuszem Państwowe-
go Biura Notarialnego w Katowicach oświadczenie, że kupuje dwuseg-
mentowy dom mieszkalny położony w Katowicach przy ul. Różyckiego 
14, którego wartość według kosztów budowy wynosiła 17.653.585 zł. 
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wykorzystując przy tym zawarte w pełnomocnictwie podpisanym przez 
Szefa Urzędu Rady Ministrów Janusza Wieczorka poświadczenie nie-
prawdy, jakoby należność za ten dom została wpłacona gotówką w ka-
sie Urzędu Rady Ministrów, działając tym na szkodę Skarbu Państwa 
– Urząd Miejski w Katowicach oraz Urząd Rady Ministrów,

− nie zapłacił należności w kwocie 3.850/643 zł. objętej 
fakturą Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłu Węglowego w Kato-
wicach z dnia 31 maja 1978 r. za roboty związane z pracami adap-
tacyjnymi i dodatkowym wyposażeniem jego domu położonego w Kato-
wicach przy ul. Różyckiego 14, działając tym na szkodę Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej,

− nie zapłacił należności w kwocie 245.220 zł. związanej 
z remontem domu położonego w Ustroniu Śląskim przy ul. Zielonej 
2, a stanowiącego własność jego i jego rodziny, działając tym na 
szkodę Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Ka-
towicach,

tj. o przestępstwo z art. 201 w zw. z art. 58 kk.

Na zasadzie art. 17 § 1 pkt 1 kpk i art. 21 § 1 kpk sprawa 
podlega rozpoznaniu przez Sąd Wojewódzki w Katowicach.

częściowo wyjaśnienia podejrzanego uzasadniają następujące 
ustalenia:

 k.6 Pismem z dnia 29 maja 1973 r. ówczesny dyrektor Woje-
wódzkiego Zarządu Inwestycji Miejskich Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Katowicach – Tadeusz Kowalski 
– zlecił Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach wprowadzenie 
do planu na rok 1973 nie objętych nim dodatkowych zadań 
inwestycyjnych w postaci budowy pięciu domów miesz-
kalnych – szeregowych. Inwestorem tego przedsięwzięcia 
ustanowiona została Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miej-
skich w Katowicach, a generalnym wykonawcą – Wojewódz-
kie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego nr 2 w Cho-
rzowie – Batorym.

 k.58 Jak ujawniono w toku śledztwa, to dodatkowe zadanie in-
westycyjne ograniczono następnie do budowy jednego dwu-
segmentowego budynku w Katowicach-Brynowie przy ulicy 
Kościuszki i Różyckiego, z przeznaczeniem dla rodziny 
Edwarda Gierka.

 k.273-4 Zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej, zgodnej z życzeniami 

 k.279-280 przyszłych użytkowników obiektu, otrzymała Pracownia 
Projektów Budownictwa Ogólnego w Katowicach, kierowana 
przez Henryka Buszko i Aleksandra Frantę.

 k.8-9 Pismem z dnia 25 października 1973 r. nr P1/922/73/Iw 
inwestor/Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich/ usta-
nowił formalnie generalnym wykonawcą robót Wojewódzkie 
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Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego nr 2 w Chorzo-
wie-Batorym określając termin ich zakończenia na rok 
1974.

 k.12-14 W kolejnym dokumencie – umowie z dnia 14 listopada 
1973 r nr 94/73 zawartej pomiędzy inwestorem i general-
nym wykonawcą sprecyzowane zostały dodatkowe warunki, 
a zwłaszcza koszt budowy domu, określony w wysokości 
8.826.0 tys. złotych.

 k.17-19 W dniu 11 marca 1974 roku inwestor sporządził plan rze-
czowo-fi nansowy oznaczony 

 15-16 Numerem 1471, który następnie, w dniu 13 marca 1974 r 
przedstawiony został Narodowemu Bankowi Polskiemu VII 
Oddział w Katowicach w celu skredytowania wydatków do 
wysokości kosztorysowej, tj. do kwoty 5.025 tysięcy 
złotych. W dniu 15 grudnia 1975 r. ówczesny Wojewoda 
Katowicki Stanisław Kiermaszek zatwierdził ostateczne 
koszty budowy obiektu stosownie do opracowanej dokumen-
tacji kosztorysowej.

 k.771-791 Wynikało z niej, iż koszt uzbrojenia terenu wyniósł 12.737 
tysięcy złotych, a koszt wzniesienia budynku mieszkalnego 
/dwusegmentowego/ - 5.193,0 tysiące złotych.

 k.260-265 Jak ustalono w toku śledztwa, na podstawie zabezpieczo-
nej dokumentacji rozliczeniowej oraz zeznań Marii Nowak 
głównej księgowej i Zdzisława Stanka zastępcy dyrekto-
ra

 k.256-8 d/s realizacji inwestycji, ostateczne koszty budowy wy-
niosły łącznie 17.653.585 zł, z czego na uzbrojenie te-
renu przypadała kwota 11.698.890 zł. a na wzniesienie 
budynku – kwota 5.954.695 zł.

 k.262 Na poczet należności generalnego wykonawcy inwestor/
obecnie – Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miasta w Katowi-
cach/uiścił kwotę 10.582.118 zł, z czego z tytułu

 k.207 kosztów uzbrojenia – 7.850.243 zł. oraz 2.731.875 zł 
z tytułu kosztów budowy obiektu. Dalszą część kosztów 
w wysokości 5.183.290 zł – jak wynika z zabezpieczonego 
przelewu bankowego – sfi nansował Urząd Rady Ministrów, 
a resztę należności w kwocie 1.888.177 zł zapłaciło Ślą-
skie Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego.

 k.222-3 Wzniesiony w opisanych wyżej warunkach budynek miesz-
kalny o łącznej powierzchni użytkowej 244 m2 przekazany 
został w dniu 31 grudnia 1975 r przez Okręgową Dyrekcję 
Rozbudowy Miasta w Katowicach Miejskiemu Zarządowi Bu-
dynków Mieszkalnych nr 2

 k.235-247 w Katowicach na podstawie protokołów zdawczo-odbior-
czych środków trwałych. Jesienią 1975 roku objęli go 
w posiadanie małżonkowie Stanisława i Edward Gierkowie 
oraz Jerzy i Tatjana Gierkowie.
Jan wynika z zeznań złożonych przez Henryka Buszkę 
i Aleksandra Frantę – architektów Pracowni Projektów 
Budownictwa Ogólnego – już na etapie opracowywania za-
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łożeń projektowych – przyszli użytkownicy budynku re-
prezentowani przez Jerzego Gierka, żywo interesowali 
się założeniami rozwiązań architektonicznych.

 k.769-770 Nie poprzestali jednak na tym, lecz – jak ujawnił w so-
wich zeznaniach Piotr Jaroszewicz – Edward Gierek prze-
prowadził /najprawdopodobniej na przełomie 1975/76 roku/ 
rozmowę z Januszem Wieczorkiem, ówczesnym szefem Urzędu 
Rady Ministrów, podczas której z inicjatywy E. Gierka 
poruszono kwestię nabycia na własność zajmowanego prze 
niego i jego rodzinę domu.

 k.290 W rezultacie tej rozmowy w Urzędzie Rady Ministrów spo-
rządzono podpisane  w dniu 21 kwietnia 1976 roku przez 
Janusza Wieczorka pełnomocnictwo /Nr Sekr. RW 2281/76/ 
upoważniające Lucjana Gajdę Prezydenta Miasta Katowic 
do zawarcia aktu notarialnego dotyczącego przeniesienia 
prawa własności  nieruchomości położonej w Katowicach-
Brynowie przy ulicy Różyckiego nr 14, na rzecz małżon-
ków Stanisławy i Edwarda Gierków. Z pełnomocnictwa tego 
wynika, iż nieruchomość wybudowana została ze Środków 
U.R.M., na gruncie oddanym St. i E. Gierkom w wieczystą 
dzierżawę, a kwota odpowiadająca wartości nieruchomości 
„wpłacona została w gotówce do kasy Urzędu 

 k.743 Rady Ministrów”. Wymieniony dokument przekazał Lucjano-
wi Gajdzie Stanisław Kiermaszek. W dniu 10.V. 1976 roku, 
w oparciu o wskazany wyżej dokument przed notariuszem 
Państwowego Biura Notarialnego w Katowicach Konstan-
tym Frydrychowiczem zawarta została /w formie aktu no-
tarialnego/ umowa wieczystego użytkowania i sprzedaży 
nieruchomości, mocą której parcela stanowiąca własność

 k.292 Skarbu Państwa przekazana została na okres 99-ciu lat 
Stanisławie i Edwardowi Gierkom. W stosownej klauzu-
li umowy zaznaczono, iż wzniesiony na oddanej w użyt-
kowanie wieczyste parceli dom mieszkalny, małżonkowie 
Gierkowie kupują, a należność wynikająca z tego tytułu 
„została opłacona”.

 k.305-308 Podkreślenia wymaga fakt wskazany w zeznaniach Konstan-
tego Frydrychowicza, iż treść aktu notarialnego przed-
łożonego przez niego uprzednio w projekcie, na wyraź-
ne życzenie Stanisława Kiermaszka i innych nieznanych 
świadkowi osób, była kilkakrotnie zmieniana; chodziło 
o pominięcie w niej ceny kupna-sprzedaży oraz poprze-
stanie na enigmatycznym stwierdzeniu, że cała należność 
została opłacona.

 k.307 Ponadto świadek zeznał, iż przed podpisaniem umowy 
Edward Gierek dokument ten osobiście przeczytał.
Zawarte w pełnomocnictwie stwierdzenie o uiszczeniu na-
leżności Skarbu Państwa w drodze gotówkowej wpłaty do 
kasy Urzędu Rady Ministrów niezgodne jest z 

 k.309-312 Rzeczywistością, co stwierdziły przesłuchane w charak-
terze świadków pracownice Urzędu Rady Ministrów Jadwiga 
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Kukuła /starszy inspektor Biura Finansowego/ i Alicja 
Tkaczyk /kasjerka/ wyjaśniając, że żadnej tego rodzaju 
wpłaty z tytułu kupna domu w 

 k.764-8 Katowicach przy ulicy Różyckiego nie dokonano. Oko-
liczność ta potwierdzona została również przez Edwarda 
Gierka, który przyznał, że nie wpłacał Żadnych pienię-
dzy do kasy Urzędu Rady Ministrów, gdyż pomimo zawartej 
umowy użytkowania wieczystego i kupna nie uważał się za 
właściciela domu, lecz tylko za jego użytkownika.

 k.270-239 W 1977 roku z inicjatywy właścicieli domu przy ulicy 
Różyckiego nr 14, na polecenie Zdzisława Grudnia, ów-
czesnego I Sekretarza KW PZPR w Katowicach, Przedsię-
biorstwo Budowlane Przemysłu Węglowego w tejże miejsco-
wości przystąpiło do wykonania

 k.482-555 remontu i przebudowy domu. Założenia projektowe opraco-
wał inż. Henryk Buszko na 

 k.244-481 polecenie Stanisława Kiermaszka i Jerzego Karwackiego 
/ówczesnego szefa ochrony osobistej E. Gierka/. Zakres 
i charakter zleconych prac nie mieścił się w pojęciu 
remontu, lecz znacznie jego granice przekraczał. Opie-
rając się bowiem na fakturach wystawionych przez wyko-
nawcę, poszczególnych podwykonawców oraz na zeznaniach 
H. Buszki, Mariana Lesieckiego/ ówczesnego dyrektora 
przedsiębiorstwa/, Juliana Kiełbasy, Leszka Czuby, Sta-
nisława Wiązani, Janusza Maltza, Wacława Bednarka, An-
drzeja Kuczmińskiego i Józefa Sztajnera – wykonawców 
robót, ustalono w toku śledztwa, iż celem tych robót 
było dokonanie zmian architektonicznych oraz wydatne 
podniesienie standardu obiektu mieszkalnego. Wskazuje 
na to utrwalony w wymienionych dowodach charakter ro-
bót m.in. takich jak: adaptacja pomieszczeń piwnicznych 
na cele mieszkalne oraz urządzenie w nich pomieszczeń 
rekreacyjnych, wybudowanie kominków, wyposażenie w do-
datkowe meble, wymiana parapetów modrzewiowych na mar-
murowe, położenie parkietu, przeróbka drzwi składanych, 
wymiana posadzki balkonu na płyty marmurowe, czy wybu-
dowanie dodatkowego pokoju obok garażu.
Podnieść trzeba, iż w toku swej pracy projektant kon-
taktował się m.in. z Jerzym Gierkiem, osobą występującą 
w imieniu właścicieli obiektu, którego sugestie w zało-
żeniach projektowych uwzględnił.

 k.555 Koszty powyższych zmian adaptacyjnych domu – na po-
lecenie Stanisława Kiermaszka z dnia 31 maja 1978 r 
– sfi nansowane zostały przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z funduszów prze-
znaczonych

 k.482 na kapitalne remonty, co wynika z zabezpieczonej faktu-
ry nr 1/78/31221/30752 z dnia 31 maja 1978 roku, opie-
wającej na kwotę 3.850.640 zł, którą Miejskie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Mieszkaniowej opłaciło przelewem 
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bankowym na rzecz generalnego wykonawcy. Na odwrocie 
faktury uwidoczniono zapis o potwierdzeniu odbioru ro-
bót 

 k.482 przez Jerzego Karwackiego w dniu 31 maja 1978 roku.
Jerzy Karwacki oraz Edward Gierek zaprzeczyli, by ce-
lem owego remontu było podniesienie standardu budynku. 
Stwierdzili zgodnie, iż chodziło wyłącznie o prace 

 k.766-768 remontowe konieczne w związku z wystąpieniem w budynku 
tak zwanych „szkód górniczych”, powodujących popękanie 
posadzek i schodów.
Poza omówionymi wyżej dowodami przeciwko tej hipote-
zie przemawiają zeznania Henryka Buszki /długoletniego 
projektanta robót objętych szkodami górniczymi/, który 
przed przystąpieniem do opracowania projektu remontu 
i przebudowy dokonał na miejscu oględzin obiektu i nie 
stwierdził w nim zmian charakterystycznych dla występo-
wania „szkód górniczych”.
Jak ustalono w toku czynności procesowych ani Edward 
Gierek, ani żadna osoba z członków jego rodziny nie 
fi nansowała tych prac z funduszów własnych, aczkolwiek 
w czasie wykonywania remontu obiekt ten stanowił już 
własność Edwarda i Stanisławy Gierków.

 k.726-7 Edward i Stanisława Gierkowie byli również właścicie-
lami /w jednej trzeciej idealnej części/ położonego 
w Ustroniu  Śląskim domu, którego współwłaścicielami 
byli także ich synowie – Adam i Jerzy /po jednej trze-
ciej idealnej części/.

 k.767-8 Zamysł jego budowy powstał pod koniec lat sześćdziesią-
tych w związku z uzyskaniem

 698-9 przez rodzinę Gierków odszkodowania po wywłaszczonym 
przez Państwo budynku w Zagórzu k/Sosnowca. W sprawie 
tej Edward Gierek zwrócił się z prośbą o pomoc do ów-
czesnego Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Katowicach Jerzego Ziętka, z którym – jak 
wynika z jego wyjaśnień – uzgodnili zasady rozliczenia 
kosztów powstałych podczas budowy domu.

  Formalne zlecenie jego budowy, po uzyskaniu zgody re-
sortowego ministerstwa, dla 

 k.567-8 Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowe-
go, podpisał Adam Gierek

 k.576 w dniu 15 października 1971 r. Wymieniony również prze-
kazał wykonawcy „Tabelę elementów rozliczeniowych”, 
określającą wstępnie koszty budowy domu w wysokości 
846.529 złotych. Ponadto oddał do dyspozycji wykonawcy 
zakupione przez siebie

 k.636 uprzednio /za pośrednictwem Zdzisława Balasińskiego/ 
w tym przedsiębiorstwie materiały budowlane wartości 
102.811 zł.

 k.652-3 Jeszcze w czasie trwania budowy domu, Edward Gierek 
dokonał wpłaty 200.000 zł na poczet należności wyko-
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nawcy, przekazując pieniądze w tej wysokości – zgodnie 
z uprzednim porozumieniem – Jerzemu Ziętkowi, za pośred-
nictwem swej żony Stanisławy. Jak wynika z zeznań Ju-
liana Koby – ówczesnego dyrektora Zarządu Wojewódzkiego 
Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie – pieniądze w tej 
wysokości polecił mu wpłacić do kasy Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego Jerzy Ziętek informując go, 
że otrzymał je od Stanisławy Gierek z przeznaczeniem na 
uiszczenie kosztów

 k.729 Budowy domu w Ustroniu Śląskim. Indagowana na ten temat 
Stanisława Gierek

 k.601-2 Odmówiła składania zeznań, a Jerzy Ziętek swoje zezna-
nia ograniczył do stwierdzenia, że prócz faktu budowy 
domu przez rodzinę Gierków niczego więcej nie pamięta.

 k.573 Dalszą i ostatnią wpłatą dokonaną przez Edwarda Gierka 
w dniu 29.I.1973 r. była kwota 43.717 złotych.

  Omówione wyżej dowody dały podstawę do przyjęcia, że 
Edward Gierek uiścił łącznie 346.528 zł z planowanej we 
wstępnym projekcie kwoty 846.529 zł. Należy zauważyć, 
że również wspominana tabela elementów rozliczeniowych 
określała koszty robót na kwotę 846.529 zł.

  Brakująca do zaspokojenia fakturowanych kosztów gene-
ralnego wykonawcy różnica zapłacona została ze środków 
społecznych – będących w dyspozycji Komitetu Budowy Wo-
jewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

 k.654, Polecenie jej wydatkowania wydał Jerzy Ziętek. O doko-
naniu przelewu na kwotę w tej

 k.658 wysokości zeznał Julian Koba, który widział u Jerzego 
Ziętka pismo w tej sprawie zaadresowane do Komitetu Bu-
dowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Ponadto 
wypowieez8ieli się na ten temat – Zdzisław Tabaszewski 
dyrektor Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego 
w Katowicach oraz Gerard Magner -

 k.613 główny księgowy przedsiębiorstwa – wykonawcy, który po-
nadto przedstawił dalszy

 -625 dowód w postaci sporządzonych przez siebie zapisków do-
tyczących rozliczenia budowy willi w Ustroniu Śląskim.

  Na początku 1973 roku Zdzisław Tabaszewski otrzymał od 
Jerzego Ziętka polecenie przekazane mu za pośredni-
ctwem Juliana Koby, pisemnego potwierdzenia na fakturze 
z dnia 28.XII.1972 r z wyspecyfi kowaną kwotą 743.717 
złotych, że należność przedsiębiorstwa /wykonawcy/ do 
wysokości 700.000 zł wpłynęła do kasy, pozostała nato-
miast różnica w wysokości 43.717 złotych zostanie w tym 
dniu wpłacona do kasy przedsiębiorstwa. Kwota w tej wy-
sokości rzeczywiście do przedsiębiorstwa wpłynęła. Nie 
wpłynęła natomiast – poza przekazaną w drodze przelewu 
kwotą 500.000 zł z Komitetu Budowy Wojewódzkiego Parku 
Kultury i Wypoczynku żądna dalsza wpłata ze strony ro-
dziny Gierków.
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    Projekt aktu oskarżenia przeciwko Edwardowi Gierkowi

  W wykonaniu polecenia Jerzego Ziętka na kopii faktury 
z dnia 28.XII.1972 roku odnotował on/w dniu 29.I.1973 
r/, iż kwota w wysokości 700.000 zł faktycznie wpłynęła 
do przedsiębiorstwa za dowodem wpłaty nr KP – 353. Jak 
ustalono – na podstawie okazanego dokumentu, a także 
stwierdzeń świadka Tabaszewskiego – dowód wpłaty 

 k.613 oznaczony tym numerem opiewał na kwotę 43.717 złotych. 
Dokument zawierający zapis Tabaszewskiego – jak twier-
dzi Julian Koba – został przez niego osobiście doręczo-
ny Jerzemu Ziętkowi.

  Zaznaczyć trzeba, iż w toku śledztwa nie zdołano zabez-
pieczyć wymienionych wyżej faktur, gdyż dokumentacja 
fi nansowa Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego 
w Katowicach z tego okresu została już zniszczona.

 k.767, Oględzin dowodów wpłaty dokonano podczas przesłuchania 
E. Gierka, który je okazał.

 579-593 Jak stwierdzają przesłuchani w charakterze świadków 
Jerzy Karwacki i Julian Koba, w lipcu 1981 r na po-
lecenie E. Gierka udali się do Jerzego Ziętka w celu 
uzyskania od niego oświadczenia, że rodzina Gierków 
dokonywała wpłat na pokrycie kosztów budowy willi 
w Ustroniu oraz, że wszystkie roszczenia fi nansowe wy-
konawcy zostały zaspokojone. Tej treści oświadczenie, 
przygotowane uprzednio w maszynopisie, w dniu 26 lipca 
1981 r Jerzy Ziętek podpisał. Jerzy Ziętek przesłu-
chany w charakterze świadka oświadczył że nie potrafi  
przypomnieć sobie tego faktu. Natomiast Edward Gierek 
stanowczo stwierdził w swoich wyjaśnieniach, że całość 
należności wynikających z kosztów budowy jego domu 
w Ustroniu wpłacił sukcesywnie do rąk Jerzego Ziętka 
i nic mu nie jest wiadomo o tym, aby jakakolwiek część 
tej należności została sfi nansowana z funduszów Komi-
tetu Budowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku 
w Chorzowie.

  Z powołanych wyżej zeznań Juliana Koby wynika, iż pewne 
kwoty zostały przekazane Jerzemu Ziętkowi przez Edwarda 
Gierka /za pośrednictwem Stanisławy Gierek/. Nie można 
zatem wykluczyć, że Edward Gierek przekazał w ten spo-
sób całą należność z tytułu budowy swego domu w Ustro-
niu Śląskim do rąk Jerzego Ziętka, za czym przemawia-
łoby oświadczenie podpisane przez J. Ziętka w dniu 26 
lipca 1981 r. W Każdym razie istnieją nie dające się 
usunąć wątpliwości co do tego, czy Edward Gierek nie 
wpłacił pozostałej do uregulowania z tytułu budowy domu 
w Ustroniu kwoty 500 tys. zł., która następnie, już bez 
jego udziału, została sfi nansowana z funduszu Komitetu 
Budowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Cho-
rzowie. W tej sytuacji, zgodnie z zasadą, że nie dają-
cych się usunąć wątpliwości nie wolno rozstrzygać na 
niekorzyść oskarżonego /art.3 § 3 kpk/ należało odstą-
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pić od oskarżenia Edwarda Gierka również o wyłudzenie 
w/w kwoty 500 tys. złotych.

 k.721-2 Podkreślenia wymaga przy tym fakt, iż rzeczywiste kosz-
ty budowy domu rodziny Gierków w Ustroniu przekraczały 
znacznie koszty fakturowane przez generalnego wykonaw-
cę.

 k.723-5 Na ten temat wypowiedział się przesłuchany w charakte-
rze świadka Aleksander Franta przedkładając kosztorys 
wykonawcy z dnia 9 listopada 1971 roku opiewający na 
kwotę

 k.654- 2.600 tys. zł. Ponadto ustalono w oparciu o częściowo 
zabezpieczone dokumenty fi nansowe

 662 Podwykonawców zatrudnionych przy budowie willi w Ustro-
niu /wszystkie pozostałe uległy 

 663 likwidacji/, iż generalny wykonawca robót nie uiścił 
wszystkich należności kooperujących z nim podwykonaw-
ców, w tym miedzy nie wpłacił kwoty 633.207 zł na rzecz 
Bytomskiego Przedsiębiorstwa Robót Elewacyjnych.

  Fakty te jednak nie są wystarczającym dowodem mogą-
cym uzasadnić sformułowanie zarzutu wyłudzenia pozo-
stałej kwoty /przekraczającej 2 miliony złotych/ przez 
E. Gierka, bowiem brak jest dowodów na to by E. Gie-
rek orientował się o ile rzeczywiste koszty tej budowy 
przekraczały wysokość określoną w powołanej wyżej tabe-
li elementów rozliczeniowych.

 k.700 W 1977 roku na prośbę Jerzego Ziętka Stanisław Kierma-
szek wydał polecenie 

 k.746-8 Katowickiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowe-
go wykonania remontu willi Edwarda Gierka, położonej 
w Ustroniu przy ulicy Zielonej nr 2. Po zakończeniu 
remontu – jak wynika z pisma Stanisława Kiermaszka do 
Henryka Wieczorka, dyrektora Miejskiego 

 k.701-716 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej – Przedsię-
biorstwo to uiściło należność wykonawcy w wysokości 
245.220 zł ze środków fi nansowych przeznaczonych na ka-
pitalne remonty budownictwa mieszkaniowego. Prace re-
montowe ukończono w dniu 17 

 k.717-720 Października 1977 roku, co wynika z potwierdzenia ich 
wykonania przez Jerzego Karwackiego.

  Dopiero w dniu 12 sierpnia 1981 roku, a więc po upły-
wie blisko czterech lat od zakończenia remontu, już 
w toku prowadzonego śledztwa, Edward Gierek wpłacił 
kwotę 245.220 zł na rzecz wykonawcy. Indagowany na ten 
temat w toku śledztwa wyjaśnił /co wynika również z jego 
pisma do przedsiębiorstwa/, iż przyczyną zwłoki w płat-
ności był fakt nie przedłożenia mu faktury.

  Fakty te świadczą o tym, ze i w tym wypadku E. Gierek 
działał z zamiarem wyłudzenia mienia społecznego w po-
staci kwoty stanowiącej równowartość kosztów związanych 
z wykonaniem prac remontowych w domu położonym w Ustro-
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    Projekt aktu oskarżenia przeciwko Edwardowi Gierkowi

niu przy ul. Zielonej nr 2. Złożone przez niego wyjaś-
nienia w tym przedmiocie, nie mogą wyłączać jego winy. 
Wiedział on przecież o wykonaniu owych prac i gdyby 
rzeczywiście miał zamiar zapłacić za nie, to upomniałby 
się sam o ich rozliczenie. Jego bierna postawa w tym 
zakresie, świadczy o tym, iż świadomie wykorzystał za-
niedbanie Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego polegające na niesporządzeniu faktury, 
co ocenić należy jako wyłudzenie mienia społecznego. 
O zamiarze wyłudzenia świadczy fakt, iż należność za 
remont zapłacił dopiero po wszczęciu śledztwa.

 k.763-768 Edward Gierek nie przyznał się do przedstawionego mu za-
rzutu zagarnięcia mienia społecznego w związku z budową 
i remontem oraz nabyciem przez niego domu przy ulicy 
Różyckiego w Katowicach wyjaśniając, jak przedstawiono 
wyżej. Zaprzeczył także, by zamierzał wyłudzić mienie 
społeczne w związku z remontem willi w Ustroniu.

  Wyjaśnienia jego nie znajdują uwiarygodnienia w omówio-
nych wyżej dowodach, z których wynika jednoznacznie, iż 
sformułowany w akcie oskarżenia zarzut znalazł przeko-
nywające potwierdzenie.

  Do odrębnego postępowania wyłączono materiały śledz-
twa dotyczące przyjmowania korzyści materialnych przez 
Edwarda Gierka. Ponadto wyłączono w tym celu z akt spra-
wy dowody przeciwko: Janowi Szydlakowi, Włodzimierzowi 
Lejczakowi, Zdzisławowi Tobaszewskiemu oraz Ludwikowi 
Brzózce.

Wiceprokurator Wojewódzki
/E. Gomułka/

Maszynopis, AIPN BU 0583/141, T. 7, 3-15. 

Przypisy”
1 Część dokumentu w tej sprawie zaprezentowano [w:] Protokoły tzw. komisji Grabskiego. Tajne doku-
menty PZPR (Paryż, 1986). 
2 Kto zagarnia mienie społeczne znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności. 
3 W razie skazania za przestępstwo ciągłe, sąd może orzec karę w granicach do najwyższego ustawo-
wego zagrożenia zwiększonego o połowę, nie przekraczając jednak granicy danego rodzaju kary.
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Piotr Gontarczyk
 Dwie notatki Departamentu I MSW 
 w sprawie pracy terenowych organów wywiadu
 „na kierunku watykańskim” z lat 80.

Kościół Katolicki był jednym z największych zagrożeń dla komunistyczne-
go systemu. Stąd też od początku tworzenia nowej władzy w Polsce w latach 1944–
1945 był on poddawany rozmaitym szykanom i celem działań operacyjnych aparatu 
bezpieczeństwa. Ważnym kierunkiem pracy SB było również „rozpracowywanie 
Watykanu”, a w szczególności tych jego instytucji, które miały wpływ na działal-
ność Kościoła w tzw. krajach obozu socjalistycznego. Inwigilacją tych ostatnich, 
w porozumieniu z Departamentem IV MSW, zajmował się głównie Departament 
I MSW, czyli komunistyczny wywiad. Prowadził on metodyczne rozpracowanie po-
szczególnych instytucji watykańskich, a także plasował w niej swoją, wywodzącą 
się z kraju agenturę. W działaniach tych brała udział nie tylko centrala (Departa-
ment I MSW) lecz także terenowe ogniwa wywiadu – Inspektoraty I Wojewódzkich 
Urzędów Spraw Wewnętrznych. Funkcjonariusze wspomnianych jednostek mieli 
możliwość przeglądania wniosków paszportowych, które stanowiły podstawowy 
materiał typowniczy dla ewentualnych przedsięwzięć wywiadu. Wśród osób skła-
dających wnioski o paszport były też osoby duchowne, które wyjeżdżały na studia 
do Rzymu lub do różnych ośrodków akademickich w Europie. Wspomniany pasz-
port, który był niezbędny do realizacji marzeń i życiowych planów, mógł stać się 
typowym przykładem „zaczepki operacyjnej” i okazją do podjęcia z wyjeżdżającym 
tzw. dialogu operacyjnego. Z racji dużej liczby Polaków, którzy za Janem Pawłem 
II wyjeżdżali do Rzymu, komunistyczny wywiad widział tu szansę na rozszerzanie 
penetracji agenturalnej Watykanu. Jednak działania te nie były związane wyłącznie 
z bieżącymi potrzebami Departamentu I MSW, ale miał też znaczenie perspekty-
wiczne. Można było zakładać, że osoby wyjeżdżające na studia zagraniczne, szcze-
gólnie w Rzymie, zajmą w przyszłości ważne stanowiska w polskim Kościele. 

Aby jednak Inspektoraty I należycie pełniły funkcję zaplecza werbunkowe-
go Departamentu I MSW musiały być dobrze zorientowane w głównych kierunkach 
pracy operacyjnej Centrali, a także wiedzieć, jak opracowywać ewentualnych kandy-
datów na agentów wywiadu. W związku z powyższym w 1986 r. do Inspektoratów 
I rozesłano dwie prezentowane niżej notatki jako materiał instruktażowy do pracy 
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  Dwie notatki Departamentu I MSW w sprawie pracy terenowych organów wywiadu

operacyjnej. Niezwykle istotny i rzadki jest szczególnie drugi z prezentowanych 
dokumentów. W sposób bezpośredni i dość otwarty omawia wszystkie te elementy 
w życiu, karierze zawodowej i psychice osoby duchownej, które mogą zostać wyko-
rzystane jako motyw werbunku. To niezwykle istotny przyczynek do poszerzania 
wiedzy na temat metod pracy operacyjnej SB wobec Kościoła katolickiego. 

Dokument 1 

Warszawa, 1986, 10 maja. Notatka dotycząca kierunków pracy Inspektora-
tów I WUSW w zakresie problematyki watykańskiej. 

Warszawa, 1986-05-10

KIERUNKI PRACY INSPEKTORATÓW I SB WUSW I STARSZYCH INSPEK-
TORÓW PRZY Z-CY SZEFA WUSW DS. SB W ZAKRESIE PROBLEMATYKI WATY-

KAŃSKIEJ

I. Papież Jan Paweł II – z uwagi na pozycję oraz znaczenie 
Kościoła katolickiego w Polsce – wyznacza Episkopatowi Polski 
wiodącą rolę w realizacji watykańskiej koncepcji tzw. polityki 
wschodniej. Rozwiązania modelowe, jak i strukturalne wypracowane 
przez hierarchię katolicką w naszym kraju mają stanowić bowiem wzór 
dla episkopatów lokalnych w pozostałych państwach socjalistycz-
nych. W tym kontekście jednym z głównych celów obecnego pontyfi katu 
jest nawiązanie stosunków dyplomatycznych Watykan – Polska, które 
– w zamyśle papieża – umocniłyby pozycję Kościoła katolickiego 
w Polsce – a także stanowiłyby swoisty model dla innych KS-ów1.

Szczególnego znaczenia w bieżącej działalności episkopatu 
nabierają przygotowania do kolejnej – trzeciej wizyty J.P. II pla-
nowanej na 1987 rok z okazji Krajowego Kongresu Eucharystycznego / 
poprzednia impreza tego typu odbyła się w Poznaniu w czerwcu 1930 
roku/.

Na kształt watykańskiej polityki wobec Polski duży wpływ 
wywiera tzw. lobby niemieckie w Watykanie. Jego działalność – po-
dobnie jak i Episkopatu RFN – nacechowana jest wrogością i rewi-
zjonistycznym stosunkiem do naszej ojczyzny.

Coraz większego znaczenia w działalności Watykanu wobec 
państw socjalistycznych nabiera lansowana – od początku pontyfi katu 
Jana Pawła II – idea „budowy zjednoczonej Europy na bazie chrześ-
cijaństwa”, w oparciu przede wszystkim o kanony i wzorce kultury 
chrześcijańskiej, przenikające do struktur społecznych.

Ważną rolę w jej praktycznej realizacji /w aspekcie ekume-
nicznym/ odgrywa „Instytut Ekumeniczny” KUL oraz kler z diecezji: 
opolskiej, przemyskiej.
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II. Przedstawione powyżej główne kierunki ekspansji Waty-
kanu przeciwko Polsce i pozostałym państwom socjalistycznym po-
wodują, że pomimo wyraźnej aktywizacji pracy Inspektoratów I SB 
WUSW na tym odcinku, koniecznym staje się dalsze zintensyfi kowanie 
wspólnych wysiłków operacyjnych w celu zwiększenia zarówno ilości, 
jak i jakości pozyskań.

Podniesienie efektywności naszej pracy można osiągnąć jedy-
nie w przypadku, gdy Inspektoraty I WUSW rozpoznają oraz wykorzy-
stają możliwości tkwiące w tzw. bazie krajowej, która w rezultacie 
świadomej działalności obecnego papieża, a także Episkopatu Polski 
uległa wyraźnemu rozszerzeniu.

Z posiadanego przez nas rozeznania wynika bowiem, że Jan 
Paweł II podjął aktywne działania na rzecz zwiększenia liczby du-
chownych polskich zatrudnionych w instytucjach Kurii Rzymskiej, 
co w konsekwencji, powoduje, że ich wpływ na działalność Kościo-
ła w skali powszechnej będzie systematycznie wzrastał. Ponadto 
– z inspiracji papieża – księżom z Polski stwarza się w Watyka-
nie dogodne warunki do pogłębienia wiedzy na licznych uczelniach 
o profi lu teologicznym.

Z kolei Episkopat Polski kieruje szczególnie uzdolnionych 
młodych duchownych /głównie naukowców/ na staże bądź do pracy 
w instytutach i placówkach naukowych w Europie Zachodniej, które 
zajmują się problematyką związaną z zagadnieniami współczesnego 
chrześcijaństwa.

Szereg księży – profesorów zapraszanych jest na odczyty lub 
wykłady do renomowanych uniwersytetów na Zachodzie. Również duża 
grupa naukowców – teologów z państw zachodnioeuropejskich prowadzi 
cykle wykładów m.in. na KUL-u.

Zatrudnieni w Kurii Rzymskiej Polacy /duchowni lub osoby 
świeckie/ systematycznie przyjeżdżają do Polski, w celu odwiedze-
nia krewnych lub znajomych. Zapraszają ich następnie do Włoch.

Ponadto znacznie rozszerzyła się liczba duchownych kierowa-
nych przez episkopat do pracy duszpasterskiej w Austrii oraz RFN. 
Wynika to m.in. z faktu wyraźnej intensyfi kacji kontaktów miedzy 
przedstawicielami hierarchii katolickiej z Polski z członkami Epi-
skopatów Austrii i RFN.

***

Z analizy uzyskanych przez Dep. I materiałów wynika, że 
– z punktu widzenia pracy operacyjnej – szczególnego znaczenia 
nabierają następujące instytucje i urzędy watykańskie:
1. Sekretariat Stanu – najważniejszy organ Kurii Rzymskiej. Koor-

dynuje działalność polityczną Stolicy Apostolskiej i jest głów-
nym dysponentem informacji. Sekretarz Stanu, kardynał Agostino 
Casaroli2, łączy niejako odpowiedniki świeckich funkcji pre-
miera, ministra spraw zagranicznych i ministra do specjalnych 
poruczeń. Do Sekretariatu Stanu napływają raporty informujące 
o sytuacji kościelnej i społeczno – politycznej w poszczegól-
nych regionach świata. Przygotowuje się w nim także nominacje 
na stanowiska w nuncjaturach papieskich.
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2. Rada ds. Publicznych Kościoła – główny realizator polityki za-
granicznej Watykanu /odpowiednik MSZ/, koordynator prac nuncja-
tur /ambasad/.
Przedmiotem zainteresowań Rady są:

− problemy dotyczące negocjacji z rządami i sprawy specjalne zle-
cone przez papieża,

− utrzymywanie i rozwijanie stosunków dyplomatycznych z państwa-
mi,

− zagadnienia dotyczące działalności zagranicznych placówek Wa-
tykanu,

− nadzór nad Papieską Komisją ds. Środków Masowego Przekazu
3. Sekretariat d/s Niewierzących – zajmuje się analizowaniem zja-

wiska ateizmu. Gromadzi m.in. informacje NT. krajów socjali-
stycznych. Konsultantem jest kard. F.[ranciszek] Macharski.3

4. Kongregacja d/s Kościołów wschodnich – posiada władzę zwierzch-
nią nad wyznawcami obrządków wschodnich. W odniesieniu do Pol-
ski dotyczy to wyznawców Kościoła grecko-katolickiego. Konsul-
tantem kongregacji jest kard. H.[enyk] Gulbinowicz.4

5. Kongregacja d/s Biskupów – koordynator pracy diecezji katoli-
ckich, opiniodawca w sprawach nominacji biskupów diecezjal-
nych, prałatów, administratorów apostolskich, biskupów pomoc-
niczych.

6. Kongregacja d/s Duchowieństwa – sprawy przestrzegania obowiąz-
ków i dyscypliny przez kler, administrowanie dobrami kościel-
nymi.

7. Rada d/s Kultury – utworzona w 1982 roku przez Jana Pawła II. 
Jej celem jest działanie na rzecz „wolności i godności człowie-
ka”, a także wspieranie rozwoju kultury chrześcijańskiej.

8. Papieska Akademia Dyplomatyczna - /Pontifi cia Accademia Eccle-
siastica/ - elitarna uczelnia kształcąca kadry dla dyplomacji 
watykańskiej.

9. Główne uczelnie watykańskie:
− Ponifi cia Universita Gregoriana,
− Ponifi cia Universita Lateranese,
− Ponifi cia Universita Urbaniana,
− Ponifi cia Universita S. Tommaso d’Aquino,
− Pontifi cia Universita Zalesiana,
− Pontifi cio Ateneo S. Anzelmo,
− Pontifi cio Ateneo „Antonianum”,

oraz inne uczelnie jak: „Teresianum”, „Marianum”.
10. Sekcja polska „Radia Watykan”

Ogniowo propagandowego i ideologicznego oddziaływania Wa-
tykanu na Polskę. Instytucja kierowana przez polskich jezuitów. 
Kierownikiem sekcji polskiej jest obecnie ks. Florian Pełka.5

11. Redakcja polskiego wydania „L’Osservatore Romano”
Kierowana przez – powiązanego min. z RWE ks. Adama Bonie-

ckiego6.

Z instytucji kościelnych w Rzymie, znajdujących się pod 
zwierzchnictwem Prymasa Polski, na uwagę zasługują:
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1. Papieski Instytut Polski /Pontifi cio Instituto Ecclesiastoico 
Polacco, via Pietro Cavallini 38/ - internat dla księży z Pol-
ski studiujących na uczelniach watykańskich i dom noclegowy 
polskiej hierarchii  kościelnej.

2. Papieskie Kolegium Polskie /Pontifi cio Collegio Polacco, Pizza 
Remuria 2A/ - pełni tę samą funkcję co w.wym. instytut.

3. Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Emigracji – zajmuje się ko-
ordynacją działalności duszpasterskiej wśród emigracji pol-
skiej.

4. Papieski Instytut Studiów Kościelnych – zajmuje się poszukiwa-
niem, a następnie publikowaniem dokumentów archiwalnych z za-
kresu działalności Kościoła w Polsce. Kierowany przez jezuitów 
– dyrektorem jest obecnie ks. Hieronim Fokciński.7 Instytut 
współpracuje m.in. z paryską „Kulturą”.

5. Ośrodek Duszpasterstwa Pielgrzymów /”Corda Corti”, via Pfeiffer 
13/ - zajmuje się obsługą pielgrzymek z Polski, kierowany przez 
ks. Konrada Hejmo.8 Ośrodek posiada kontakty z policją włoską.

6. Dom Pielgrzyma Polskiego im. Jana Pawła II /via Cassia 1200/. 
Zgodnie z założeniami papieża głównym celem działalności jest 
„budowa patriotycznych i kulturalnych pomostów między Polakami 
w kraju i na emigracji”.

7. Biuro Prasowe Episkopatu Polski – odpowiada za kontakty z miej-
scowymi, ośrodkami masowego przekazu i Papieską Komisją d/s 
Środków Masowego Przekazu.

8. Kościół i Hospicjum św. Stanisława via delle Botteghe Oscure, 
15/ - część składowa Ośrodka Duszpasterstwa Emigracji, powią-
zany z org. Wrogiej emigracji.

UWAGI KOŃCOWE

Przedstawiona powyżej problematyka pracy operacyjnej na 
kierunku watykańskim winna stać się podstawą do analizy, a także 
wypracowania takich mechanizmów współpracy Inspektoratów I z jed-
nostkami operacyjnymi WUSW, aby wszyscy duchowni wyjeżdżający za 
granicę lub posiadający dotarcie do obiektów naszego zaintereso-
wania zostali objęci rozpracowaniem.

Jednocześnie prosimy o informowanie Departamentu I o wszyst-
kich przeszkodach uniemożliwiających realizację przez Inspektora-
ty pracy na kierunku watykańskim.

Źródło: AIPN BU 01738/20, t. I.
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Dokument 2

[brak daty] Notatka dotycząca metod opracowywania duchownych w cha-
rakterze kandydatów na Osobowe Źródła Informacji Departamentu I MSW.  

Dotychczasowa praktyka operacyjna Dep.[atramentu] I wskazu-
je, iż w opracowaniach duchownych katolickich w charakterze kan-
dydatów na osobowe źródła informacji winny być zawsze uwzględnione 
przedstawione poniżej elementy.

1. Dane biografi czne /aktualne i z przeszłości/ kandydata:
− nazwisko i imię,
− wiek,
− miejsce zamieszkania.
− dotychczasowa działalność, przebieg kariery zawodowej /wyniki 

osiągane w seminarium/,
− motywy, którymi kierował się kandydat podejmując naukę w semi-

narium lub wstępując do zakonu /zawód miłosny, względy mate-
rialne, rzeczywiste powołanie itp./

− źródła utrzymania /skąd czerpie środki fi nansowe, w jakiej wyso-
kości,

− ewentualne udokumentowane przypadki niezgodności postępowania 
kandydata z obowiązującym prawem lub prawem kanonicznym /czy 
fakty te – jeżeli miały miejsce – zostały zatajone przed prze-
łożonymi/.

2. Kontakty kandydata w kraju i za granicą:
− kontakty o charakterze „intymnym” z mężczyznami lub kobietami, 

Konkretne możliwości udokumentowania tego typu faktów
− ewentualne powiązania kandydata z przedstawicielami tzw. woju-

jącego kleru. Stopień ew. identyfi kacji poglądów kandydata z po-
glądami lansowanymi przez to środowisko,

− kontakty z przedstawicielstwami hierarchii katolickiej w kraju 
i poza granicami. Czy korzystał z ich protekcji,

− kontakty z osobami przebywającymi poza granicami kraju. Ustale-
nie adresów i ew. bliższych danych o w/wym. Osobach.

3. Cechy charakteru /psychofi zyczne/:
− zakres samokontroli /czy potrafi  panować nad sobą, kontrolować 

tok swoich wypowiedzi/,
− skłonność do zahamowań psychicznych /ich podłoże oraz często-

tliwość/,
− podatność na wpływy i sugestie innych osób,
− stosunek do przełożonych /układny, wyniosły/,
− własny sąd o sobie i swoich działaniach /czy czuje się docenia-

ny, czy też niedowartościowany, jeżeli tak, dlaczego/
− łatwość nawiązywania kontaktów.

4. Zainteresowania, nałogi, tryb życia:
− sprecyzowanie zainteresowań, hobby. Stopień zaangażowania kan-

dydata  w tego typu sprawy,
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− nałogi /czy wykazuje skłonności do nadużywania alkoholu, czy 
unika „kontaktów” z kobietami lub mężczyznami, czy w przeszło-
ści miały miejsce tego typu fakty/.

5. Poglądy i opinie prezentowane przez kandydata:
− poziom wiedzy ogólnej /czy jest inteligentny, jeżeli tak w czym 

się to przejawia/,
− światopogląd /czy bezkrytycznie przyjmuje dogmaty wiary, czy też 

jego stosunek do religii ma charakter bardziej refl eksyjny/,
− stosunek do aktualnej rzeczywistości społeczno-politycznej 

w Polsce /ocena polityki władz/,
− ocena stosunków państwo-Kościół /w tym poglądy nt. polityki 

władz wobec Kościoła, działalności tzw. rozpolitykowanego kle-
ru, sytuacji w łonie episkopatu lub kurii biskupiej/,

− stosunek do SB /pozytywny, negatywny – jakie czynniki kształto-
wały bądź wpłynęły na jego krytyczną ocenę działalności MSW/,

− możliwości korzystania ze źródeł informacyjnych SB w jego oto-
czeniu.

6. Plany:
− rozpoznanie konkretnych planów na przyszłość, aspiracje,
− droga służąca realizacji wytyczonych przez kandydata celów /

oparcie się na własnych możliwościach, czy też liczenie na pro-
tekcję innych/.

7. Możliwości wywiadowcze.
Szczegółowe określenie aktualnych i perspektywicznych moż-

liwości wywiadowczych kandydata z punktu widzenia kierunków zain-
teresowań Dep.[artamentu] I /obiekty/.

8. Dane biografi czne dot. rodziny:
− podstawowe dane o najbliższej rodzinie kandydata /nazwiska, 

miejsca zamieszkania, nr telefonów, miejsca pracy/,
− opinia z miejsca pracy rodziców i rodzeństwa kandydata,
− stosunek rodziny do „obranej” przez kandydata „drogi życiowej”,
− poglądy i opinie prezentowane przez rodzinę w kwestiach świato-

poglądowych, a także odnoszące się do ocen aktualnej sytuacji 
społecz.[no]-polit.[ycznej] w Polsce,

− możliwości bezpośredniego dotarcia do kandydata poprzez człon-
ków jego najbliższej rodziny, w przypadku konfl iktów występują-
cych między nim a rodziną.

Uwagi końcowe

Uzyskanie wymienionych powyżej danych o duchownych – kandyda-
tach na osobowe źródła informacji zależy od warunków i możliwo-
ści, a także w dużej mierze od pomysłowości ofi cerów. Inspektoratów 
I WUSW.

opr. por. A. Chodkiewicz
uwzględniając doświadczenia
wszystkich pracowników Zespołu Watykańskiego

Źródło: AIPN BU 01738/20, t. I.
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Przypisy:
1 Krajów socjalistycznych.
2 Kard. Agostino Casaroli (1914–1998), Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, jeden z ówczesnych 
architektów tzw. Polityki wschodniej Watykanu.
3 Kard. Franciszek Macharski (ur. 20.05.1927), w latach 1979–2005 arcybiskup metropolita krakow-
ski.
4 Kard. Henryk Roman Gulbinowicz (ur. 17.10.1923), w latach 1976–2004 arcybiskup metropolita 
wrocławski.
5 Ks. Florian Pełka (ur. 19.04.1937), w latach 1980–1991 kierownik Sekcji Polskiej Radia Watykańskie-
go. 
6 Ks. Adam Boniecki (ur. 25.07.1934), redaktor naczelny pisma w latach 1979–1991. 
7 Ks. dr  Hieronim Fokciński (ur. 30.09.1937), od 1971 kierownik Papieskiego Instytutu Studiów Koś-
cielnych, redaktor i wydawca.
8 OP Konrad Hejmo (ur. 6.04.1936), od 1984 główny opiekun polskich pielgrzymów w Rzymie – dy-
rektor Ośrodka dla Pielgrzymów Polskich Corda Cordi i ofi cjalnym polskich duszpasterzem piel-
grzymów. Wówczas także tajny współpracownik wywiadu PRL ps. „Hejnał”.
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Marek J. Chodakiewicz
 Faszystowska operetka: 
 Rzecz o kompromisie i dostosowaniu 
 R.J.B. Bosworth, Mussolini’s Italy: Life Under the Fascist Dictatorship, 1915–1945 
 (New York: The Penguin Press, 2006) 

Wyobraźmy sobie komunizm bez bolszewickiego przewrotu, Czerwonego Terro-
ru, Wielkiego Głodu, Wielkiej Czystki, masowych deporacji do Gułagu, rzezi tradycyjnych 
elit, Katynia, masakry i przesiedleń mniejszości narodowych, eksterminacji duchownych, 
prześladowania religii, perwersyjnie bezwzględnej indoktrynacji dzieci, przepełnionych 
więzień, całkowitej konfi skaty mienia prywatnego, rabunku dzieł sztuki i nieruchomości, 
autarkii, przymusowej kolektywizacji, czy powszechnego zakazu wewnętrznego przeno-
szenia się oraz podróży zagranicznych. To był właśnie faszyzm we Włoszech. W polskim 
kontekście to tak, jakby komunizm ograniczał się do rządów Edwarda Gierka. Panosząca 
się tajna policja, brutalna ale nie ludobójcza, mordy były przecież wyjątkiem. Cenzura, ale 
ograniczona. Kleptokratyczna klasa rządząca. Indoktrynacja bez żaru i kłamstwa propagan-
dy bez fanatyzmu. Etatystyczny socjalizm w gospodarce z pewną prosperitą na kredyt. 

Porównywanie okresu Mussoliniego z epoką Gierka ma ograniczone zastosowanie. 
Gierek rządził „liberalnie” ludnością starumatyzowaną pamięcią terroru komunistycznego 
poprzednich dekad, odświerzonego masakrą w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu. Mussolini do-
piero narzucał faszyzm na naród, który nie zaznał wcześniej żadnych form totalitaryzmu. 
W Polsce „łagodnienie” komunizmu było wciąż kontynuacją tego samego systemu, który 
wcześniej radykalnie zerwał ze wszystkim co jest tradycyjnie polskie, zachodnie, europejskie: 
wiara, patriotyzm, tradycja, rodzina, własność prywatna. We Włoszech panowanie faszymu 
było kontynuacją tradycji w zmienionych na modłę Mussoliniego i jego towarzyszy warun-
kach. Ich lewicowe eksperymenty nigdy właściwie nie zdołały zniszczyć głęboko tkwiących 
w jednostce, rodzinie, regionie i narodzie struktur wywodzących się z przeszłości i będących 
kwintesencją Italii. Faszyzm włoski pasożytował na tradycyjnych strukturach, a nie starał ich 
się zniszczyć. Komunizm natomiast pasożytował w ramach nowotworu stworzonego na ru-
inach Polski tradycyjnej. Co więcej, faszyści włoscy dużo płycej wpili się w swój naród niż 
narodowi socjaliści niemieccy. Dlatego, jak (nie zawsze konsekwentnie) pokazuje liberalny hi-
storyk australijski R.J.B. Bosworth, system włoski był do dużego stopnia sui generis. 

 Faszyzm i polityczna poprawność
R.J.B. Bosworth, wiodący anglojęzyczny badacz włoskiego faszyzmu, postawił so-

bie za zadanie zbadanie społeczeństwa Italii w okresie dyktatury Mussolniego. Z punktu 

    Faszystowska operetka: Rzecz o kompromisie i dostosowaniu
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widzenia metodologii historyk odrzuca możliwość napisania „totalnej historii społeczeń-
stwa totalitarnego” (s. xxii).1 Z punktu widzenia idologicznego, Bosworth podkreśla, że „nie 
jest przekonany, że faszyzm jakoś powrócił”.2 Niemniej jednak troska się, że „świat, który 
żyje pod hegemonią racjonalizmu ekonomicznego oraz który wydaje się coraz bardziej pod 
kontrolą neokonseratystów jest przerażająco nieracjonalnym i brutalnym miejscem”.3 I dla-
tego, naukowiec ten uważa, że zasadnym jest postawić we wstępie pytanie: „Czy możemy 
być pewni, że jesteśmy moralnie wyżsi od faszystowskich Włochów?”.4 I odpowiada sobie, 
że tak, jesteśmy, o ile pozostajemy „anty-faszystami”. Jego teza brzmi: „włoska dyktatura 
była reżimem morderczym, nie była odpowiednim modelem dla żadnego wierzącego w do-
bro ludzkości. Ale muszę również zaakceptować, że dzisiejsze demokracje (nie mówiąc już 
o dyktaturach) nie przywiodły nas jeszcze do szczęścia. Smutnym jest, że mogą one nas 
obecnie odciągać od tego porządanego stanu rzeczy. Bitwa jeszcze się nie skończyła. Hi-
storyczny Faszyzm jest prawdopodobnie martwy i pogrzebany ale w przyszłości anty-fa-
szyzm, ogólnie zdefi niowany jako stałe poszukiwanie wolności, równości, braterstwa i sio-
strzeństwa musi pozostawać aktywny”5 (s. xxvi).

Jest to bardzo ważne stwierdzenie. Otóż Bosworth przyznaje, że faszyzmu właści-
wie nie ma. Sugeruje jednak, że jest jego potencjalna namiastka: wolny rynek („hegemonia 
racjonalizmu ekonomicznego”) oraz neokonserwatyści (tutaj nie tyle tzw. „post-trockistow-
scy syjoniści,” co zwolennicy muskularnej polityki zagranicznej, odwołujący się często do 
opcji militarnej). Natomiast antyfaszyzm, który Bosworth defi niuje jako postawę jedno-
czącą wszystkich na lewicy, powinien być agresywnie aktywny. Bo tylko to zapobieże odro-
dzeniu faszyzmu. 

Generalnie, praca Mussolini’s Italy: Life Under the Fascist Dictatorship, 1915–1945 służy 
temu celowi: zohydzić system faszystowski możliwie bez podważania empirycznej zasady 
naukowej. I żeby nie było wątpliwości już we wstępie ogłasza swój potępiający werdykt: 
„wyrażając swoją własną wersję rasizmu, włoska dyktatura odegrała ważną rolę w zawiedze-
niu świata do ‘Auschwitz’. Właściwie w prawie każdym sensie reżim Mussoliniego stanowił 
pierwszy i najprawdziwszy faszyzm i był śmiertelnym wrogiem wszytkiego co najlepsze 
i najbardziej człowiecze w człowieczeństwie. To nie był tylko żart”.6 (s. 10). Naturalnie jedną 
z najpoważniejszych zbrodni faszystów było to, że zniszczyli „marksizm, socjalizm, komu-
nizm i liberalną demokrację, .... tych ideologii, które miały nadzieję być humanistycznymi 
spadkobiercami Rewolucji Francuskiej i Oświecenia”7 (s. 10). 

Oprócz zrozumiałej niechęci do faszyzmu Bosworth cierpi na antypatyczną fo-
bię do chrześcijaństwa, a szczególnie tego reprezentowanego przez Kościół Katolicki. Jego 
zrozumienie tego zagadnienia jest tak pełne odrzucających uprzedzeń, że potwierdza raz 
jeszcze celność obserwacji amerykańskiego myśliciela konserwatywnego Billa Buckleya 
o tym, że antykatolicyzm jest antysemityzmem intelektualistów.8 I jest jedyną formą bigo-
terii dozwoloną na salonach liberalnej poprawności politycznej. Z drugiej strony Bosworth 
naturalnie w przewidywalny sposób oddaje hołd bożkom liberalnych preferencji, czyli tzw. 
„Innemu” (The Other): „kobietom”, „proletariatowi”, „biednym”, czy mniejszościom sek-
sualnym oraz narodowym a także ofi arom kolonializmu. Uwaga jaką poświęca prześlado-
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waniu Żydów jest zrozumiała, tak jak pochylanie się nad losem Etiopczyków, Arabów, czy 
biednych. Nieproporcjonalna uwaga, którą autor obdarza na przykład kłopotom homosek-
sualistów czy w feministyczny (genderized) sposób opisywanym „kobietom” urąga choćby 
ofi arom Holocaustu. Razi i irytuje żargon queer i gender studies, który raz po raz przeplata do 
dużego stopnia ciekawą narrację. Wyczerpujące jest również zbyt częste odnoszenie się do 
teraźniejszości, a szczególnie ataki na Georga W. Busha, Silvio Berlusconiego, wojnę w Iraku 
i „neo-konserwatystów”, które nie powinny mieć miejsca w pracy o Mussolinim i jego pod-
danych (s. 498–500, 531). Oprócz anty-amerykanizmu Bosworth praktykuje też anty-anty-
komunizm. Do dużego stopnia jest więc ofi arą właściwie wszystkich dolegliwości intelek-
tualnych nowoczesnego liberalizmu. Naturalnie rzutuje to na formę i jakość przekazu.

Zadanie, które sobie historyk postawił to opisanie obopólnej dynamiki stosun-
ków między władzą a ludem. Na 692 stronach Bosworth stara się pokazać, z jednej strony, 
co faszyści włoscy robili, a z drugiej, jak zwykli ludzie dawali sobie z tym radę. „Książka 
niniejsza… opisze jak zwykli Włosi żyli w czasach, które faszyzm przysiągł, że zrobi nie-
zwykłymi”9 (s. 11). Intersują go zarówno ci do dostosowali się do systemu, jak ci, którzy 
aktywnie go popierali albo mu się przeciwstawiali. 

Zakres badań jest imponujący, a znajomość przedmiotu solidna. Jednak niektóre 
interpretacje zdarzeń i mechanizmów historycznych niekiedy szwankują w związku z libe-
ralnymi uprzedzeniami autora. Już sama selekcja autorytetów naukowych pozwala określić 
jego sympatie. Większość cytowanych dziejopisarzy to lewicowcy bądź liberałowie. Wśród 
wymienianych w narracji historyków Bosworth odnosi się pozytywnie do słynnego postę-
powca Sir Lewisa Namiera10 czy dużo bardziej liberalnego (i jednego z mych profesorów 
w Columbia University) Roberta Paxtona. Ale jednocześnie jednym tchem ciepło wyraża 
się o bezwstydnym staliniście Ericu Hobsbawmie, wieloletnim członku Brytyjskiej Partii 
Komunistycznej, oraz rewizjonistycznej apologetce stalinizmu Sheili Fitzpatrick, której oj-
ciec zakładał Komunistyczną Partię Nowej Zelandii (s. 317, 486, 563, 565). Charakterystycz-
ne, że Bosworth rzekomo jest zwolennikiem tolerancji i pluralizmu, lecz rzadko odwołuje 
się do autorytetów, z których interpretacją się nie zgadza. Z wielkim przekąsem wyraża 
się o Stephane Courtois i innych autorach Czarnej księgi komunizmu. Wielkim nieobecnym 
w indeksie jest na przykład wiodący specjalista od faszyzmu i innych manifestacji naro-
dowego radykalizmu Stanley Payne.11 Znalazło się natomiast miejsce na Roberta Aldricha 
i jego „ogólne wprowadzenie do problematyki gejowskiej w okolicach Morza Śródziemne-
go”12 (s. 575).

Bosworth zmaga się z dwoma wewnętrznymi sprzecznościami: sobą jako solid-
nym naukowcem i sobą jako liberalnym ideologiem. Ze zmagań tych wychodzi zwycięsko 
do tego stopnia, że specjalista potrafi  dość łatwo odróżnić jego lewicowe fi lipiki od suchej 
narracji faktów, które często mówią nie tylko same za siebie, ale również zaprzeczają ideo-
wym komentarzom autora. Na przykład, według utartego kominternowskiego schematu, 
Bosworth uważa, że „konserwatywny liberalizm” był „przodkiem” (progenitor) faszyzmu 
włoskiego i nazizmu niemieckiego oraz innych „ruchów faszystowskich”.13 Jest to teza da-
lece dyskusyjna. Związki faszyzmu włoskiego z włoskim liberalizmem są nie do podważe-
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nia. Był to jednak fenomen sui generis dotyczący tylko Italii, o czym zresztą autor pisze. Nie 
rozciągał się na inne ruchy narodowo-radykalne, chociaż naturalnie pewne analogie i zapo-
rzyczenia istniały. O tym historyk nie wie, bo jego polem specjalizacji są Włochy. W tym 
kontekście miło, że już na początku Bosworth przytomnie zastrzega się, że Adolf Hitler 
i jego zbrodnie na zawsze spaczyły nasze zrozumienie systemów dyktatorskich, a szczegól-
nie tzw. reżimów „faszystowskich” oraz ich przeciwników (czyli tzw. „Innych” – Others, 
s. 1), do tego stopnia, że po każdej nie-komunistycznej dyktaturze automatycznie spodzie-
wamy się zbrodni o proporcjach nazistowskich. Tymczasem we Włoszech było inaczej.

  Terror i śmierć
Benito Mussolini i jego towarzysze stworzyli „wsteczną tyranię”.14 Rządziła ona 

całą Italią od 1922 do 1943 r., a jej północną częścią do 1945 r. Ostrze tyranii skierowano 
głównie przeciw innym opcjom politycznym. „Zdelegalizowano partie polityczne, a ich 
przywódców arbitrarnie uwięziono bądź wypędzono oraz przed i po 1922 r. zabito od 2,000 
do 3,000 przeciwników politycznych” (s. 1). Powtórzmy, przez prawie 25 lat Mussolini 
i jego poplecznicy zabili do 3,000 osób, z czego większość w ciągu ostatnich pięciu lat trwa-
nia reżimu. Przez więzienia i zesłanie wewnętrzne przeszło około 13,000 ludzi. W czasie II 
wojny światowej internowano poniżej 20,000 osób, z tego wielu cudzoziemców (s. 241–242, 
331–332). „Ale nie był to ani Archipelag Gułag ani Auschwitz”15 (s. 331).

Okres przed zdobyciem władzy był raczej krwawy. Zginęło około 3,000 osób, 
w tym aktywistów katolickich, z rąk faszystów, których straty to 425 zabitych przez komu-
nistów, anarchistów, oraz innych, a w tym i policję (s. 109, 178). Potem nastąpiła stabilizacja. 
Przykładowo, między objęciem władzy w 1922 r. przez Mussoliniego a wybuchem wojny 
w 1940 r. we Włoszech skazano na śmierć i wykonano egzekucje na 9 więźniach politycz-
nych (s. 242). Przykładając do Italii standarty sowieckie i niemieckie, wewnętrzne rządy 
faszyzmu jawią się jako łagodne. Ze sprawami zagranicznymi było inaczej.

Najbardziej krwawy reżim faszystowski okazał się w trakcie podbojów kolonial-
nych, szczególnie w Abisynii. Etiopscy historycy szacują, że wojska włoskie zabiły ponad 
300 tys. poddanych Cesarza Haile Selasiego, choć Bosworth mówi o „dziesiątkach tysięcy” 
zabitych. Przynajmniej 50 tys. cywilów zmarło z głodu, chorób i zaniedbania w obozach 
w Libii (s. 286, 358, 377, 380-381, 384). Historyk dolicza też do tego ofi ary wojenne (za-
równo w konfl ikcie w Hiszpanii i podczas II wojny światowej, a w tym i włoskich cywilów 
zabitych przez Aliantów, czy też zmarłych z powodu głodu czy chorób), co pozwala mu 
twierdzić, że reżim Mussoliniego „musi ponieść odpowiedzialność za przedwczesną śmierć 
miliona ludzi”16 (s. 4).

Bosworth sugeruje, że każdy rząd jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje, 
a w tym takie, które wplątują obywateli w niebezpieczeństwo, na przykład wojenne. W ra-
mach takiej argumentacji można twierdzić, że w szerokim sensie rząd Wielkiej Brytanii jest 
odpowiedzialny za skutki wypowiedzenia wojny III Rzeszy po agresji Hitlera na Polskę, 
mimo owertur pokojowych Berlina w stosunku do Londynu. Podobnie rząd sanacyjny RP 
odpowiada za straty wojenne Polski w wyniku przeciwstawiania się III Rzeszy i Sowietom. 
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Naturalnie musimy pamiętać o gradacji winy. Rzym był współagresorem i współtwórcą ka-
taklizmu wojennego. Warszawa miała jedynie możliwość reakcji na ruchy wielkich potęg. 
W ocenach unikajmy moralnego relatywizmu.

Zajmijmy się teraz mechanizmami przejęcia i sprawowania władzy przez włoskich 
faszystów.

   Przejęcie władzy
Faszystom17 udało się przejąć władzę z kilku powodów. Jeden z głównych to I woj-

na światowa. Włochy, mimo, że wyszyły z wojny zwycięskie, poczuły się poszkodowane, 
niedocenione traktatami pokojowymi, które – według opinii publicznej Italii – zignorowa-
ły wkład włoski do zwycięstwa. Wojna zradykalizowała ludność, a szczególnie weteranów 
oraz podważyła władzę liberalnego establishmentu. Powojenny kryzys gospodarczy dotkął 
szczególnie boleśnie kombatantów. Naturalnie inni też cierpieli z powodu bezrobocia, ale 
weterani byli szczególnie dotknięci psychologicznie swoją niedolą. Po latach walk, znoju, 
krwi i narażania życia ojczyzna ich odrzuciła. Ujście dla swego niezadowolenia znaleźli 
w rozmaitych związkach weteranów, grupach nacjonalistycznych, i organizacjach paramili-
tarnych. Większość z nich powstała oddolnie i miała na sercu sprawy lokalne.18 Członkowie 
tych organizacji kwestionowali zarówno układy międzynarodowe jak i liberalny parlamen-
taryzm. Głosili irrydentyzm (s. 36, 110–120, 147, 154, 168). Co najważniejsze, występowa-
li przeciwko międzynarodowej lewicy: komunistom, socjalistom i anarchistom. Weterani 
stworzyli przeciw nim oddziały lokalnej samoobrony.

W tym czasie na wsi i w miastach powstawały rewolucyjne sowiety. Ich inspiracją 
była rewolucja w Rosji, a szczególnie bolszewicki przewrót. W październiku 1919 r. w Bolo-
nii socjaliści proklamowali, że zdobycie władzy przez Lenina i towarzyszy to „najszczęśliw-
sze i najfortuniejsze wydarzenie w historii proletariatu”19 (s. 101). Wszędzie obiecywano 
rzeź starych elit: 

Jak Lenin przybyje to bal odprawimy
pójdziemy do panów i ich potopimy.20 

W Turynie miejscowi rewolucjoniści międzynarodowi przejmowali zakład za za-
kładem, w tym i Fiata, „obiecując sowietyzację przemysłu włoskiego”21 (s. 104). Naturalnie 
komunistom i inni rewolucjonistom chodziło o władzę aby swoje utopijne eksperymenty 
w życie wprowadzić. Ich podejście do Włochów najlepiej odzwierciedla wypowiedź wscho-
dzącej gwiazdy włoskich marksistów, Antonio Gramsci’ego, którego Bosworth zalicza do 
„subtelnych i inteligentnych” (s. 150). W listopadzie 1919 r. Gramsci napisał: „rewolucja... 
odnajduje szerokie masy ludu włoskiego, wciąż pozbawione kształtu, wciąż zatomizowane 
w podobne do zwierząt stada jednostek pozbawionych dyscypliny i kultury, słuchających 
się jedynie sygnałów swego brzucha oraz własnych barbarzyńskich pasji”22 (s. 102). 

Bosworth naturalnie krótkowzrocznie pisze o „rzekomym zagrożeniu lewicowej 
rewolucji”23 (s. 108), lecz niezaprzeczalnie po całej Italii rozlała się fala przemocy. Oto dwa 
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drastyczne przykłady. W Empoli w marcu 1921 r. socjaliści napadli na policję i wojsko. Po 
zwycięstwie biorące udział w ataku rewolucjonistki wykastrowały trupa policjanta; innemu 
rannemu odgryzły ucho, a potem skopały go na śmierć (s. 140).24 W lipcu pod Sarzana zro-
biono zasadzkę na faszystów. Zabito 18, zraniono 30 osób. Niektóre z ofi ar wykończono 
widłami, a jeńców powieszono (s. 173).

Aby przeciwdziałać rewolucji i zlikwidować jej gniazda, faszystowskie patrole na 
ciężarówkach patrolowały wsie, miasta i miasteczka. Częstokroć dochodziło do starć, ale 
takie rajdy zdławiły radykalizm międzynarodowej lewicy. „Miejscowe warstwy posiadające 
i starzy liberałowie powitali takie akcje z ulgą”25 (s. 144). Wygląda na to, że faszyści byli 
najbardziej efektywni. I właściwie jednakowo bestialscy jak czerwoni. Na przykład w Forlì 
faszyści porwali komunistę, pobili, przywiązali do ciężarówki, pociągnęli za sobą na łańcu-
chu, potem zastrzelili, a na koniec grupowo urynowali na trupa (s. 164). Jednak w pewnych 
miejscach zupełnie dobrze z komunistami i anarchistami radziły sobie policja i wojsko, 
a niekiedy nawet oddziały monarchistów, którzy antyrewolucyjne slogany dodatkowo łą-
czyli z antyprotestanckimi hasłami, jak miało miejsce choćby w Salsomaggiore pod Parmą 
(s. 149).26 Czerwonej rewolucji położono kres.

  Faszyści
W pewnym sensie czerwonych pobili ex-czerwoni. 1 sierpnia 1918 r. patriotycz-

ny marksista Benito Mussolini usunął ze strony tytułowej swojej gazety słowo „socjalizm” 
i ogłosił się orędownikiem „żołnierzy i pracujących”27 (s. 115). Stwierdził, że „nie żałuję, że 
byłem socjalistą. Ale spaliłem mosty z przeszłością”28 (s. 175). On też zjednoczył rozmaite 
grupy i grupki kombatanckie w związki weteranów (fasci di combatimento). Twierdził, że jego 
ruch to zarazem negacja starych ideologii i jak i synteza ich atrybutów. Odcinał się od repub-
likanizmu, socjalizmu, demokracji, konserwatyzmu i nacjonalizmu (s. 120–123). Co więcej, 
potrafi ł zjednoczyć lokalne grupy weteranów i innych narodowych rewolucjonistów i libe-
rałów w potężnej ogólnonarodowej konfederacji składającej się „z tych, którzy przeciwsta-
wiali się partiom socjalistycznym i katolikom”29 (s. 148). Ochotników miał pod dostatkiem, 
a chodziło mu przede wszytkim o najbardziej aktywne jednostki. 

W 1921 r. w Partio Nazionale Fascista prawie 60% członków stanowili kombatanci. 
Z punktu widzenia klasowego około prawie 40% to chłopi i robotnicy; ponad 9% rzemieślnicy 
i mali handlowcy; 13% studenci; 12% właściciele ziemscy; prawie 10% to pracownicy umy-
słowi; niemal 5% urzędnicy; a ponad 7% lekarze i prawnicy; a 5% inni, w tym przedsiębiorcy, 
marynarze i nauczyciele. Wśród członków PNF dominowała młodzież (s. 151–152). Ważnym 
członem ruchu byli irrydentyści. Faszyzm miał też wsparcie w diasporze włoskiej, szczegól-
nie w USA, gdzie chłopi włoscy asymilując się najpierw stawali się włoskimi patriotami, a na-
stępnie (albo jednocześnie) Amerykanami (zjawisko podobne do mechanizmu asymilacyjne-
go polskich chłopów w Ameryce, jak pokazują badania Johna i Thaddeusa Radziłowskich). 
A diaspora miała wpływy głównie na prowincji. Ponadto faszyści budowali swoje ekspozytury 
bardzo powoli, przede wszystkim przez kooptację lokalnych struktur. Prowadziło to do pry-
matu regionalizmów w ruchu, którego główną cechą była wielka różnorodność (s. 32, 35, 171).
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Ideowo faszyści jawili się jako ruch dla wszystkich. Najpierw gorąco promowali 
system republikański, ale wnet, już w 1922 r., zaczęli popierać monarchię (s. 176). W lu-
tym 1922 r. jedna z ich gazet pisała: „nie jesteśmy ani klerykałami, ani antyklerykałami, 
ani Semitami ani anty-Semitami, ani Masonami ani anty-masonami”30 (s. 156). Byli przede 
wszystkim anty-międzynarodowo-socjalistyczni, lecz głosili narodowy syndykalizm i pań-
stwo opiekuńcze. Chociaż jak trzeba było to sam Mussolini przekonywał, że „w sprawach 
ekonomicznych jesteśmy liberałami bowiem wierzymy, że gospodarkę narodową nie można 
powierzyć kolektywom czy biurokracji”31 (s. 176). Niezmiennym sloganem faszytów w tym 
okresie była „nowoczesność”.32 Bosworth twierdzi, że „faszyzm nie faworyzował ataków 
na własność prywatną ani obalenie systemu kapitalistycznego”. Nie chciał też zniszyczyć 
„świata liberalnego” a tylko go „unowocześnić”33 (s. 152–153). Faszyzm był też stałym pea-
nem do młodości:

Giovinezza, giovinezza
Primavera di bellezza!
Della vita nell’asprezza
Il tuo canto squilla e va!

Młodości, młodości
Wiosno piękności!
Pieśń twa osładza
życia cierpkości (s. 199).

Dzięki pragmatyzmowi ideowemu, dynamicznej bojowości, sprawności organiza-
cyjnej i propagandzie, neutralności armii, inercji starych elit, oraz niememu przywoleniu 
liberalnego establishmentu Mussolini przejął władzę po operetkowym „Marszu na Rzym” 
28 marca 1922 r. A potem władzę tę faszyści utrzymali w sposób skrycie nielegalny. Dzia-
łali za pomocą sądów czy Senatu. Unikali rewolucyjnej radykalności. Zresztą w wyborach 
parlamentarnych i w referendach lud ich generalnie popierał. System wydawał się znośny. 
Na przykład w 1923 r. zdobyli 66.3% głosów (s. 180–183, 191, 193). Jak przyznaje Bosworth, 
rezultatem sposobu i okoliczności przejęcia władzy były „łagodność, kompromis, skonfu-
dowanie, oraz brak dyscypliny we włoskim faszyźmie w porównaniu z późniejszymi rucha-
mi faszystowskimi [i.e., narodowo-socjalistycznymi i narodowo-radykalnymi]”34 (s. 109). 
Nawet przejście do dyktatury w styczniu 1925 r. było raczej łagodne.

  Reżim totalitarny
Mussolini obwołał swój system „totalitaryzmem”. Faszystowskie państwo totalne 

pozostawało jednak w dużym stopniu w sferze teorii. Atrapa totalitaryzmu naturalnie istnia-
ła i jej praktyczne objawienia były odpychające. Wódz miał zawsze rację (Mussolini ha sempre 
ragione). Od obywateli wymagano bezwzględnego posłuszeństwa. Rzymskie pozdrowienie 
stało się ofi cjalnym salutem państwowym. Monopartia monopolizowała życie polityczne, 
a dynamika faszystowskiej biurokracji wymuszała konformistyczny udział w systemie. Italię 
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poddano centralizacji. Gospodarką rządził korporatyzm. Swobodę wypowiedzi krępowała 
cenzura. Tajna policja miała być wszechpotężna, a jej agentura wszędobylska. Zlikwidano par-
tie polityczne, prześladowano przeciwników. Faszyści atakowali Kościół, starali się zastąpić 
katolicyzm nową „religią obywatelską”.35 Starali się wyzyskać refl eksy, przyzwyczajenia, oraz 
symbole katolicyzmu (e.g., procesje) w sprawie faszystowskiej sekularyzacji.36 Indoktrynowali 
dzieci i młodzież. Wszechobecna propaganda oparta była na najnowszych koncepcjach mar-
keting i advertising. Do rydwanu faszyzmu zaprzężono z wielkim sukcesem sztukę fi lmową. 
Szerzeniem teorii faszystowskich zajęły się tabuny intelektualistów. W końcu Mussolini i to-
warzysze zwrócili się do rasizmu i antysemityzmu.

Ujawnione przez Boswortha szczegóły pomagają nam jednak zachować proporcje 
w rozumieniu włoskiego oblicza totalizmu. Chyba najważniejsze było to, że centrum ni-
gdy nie zdołało podporządkować sobie peryferii. „Centrum i peryferie okupowały różne 
sfery, operujące w ramach rozmaitych układów, w takt innych rytmów, założeń, kodów, 
bez wątpienia potrzebując siebie na wzajem, lecz zawsze pozostawiające sobie elastyczność 
i niezawisłość co stwarza trudność w określeniu defi nitywnym obecności władzy na tym 
czy tamtym obszarze”37 (s. 174).

Policja polityczna była bardzo mała. Zatrudniała 56 ofi cerów-urzędników u szczy-
tu rozwoju reżimu. Agentura była słabo rozbudowana. Składała się początkowo z 319 a po-
tem „conajmniej 815” płatnych tajnych agentów i personelu. Na przykład informatorem 
policji miał być eks-komunista Ignazio Silone. Ponadto z tajną policją współpracowali 
tzw. „życzliwi”. Prawie 80% donosów pochodziło ze źródeł anonimowych. Zawierały one 
często zawistne wieści plotkarskie na poziomie małomiasteczkowym. Tajna policja zało-
żyła teczki na 130,000 Włochów. Była raczej nieefektywna. Nie zajmowała się „torturami 
i uśmiercaniem” a intrygami i prowokacją. Interesowały ją sprawy obyczajowe i polityczne. 
Z podobnym wigorem ścigała aborcjonistów i homoseksualistów jak sympatyków Stalina 
i Hitlera oraz dysydentów faszystowskich, takich jak Michele Terzaghi, którzy z masonami 
mieli spiskować przeciw Il Duce. Policja miała tajny budżet, ale nie miała wielkiej infra-
struktury, armii i podporządkowanych sobie instytucji militarnych, naukowych i przemy-
słowych. Coś takiego jak NKWD czy SS we Włoszech po prostu nie istaniało (s. 26, 212, 
242-243, 361–362).

Przeciwników od czasu do czasu brutalnie katowano. Zresztą działo się to nie na 
masową skalę, lecz często w sposób publiczny, aby zniechęcić innych.38 Robili to zwykle 
bojówkarze partyjni, a nie policjanci. Morderstwa polityczne były wyjątkiem, jak pokazuje 
przykład Giacomo Matteotti39 (s. 211–214). Cenzura działała głównie na poziomie maso-
wym. Ale nawet tutaj były znaczące wyjątki. Na przykład, z rasistowskich powodów rząd 
sprzeciwiał się popularnej piosence o miłości żołnierza włoskiego do nubliwej Etiopki, ale 
aż dwie prywatne fi rmy wyprodukowały z nią płytę i nie miały kłopotów właściwie z sze-
roką dystrybucją (s. 369). Przeciwnicy polityczni – a mowa tu nie tylko o dysydentach fa-
szystowskich, ale przeciwnikach z rozmaitych opcji -- mogli wypowiadać się w formach 
ezoterycznych. Byli spychani na margines, ale był to margines bardzo szeroki. Dysydenci 
żyli sobie w dostatku w swoich majątkach, choćby liberał Bendedetto Croce w swym pałacu 
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w Neapolu, z biblioteką składającą się z 80,000 tomów i ze stałym kółkiem zwolenników 
i gości – rzecz nie do wyobrażenia w komuniźmie (s. 328). Z drugiej strony nikt nie zabronił 
wyjechać za granicę słynnej teoretyczce edukacji Marii Montessori, po tym jak przestała 
wspierać faszyzm (s. 264).

Zresztą faszystowski sposób na neutralizację starych elity polegał po prostu na ich 
kooptacji, a nie eksterminacji. Częstokroć młode pokolenie dzieci liberalnych rodziców 
po prostu szło z duchem czasów i jeszcze przed zwycięstwem Mussoliniego wdziało czar-
ne koszule (s. 48, 152, 180). Wśród nich byli idealiści, tacy jak kapitan Aurelio Padovani, 
„gorący republikanin i mason”40, którego interesowało przede wszystkim dobro ojczyzny 
i zapobieżenie rewolucji. Zdarzały się bandziorki, jak Ettore Biddau, dla którego uczest-
nictwo w ruchu było okazją do rabunków. Dla wielu innych faszyzm był drabiną awansu 
społecznego, na przykład dla Roberta Farinacci’ego, żarłocznego antyklerykała, plagiatora 
i apostoła przemocy z koneksjami masońskimi (s. 126–127, 165, 208–209, 233–237). 

W wielu wypadkach byli liberałowie i postępowcy pospieszyli w szeregi partii fa-
szystowskiej z powodów oportunistycznych (s. 184, 186–187, 192, 256, 275–276). Pozwala-
ło to zachować majątek, prestiż, stanowisko, jak również prosperować na kontraktach czy 
urzędach państwowych.41 Wielu liberałów rozsiadło się na faszystowskich synekurach. Na 
przykład, „we Friuli to co przed [I] wojną zwano liberalizmem przemieniło się w faszyzm”42 
(s. 160). W Neapolu władzę przejeli „ludzie, którzy udawali, że popierają faszystowską re-
wolucję, podczas gdy cieszyli się powrotem dobrych układów z czasów ich liberalnych oj-
ców”43 (s. 166).

Zjawisko te było obecne na mniejszą skalę wśród konserwatystów i monarchistów, 
którzy cieszyli się większą autonomią ponieważ Mussolini nie zlikwidował monarchii. Po 
prostu wchłonął jej instytucje, a w tym i armię, razem z personelem, w struktury swojego 
państwa totalnego. Urzędnicy i przedstawiciele starych elit po prostu prawie bezboleśnie, 
siłą inercji weszli w jego skład. Tym sposobem zachowały się tradycyjne hierarchie i środowi-
ska regionalne. Trwał wybujały system patronatu z całym ogonem trzymających się pańskiej 
klamki klientów. Dzięki temu wszystkiemu zapędy totalistyczne, centralizacyjne spełzły na 
niczym (s. 5, 29, 254, 288, 310). 

Podobnie armia kontynuowała do dużego stopnia tradycje liberalne i monarchi-
styczne, szczególnie wśród wyższych szarż. Ofi cerowie młodsi, szczególnie kombatanci, 
awansowali głównie na faszystowskich polityków. Odeszli więc z wojska. Ci którzy zostali 
zazdrośnie strzegli swojej autonomii. Na przykład armia odmówiła wykonania rozkazu fa-
szystowskiego rządu nakazującego oddawanie „rzymskiego pozdrowienia”. Wojskowi kon-
tynuowali salutowanie w tradycyjny sposób (s. 45, 79, 413, 443–444). Ogólnie, „do 1943 r. 
oraz potem armia włoska pozostała bardziej narodowa i tradycyjna niż ideologicznie przy-
wiązana do faszyzmu”44 (s. 230).

  Kościół, Wódz i lud
Bardzo ważnym elementem stabilizacyjnym reżimu było wypracowanie modus vi-

vendi z Kościołem Katolickim. Zrezygnowano z wojującego antychrześcjaństwa i antyklery-
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kalizmu. Już w kilka miesięcy po przejęciu władzy Mussolini oznajmił publicznie: „Jestem 
katolikiem”. Wziął ślub kościelny. Kilka lat potem, w lutym 1929 r., podpisał Konkordat 
z Watykanem. Mimo to konserwatywni i monarchistyczni katolicy pozostawali mu niechęt-
ni, jak ilustruje choćby spór o faszyzację harcerstwa i młodzieżowych organizacji katoli-
ckich czy opozycja papieska wobec imperializmu. 

Po 1929 r. mamy doczynienia z klasycznym dostosowaniem się obu stron do za-
stanej sytuacji. Od czasu do czasu wybuchały konfl ikty. Ich natężenie zależało zarówno od 
reakcji Papieża jak też poszczególnych lokalnych biskupów (a czasem nawet proboszczów 
czy wikariuszy) na rozmaite faszystowskie posunięcia. Trzeba jednak pamiętać, że dla Wa-
tykanu i hierarchów włoskich faszyzm był po prostu mniejszym złem niż komunizm. Poza 
tym Kurii Rzymskiej podobało się, że władze faszystowskie również popierały tradycyjny 
model rodziny, a sprzeciwiały się aborcji i homoseksualizmowi (encyklika Casti Connubi 
z 1931 r.) – mimo, że postawa w tym względzie faszyzmu miała zupełnie inne podłoże, nie 
mające nic wspólnego z etyką katolicką (s. 15, 157, 187–188, 221–223, 231, 256–268, 343–
–350, 373–374, 393–394, 435, 453–454, 488–490).

Bosworth błędnie twierdzi, że Pius XII i hierarchowie katoliccy byli „poputczyka-
mi albo wręcz sympatykami Musoliniego i faszyzmu. Uzawszy świat za zły, Watykanowi 
podobał się faszyzm w większości swych propozycji oraz, trzeba prawdę powiedzieć, Wa-
tykan wolał faszyzm od liberalnej demokracji, a na pewno od socjalizmu i komunizmu”45 
(s. 490). Co do zarzutu o odrazę w stosunku do komunizmu, to trudno Lenina, Stalina, 
Mao czy Pol Pota woleć od Mussoliniego. Trudno też lubić demokrację zachodnią, która 
nie przyszła Polsce na pomoc przeciw totalistom a potem ją Stalinowi w Jałcie sprzedała, 
a której intelektualni przedstawiciele przez następne 50 lat rutynowo zajmują się apologią 
zbrodni komunizmu w imię źle zrozumianej postępowości.46 A miłującym wolność trudno 
pokochać socjalizm, który krępuje inicjatywę jednostki.

Co więcej, Bosworth robi jedynie małą koncesję: „Identyfi kacja między Kościołem 
a państwem narodowym nigdy nie była w pełni całkowita i uczucie powściągliwości trwało 
w czasach faszyzmu”47 (s. 89). Ale dalej historyk nie może się powstrzymać od złośliwego 
twierdzenia, że „podpisanie traktatów laterańskich oznaczało hołubienie faszystowskiego 
totalitaryzmu przez publiczne formy katolicyzmu”48 (s. 231). A więc w końcu powściągli-
wość czy hołubienie? Myli się. Dostosowanie się to nie miłość, ani poputczikowstwo. Po 
prostu w niektórych miejscach dopuszczono przedstawicieli władz choćby do procesji reli-
gijnych. Pozwolono też uczestniczyć w mszach dzieciom z Balilla, faszystowskich pionie-
rów, których większość przecież wywodziła się ze zlikwidowanych organizacji katolickich. 
Liczono również, że w ten niebezpośredni sposób Kościół będzie miał wpływ na wychowa-
nie młodzieży. No i Watykan tradycyjnie popierał rozwiązania pro-rodzinne. Stąd poparcie 
dla polityki rządu względem homoseksualizmu i aborcji, jak zapewne też pedofi lii i innych 
patologii. Ponadto Kościół stale obwieszczał swoją odrębność i niezawisłość oraz pasywną 
opozycję wobec faszyzmu. Na przykład właściwie osadzony mocno wśród ludu kult maryj-
ny oraz świętych podminował propagandowe zapędy faszystów promujących kult jednostki 
– Wodza Mussoliniego. Jest jasne, że wśród wielu większym autorytetem cieszył się Papież, 
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a w wielu miejscach też miejscowy proboszcz (s. 25, 324–327). Podobnie kontrciężarem dla 
Mussoliniego był Król. Zajmował on należne mu miejsce w systemie Włoch. Odgrywał 
ważną symboliczną rolę. Zachował też pewne wpływy (s. 321–324). 

Sam Mussolini49 to ani Hitler, ani Stalin. Nie zabijał współtowarzyszy, mordy go 
nie podniecały. Jego czystki były w większości bezkrwawe (aż do okresu Republiki Salo w la-
tach 1943–1945). Często perorował o przemocy, ale w praktyce wolał się do niej nie uciekać. 
Jak podkreśla Bosworth, „jest prawdą, że Mussolini, mimo, że regularnie namawiał do rzezi 
i stale pokazywał dzikość, nie był bezpośrednio unurzany w krwi”50 (s. 341). Z jednej strony 
„Mussolini to ciężko pracujący dyktator”51 (s. 353). Z drugiej, „ten rząd [faszystowski] słów 
i wizerunków, kołowania, zapewniał, że, w wielu ważnych sprawach, rządu po prostu nie 
było wcale”52 (s. 356). Korupcja i niekompetencja w centrum zderzała się też z sabotażem na 
prowincji. „Urzędnicy państwowi charakteryzowali się kauczukową giętkością w swej zdol-
ności do absorbowania i odbijania tych bardziej mącących inicjatyw faszystowskich oraz 
woleli aby ich własny styl postępowania poruszał się w harmonii z ich własnym rytmem 
i zrozumieniem spraw raczej niż w takt jakiejś narodowej rewolucji”53 (s. 359).

Z powyższych powodów i innych, lud wcale nie miał pod faszyzmem tak ok-
ropnie. Innymi czynnikami mitygującymi żarłoczność systemu były wpływy diaspory, 
szczególnie włoskiej w USA, na której szczodrości polegali ich krewni oraz podatkobior-
cy rządowi we Włoszech. Ponadto stała obecność turystów zagranicznych miała zapewne 
wpływ łagodzący. Bardzo ważny wpływ na klęskę totalitarnego eksperymentu miała ogólnie 
rozprzestrzeniona kultura korupcji: odziedziczona po liberalnym systemie sprzed I wojny 
światowej i następnie przekazana republikańskiemu po II wojnie (s. 27, 39). Ale najważniej-
szymi czynnikami okazały się indolencja i brak woli u samych faszystów, aby rzeczywiście 
przeprowadzić „rewolucję narodową” i ustanowić korporatyzm.

Według Boswortha, „Zaprawdę prawdziwe państwo korporacyjne nie istniało”54 
(s. 308). Nie było kolektywizacji gospodarki. Nie zaatakowano własności prywatnej. Męcząca 
była natomiast autarkia. Konsumpcja mięsa spadła ze względu na światowy kryzys. Opieka 
medyczna najpierw polepszyła się, ale pod koniec lat trzydziestych zaczęła jednak podupadać. 
Faszystowskie państwo opiekuńcze wspierało nie tylko aktywnych popleczników systemu, 
ale również tych, którzy otwarcie nie protestowali, a dostosowali się do systemu. Roboty przy 
państwowych projektach powodowały ukryte bezrobocie, a wielu miało tylko tymczasowe 
zatrudnienie. Stan kolei poprawił się nieznacznie. Drogownictwo miało się lepiej dzięki pro-
gramowi budowy autostrad. Najwięcej zdziałano w urbanistyce szpecąc miasta faszystowską 
architekturą. Edukacja stała się bardziej powszechna, a zyskiwały na tym przede wszystkim 
kobiety na poziomie uniwersyteckim, gdzie ich obecność w ciągu dekady lat trzydziestych 
powiększyła się o 8%: stanowiły 21% wszystkich studentów. Nawet dzieci nie bito w faszy-
stowskich szkołach, odwrotnie niż w anglo-saskich demokracjach. Było dość bezpiecznie; 
rząd rozprawił się z mafi ą na Sycylii, ‘ndranghetą w Kalabrii, a kamorrą w Neapolu.

Na początku 1940 r. ponad 21,5 miliona Włochów, czyli połowa ludności, nale-
żała do partii faszystowskiej i jej licznych przybudówek. Członkowstwo urosło po wypo-
wiedzeniu przez Włochy wojny aliantom. Jednak mobilizacja społeczeństwa za pomocą 
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propagandy nie była wspomagana przez terror. Ludzie ignorowali faszyzm gdzie chcieli, 
a wyzyskiwali gdzie mogli. Decentralizacja dawała oddech od reżimu. Ludzi do dużego 
stopnia zostawiono w spokoju nie tylko w ich sferze prywatnej, ale również w ramach lokal-
nej społeczności, choć naturalnie wokół nich rozgrzmiewały gromkie slogany, coraz mniej 
przekonujące swoją buńczucznością, a na każdym niemal rogu wisiały płowiejące plakaty 
wychwalające faszyzm i jego wodza (s. 41, 209–210, 294, 312–313, 333, 438–442, 455, 475). 
Jak stwierdził Bosworth „tworzenie »totalitarnego« społeczeństwa tak różnorodnego jak 
włoskie okazało się syzyfową pracą”55 (s. 248). W życiu codziennym rozziew między teorią 
a praktyką był niesamowity.

 Rasizm i antyżydowskość
Podobnie rasistowskie, szowinistyczne i antyżydowskie proklamacje i ustawodastwo 

stępione było w dużym stopniu łagodną praktyką,56 zarówno w kraju, jak i za granicą, choćby 
w okupowanej Grecji.57 Na początku dla samych faszystów teorie rasistowskie stanowiły zu-
pełny margines ich ideologii. Tacy wojujący antysemici jak Julius Evola byli wyjątkami. Poza 
tym włoski rasizm, jak przyznaje Bosworth, nie miał podstaw „naukowych” a „duchowe”. 
Spiritualizm przeciwstawiano materializmowi co najprawdopodobniej ograniczało radyka-
lizm rasizmu. A rasistowskie pomysły nie miały prawie wcale rezonansu wśród ludu. Włosi ig-
norowali opowiastki o „czystości rasy”. Propagandę i legislację w tym względzie przyjmowali 
pasywnie (choćby antyżydowskie prawodastwo z listopada 1938 r.). Ale indywidualnie robili 
co im się podobało. W okupowanej Etiopii i Erytrei dość często zdarzały się związki mieszane 
włoskich zdobywców z Afrykankami. W ciągu czterech lat narodziło się około 10 tys. nieślub-
nych dzieci. Podobnie było w Libii (s. 31, 109, 268, 337, 369, 384–385, 420, 552). 

Jeśli chodzi o Żydów w Italii, to sprawa była jeszcze bardziej jednoznaczna. Fun-
cjonował tam antyjudaizm katolicki. Ale antysemityzm rasistowski nowoczesny właściwie 
nie istniał. Związane to było z żydowskim sukcesem asymilacyjnym jeszcze na początku 
wieku XX.58 Wielu z nich zajmowało prominentne stanowiska w hierarchii społecznej; 
w związku z tym łatwo wpisali się w system faszystowski (s. 21–23, 67, 99, 243, 416). Włosi 
żydowskiego pochodzenia („Jewish fascists,” jak powiada Bosworth) byli nadreprezento-
wani w partii faszystowskiej przed zdobyciem władzy. Wystarczy wymienić takich promi-
nentów jak kochanka Mussoliniego Margherita Sarfatti i jedna z pierwszych squadristi Elisa 
Majer Rizzioli, fi nansista faszyzmu Oscar Sinigaglia, wiceminister spraw wewnętrznych 
Aldo Finzi, czy minister fi nansów Guido Jung. Dwustu trzydziestu Żydów brało udział 
w „Marszu na Rzym”. Potem uczestniczyli w systemie w proporcji większej niż reszta spo-
łeczeństwa. Na początku lat trzydziestych, podczas gdy co czwarty Żyd włoski należał do 
partii faszystowskiej, tylko co dziesiąty Włoch o chrześcjańskich korzeniach był członkiem 
(s. 21–22, 145–146, 188, 280, 309, 415, 508). Fakty te doprowadziły do wściekłości ideologa 
narodowego socjalizmu w Niemczech, Alfreda Rosenberga, który przezwał rząd rzymski: 
„żydo-faszystowski reżim”, „Judeo-Fascist regime” (s. 417).

Zresztą od początku, jeszcze przed zdobyciem władzy, Mussolini miał raczej po-
zytywny stosunek do przedstawicieli mniejszości żydowskiej, tak długo jak byli patriota-
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mi.59 To podejście kontynuował przez wiele lat. Na przykład w październiku 1937 r. z wielką 
pompą odznaczył pośmiertnie faszystowskiego ochotnika pochodzenia żydowskiego, Al-
berto Liuzzi, który poległ podczas odsieczy w Hiszpanii. Co więcej, Il Duce zwykle odrzu-
cał antysemityzm. Zaprzeczał też, że bolszewizm był „żydowski”, chociaż nie cieszył go 
syjonizm ze względu na jego antyasymilatorski charakter (s. 147).60 

Wśród innych faszystowskich przywódców Italo Balbo ostentacyjnie obnosił się 
ze swymi przyjaciółmi żydowskimi, a potem pomagał diasporze żydowskiej w Libii. Ale 
jego towarzysze zwykle byli nastawieni do „kwestii żydowskiej” bardziej oportunistycznie. 
Nawet sam Mussolini potrafi ł sobie samemu zaprzeczyć raz popisując się fi losemityzmem, 
a innym razem szermując antyżydowskością. Retoryka antyżydowska osiągnęła swój zenit 
dopiero po upadku Włoch we wrześniu 1943 r. Ale nawet w powstałych wtedy elitarnych 
faszystowskich oddziałach Brigate Nere antysemityzm był czynnikiem zupełnie wtórnym 
(s. 417–421, 512–513, 525, 529). Generalnie, Basworth twierdzi, że antyżydowskość włoskie-
go faszymu była związana z duchem czasu, a wywodziła się nie z nazistowskiego rasizmu 
lecz z „opóźnionej adaptacji rasizmu w ich [włoskim] imperium”61 (s. 420), rasizmu doty-
kającego kolektywnie Żydów, Słowian, Arabów i Murzynów. Zresztą ostrze propagandowe 
było skierowane głównie przeciw tym ostatnim, szczególnie w kontekście amerykańskiej 
inwazji Półwyspu Apenińskiego (s. 486).

Mimo ofi cjalnego rasizmu, pod koniec lat trzydziestych, Żydzi z łatwością zdo-
bywali indywidualne wykluczenia z antyżydowskiej legislacji. Przed II wojną i w jej czasie 
ofi cjalne sfery włoskie odnosiły się do Żydów całkiem pozytywnie. Są przykłady propo-
zycji wyzyskania diaspory żydowskiej w Afryce i na Bliskim Wschodzie jako elementu 
pro-włoskiego. Istnieje bardzo wiele przykładów przedstawicieli faszystowskiej armii 
i rządu ratujących Żydów przed niemieckimi narodowymi socjalistami. Często przyj-
mowano uciekinierów pochodzenia żydowskiego, szczególnie tych prominentnych. 
Bosworth wymienia rodziny dziejopisarza Alexandra Stille’ego oraz George Mosse’ego. 
Nie podaje, że dzięki wstawiennictwu generała Bolesława Wieniawy Długoszewskiego, 
Mussolini wyciągnął z Polski późniejszego słynnego Sowietologa Ryszarda Pipesa wraz 
z rodziną (s. 238, 288, 363, 400, 417). W listopadzie 1939 r. włoskie MSZ wydało wręcz in-
strukcje swoim dyplomatom aby „byli szczodrzy w wydawaniu wiz wjazdowych Żydom 
i Polakom”62 (s. 454). 

W 1942 r. ogłoszono przymus pracy dla Żydów. Większość z nich straciła możli-
wość utrzymania oraz pozycję społeczną. Generalnie jednak w czasie wojny, „do pewne-
go stopnia prześladowanie włoskich Żydów pozostawało na poziomie intelektualnym” 
(s. 471). Deportacje do obozów śmierci udało się Niemcom przeprowadzić dopiero po 
kapitulacji Włoch we wrześniu 1943 r. Ludzie Mussoliniego w pewnych miejscach saboto-
wali tę operację. Jednak w niektórych wypadkach pomagali nazistom miejscowi faszyści. 
Wyjątkowo w Wenecji lokalne władze dwókrotnie zainicjowały i przeprowadziły deportacje 
bez żadnych niemieckich rozkazów. Łącznie z Włoch wywiezino 7,495 osób do obozów 
śmierci. Powróciło 610. Upośledzenie prawne Żydów zniósł dopiero rząd Marszałka Pietro 
Badoglio w styczniu 1944 r. (s. 471–472, 509, 520).

    Faszystowska operetka: Rzecz o kompromisie i dostosowaniu
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  Wojna i Salo
W czasie II wojny światowej Włosi nie odnosili sukcesów, bowiem, jak twierdzi 

Bosworth, poczynili wielkie nakłady na wcześniejsze kolonialne awantury. Ich siły zbrojne 
nie były przygotowane do wojny nowoczesnej. Niemieccy sojusznicy traktowali Włochów 
z góry. Z drugiej strony straty włoskie były o 25% mniejsze niż w poprzednim globalnym 
konfl ikcie. Armia włoska zadała też mniejsze straty wrogim wojskom, chociaż zabiła więcej 
cywilów w państwach ościennych. Tymczasem od bomb alianckich zginęło 59,796 wło-
skich cywilów, z czego 41,420 przed wrześniem 1943 r. Łącznie w działaniach wojennych 
zginęło 200 tys. ludności cywilnej. 

Produkowano mniej i gorzej niż w czasie I wojny. Faszyści nie wprowadzili gospo-
darki na stopę wojenną, po części z braku kompetencji, po części, aby oszczędzić ludowi 
cierpień. Bosworth twierdzi, że już w 1942 r. nastąpiło gospodarcze załamanie kraju i – ra-
czej nieprawdopodobnie! – ofi cjalny przydział żywności miał stać na poziomie takim sa-
mym jak w Generalnym Gubernatorstwie63 (s. 70, 458, 466, 484).

Sytuacja zaogniała się i po kolejnych klęskach na frontach nastąpił bunt dużej czę-
ści faszystów, wspieranych przez liberałów, monarchistów i konserwatystów. 25 lipca 1943 r. 
aresztowano Mussoliniego. We wrześniu władzę we Włoszech przejęły siły zbrojne III Rzeszy. 
Der Führer uwolnił Il Duce. Ten stanął na czele nowo utworzonej Republiki Salo, na półno-
cy kraju. Twierdził, że tym sposobem oszczędził Włochom „losu Polski”. Nowotwór miał 
przywrócić rewolucyjność faszyzmowi, oraz podkreślić jego „proletariacki” charakter. Obie-
cywano „socjalizowanie” kraju. Radykalizm znów był głównie tłumiony, ale potrafi ł wybuch-
nąć w rozmaitych miejscach. Skuteczność rządów faszystowskich ponownie była ograniczo-
na brakiem koordynacji i centralizacji. Prowincjonalni działacze byli często autonomiczni. 
Bosworth określa ich jako darwinowskich panów wojny. Od ich dynamizmu zależało natę-
żenie rewolucji, a w tym i natężenie terroru. W największym stopniu odpowiedzialnymi za 
terror byli Niemcy. Jedyny obóz śmierci na terenie Włoch, Risiera di San Sabba koło Triestu, 
podlegał znanemu z Polski, z Dystryktu Lublin, SS-manowi Odilo Globocnikowi. Gazowano 
tam przede wszystkim partyzantów antyfaszystowskich. Zginęło tam ponad 4 tys. osób.

Terror skierowany był przeciwko wszystkim wrogom, a nie tylko Żydom. Cierpie-
li komuniści i katolicy, oraz każdy podejrzany o bycie przeciwnikiem Republiki Salo i III 
Rzeszy. Wybuchła „krwawa wojna domowa”. Nastąpiło załamanie prawa i porządku. Prze-
ciw siłom Salo i wojskom niemieckim (a w tym i ex-Sowietom zwanym mongoli) walczyli 
rozmaici partyzanci. Ich liczba urosła z 4 tys. we wrześniu 1943 r. do ponad 200 tys. w mar-
cu 1945 r. Połowa z nich to komuniści. Zginęło w walce 44,720 partyzantów, rozstrzelano 
albo zagazowano ponadto 9,980, a zraniono 21 tys. Oprócz walki z rodzimymi faszystami 
i Niemcami, partyzanci bili się między sobą. Dotyczyło to szczególnie komunistycznych 
ataków na katolików, konserwatystów i monarchistów. W najbardziej ponurym przypadku 
komuniści włoscy i jugosławiańscy zgodnie wystrzelali oddział podziemia włoskich kon-
serwatystów w okolicy Triestu w lutym 1945 r. Dochodziły do tego odwieczne zadrażnienia 
lokalne teraz ubrane w szaty komunizmu czy antykomunizmu. Walki wewnętrzne toczyły 
się jeszcze jakiś czas po zajęciu Włoch przez Aliantów. Wnet przeobraziły się one w masakry 
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i egzekucje pokonanych. Zginęło między 8 tys. a 12 tys. faszystów i osoby uznane za takie, 
a w tym 52 księży. Naturalnie jako jedni z pierwszych Mussolini wraz ze swoją kochanką 
zadyndali z okapu stacji benzynowej. 

Następnie miały miejsce czystki w rządzie i administracji państwowej. Na 277,701 
biurokratów wyrzucono 1,476 osób. Były więc to czystki powierzchowne (s. 495, 503-530, 
537–538, 541–545). Bosworth skarży się, że alianci dokooptowali do swego systemu okupa-
cyjnego, a potem po prostu rządów Włoch, antykomunistów: „liberałów, właścicieli ziem-
skich, oraz nawet szefów mafi i” (s. 505).64 Największą winę ponoszą naturalnie Amerykanie, 
do których historyk ma wielką awersję, choćby za to, że popierali prawicę we włoskich służ-
bach specjalnych.65 To prawda. A co mieli może zatrudnić komunistów? Albo liberalnych 
poputczików? Przecież zagroziłoby to bezpieczeństwu nie tylko Włoch, ale też Wolnego 
Świata. 

A już zupełnie niesmaczne i fałszywe jest uznanie przez Boswortha niemieckiego 
stylu bombardowania terrorystycznego podczas II wojny światowej za źródło taktyki wspar-
cia lotniczego piechoty „USA i NATO w niektórych ostatnich wojnach”66 (s. 403). Wspól-
nym mianownikiem „nazistów” i Amerykanów miała być rzekomo chęć oszczędzenia pie-
choty. Rzeczywiście taki cel przyświeca amerykańskiej i natowskiej taktyce. Jednocześnie 
planując kampanię powietrzną Amerykanie mają niesamowicie ostre przepisy zabraniające 
w większości wypadków bombardowania celów nie-militarnych. Co więcej, bomby precy-
zyjne powodują, że ofi ary cywilne ograniczone są do minimum. Tymczasem Niemcy w II 
wojnie światowej uprawiali taktykę bombardowania terrorystycznego. Celem były otwarte 
miasta i ludność cywilna. Nie chodziło tylko o oszczędzenie niemieckiej piechoty, ale cho-
dziło o całkowite sterroryzowanie wroga właśnie poprzez rutynowe bombardowanie celów 
nie-militarnych. Aż wstyd, że Bosworthowi trzeba takie rzeczy przypominać.

   Lekcje faszyzmu
Faszyści włoscy jawią się więc w dużym stopniu jako rewolucjoniści werbalni.67 

Brak im było fanatyzmu i determinacji aby całkowicie zniszczyć tradycję, kulturę i cha-
rakter Włoch. Brak im było bezwzględnej żarłoczności komunistów czy narodowych so-
cjalistów III Rzeszy. W rezultacie „ponieważ nie mieli siły ani celu aby całkowicie wyprać 
mózgi swym poddanym i wyhartować ze stali ‘nowych mężczyzn’ i ‘nowe kobiety’ dykta-
tura pozwoliła tysiącom indywidualnych narracji kwitnąć we Włoszech, we wszelkich za-
kamarkach półwyspu apenijskiego. Tu i tam, Włosi, ci u władzy i ci bez niej, od szczytów 
społeczności aż po jego dno, zachowywali się na różne sposoby, które może i były podszyte 
faszyzmem, ale jednocześnie znajdowały się pod wpływem też i innych czynników, szcze-
gólnie tych, które krążyły potężnymi wirami w żyłach włoskiego społeczeństwa w rytm i na 
skutek inny od tych zamierzanych przez dyktaturę”68 (s. 7). 

Bosworth ma kłopoty ze zdefi niowaniem pojęcia faszyzmu. Pisze, że „czym był 
faszyzm jeśli nie wyrazem przyjaźni, która była jednocześnie egalitarna i hierarchiczna 
a opierała się na propozycji, że wszelka działalność w końcu prowadzi do życia albo śmier-
ci?”69 (s. 79). Dochodzi do wniosku, że faszyzm był w dużym stopniu kontynuacją systemu 

    Faszystowska operetka: Rzecz o kompromisie i dostosowaniu
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go poprzedzającego. Liberalizm i nacjonalizm leżały u źródeł faszystowskiej polityki go-
spodarczej, społecznej i zagranicznej, szczególnie imperializmu, oraz u prawnych rozwią-
zań państwa totalitarnego (s. 186, 284–289, 294–295, 356, 375, 569). Historyk argumentuje, 
że „faszyzm to... bękart... liberalizmu tak jak komunizm był bękartem socjaldemokracji”70 
(s. 568). Faszyzm „zrobił co mógł aby nie zerwać swych więzów z całkiem pokaźną częścią 
liberalnej przeszłości”71 (s. 216). System utrzymał się tak długo u władzy i pozostawał po-
pularny przez tyle lat bowiem faszyści po prostu zostawili do dużego stopnia Włochów 
i Włochy w spokoju:

Ponownie w szokującej odwrotności do dogłębnej rewolucji przedsięwziętej 
w międzywojennym Związku Sowieckim,…. władza faszystowska pozosta-
wiła wiele rzeczy z przeszłości nienaruszonych. Ten reżim nie atakował ro-
dziny; bardzo niewiele zrobił jeśli chodzi o dystrybucję mienia. Pozostawał 
monarchią konstytucyjną i robił co mógł aby znaleść sposób na współżycie 
z Kościołem Katolickim. Z tymi elementami, faszystowska ‘rewolucja kultu-
rowa’ mogła być tylko częściowa.
Bez wątpienia dyktatura stała się bardziej radykalna w latach trzydziestych, 
ale przez większość swej historii, rewolucja nie ogarnęła wszystkiego i nie 
wyeliminowała bardzo wielu poziomów przestrzeni, gdzie Włosi tworzyli 
swoje istnienie i jestestwo (s. 202–203).72

Żeby ofi ary komunizmu mogły tylko coś takiego powiedzieć o swoich doświadcze-
niach ze zniewolenia!

W każdym razie wygląda na to, że liberałowie włoscy – odwrotnie niż ich współcześ-
ni hiszpańscy koledzy – gdy mieli do wyboru rewolucję międzynarodową, komunistyczną, 
a rewolucję narodowo-radykalną, faszystowską, wybrali tą drugą. Kompromis z faszystami 
spowodował, że dzięki temu we Włoszech nie było ani wojny domowej ani ekscesów na-
rodowego radykalizmu. Była włoska operetka: wyglądała groźnie, a jej duch straszy wciąż 
– w formie propagandowych stereotypów ukutych przez Komintern, powielanych przez 
moskiewską agenturę wpływu, a z ochotą podchwytywanych i do dziś głoszonych przez 
liberalną inteligencję zachodnią oraz rozmaitych lewicowców. 

Niestety nie chce zrozumieć tego wszystkiego w swoim moralizatorstwie Bosworth. 
Anglosaska inteligencja w praktyce nie stanęła przed strasznym wyborem: czy z między-
narodową rewolucją czy przeciw niej. Komunizm nie zapukał do londyńskich drzwi, nie 
skolektywizował kanadyjskich farm, nie przejął amerykańskich nieruchomości, nie terro-
ryzował nowozelandzkich robotników Gułagiem, oraz nie eksterminował australijskich 
elit tradycyjnych. Bosworth ma za złe włoskim liberałom, że wybrali kompromis, wybrali 
mniejsze zło. Ma też za złe tym, którzy przeciwstawili się międzynarodowej rewolucji na 
świecie. Czyżby to oznacza, że żal mu, że on sam nie mógł jeszcze wziąść udziału w rewolu-
cji? Czyżby sam chciałby przyłączyć się do eksterminacji, kolektywizacji i deportacji? Czy 
dlatego upiera się aby stosować cudzysłów w odniesieniu do „ekstremizmu” opisując wy-
padki w Rosji w 1917 r.? (s. 63) To typowe sentymenty rewolucjonistów zza biurka. Przypad-
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łość Boswortha jest niestety powszechna wśród zachodnich intelektualistów. Przynajmniej 
jednak Bosworth pozostaje jeszcze jedną nogą w starym, logocentrycznym świecie: mimo 
swych nieatrakcyjnych uprzedzeń wciąż wierzy i praktykuje zasadę badań naukowych. Jego 
młodsi koledzy już głównie poświęcają się tylko seksownym „teoriom”. Ale ton ich wywo-
dów pozostaje taki sam.

Przypisy:

1 „A total history of a totalitarian society”, s. xxii.
2 „I am not convinced that Fascism is somehow back”, s. xxvi.
3 „Yet the world which lives under the hegemony of economic rationalism and which seems every day 
more in the care of neoconservatives is a frighteningly irrational and brutal place”, s. xxvi. 
4 „Can we be sure today that we are the moral superiors of Fascist Italians?”, s. xxvi.
5 „The Italian dictatorship was a murderous regime, no proper model for any believer in the good of 
humankind. But I must also accept that the democracies of our times (not to mention the dictator-
ships) have not yet brought us to happiness and, sadly, may presently be transporting us away from 
that desired state. The battle is not over. Historic Fascism is probably dead and buried but, in our 
future, anti-Fascism, loosely defi ned as a sustained search for liberty, equality, fraternity, and sorority, 
must go on”, s. xxvi
6 „Expressing its own special version of racism, the Italian dictatorship played a signifi cant part in es-
corting the world to ‘Auschwitz’. In almost every sense the regime headed by Mussolini constituted 
the fi rst and truest fascism and was a deadly enemy of what is best or most humane about human-
kind. It was not merely a joke”, s. 10.
7 „The destruction of Marxism, socialism, communism and liberal democracy, .... those ideologies 
who hoped to be the humanist heirs of the French Revolution and Enlightenment”, s. 10.
8 Na ten temat zob.: Philip Jenkins, The New Anti-Catholicism: The Last Acceptable Prejudice (New York: 
Oxford University Press, 2003).
9 „This book... will portray how ordinary Italians lived their lives in times that Fascism swore to make 
extraordinary”, s. 11.
10 Właśnie naśladując Namiera Bosworth stale odnosi się w irytujący sposób do czasów współczes-
nych. Głównie zajmuje się atakowaniem Stanów Zjednoczonych, a szczególnie Georga Busha oraz 
„neokonserwatystów”. Według tego historyka kręgi te w USA pomagają takim politykom jak Silvio 
Berlusconi przeprowadzić apologię i rehabilitację faszyzmu. 
11 Podstawym podręcznikiem do badań nad narodowym radykalizmem jest: Stanley Payne, A History 
of Fascism, 1914–1945 (Madison, WI: The University of Wisconsin Press, 1995). Liberalną próbą 
poradzenia sobie ze spadkiem zbrodni komunistycznych jest Stephane Courtois et al., The Black 
Book of Communism: Crimes, Terror, Repression (Cambridge, Mass., and London: Harvard University 
Press, 1999).
12 „A more general introduction to gays in the Mediterranean”, s. 575 przypis 32. Chodzi o pracę Rob-
ert Aldrich, The Seduction of the Mediterranean: Writing, Art and Homosexual Fantasy (London and New 
York: Routledge, 1993). O stosunku władz faszystowskich do homoseksualizmu zob.: Bosworth, 
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s. 25 (tolerowanie fotografa Wilhelma von Glöden), s. 242 (tajna policja vs. degeneracy czyli „the prac-
tice of homosexuality or abortion”), oraz ss. 436–437 (akcja policji vs. homoseksualiści w Katanii). 
13 Bosworth, s. 4. Jest to lewicowa karykatura, gdzie wszelki „faszyzm” ma się wywodzić z konser-
watyzmu. Jednakże w kontekście Włoch, polski ekspert w dziedzinie prawicy potwierdza jedynie 
wspólnotę ideową między faszystami a destra storica, i.e., konserwatywnymi liberałami prawicy hi-
storycznej, wypływającą z identyfi kacji z nacjonalizmem Risorgimento oraz ideowej antykatolickości 
opakowanej jako antyklerykalizm. Można jeszcze dodać imperializm obu opcji. Zob.: Jacek Bartyzel, 
„Umierać, ale powoli!” O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich, 1815–2000 
(Kraków: Arcana, 2002): s. 398. Warto się zastanowić przy tym temacie – jak choćby przy rozważa-
niach o carskiej, bolszewickiej i post-sowieckiej Rosji – czy kontynuacja pewnego, generalnego trendu 
politycznego, e.g., imperializmu, oznacza pokrewieństwo ideowe między następującymi po sobie 
systemami, bądź też, że moskiewska autokracja była „przodkiem” komunizmu. A może następujące 
po sobie systemy wpasują się w odziedziczoną przestrzeń oraz postępują zgodnie z pewnym deter-
minizmem geopolitycznym ubranym w szaty wyznawanej przez siebie ideologii albo napędzanym 
i ukierunkowanym odpowiednio przez tą ideologię? Tym sposobem geopolityka dyktuje i jest dyk-
towana logiką ideologii, mobilizująca do swych celów potęgę państwa.
14 „Retrograde tyranny”, s. 1.
15 „Neither.. was it a Gulag Archipelago nor an Auschwitz”, s. 331.
16 „Must bear responsibility for the premature death of a million people”, s. 4.
17 Po raz pierwszy gazeta Il Popolo d’Italia zastosowało słowo „faszyści” w lutym 1915 r. Zob.: s. 54.
18 „Fascism assumed coloration from its immediate surrounds and often had as its ultimate purpose 
not so much national unity as the defence of specifi c local interests”, s. 154.
19 „the happiest and most propitious event in the history of [world] proletariat”, s. 101. 
20 „Se arriverà Lenin faremo una gran festa; andremo dai signori, gli taglierem la testa”, s. 103. 
21 „Promising a Sovietization of Italian industry”, s. 104.
22 „The revolution... fi nds the broad masses of the Italian people, still shapeless, still atomized into 
an animal-like swarm of individuals lacking all discipline and culture, obedient only to the stimuli of 
their bellies and their barbarian passions”, s. 102.
23 „Alleged threat from leftist revolution”, s. 108. 
24 Bosworth szermuje przy tej okazji liberalnymi sloganami politycznej poprawności. Krytykuje, że 
opisując tę masakrę jeden z faszystowskich przywódców „zjednoczył stereotypy imperialistyczno-
płciowej wojny oraz wżenił je w analizę klasową”. („Piazzesi’s mind, in other words, had readily 
united the stereotypes of imperial and gender war and inscribed them with class”.) s. 140. Dalej 
Bosworth – w podobnym polit-poprawnym stylu -- uważa, że faszystowski komentator Luigi Freddi 
„połączył swą nienawiść kobiet z antykomunizmem” („merge his misogyny with his anti-commu-
nism”) bo stwierdził, że „barbarzyńska fl aga bolszewicka” jest koloru „krwi menstrualnej” (s. 141). 
A może chodziło tutaj o bezpłodność idei komunistycznej, a nie o mysogenię. 
25 „Such actions were greeted with relief by the local propertied classes and by many old liberals”, 
s. 144.
26 Zresztą tzw. „reakcjoniści”, głównie katoliccy monarchiści, walczyli też przeciw faszystom. Na 
przykład na Sardynii liberalni regionaliści pod Emilio Lussu zorganizowali „szare koszule” w tym 
celu. Zob.: s. 167.
27 „Soldiers and producers”, s. 115.
28 „I do not regret having been a socialist. But I have cut my bridges to the past”, s. 175.
29 „All those who opposed the socialist parties and the Catholics”, s. 148.
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30 „We are neither clericals nor anti-clericals, neither Semites nor anti-Semites, neither Masons nor 
anti-Masons”, s. 156.
31 „In economic matters we are liberals, because we believe that the national economy cannot be en-
trusted to collective entities or to the bureaucracies”, s. 176.
32 Po pewnym czasie przynajmniej niektórzy faszyści zaczęli kwestionować nowoczesność. Na 
przykład jeden z najbardziej radykalnych działaczy, Curzio Suckert vel Curzio Malaparte, który po 
wojnie stał się komunistą, napisał pod koniec lat trzydziestych, że nowoczesności jest „skurwysyń-
ska, międzynarodowa, powierzchowna, mechaniczna – mikstura manipulowana przez żydowskich 
bankierów, pederastów, spekulatorów wojennych oraz właścicieli burdeli”. („bastardly, international, 
superfi cial, mechanical – concoction manipulated by Jewish bankers, pederasts, war profi teers and 
bordello owners”). Zob.: s. 447. O Malaparte zob. też: s. 213, 533.
33 „For all its sarcasm about the supine bourgeoisie, Fascism scarcely favoured an assault on property 
or the overthrow of the capitalist system that lay behind its maintenance in civil society. Rather than 
being the destroyers of the liberal world, Fascists wanted it to accept the tempering begun in the war 
and become slimmer, more effi  cient, less yielding and clement, more modern”, ss. 152–153. 
34 “the softness, compromise, confusion or lack of rigour of Italian Fascism, compared with later 
fascist movements”, s. 109.
35 „Civic religion”, s. 3.
36 „In its own propaganda Fascism similarly off ered ‘decalogues’ for believers to subscribe to, tes-
timony either to totalitarian control or to an automatic recourse to the language and mindset of 
‘eternal’ Catholicism”. s. 78. Podobnie czynili socjaliści. Zob.: s. 84.
37 „Centre and periphery occupied diff erent spheres, operating with diverse patterns, rhythms, assump-
tions and codes, no doubt needing each other but always retaining a fl exibility and independence which 
makes it hard to ascribe the defi nitive presence of power to one area or the other”, s. 174.
38 Na przykład w 1921 w Wenecji, po meczu piłkarskim umundurowani faszystowscy kibice pobili 
przechodnia, który im się nie ukłonił. Zob.: ss. 161–162.
39 Bosworth popiera hipotezę, że Matteotiego zabito aby ukryć powiązania brata Il Duce, Arnaldo 
Mussoliniego, z amerykańskimi fi rmami naftowymi. Targany wyrzutami sumienia Benito Mussolini 
przyznał zapomogę fi nansową (rentę) dla wdowy i dzieci socjalisty. Zob.: ss. 211–214, 340, 348–349.
40 „A fervent republican and Freemason”, s. 165.
41 Pozwoliło też to przeżyć organizacjom tajnym, choćby lożom masońskim. „Perhaps the most per-
vasive organization for those in or near the political world was Freemasonry, membership of which 
long remained all but mandatory for the military and for the civic professions”, s. 45.
42 „In Friuli, what before the war had been called liberalism had restructured itself as Fascism”, 
s. 160.
43 „Naples was securet by men who paid lip-service to Fascist revolution, while basking in the re-
stored good life of their Liberal fathers”, s. 166.
44 „Until 1943 and beyond the Italian Army remained more national and traditional than ideologi-
cally committed to Fascism”, s. 230.
45 „It is fairer, however, to see Pius and the hierarchy over whom he presided as fellow travellers or 
outright sympathizers with Mussolini and Fascism. In what they perceived as this wicked world, 
the Vatican liked most of what they saw in Fascism and,, should the truth be known, preferred it 
probably to liberal democracy and certainly to socialism and communism”. Zob.: s. 490. Po wojnie, 
upiera się Bosworth, było winą faszyzmu i katolicyzmu, że we Włoszech dopuszczono do rozwodów 
dopiero w 1974, a aborcję zalegalizowano w 1981. Zob.: s. 546.
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46 Jeden z ostatnich przykładów apologii Stalina jako pokojowego męża stanu, który pobił Hitlera, 
„ocalił świat dla demokracji i pokoju” i zrobił wszystko aby nie było Zimnej Wojny, a panowała zgoda 
z Aliantami zob. Geoff rey Roberts, Stalin’s Wars: From World War to Cold War, 1939–1953 (New Haven: 
Yale University Press, 2006).
47 „Yet the identifi cation between Church and nation-state was never complete and a sense of reserve 
lingered under Fascism”, s. 89.
48 „The signature of the Lateran treaties did mark the embrace of Fascist totalitarianism by the public 
forms of Catholicism”, s. 231. 
49 Jednak Bosworth oskarża Mussoliniego o „głęboki cynizm, mizantropię i mizogenię” („profound 
cynicism, misanthropy and misogyny”.) Zob.: s. 240. W słowniku liberalnym, są to najgorsze zarzuty 
– oprócz „rasizmu,” „antysemityzmu” i „homofobii,” o co również historyk posądza Mussoliniego, 
ale do mniejszego stopnia. Gdzie indziej nazywa go „tchórzem najgorszego rzędu” („coward of the 
most profound sort”). Zob.: s. 515. Nazywa Ciano prostakiem, a Starace „kretynem”. Zob.: s. 469, 
570. Od czasu do czasu Bosworth zapomina się, nie może się wyhamować. Nie potrafi  pogodzić roli 
wyważonego naukowca z autorem liberalnych wstępniaków.
50 „Yet it is true that Mussolini, despite his regular urging of mayhem and his perpetual studied sav-
agery, was not directly steeped in blood”, s. 341.
51 „Mussolini was a hard-working dictator”, s. 353. Gdzie indziej Bosworth dodaje, że w ciągu swego 
życia Il Duce miał około 400 kochanek. Zob.: s. 342.
52 „This government by words and images, by spin, ensured that, over many important matters, there 
was no government at all”, s. 356.
53 „Public servants exhibited an India rubber-like ability to absorb and defl ect the more interfering 
of Fascist initiatives and preferred their patterns of behaviour to move with their own rhythms and 
understandings rather than those of some national revolution”, s. 359.
54 „In truth there was no genuine corporate state”, s. 308.
55 „Making ‘totalitarian’ a society as diverse as Italy’s was to prove a Sisyphean labour”, s. 248.
56 Wyjątkiem od reguły były teoria i praktyka antygermańska i antysłowiańska (przeciw Słoweńcom 
i Chorwatom) w regionach pogranicznych, a szczególnie w Venezia Gulia, gdzie miejscowych fa-
szystów włoskich Bosworth porównał do „Nazism and the incorrigibly xenophobic little fascisms 
of Eastern Europe”, s. 155. Szczególnie tam ostro przeciw faszystom wystąpił episkopat bowiem 
dochodziło nawet do bicia księży katolickich-Słoweńców. Zob.: też o akcjach Niemcom tyrolskich 
na s. 179 oraz przeciw Słoweńcom i Chorwatom na ss. 49–50, 157–158. W pewnym sensie brutalność 
włoskiej okupacji części Jugosławii była kontynuacją tej praktyki. Zob.: ss. 389, 468, 472–473. O na-
cjonalistycznej wrogości faszystów wobec Niemców z III Rzeszy zob.: ss. 302, 305. Zresztą antypatia 
była odwzajemniona. W lutym 1937 wiedeńscy kibice wygwizdali piłkarzy włoskich, a następnie ob-
rzucili butelkami i śmieciami. Zob. s. 403. Władze w Rzymie i Berlinie starały się konfl ikt załagodzić. 
W październiku 1939 r. doszło do wymiany ludności. 185,000 Niemców włoskich wyemigrowało do 
III Rzeszy; 82,000 postanowiło zostać w Italii. Zob.: s. 448.
57 Okupując Rodos Włosi co prawda wprowadzili antyżydowskie ustawodastwo, ale traktowali Gre-
ków tak łagodnie, że wyróżniali się pozytywnie od „Niemców, Brytyjczyków i Francuzów”. Wielu 
wyspiarzy preferowało faszystowskich okupantów od biurokratów przysłanych przez własny rząd 
w Atenach. Gdzie indziej w Grecji Włosi byli tak niekompetentni, że wywołali wesołą pogardę za-
równo Greków jak i Niemców. Zob.: ss. 379, 473. Przy okupacji Albanii, faszyści dokooptowali elitę 
miejcową do rzymskiego senatu oraz, przynajmniej w teorii, nadali takie same prawa ludowi albań-
skiemu jakim się cieszył lud włoski. Zob.: s. 405.
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58 Diaspora żydowska we Włoszech liczyła około 40 tys. osób. Jednak w 1910 dwóch premierów było 
żydowskiego pochodzenia, Sidney Sonnino i Luigi Luzzatti, jak również burmistrz Rzymu, Ernesto 
Nathan. Włochy miały 24 senatorów pochodzenia żydowskiego i 8% profesury na uniwersytetach. 
Zob.: s. 415. 
59 Jeszcze przed przejęciem władzy Mussolini publicznie chwalił przemysłowca i włoskiego patrio-
tę Dante Ferraris’a, który był żydowskiego pochodzenia (s. 99). Inny patriota-przedsięborca o tych 
samych korzeniach to Oscar Sinigaglia (s. 111), czy Samuele Pugliese, prefekt Ferrary (ss. 131–132). 
Myli się Bosworth przeprowadzając egzegezę między faszystami a Giusseppe (Józefem) Toeplitz’em 
(zob. s. 23). To prawda, że kierujący Banca Commerciale Italiana Toeplitz miał związki z Giovanni 
Giolitti, który wspierał czołowego faszystę Giuseppe Volpiego. Ale z racji swoich funkcji jak rów-
nież prominentnej pozycji w fi nansach Włoch Toeplitz służył również jako bankier Watykanu. Był 
bardzo dobrze ustosunkowany z Kurią, a potem z rządem Mussoliniego. Nie oznacza to, że był sym-
patykiem faszyzmu. Był raczej przekonania konserwatywno-liberalnego. Naturalnie wolał faszyzm 
od komunizmu.
60 Jeden z włoskich faszystów żydowskiego pochodzenia, Ettore Ovazza z Turynu, był założycielem 
antysyjonistycznej gazety La nostra bandiera, a w 1938 r. wraz z bojówką napadł na i podpalił redakcję 
pisma syjonistycznego we Florencji. Ovazza opracował też apologię praw anty-żydowskich. Zob.: 
s. 416. Włoscy Żydzi czuli się dobrze w swojej ojczyźnie. Przez dwanaście lat przed wojną syjonistom 
udało się zarekrutować zaledwie 151 osób na wyjazd do Palestyny. Zob.: s. 417.
61 „Fascist anti-Semitism took wings from the belated adoption of racist ideas in their empire”, s. 420.
62 „To be generous with entry permits for Jews and Poles”, s. 454.
63 Nie sili się jednak na zbadanie tego raczej nieprawdopodobnego stwierdzenia, nie rozwija go też. 
Czy chodzi o przydział żywności dla ludności żydowskiej? Dla Volksdeutsche? Dla Reichsdeutsche? 
Czy dla Polaków? Bosworth powołuje się jedynie na Alan Cassels, Fascist Italy (London: Routledge & 
K. Paul, 1969), który przecież nie specjalizuje się w historii Polski. Zob.: s. 484, 649.
64 „Liberals, landowners and even Mafi a Chiefs”, s. 505.
65 Zob.: s. 551.
66 „Rather than sacrifi cing German soldiers as cannon fodder, the Nazis preferred to provide ‘clean’, 
brutal and deadly aerial assistance, a prefi guring of the policies of the USA and NATO in some 
recent wars, when politicians have feared to report the death toll in their infantry to domestic audi-
ences”, s. 403.
67 Bosworth pisze, że w Toskanii faszyzm charakteryzował się „verbal radicalism”. Na przykład, je-
den z lokalnych przywódców włożył sobie w biurze w spluwaczkę portret Lenina i na niego ostenta-
cyjnie spluwał (ss. 139–140). Zob. też o faszystowskiej retoryce wojennej i agresji werbalnej na s. 296, 
299.
68 „Lacking the power and the purpose to wipe clean the minds of its subjects and forge genuine 
‘new men’ and ‘new women’, the dictatorship left a thousand histories still blooming in Italy and 
the Italies. In instance after instance, Italians, with power or without, from the top of society to the 
bottom, behaved in ways that may have been tinctured by Fascism but were at the same time deeply 
coloured by other factors, especially those which eddied powerfully through Italian society, moving 
with rhythms and eff ects diverse from that of the dictatorship”, s. 7.
69 „What was Fascism but the expression of a mateship that was simultaneously egalitarian and hierar-
chical and poised on the idea that all actions led to life or death?”, s. 79.
70 „Fascism was as surely the bastard, post-First World War child of liberalism as communism was of 
social democracy”, s. 568.

     Na przekór propagandzie rozpusty
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71 „Did its best not to jolt out of shape its ties with quite a lot of the Liberal past”, s. 216.
72 „Again in striking contrast to the root and branch revolution being attempted in the interwar pe-
riod in the USSR,... Fascist rule left much intact from the past. This regime did not assault the family; 
it did little to alter the existing distribution of property. It remained constitutionally a monarchy and 
did it best to fi nd accommodation with the Catholic Church. With that list of qualifi cations, its ‘cul-
tural revolution’ could never be more than partial. Doubtless, the dictatorship did become more radi-
cal during the 1930s, but for most of its history its revolution was not so all-embracing as to eliminate 
very many of the spaces where Italians crafted their existence and identity”, ss. 202–203.

Paweł Piotr Styrna
 Na przekór propagandzie rozpusty
 Carrie Lukas, The Politically Incorrect Guide to Women, Sex and Feminism
 (Wshington DC, Regnery Publishing Inc., 2006) 

W 1919 r. komisarz kultury w bolszewickim rządzie Beli Kuna, Jerzy Lukacs (nota-
bene syn bogatego bankiera!) wprowadził na Węgrzech promującą „wolną” miłość „edukację 
seksualną” w ramach tzw. „kulturowego terroryzmu”. Później, podczas hiszpańskiej wojny 
domowej komunistka Dolores Ibarruri, znana jako „La Pasionaria”, apelowała w swych 
słynnych madryckich audycjach radiowych do hiszpańskich kobiet, by rzucały swe rodziny, 
oszukiwały swych mężów i rodziły dzieci poza małżeństwem. Dziś, pod względem propa-
gandy na rzecz rozpusty i stylu życia opartego na zasadzie „róbta co chceta”, niewiele się 
zmieniło. Media głównego nurtu lansują „popkulturę” i kulturową rewolucję często w spo-
sób bardziej subtelny, ale od pierwszej połowy XX w. libertyni dokonali niewątpliwie wiel-
kiego „postępu” w wojnie z cnotą, ludzką godnością i w przerabianiu mózgów na wodę. 

Dzisiejsza popkultura uparcie promująca hedonizm, oraz seks, seks, seks i jeszcze 
raz seks, poczyniła spore zamieszanie w umysłach młodych kobiet i mężczyzn, co też sta-
ło się główną motywacją dla Carrie L. Lukas do napisania Politycznie niepoprawnego prze-
wodnika ds. kobiet, seksu i feminizmu. Autorka jest młoda (32 lata), wykształcona (Princeton, 
Harvard) i aktywna politycznie (wiceprzewodnicząca ds. polityki i ekonomii Niezależnego 
Forum Kobiet i senior fellow Instytutu Goldwater’a) – nie pasuje więc do lansowanego przez 
„postępowców” stereotypu „moherowych beretów” (w USA konserwatywnych chrześcijan 
przedstawia się w mediach bardzo podobnie jak w Polsce: jako ciemnych i niewykształco-
nych „wieśniaków”) i takiego nakrycia głowy prawdopodobnie nawet nie posiada. 

Lukas rozpoczyna od rozprawienia się z dzisiejszymi feminazistkami, dla których 
prawo do mordowania życia poczętego i seksu nieskrępowanego jakimikolwiek więzami 
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małżeństwa czy moralności stanowią główną rękojmię „wyzwolenia kobiet”. Amerykańska 
publicystka porównuje też dzisiejsze feministki z ich mniej radykalnymi protoplastkami 
z drugiej połowy XIX i pierwszej ćwierci w. XX, które autorka, z kolei, idealizuje i te fe-
ministki ery wiktoriańskiej wypadają w jej oczach jako bohaterki (Recenzent ani Czytel-
nik nie musi się jednak zgadzać z każdym słowem w danej książce by ją przeczytać i omó-
wić). Jedną z głównych zalet książki jest jednak przypomnienie, że tak promowany przez 
„wszech-postępowców” jako „wyzwalający” („liberating”) obyczajowy hedonizm i seks „na 
luzie” wcale nie wyzwala a osłabia natomiast pozycję kobiet i sprowadza do roli przedmiotu 
seksualnego; wszak boyfriend zawsze może swoją girlfriend zostawić („na luzie”, „bez zobo-
wiązań”!) a „mleko bez potrzeby kupowania krowy” nabyć gdzie indziej – kobiet o luźnych 
obyczajach dziś niemało. Jest to paradoks, lecz konserwatyści od dawna już przypominają, 
przeważnie rzucając niczym grochem o ścianę, że wszelkie ideologie „wyzwolenia” i liber-
tynizmy prowadzą tylko do większego zniewolenia. 

Kolejny atut książki p. Lukas polega na tym, że rzuca też światło na jakże ważną kwe-
stię antykoncepcji, będącej jakby przejawem złudnych ludzkich wysiłków zjedzenia ciastka 
i posiadania go nadal, lub w tym wypadku zażywania cielesnych rozkoszy przy równoczes-
nym uniknięciu odpowiedzialności. Na mniej fi lozofi cznej, bardziej naukowej płaszczyznie 
tzw. kult prezerwatywy jednak także jawi się jako kolejna pułapka modernizmu. Autorka po-
wołuje się tutaj min. na dr Meg Meeker, pediatrę i autorkę pracy Epidemic: How Teen Sex is Kil-
ling Our Kids, która pisze wprost, iż „te same środki antykoncepcyjne, które ograniczyły przy-
rost naturalny wśród nastolatków sprawiły także, że seks bez zobowiązań stał się łatwiejszy 
niż kiedykolwiek, co sprawiło z kolei, iż zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową 
(STD’s) poszybowały do góry niczym rakieta”. Zwolennikom „bezpiecznego” seksu można 
też zadedykować następujące: „Zbyt wiele ufamy w te cienkie pakiety gumy i jagnięcej skóry. 
W większości przypadków szanse, że prezerwatywa zabezpieczy przed zakażeniem się choro-
bą weneryczną są tak samo marne jak cienkość prezerwatywy”. 

Amerykanka broni w swej książce także instytucji małżeństwa i ostrzega, że rozwo-
dy nie są wcale bezbolesnym panaceum na szybkie rozwiązanie małżeńskich problemów, 
bo głównymi ofi arami są przecież dzieci. Autorka piętnuje też obłudę feministek wal-
czących en masse o „wyzwolenie” kobiet od mężów, rodziny i społeczeństwa/narodu lecz 
równocześnie promujących uzależnienie kobiet od biurokracji państwowej, czyli szukaniu 
sponsora („sugar daddy”) w „osobie” Wuja Sama. 

Fakty opisywane i komentowane przez Carrie Lukas wydawać się mogą konserwa-
tywnemu czytelnikowi czymś oczywistym, lecz pamiętać należy, że w kulturowo-obyczajo-
wym kontekście świata, w którym żyjemy jesteśmy często zmuszani do ciągłego frustrują-
cego i męczącego wywalania otwartych drzwi ponieważ większość, lub przynajmniej spora 
część społeczeństwa (zależnie od państwa i regionu), uparcie wierzy, że te przysłowiowe 
drzwi są zamknięte … bo „tak mówi (‘postępowa’) TV” i „tak pisze w gazetach i maga-
zynach ‘głównego nurtu’”. Z tego właśnie względu książki typu ww. „politycznie niepo-
prawnego przewodnika” są bardzo potrzebne i pożyteczne. Ostatecznie, jakie młodzieży 
chowanie, takie będą Rzeczpospolite. 

      W bastionie endecji
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Rafał Dobrowolski
 W bastionie endecji
 Henryk Lisiak, Narodowa Demokracja w Wielkopolsce w latach 1919–1939 
 (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006) 

W województwie poznańskim, obejmującym w większości swoimi granicami 
obszary historycznej Wielkopolski, Narodowa Demokracja w okresie Drugiej Rzeczypo-
spolitej posiadała niekwestionowaną potęgę. Z tej racji często Wielkopolskę określało się 
mianem endeckiej twierdzy. W okresie zaborów, w walce z naciskiem germanizacyjnym 
w II połowie XIX w., obóz narodowy cieszył się dużym uznaniem i poparciem społecznym 
na tych terenach. Właśnie dokonania na polu samoorganizacji społeczeństwa i obrony pol-
skości otworzyły narodowym demokratom po odzyskaniu niepodległości drogę do rządów, 
które sprawowali niepodzielnie od 1919 do maja 1926 r. Zamach majowy zmienił tę sytu-
ację, w wymiarze politycznym, jednak rząd dusz w Poznańskiem nadal w wielkiej mierze 
należał do narodowych-demokratów.

Z tych właśnie względów ukazanie się na rynku monografi i poświęconej Naro-
dowej Demokracji w Wielkopolsce zachęciło wielu sympatyków myśli narodowej i osób 
zainteresowanych historią polskiego nacjonalizmu do zapoznania się z książką Henryka 
Lisiaka. Czy wspomniana pozycja spełnia oczekiwania zainteresowanego tematem czy-
telnika?

Autor pracy skupił się bardziej na aspektach politologicznych aniżeli historycz-
nych. Tu wyłania się główny mankament książki, bowiem Lisiak dużo miejsca poświęca 
sprawom polityki ogólnopolskiej i zagranicznej oraz udziałowi w nich narodowców – Wiel-
kopolan. W wielu z tych zagadnieniach nie wnosi zresztą żadnych nowych ustaleń, opie-
rając się na powszechnie dostępnych literaturze przedmiotu czy pamiętnikach. Autor nie 
podjął także trudu wyjaśnienia i opisania istotnych faktów i zjawisk, jak choćby fenomenu 
ruchu korporacyjnego czy dominacji młodzieży narodowej w życiu akademickim. Margi-
nalnie też potraktował tematykę działalności endeckich ugrupowań politycznych w Wiel-
kopolsce, ich tworzenia się, działania i rozwoju struktur: wojewódzkich, powiatowych, kół 
gminnych i sołeckich oraz działalności organizacji społecznych pozostających w orbicie 
wpływów narodowców. Wspominając o wielu organizacjach społecznych, które miały 
niewątpliwie wpływ na siłę Obozu Narodowego i stanowiły o jego różnorodności organi-
zacyjnej i „wszechstanowości” ogranicza się często do wymienienia ich nazw, nie podając 
nazwisk liderów, założeń, celów, krótkiej charakterystyki ani zarysu działalności. Opisując 
samą partię narodową Lisiak stara się wnikliwie ukazywać relacje, spory pomiędzy poszcze-
gólnym frakcjami i liderami, ale przedstawia to tylko z pozycji Poznania, nie podejmując 
próby wejścia w tzw. Polskę powiatową i ukazania specyfi ki poszczególnych powiatów 
i tamtejszych relacji wewnątrz-organizacyjnych. 
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Autor także nie ustrzegł się, błędów merytorycznych np. na stronie 197 Lisiak 
podaje jakoby Sekcja Młodych Stronnictwa Narodowego powstała w wyniku uchwał ob-
rad Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego 10 lutego 1935 r. w miejsce rozwiązanych 
Wydziałów Młodych. W rzeczywistości było na odwrót. Sekcja Młodych SN powstała po 
rozwiązaniu OWP w 1933 r. jako formuła autonomiczna i kompromisowa, albowiem Mło-
dym nadal zależało na organizacyjnej samodzielności, a Starzy dążyli do wcielenia byłych 
działaczy OWP do Stronnictwa. Rada Naczelna SN doprowadziła do scalenia SN przez 
formalne rozwiązanie Sekcji i przekazanie dużej części władzy niezadowolonej z poczynań 
Starych młodzieży. Kolejne błędy pojawiają się przy opisie środowiska młodzieży studen-
ckiej. Na str. 240 autor podaje, iż Związek Akademicki „Młodzież Wszechpolska” powstał 
w 1922 r. Taką datę można uznać za prawdziwą, ale należałoby wspomnieć, o jego począt-
kach. 17 grudnia 1919 r. w Warszawie założono pierwsze koło Narodowego Zjednoczenia 
Młodzieży Akademickiej, a poznańskie NZMA w 1920 r. powstało jako trzecia placówka 
w kraju. Natomiast nazwa „Młodzież Wszechpolska” była efektem uchwał ogólnopolskiego 
Zjazdu NZMA z marca 1922 r., podczas którego nastąpiła zmiana nazwy organizacji. Bez 
podania tych informacji wynika z pracy H. Lisiaka jakoby narodowa młodzież studencka 
na poznańskich Alma Mater zorganizowała się nie wcześniej jak w 1922 r. Na stronach na-
stępnych (241–242) Lisiak tajne organizacje wewnętrzne „Zet” i „Orzeł Biały” przedstawia 
jako odrębne i niezależne od siebie, gdy w rzeczywistości „Orzeł Biały” był niższym stop-
niem tajnej organizacji młodzieży narodowej, zależnym od szczebla wyższego tj. „Zetu”. 
Na str. 244 autor przedstawia Związek Narodowy Polskiej Młodzieży Akademickiej jako 
koordynatora proendeckich organizacji studenckich. Jednak NZPMA z założenia miał być 
reprezentacją zrzeszającą całą polską młodzież studencką, jednak gdy 1923 r. ZNPMA zo-
stał zdominowany przez Wszechpolaków wycofała się z niego młodzież lewicowa, a w la-
tach późniejszych, chrześcijańsko-społeczne „Odrodzenie”.

Niesprawiedliwym byłoby przedstawić tylko mankamenty pracy Henryka Lisiaka. 
Czytelnik znajdzie w niej wiele interesujących, a nieznanych dotychczas w obiegu nauko-
wym informacji o pozycji narodowych demokratów na scenie politycznej Wielkopolski. 
Dużo miejsca poświęca udziałowi narodowców w powstawaniu zrębów państwowości 
polskiej w późniejszym województwie poznańskim, nieznanych dotąd kulis wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego, skutecznych prób tworzenia Armii Polskiej podczas bolszewi-
ckiej nawały w 1920 r., czy koncepcji przeciwdziałania puczowi Piłsudskiego w maju 1926 r. 
Praca powstała w oparciu o solidną bazę źródłową i wykorzystaniu większości opracowań 
dotyczących opisywanej tematyki. Kolejnym walorem książki Henryka Lisiaka jest żywa 
pisana z dużą swobodą narracja historyczna, w której autor wchodząc w szczegóły, niu-
anse, rozbieżności źródeł, czy różnice zdań pomiędzy poszczególnymi bohaterami pracy 
nie zanudza czytelnika, a wręcz przeciwnie nie pozwala mu odejść od lektury. Jednak braki 
opisane na początku recenzji powodują, iż temat badawczy „Historia obozu narodowego 
w Wielkopolsce w II Rzeczypospolitej” pozostaje nadal otwarty.

    Różne oblicza francuskiego nacjonalizmu
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Mariusz Aff ek
 Różne oblicza francuskiego nacjonalizmu
 Adam Wielomski, Nacjonalizm francuski (1886–1940). Geneza, przemiany i istota 
 fi lozofi i politycznej             (Warszawa: Wydawnictwo „von Borowiecky”, 2007)

Koncepcja omawianej książki zakłada ukazanie nacjonalizmu francuskiego od szer-
szej strony – jako pewnego zbioru złożonych idei, a nie prostych, chwytliwych haseł o wy-
dźwięku antysemickim, antydemokratycznym czy na wskroś patriotycznym. Zadaniem 
Autora było przekazanie pewnego pozytywnego obrazu Francji z przełomu XIX i XX w. 
jedynie na przykładzie czterech pisarzy nacjonalistycznych tamtego okresu: Maurice’a 
Barresa, Leona Daudeta, Jacquesa Bainville’a i chyba najbardziej znanego z tej czwór-
ki Charlesa Maurrasa. Została tutaj zaakcentowana ich tzw. fi lozofi a polityczna tworząca 
wspomniany wyżej obraz i pozwalająca – zdaniem Autora – zaliczyć owych czterech my-
ślicieli do jednej „rodziny” rozumianej jako grupa ludzi bliskich sobie ideowo i towarzysko, 
często też powiązanych politycznie. W żadnym razie praca nie pretenduje więc do miana 
syntezy wszystkich organizacji nacjonalistycznych we Francji, a mimo to i tak liczy sobie aż 
640 stron, bo Autor stara się nadmiernie rozwijać niektóre wątki, które wydają się być dla 
niego szczególnie ciekawe, lecz niekoniecznie już dla polskiego Czytelnika niezorientowa-
nego w meandrach wewnętrznych dziejów Francji XIX/XX w. 

Książka dzieli się na trzy części, a te z kolei liczą sobie po dwa rozdziały składające 
się jeszcze dodatkowo z podrozdziałów o specyfi cznym literowym uporządkowaniu (A, B, 
C itd.). 

Część I skupia się na przedstawieniu genezy nacjonalizmu francuskiego i stwarza 
wrażenie zaczątku nowej, oddzielnej pracy traktującej o ideologii rewolucji francuskiej 
1789 r. i – w pewnym sensie – o jej spadkobiercach z II połowy XIX w. (szczególnie o histo-
ryku Julesie Michelecie, o premierze Francji Georgesie Clemenceau i o sławnym powieś-
ciopisarzu Victorze Hugo). Niestety, Czytelnik zasugerowany tytułem całej książki będzie 
się zapewne czuł zawiedziony tym, że dokonuje się tu tak obszernego i w gruncie rzeczy 
zbędnego antycypowania wydarzeń, które – zgodnie z tytułem – powinny być omawiane 
dopiero od 1886 r, a – zgodnie z obietnicą zawartą we wstępie – winny dotyczyć M. Barresa, 
L. Daudeta, J. Bainville’a i Ch. Maurrasa. Oczywiście, ważne jest omówienie genezy opisy-
wanych zjawisk, ale w tym przypadku można było się z powodzeniem ograniczyć do kilku 
stron, a w sytuacji zgromadzenia tak obfi tego materiału – napisać osobną książkę przezna-
czoną już głównie dla pasjonatów rewolucji francuskiej 1789 r.

Niezbyt fortunne jest też użycie terminu: „francuskie Risorgimento”, albo-
wiem – jak można to przeczytać w odpowiednim haśle „Encyklopedii „Białych Plam”1/ 
– samo określenie „Risorgimento” odnosi się wyłącznie do włoskiego ruchu skierowanego 
wprawdzie przeciwko legitymizmowi, ale też dążącego do zjednoczenia Włoch, a czego 
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– w oczywisty sposób – nie mogło być w sferze zainteresowań myślicieli francuskich. Co 
więcej: sam Autor na s. 24 tłumaczy „nacjonalizm „Risorgimenta” jako „jakobiński”, a za-
tem wskazuje poprzez takie określenie na to, co rzeczywiście było pierwotnym źródłem 
wymienionego nacjonalizmu, a był nim…francuski jakobinizm – nie zaś włoskie tenden-
cje zjednoczeniowe.

Dziwi również brak zestawienia myśli J. Micheleta na temat bogaczy z tym, co 
głosił rywalizujący z nim historyk i premier francuski z czasów panowania króla Ludwi-
ka Filipa Francois Guizot, a na co zwracał uwagę już prof. Jan Baszkiewicz w Historii 
Francji2/ – ważnej syntezie nie umieszczonej zresztą przez Autora w bibliografi i z nie-
znanego bliżej powodu. To przecież F. Guizot jako pierwszy rzucił hasło: „Bogaćcie się!”, 
a w swoich pismach i wystąpieniach usilnie propagował model państwa liberalnego nie 
ingerującego w sferę ekonomii, ale też przyznającego prawa polityczne jedynie bogaczom 
– uważanym tutaj za naród właściwy. Takie zestawienie przydałoby się szczególnie tam, 
gdzie Autor snuje dywagacje na temat tego, kto miał należeć do XIX-wiecznego narodu 
francuskiego.

Jedynym istotnym walorem części I omawianej pracy wydaje się być właściwie tylko 
dokonanie i omówienie podziału nacjonalizmu francuskiego na trzy rodzaje znane jeszcze 
od czasów rewolucji 1789 r. Chodzi tu o: a) nacjonalizm podatników (później identyfi kowa-
ny jako typowo liberalny); b) nacjonalizm „jakobiński” (demokratyczno-kolektywistyczny 
o wyraźnym zabarwieniu rewolucyjnym, tworzący też często wizję społeczeństwa totalitar-
nego) oraz c) nacjonalizm „góralski” (nazwany tak od pewnego ugrupowania politycznego 
z doby rewolucji, a kojarzący się z romantyzmem, bonapartyzmem i z uwielbieniem dla 
ludu, który jest główną siłą „postępu”, ale już nie sprawcą terroru; później taki nacjonalizm 
stał się lewicowym odłamem liberalizmu).

Dopiero dwie następne części książki stanowią jej właściwą treść, a ich zadaniem 
jest pokazanie nacjonalizmu rewolucyjnego – wywodzącego się od tego jakobińskiego i ko-
jarzącego się z lewicą (część II) oraz nacjonalizmu integralnego – próbującego stworzyć na 
nowo wizję świata konserwatywnego z nową pozycją króla i ludu (część III). Wyjaśnia się 
też wtedy owa graniczna data 1886 r. z tytułu książki. Data ta oznacza bowiem aferę gen. 
Georgesa Boulangera – ówczesnego ministra wojny, który po swojej dymisji stanął na czele 
nacjonalistów i rozpoczął walkę z republikanami, zarzucając im korupcję oraz porzucenie 
planów odebrania Niemcom Alzacji i Lotaryngii. Wtedy też doszło do przedefi niowania 
francuskiego nacjonalizmu, który przestał się już kojarzyć z pochodzeniem jakobińskim 
czy w ogóle rewolucyjnym, a zaczął schodzić na pozycje prawicowe. Taki proces jest tutaj 
szczegółowo zresztą ukazany na przykładzie twórczości M. Barresa miotającego się pomię-
dzy lewicą a prawicą oraz działaczy z pierwszych lat istnienia „Action Francaise”, założonej 
w 1898 r. Szczególnie interesująco omówiono aferę Alfreda Dreyfusa – ofi cera pochodze-
nia żydowskiego, skazanego za szpiegostwo na rzecz Niemiec, a co wywołało dyskusję na 
temat tego, czy Żydzi są w ogóle Francuzami. Przebieg tej dyskusji został zresztą bardzo 
dokładnie udokumentowany na podstawie ówczesnych artykułów prasowych oraz mate-
riałów zawartych w późniejszych opracowaniach i pamiętnikach. 

    Różne oblicza francuskiego nacjonalizmu
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Autor koncentruje się jednak przede wszystkim na pokazaniu tworzenia przez 
M. Barresa fundamentów ideowych prawicy kontrrewolucyjnej powiązanej z nowym ob-
liczem nacjonalizmu – już o charakterze antydemokratycznym i antyrepublikańskim. Po 
M. Barresie dalsze budowanie takiego systemu ideowego przejęli inni myśliciele i polity-
cy francuscy. Szczególne miejsce w omawianej książce zajmuje fi lozofi a polityczna Ch. 
Maurrasa, opierająca się na ustawicznym atakowaniu demokracji i wysuwaniu oskarżeń 
pod jej adresem. Również republika jawi się jako swoista karykatura prawdziwego ładu, 
bo ten ostatni może zapewnić jedynie monarchia. W tym kontekście zostaje też przed-
stawiony program ustrojowy „Action Francaise”. Zakłada on likwidację demokracji, 
monteskiuszowskiego trójpodziału władzy, wszelkich partii politycznych i głosowania 
indywidualnego. Na ich miejscu miałaby się pojawić dyktatura królewska (nie pochodzą-
ca jednak od Boga, a tym samym wyzbyta swojej sakralnej genezy) wraz z głosowaniem 
korporacyjnym oraz z połączeniem absolutyzmu na górze z decentralizacją w terenie. 
W ten sposób „Action Francaise” miałaby dokonać istotnej rewizji ideologii konserwaty-
zmu, który od tego momentu zaczyna się już opierać nie na arystokracji rodowej, lecz na 
inteligencji stającej się nową elitą władzy.

Autor zresztą celowo ukazuje przy tej okazji obraz „rewolucyjnego konserwatysty”, 
który bynajmniej nie ucieka od zdegenerowanego świata, nie żyje tylko w „świecie ruin”, 
lecz pragnie aktywnie go zmienić (nawet poprzez użycie siły) tak, by przywrócony został 
tradycyjny, przedrewolucyjny porządek, ale niekoniecznie już z dawnymi, historycznymi 
instytucjami. 

W takiej koncepcji jest miejsce i na nacjonalizm, który recenzowana książka przed-
stawia jednak jako zjawisko eklektyczne składające się nie tylko z elementów konserwatyw-
nych, ale też i socjalistycznych, demokratycznych czy liberalnych. Eklektyzm jest zresztą 
charakterystyczny dla całej historii nauki jako odrębnej dyscypliny badawczej, a omawiana 
praca znakomicie odzwierciedla istnienie takiego problemu w historii doktryn politycz-
nych na przykładzie nacjonalizmu francuskiego.

Całość uzupełniają starannie sporządzone przypisy oraz bogaty wykaz literatury.

Przypisy:
1 Mariusz Aff ek, „Risorgimento” [w:] Encyklopedia „Białych Plam, t. XV (Radom: Polwen, 2005): 
ss. 278–281.
2 Jan Baszkiewicz, Historia Francji (Wrocław-Warszawa-Kraków 1995): ss. 466–467.
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Tomasz Szczepański
 Ruś przeciw Moskwie, czyli 
 Aleksieja Szyropajewa wizja rosyjskiej historii
 Aleksiej S. Szyropajew, Tiurma naroda. Russkij wzgliad na Rossiju  
 (Moskwa: 2001) 

Aleksy S. Szyropajew jest współczesnym rosyjskim publicystą i historiozofem.
Jako publicysta tworzy własną szkołę historiozofi czną, prawdopodobnie pomyśla-

ną jako zalążek ruchu politycznego. Jego chyba najważniejszą jak dotychczas pracą opubli-
kowaną w 2001 r. jest Więzienie narodu. Sam tytuł dobrze oddaje istotę poglądów autora. Dla 
Szyropajewa Imperium Rosyjskie (Moskiewskie) to przede wszystkim więzienie narodu 
rosyjskiego, a walka tradycji imperialnej azjatyckiej z tradycją Rusi (słowiańsko-nordycznej) 
jest osią historii Rusi i Moskwy.

Prawdziwą Ruś dla Szyropajewa tworzą Nowogród i Psków (oraz pochodne tychże) 
z ich tradycją kulturową wytworzoną przez element słowiański i nordycki (germański). Tak-
że Kozaczyznę Dońską autor zalicza do tej tradycji, zwracając uwagę na rolę wychodźców 
z Północy dla ukształtowania się społeczności Dońców.1 Natomiast Bizancjum z semickie-
go pochodzenia chrześcijaństwem, wpływy Chazarów wyznających judaizm (w wersji ka-
raimskiej), a od XIII w. Mongołów, prawdziwych twórców Moskiewszczyzny, Szyropajew 
odrzuca a to, co pod ich wpływami powstało na ziemiach wschodniosłowiańskich uważa za 
„Nieruś”, tyle że w rosyjskiej szacie językowej.

  Moskiewski ułus
Zgadza się on z tezą znanego euroazjaty Lwa Gumilowa o dziejowej ewolucji Rusi 

w stronę Eurazji oraz o zasadniczej odrębności cywilizacyjnej Rusi Kijowskiej IX-XIII w. od 
Moskwy. Nadaje jednak tym zjawiskom całkowicie odmienną wartość. O ile dla Gumilowa 
i szkoły euroazjatyckiej2 synteza elementu europejskiego (słowiańskiego) i azjatyckiego pod 
wpływem Mongołów była czymś dobrym (Gumilow wręcz uważał najazd tatarski w XIII w. 
na Ruś i idącą za tym zależność od Ordy za fakt zasadniczo pozytywny, bo chroniący od 
wpływów zachodu), o tyle dla Szyropajewa jest to źródło systemu panowania w ramach pań-
stwa moskiewskiego elementu azjatyckiego nad elementem słowiańskim. A zatem źródło nie-
szczęść tego elementu – państwa będącego Projektem w ramach którego Słowianom (głównie 
Rosjanom, w miarę jego rozrostu także Białorusinom i Ukraińcom) przypadła rola rabów. 

Księstwo Moskiewskie w okresie „jarzma tatarskiego” (określenie historiografi i ro-
syjskiej na okres do 1480 r., ale omawiając poglądy Szyropajewa trzeba je wziąć w nawias, 
bo wg niego nie było to żadne jarzmo dla Moskwy a jedynie dla jej poddanych) było po 

   Ruś przeciw Moskwie, czyli Aleksieja Szyropajewa wizja rosyjskiej historii
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prostu kolejnym ułusem w ramach Imperium Mongołów. Ułus ten miał wprawdzie swoją 
specyfi kę (odrębną dynastię i prawosławie jako religię panującą), ale też Tatarzy potrafi li być 
tolerancyjni w sprawach wiary a sami przyjmowali różne religie – poza rodzimym szama-
nizmem także islam i chrześcijaństwo w wersji nestoriańskiej). Uwzględnienie tej specyfi ki 
w opisie Moskwy nie zmienia zasadniczego obrazu: „Moskwa to Nieruś. Ruś została w No-
wogrodzie jak też i w Kijowie, tam, gdzie ona zawsze i była”. 

Polityka Moskwy „zbierania ziem ruskich” to walki o poszerzenie granic ułusu 
moskiewskiego, a Kulikowo Pole (1380) czy w końcu zrzucenie zależności od Złotej Ordy 
to walka o władzę wewnątrz Imperium Mongolskiego – o to mianowicie, który ułus będzie 
więcej znaczyć. Przy czym chanowie Moskwy wspierani w tym przez Cerkiew posługują się 
antytatarską frazeologią sami będąc w gruncie rzeczy odmianą tatarszczyzny. Uwolnienie 
się od „tatarskiego jarzma” (1480) to po prostu „przeniesienie sztabu generalnego chana 
z Saraju do Moskwy”. W toku tych procesów następuje likwidacja przez Moskwę niepod-
ległości Nowogrodu i Pskowa co oznacza, że od początku XVI w. nie ma niepodległej Rusi. 
Jest Moskwa, czyli Projekt, w ramach którego elementy etniczne azjatyckie panują nad ro-
dzimymi słowiańskimi, a system społeczny polityczny i religijny służy umocnieniu i roz-
szerzeniu tego stanu rzeczy. 

Polityka Iwana IV Groźnego stanowi dla autora szczególnie wyrazistą ilustrację 
powyższej tezy, gdyż oprycznina składała się w dużej mierze z elementu niesłowiańskiego. 
Także w aspekcie etnicznym była ona wzorcem dla Czeki. Groźny unicestwiając rękami 
opryczników ludność Nowogrodu i Pskowa utrwalał panowanie elementu azjatyckiego nad 
słowiańskim. Panowanie Groźnego, którego znaczenie dla Projektu można porównać z rzą-
dami Lenina, jest przełomowe także dlatego, że zbiega się w jego przedziale wyniszczenie 
ludności Nowogrodu (nie był on już niepodległy ale ludność była nosicielem dawnych tra-
dycji, to samo dotyczy Pskowa) ekspansja na Powołże i za Ural, wzmacniająca rolę elemen-
tu niesłowiańskiego w elitach. Tytułem wyrazistego przykładu Szyropajew przytacza losy 
potomstwa Kuczuma, ostatniego chana Chanatu Syberyjskiego, walczącego z T. Jermakiem 
podbijającym Syberię dla Rosji. Zostali oni rosyjską szlachtą z bardzo wysokimi koligacja-
mi. Czyli kozak Jermak walczył o to, aby potomkowie Kuczuma mogli rządzić potomkami 
jego rodaków – rosyjskimi chłopami? Procesowi temu towarzyszyło wyniszczanie dawnej 
arystokracji. To ostatnie ocenia on jako szczególnie ważne bo „z wytępieniem arystokra-
tycznego kierownictwa naród traci idee krwi, to tym bardziej jest niebezpieczne w warun-
kach ścisłego sąsiedztwa z obcą rasowo falą”. 

Za Groźnego ujawniło się też zjawisko powtarzające się następnie w historii Rosji 
– własowstwo rozumiane jako postawa Rosjanina stającego po stronie Zachodu, który czyni 
to, aby walczyć o inną Rosję. Zaszczytne wg autora miano „pierwszego własowca” przypa-
da kniaziowi Kurbskiemu – był to zaufany Groźnego, który w toku wojen o Infl anty zbiegł 
do Polski. „Należy tylko podkreślić że pod tym słowem rozumie się nie zdradę ojczyzny, 
a rosyjską niezgodę na projekt Rosja”.

W XVII w. przejawem protestu wobec rzeczywistości wytworzonej przez te pro-
cesy był bunt Stefana (Stieńki) Razina. Autor Więzienia narodu podkreśla rolę przybyszy 
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z Północy Słowiańszczyzny wschodniej w procesie uformowania się Kozaczyzny Doń-
skiej, jest zdania że potomkowie nowogrodzian to kulturalno rasowe jądro tej społeczności. 
Bunt Razina „(…) to rasowa reakcja Rosjan na panowanie azjatczyzny”. Szyropajew jest też 
przekonany, że Razin był wtajemniczony w ukrytą aryjską tradycję, na co dowodem może być 
jego opinia czarownika u prawosławnych duchownych.

    Niespełniona Ruś Piotra 
Niejednoznacznie autor ocenia dzieło Piotra Wielkiego. Podoba mu się budo-

wa Petersburga, będącego jakby reinkarnacją Nowogrodu – nie w aspekcie politycznym 
wprawdzie, ale kulturalno-rasowym. Zasługą Piotra jest też europeizacja elity – chodzi tu 
zawłaszcza a początek kariery Niemców bałtyckich w Imperium. „Piotr szczodrze obsypał 
kraj zbawczym germańskim elementem, który na przestrzeni następnych 2 wieków bronił 
w Rosji aryjskich wartości. To było drugie przyjście Normanów”. W stosunku Piotra do 
prawosławia autor dostrzega wskrzeszenie właściwego Słowianom naturalizmu – np. w nie-
chęci Piotra do monastycyzmu, uważanego przez Szyropajewa za anomalię.

Zarazem jednak Petersburskie Imperium miało być europejskie w formie, ale eurazyj-
skie w treści. Piotrowi nie udało się ożywić Rusi. Żeby to zrobić musiałby uderzyć w prawosła-
wie, stając się wschodniosłowiańską wersją Juliana Apostaty. Było to oczywiście niemożliwe, 
raz, bo Cerkiew legitymizowała władzę cara, dwa – bo „bizantynizm panował nad świado-
mością ogromnej większości narodu”, lud po prostu wierzył Cerkwi. Także po reformach 
Piotrowych Rosja pozostała systemem, w ramach którego „w rzeczywistości naród rosyjski 
to przedmiot i niewolnik projektu, nasza podmiotowość i wolność legła pod nowogródzkimi 
ruinami. Od końca XV w. nie ma u nas narodowej państwowości i narodowej polityki”.

Okres petersburski dziejów Rosji (od Piotra Wielkiego do 1917 r.) to także czas 
wzrostu znaczenia społeczności żydowskiej w tym państwie, zwłaszcza w II połowie XIX w. 
i to pomimo ograniczeń nakładanych przez carat na Żydów (np. strefa osiedlenia). Na prze-
strzeni tego okresu ograniczenia te łagodzono i obchodzono. Autor zwraca uwagę na rolę 
małżeństw mieszanych w elitach, nadmienia o znacznym odsetku Żydów wśród kupców 
(zwłaszcza najbogatszych: I-szej gildii) czy w wolnych zawodach, no i oczywiście w organi-
zacjach rewolucjonistów. Nie dostrzega, że sprzyjało temu zjawisko obiektywne i chyba nie 
do zahamowania – rozwój kapitalizmu w Rosji. Kapitalizm potrzebuje m.in. kapitału, tech-
nologii i ludzi wykształconych. Społeczność żydowska z różnych przyczyn była w stanie to 
wszystko dostarczyć, toteż w miarę rozwoju nowoczesnej gospodarki w Rosji przed 1917r. 
rosnąć musiało także i społeczne znaczenie tej grupy. Brak zaznaczenia wpływów zjawisk go-
spodarczo-społecznych na opisywane tu procesy, a odnotowanie tylko ich aspektu etnicznego 
– szczególnie widoczne w tym miejscu – jest jedną z większych słabości tej pracy. Wzrostowi 
roli społeczności żydowskiej sprzyjały też, dostrzeżone przez Szyropajewa przemiany kultu-
rowe – sukces prądów socjalistycznych liberalnych w wykształconych warstwach społeczeń-
stwa Imperium. „Pod przykryciem liberalizmu i chrześcijańskiego humanizmu zachodziło 
odnowienie eurazyjskiej warstwy przywódczej – dołączenie do niej świeżego azjatyckiego 
elementu, niezbędnego dla przejścia Projektu w bardziej radykalną fazę”.

   Ruś przeciw Moskwie, czyli Aleksieja Szyropajewa wizja rosyjskiej historii
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Zarazem początek XX w. („srebrny wiek” kultury rosyjskiej) przyniósł zaistnienie 
pierwszego wg Szyropajewa siły politycznej o charakterze ruskim, nie moskiewskim – był 
to Wszechrosyjski Sojusz Narodowy M. Mienszykowa (1908). Byli oni nacjonalistami, ale 
nie imperialistami, i tak „Mienszykow w przeciwieństwie do reszty prawicy nie występował 
przeciw autonomii Finlandii, Gruzji, Armenii, Buchary itp. Przeciwnie on zabiegał o taką 
autonomię, aby obca rasowo fala była w niej lokalizowana”. 

   Rok 1917 – etniczna zmiana warty 
Przewrót bolszewicki 1917 r. miał także swoje etniczne oblicze – oznaczał przejęcie 

władzy z rąk elementu azjatyckiego w ręce żydowskie. „Kahał zmienia step” u steru władzy, 
tak można określić sens etniczny rewolucji październikowej.

Słowianom w tej rzeczywistości przypada rola białych niewolników, a ponieważ 
nowy system zrywa z tymi elementami tradycji zachodniej, które były obecne w Rosji 
w okresie petersburskim (symboliczne przeniesienie stolicy do Moskwy w 1918 r.) jest on 
znacznie bardziej niszczycielski. Żydzi stanowiąc wg Szyropajewa rdzeń kierownictwa bol-
szewickiego (autor nie dostrzega etnicznego aspektu czystek stalinowskich w latach 30., 
w pewnej mierze eliminujących z elity sowieckiej innorodców) realizowali swoją politykę 
etniczną pod sztandarem internacjonalistycznego bolszewizmu. Wielki Głód na Ukrainie 
(1932–33) autor widzi jako zemstę tego środowiska za antysemickie działania Chmielnickie-
go i hajdamaków. Ten sam aspekt ma zagłada Kozaczyzny Dońskiej czy pacyfi kacja Tam-
bowszczyzny (stłumienie powstania Antonowa połączone z masakrą ludności w 1921 r.). 

W istniejącym sporze historyków na ile bolszewizm jest kontynuacją Rosji ca-
rów, a na ile zjawiskiem osobnym, zerwaniem ciągłości z tradycją rosyjską, Szyropajew 
opowiada się po stronie zwolenników teorii kontynuacji. „Sowdep powtórzył i wzmoc-
nił moskiewski ustrój narokowy – oprycznina została CzeKa, miry – kołchozami, wro-
gość Trzeciego Rzymu do Zachodu zmieniła się w agresywną nienawiść stolicy Trzeciej 
Międzynarodówki do „burżuazyjnej Europy””. Zwraca też uwagę, że Cerkiew weszła po 
krótkim okresie oporu w dawną rolę funkcjonariusza Projektu i podpory Imperium – au-
tor tak ocenia deklarację lojalności metropolity Sergiusza wobec systemu sowieckiego 
(1927 r.). Jedynie „katakumbnicy” (Istinno Prawosławnyje Christiany, IPC) twardo od-
rzucali system bolszewicki. 

Szansą na pokonanie bolszewizmu była wg autora polityka III Rzeszy, dlatego de-
klaruje, że „w latach 1933–45 centrum Rusi było w Berlinie”. Zwraca uwagę, że miliony 
Rosjan w okresie II wojny światowej podobnie widziały tę sprawę opisując ich zachowa-
nia w pierwszych miesiącach wojny niemiecko-sowieckiej. Radość z jej wybuchu, łatwość 
poddawania się przez żołnierzy Armii Czerwonej, czasem przechodzenie całych jej pod-
oddziałów na stronę niemiecką, samosądy nad komisarzami czy enkawudzistami, bramy 
triumfalne dla Wehrmachtu – to wszystko co dobrze znają choćby czytelnicy Kontry Józefa 
Mackiewicza. 

Autor opisuje też i ocenia przejawy zorganizowanego rosyjskiego sprzeciwu wo-
bec bolszewizmu – ROA Własowa, RONA Kamińskiego, oddziały kozackie. Szczególną 
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estymą darzy RONA i założoną przez jej twórców (tj. Woskobojnikowa i Kamińskiego) 
Narodowo Socjalistyczną Partię Wiking, pomijając ogólną wzmianką zbrodnie wojenne, ja-
kie popełniała RONA na mieszkańcach Warszawy w czasie tłumienia Powstania Warszaw-
skiego. Podkreśla, że ziemie powiatu Łokot’ będącego początkową bazą RONA stanowiły 
w okresie okupacji niemieckiej jakby pół autonomiczny okręg. „Pierwszy raz po pogromie 
Nowogrodzkiej republiki na rdzennych naszych ziemiach pojawiło się ognisko oryginalnie 
ruskiej państwowości. W monolicie Projektu na sekundę pojawiła się zwiastująca los szcze-
lina”. 

Zwraca uwagę, że rejon miasteczka Łokot’ (obwód Briański) należał do rodziny 
carskiej stąd nie był o tam pańszczyzny. Dlatego dla tamtejszych chłopów system sowiecki 
był pierwszym systemem pańszczyźnianym, a nie drugim. To też tłumaczy szczególnie sil-
ny opór przeciw niemu tam właśnie – autor podaje, że część żołnierzy RONA prowadziła 
walkę partyzancką w lasach obwodu Briańskiego aż do jesieni 1946 r. Jest to jeden z niestety 
nielicznych przykładów na łamach tej pracy, w której jakieś zjawisko polityczne wiązano 
z jego tłem społeczno-gospodarczym, a nie wyłącznie etnicznym.

Kontynuując swe etniczne rozważania Szyropajew twierdzi, że jeszcze przed woj-
ną element bizantyjski wzmocnił się kosztem „chazarskiego” (judejskiego): Stalin po-
konał Trockiego (Bronsteina), Zinowiewa (Apfelbauma), Kamieniewa (Rosenfelda) czy 
Radka (Sobelsona). W warunkach wojny ułatwiło to odwołanie się Stalina do tradycji ro-
syjskiego patriotyzmu i prawosławia, całkowicie instrumentalnie – służyło to wyłącznie 
utrzymaniu się przy władzy, która zgodziła się na kosmetyczne zabiegi, typu otwarcie 
cerkwi, ale nie zmianę istoty systemu. Poparcie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej dla Sta-
lina w momencie wojny Szyropajew jednak tłumaczy nie tylko widoczną od lata 1941 r. 
zmianą tonu propagandy i złagodzeniem polityki antyreligijnej – przyczyny widzi głę-
biej. „Chrześcijaństwo i komunizm- dwie globalistyczne doktryny jednego azjatyckiego 
korzenia – szybko dogadały się w celu zdławienia „puczu aryjskich bogów”. To poparcie 
i ogólny zwrot w stronę bizantyjsko-moskiewsko-tatarskiej komponenty cywilizacyjnej 
Projektu (po odrzuceniu jej części „chazarskiej”) pozwolił mentalnie rozbroić część śro-
dowisk antysowieckich wierzących, że Stalin, po likwidacji starej gwardii bolszewickiej 
i odwołaniu się do tradycji rosyjskich, urzeczywistnia w gruncie rzeczy ich program. Jest 
to przypadek lidera Rosyjskiej Partii Faszystowskiej Konstantina Rodzajewskiego, który 
w 1945 r. uznał, że to Stalin urzeczywistnia ideały rosyjskiego faszyzmu i dobrowolnie 
oddał się w ręce władz ZSRS. 

II wojnę wygrał ZSRS, co dla Szyropajewa jest dowodem, że typ Moskala będącego 
produktem projektu (homo sovieticus) wygrał w ruskiej masie etnicznej nad typem Nowogro-
dzianina i Kozaka.

  Rozpad ZSRS – niewykorzystana szansa dla Rosjan 
„Rozpad ZSRS stał się historyczną szansą dla Rosjan”. To jednoznaczne stanowi-

sko Szyropajew uzasadnia tym, że w ramach ZSRS nie rosyjskie prowincje korzystały wię-
cej niż rosyjskie regiony centralne, poza tym – w skutek procesów demografi cznych ZSRS 

   Ruś przeciw Moskwie, czyli Aleksieja Szyropajewa wizja rosyjskiej historii
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przekształcał się w państwo Azjatów. Paradoksalnie można powiedzieć, że ZSRS wg autora 
było nietypowym imperium – bo z reguły to centrum imperium korzysta z posiadania ko-
lonii, tu (poza Moskwą) było odwrotnie. Autor ubolewa, że rosyjskie kręgi uważające się za 
patriotyczne i narodowe najczęściej tego nie rozumieją, czego dowodem jest popularność 
Eurazjatyzmu w teorii i w praktyce. I tak obrońcy Białego Domu (Gmachu Parlamentu Ro-
syjskiego – Dumy) w 1993 r. chcieli bronić imperium, tj. projektu euroazjatyckiego, byli to 
nota bene biali Rosjanie pod dowództwem Czeczeńca (Chasbułatow) i pół Żyda – co ma 
być właśnie eurazjatyzmem w praktyce. „Rosjanom najwyższy czas pomyśleć co dla nas 
zawsze było lepsze – bezkresne wyobcowane wampiryczne mocarstwo czy zwarte (maksi-
mum do Uralu) normalne europejskie państwo z twardymi kozackimi granicami na połu-
dniu i wschodzie? Dla Rosjanina myślącego o swoim rodzie, a nie o „Trzecim Rzymie”, 
imperium, kontynencie, odpowiedź jest oczywista”. 

Autor zwraca uwagę na rozbicie etnosu rosyjskiego na regionalne subetnosy – jak 
Rosjanie syberyjscy (Sybiracy), odrębni pod wieloma względami od Rosjan europejskich. 
Autor wyobraża sobie kilka powiązanych ze sobą sojuszem „ruskich republik”. Niesłowiań-
skim regionom FR należy (jak Czeczenii) przyznać niepodległość odcinając się zarazem od 
migracji z ich strony. Pozwoli to uniknąć problemów, jakie ma Europa Zachodnia i USA 
z mieszanym rasowo i kulturowo społeczeństwem. W interesie Rosjan była bowiem nie woj-
na czeczeńska, ale „umocniona granica na Tereku i wydanie broni kozakom. W rzeczywi-
stych interesach Rosjan byłaby troska o biologiczne przetrwanie a nie o całość państwa. Ta 
wojna potrzebna Moskwie – dla fi nansowych i politycznych machinacji”.

Sukces Putina – byłego KGB-isty i zwolennika imperium, będącego zarazem pro-
tektorem Cerkwi – może on być symbolem projektu euroazjatyckiego, pokazuje dowodnie, 
że Rosjanie nie skorzystali interesach szansy, o której pisał autor Więzienia narodu. Otwar-
tym pozostaje pytanie o popularność tez szkoły Szyropajewa w nadal przeżywającym okres 
transformacji społeczeństwie rosyjskim. 

Przypisy:
1 Autor niniejszego omówienia nie odnosi się merytorycznie do tej tezy.
2 O euroazjatyzmie (eurazjanizm) zob.: I. Massaka, Eurazjatyzm, Z dziejów rosyjskiego misjonizmu 
(Wrocław: b.w., 2001). 
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Tomasz Szczepański
 Pierwsza synteza dziejów Obodrzyców 
 Adam Turasiewicz, Dzieje polityczne Obodrzyców  
 (Kraków: Wyd. Nomos, 2004)  

Rzadko się zdarza by obroniony prawie 40 lat temu doktorat miał szansę nie tyl-
ko na druk, lecz także na szersze zainteresowanie czytelników nie będących specjalistami 
w dziedzinie, której dotyczy. Tak się jednak stało z pracą przedwcześnie zmarłego krakow-
skiego historyka Adama Turasiewicza Dzieje polityczne Obodrzyców, będącą pierwszym cało-
ściowym opracowaniem tego tematu w języku polskim. Wprawdzie różne aspekty dziejów 
i dorobku kulturowego Słowian Połabskich doczekały się swoich monografi i szczegóło-
wych, a ich dzieje były też ujmowane w opracowaniach ogólnych – i to tak w nauce polskiej 
jak i niemieckiej, zajmowali się Połabiem także historycy czescy, duńscy i rosyjscy. Jednak 
kompletne i nowoczesne przedstawienie dziejów politycznych właśnie Obodrzyców otrzy-
mujemy po raz pierwszy.

Praca skupia się na historii politycznej, zawiera jednak odniesienia do historii go-
spodarczej i społecznej, porusza też zagadnienie stosunków kulturalnych i religijnych. Te 
ostatnie dla Obodrzyców (ale też Wieletów i Ranów) mają ścisły związek z historią poli-
tyczną – może nawet bardziej niż gdzie indziej. Podbój Połabia przez Niemców i Duńczy-
ków dokonywany był pod hasłem chrystianizacji, stąd walka w obronie niepodległości była 
powiązana z obroną starej wiary słowiańskiej. To tutaj też (zwłaszcza na Rugii i w Związku 
Wieleckim – Lubickim) kapłani pogańscy będą odgrywać rolę polityczną bardziej znaczącą 
niż gdziekolwiek indziej w Słowiańszczyźnie.

Pracę Turasiewicza warto przeczytać także z dwóch cokolwiek „pozanaukowych” 
względów. Otóż przypomina ona fakt żywotności oraz poważnych osiągnięć cywilizacyj-
nych ludu słowiańskiego na obszarze na zachód od Odry – w chwili gdy obserwujemy osła-
bienie tego nurtu w polskim myśleniu, który nazywano „myślą zachodnią” a wiążący się 
m.in. z przypominaniem słowiańskich i polskich tradycji ziem później w całości lub częś-
ciowo zgermanizowanych. Niezależnie od swoich naukowych walorów (podkreślonych 
przez słowo wstępne prof. J. Strzelczyka, autorytetu polskiej mediewistyki) przypomina 
ona o słowiańskiej obecności nad Łabą, Warnawą i Pianą w chwili, gdy nie zawsze akcentuję 
się tę obecność nawet nad Odrą i Nysą. 

Po drugie – Obodrzyce mogą być przykładem ludu, który uległ germanizacji 
pomimo zachowania swoich struktur państwowych. Państwo Obodrzyców jednak prze-
trwało – choć po śmierci księcia Niklota (1160 r.) utraciło niepodległość , to jednak książę 
Przybysław przyjął chrzest i utrzymał część tego księstwa jako lennik Saksonii i Cesarstwa, 
a jego potomkowie rządzili w Meklemburgii do 1918 r. Germanizacja tak rodziny panującej, 
jak i zasadniczo słowiańskiego pochodzenia feudalnej elity Meklemburgii, odbyła się już 

      Pierwsza synteza dziejów Obodrzyców
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w średniowieczu i była przecież procesem dobrowolnym – nikt wielkich panów nie zmu-
szał w ich dobrach w jakim języku mają mówić i pisać. Podobny proces zaszedł na Rugii 
(Ranie), gdzie jeden z przedstawicieli rodzimej dynastii – rządzącej tam jako lennicy duń-
scy – pisał wiersze w języku niemieckim. A żyjący bez własnego państwa Łużyczanie (w gra-
nicach tej samej I-szej, a potem II-giej Rzeszy) jednak całkowitej asymilacji nie ulegli, aż po 
dziś dzień, choć oczywiście ich położenie jako wspólnoty jest nieciekawe. Własne państwo 
jest czymś absolutnie kluczowym – ale ono samo jeszcze nie załatwia wszystkiego – i taka 
może być refl eksja po zakończeniu lektury dziejów Obodrzyców. Dziejów, które już nie 
będą miały dalszego ciągu. 

Pewną słabością pracy wydaje się brak indeksu nazwisk co powinno być standar-
dem w wydawaniu książek historycznych, jest też tylko jedna mapa i to dość schematycz-
na. Te usterki nie zmieniają jednak mojego przekonania że jest to książka godna polecenia 
wszystkim interesującym się historią średniowiecza. 

Marcin Urynowicz
 Przez dziewięć obozów do nowego zycia
 Ariel Yahalomi, Przeżyłem... 
 (Będzin: nakładem autora, 2007) 

Wspomnienia Ariela Yahalomi (właściwie Artura Diamanta) należą do katego-
rii wspomnień ocalonych z zagłady Żydów. Autor urodził się w 1923 r. w Zawierciu jako 
syn Leona i Sary z domu Federman. Ojciec kierował zespołem muzycznym, koncertował 
min. dla Polskiego Radia. W poszukiwaniu zarobku rodzina często się przeprowadzała. 
Do 1939 r. mieszkali kolejno w Zawierciu, Częstochowie, Wilnie i Sosnowcu. Szczęśliwe 
dzieciństwo i młodość autora przerwała agresja Niemiec na Polskę. Rodzice zginęli zaś 
z dużej liczby krewnych ocalała jedynie garstka. On sam przeżył dzięki wielu szczęśliwym 
zbiegom okoliczności oraz – jak podkreśla – sile ducha. Wojnę spędził w niemieckich obo-
zach pracy i obozach koncentracyjnych (kolejno: Auenrode, Doerfl es, Floessingen, Anhalt, 
Auschwitz, Fuenfteichen, Weimar Buchenwald, Dora Mittelbau, Bergen Belsen). Po wojnie 
wyjechał do Palestyny. Walczył w wojnie wyzwoleńczej o powstanie państwa Izrael. Można 
powiedzieć, że zrobił prawdziwą karierę. Przez wiele lat był wysoko postawionym zawodo-
wym ofi cerem wojsk lądowych i morskich Izraela. Po zakończeniu służby w armii praco-
wał w organizacji Magen Dawid Adom (odpowiednik PCK), której w późniejszym okresie 
został dyrektorem. Podobnie jak inni ocaleni z holocaustu, długo uciekał od tragicznych 
wspomnień z młodości. Dopiero u schyłku życia postanowił zmierzyć się z przeszłością. 
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Zaczął przyjeżdżać do Polski, spisał swoje przeżycia. Jak sam mówi, było to możliwe jedy-
nie dzięki pomocy wielu osób min.: Wojciecha Muszyńskiego, Ryszarda Montusiewicza, 
prof. Shewacha Weissa, Zuzanny Drozd, Adama Szydłowskiego, ale przede wszystkim 
żony autora, pani Krystyny Keren. 

Tekst wspomnień podzielono na nienumerowane rozdziały, ułożone w sposób 
chronologiczno-tematyczny, odpowiadający poszczególnym wydarzeniom z życia autora 
np.: okres przedwojenny, wojna, obozy koncentracyjne, życie po wojnie itp. Z tego porząd-
ku wyłamuje się rozdział „Planeta K.Z Lager”, w którym autor, po opisaniu przeżyć wojen-
nych, charakteryzuje specyfi kę świata obozów pracy i obozów koncentracyjnych, w których 
przebywał. Osobne rozdziały poświęcono takim zagadnieniom jak: droga do Palestyny 
przed powstaniem państwa Izrael, warunki życia w nowej ojczyźnie, udział w wojnie wy-
zwoleńczej w 1948 r., działalność w armii izraelskiej oraz praca w instytucjach cywilnych. 
Osobno potraktowano powojenne kontakty autora z Polską. 

Publikacja została opatrzona stosunkowo bogatym materiałem ikonografi cznym. 
Są to przede wszystkim fotografi e ilustrujące wszystkie opisywane okresy życia autora oraz 
mapki z zaznaczonymi obozami koncentracyjnymi, w których przebywał oraz trasą „mar-
szu śmierci” w 1945 r. z obozu w Fuenfteichen do obozu w Gross Rosen. Brakuje jednak 
tak podstawowych rzeczy jak spis treści czy indeks. Trudno też stwierdzić kto jest wydaw-
cą wspomnień, podano jedynie adres drukarni. Podobnie z datą wydania, której domyślać 
można się jedynie z przedmowy autora napisanej we wrześniu 2006 r.

Pomimo, iż wspomnienia zostały spisane ponad pół wieku po zakończeniu wojny 
ich ogromną zaletą pozostaje realizm. Autor w plastyczny sposób oddaje obraz życia nie 
idealizując okresu przedwojennego i nie ubarwiając przeżyć wojennych. Wyraźnie poradził 
sobie z traumą wojenną. Bardzo interesujący jest opis stosunków panujących między więź-
niami obozów niemieckich, w którym stara się odnosić w sposób bezstronny do różnych 
postaw, bez uprzedzeń w stosunku do nie-Żydów. Nie ucieka od prezentowania pozytyw-
nych opinii o Niemcach, ze strony których spotkało go coś dobrego. Wiele miejsca poświęca 
również trudnym relacjom polsko-żydowskim. Wspomina min. o wyjątkowo dobrym trak-
towaniu przez współwięźniów-Polaków, Powstańców Warszawskich. Przyznaje jednak, iż 
w obozie w Bergen-Belsen przeżył głównie dzięki pomocy pewnego Polaka, który uczył go 
technik przetrwania w nowym miejscu. Nie przemilczał również postawy polskiego kapo 
(więźnia kryminalnego), który znęcał się nad wieloma osobami, nie tylko Żydami. Kluczowe 
spostrzeżenie dotyczące stosunków polsko-żydowskich okresu wojny odnosi się do pobytu 
w getcie w Zawierciu. Jego zdaniem mieszkańcy getta obawiali się przyznawać do pomocy 
otrzymywanej od Polaków z obawy przez zachowaniem żydowskich sąsiadów, którzy mo-
gli, świadomie lub nie, przekazać tę informację niemieckich agentom. Trudno stwierdzić jak 
powszechne w czasie okupacji było to zjawisko i czy nie jest to w pewnym stopniu wytłuma-
czeniem zarzutu obojętności, stawianego Polakom w kontekście zagłady Żydów?

Wspomnienia Ariela Yahalomi są bardzo interesujące. Autor zadał sobie trud 
sprawdzenia wielu historycznych szczegółów dotyczących obozów, w których przebywał 
oraz wydarzeń, których był świadkiem. Można tylko czuć niedosyt z powodu szczupłej 

      Sny i Łzy
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objętości wspomnień, ledwo przekraczających stu stron. Trudno jednak wymagać wię-
cej, mając świadomość jak późno zostały spisane. Tym większe uznanie należy się tak 
autorowi oraz osobom, które przyczyniły się do ich powstania oraz publikacji. Tekst ten 
polecam zarówno tym, którzy pragną w zwięzłej formie zapoznać się z fragmentem dzie-
jów zagłady Żydów na ziemiach polskich, jak i tym, którzy przez pryzmat doświadczeń 
jednostki chcą zrozumieć szerszy kontekst okupacji niemieckiej Polski w czasie II wojny 
światowej. 

Heather Raff  

 Sny i Łzy
 Sny i Łzy: Kronika Życia, autorstwa Erwina K. Koranyi 
 (Renfrew, Ontario: General Store, 2006) 

Dr Erwin Koranyi opublikował poważane medyczne artykuły na temat osób, które 
przetrwały holokaust. On sam był jedną z tych osób, które uciekły z Europy do Izraela za-
raz po Drugiej Wojnie Światowej. W kolejnych latach poznał również wiele takich osób jako 
część swojego życia i praktyki w Montrealu i Ottawie w Kanadzie. Ale dopiero teraz, w Snach 
i Łzach, daje świadectwo swojego własnego doświadczenia jako młodego węgierskiego Żyda 
podczas nazistowskiego reżimu Hitlera. Na przyjęciu na cześć jego książki u izraelskiego 
ambasadora w grudniu w Ottawie, były Minister Sprawiedliwości Irwin Cotler zauważył, 
że w tych dniach sporadycznego, ale poważnego antysemityzmu, ważne jest, aby te osoby, 
które doświadczyły holokaustu, powinny dawać temu świadectwo. Tak właśnie czyni pa-
miętnik Koranyiego. Ale ta książka czyni więcej: pokazuje najlepsze, jak również najgorsze 
strony natury ludzkiej. Na przykład, opowiada o szwedzkim dyplomacie Raulu Wallenber-
gu, który ryzykował swoje życie dla Koranyiego i tysięcy innych przez podpisywanie spe-
cjalnych wiz dla nich, które ratowały ich od śmierci czekającej 600,000 węgierskich Żydów 
w obozach. Książka pokazuje też jak wiele osób, które utrzymały się przy życiu, dzięki 
odwadze, chęci, inteligencji, oraz zwykłemu szczęściu, działało na rzecz swoich nowych 
krajów. Jednak archiwa Yad Vashem w Jerozolimie, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, 
D.C., Shoah w Los Angeles, oraz wiele innych ośrodków, są niestety przepełnione historia-
mi holokaustu w listach, książkach, taśmach wideo, i w mikrofi lmach. Można by zatem za-
pytać, co powoduje, że historia Erwina Koranyi jest taka unikalna? Dlaczego jest to, pośród 
tak wielu opowieści, książka, którą powinniśmy przeczytać? 
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Przecież inni też napisali pamiętniki ich czasami magicznego dzieciństwa, i ich zma-
gań w Europie w latach 30. i 40. Myślę, że sekretem niepowtarzalności Snów i Łez jest sam 
autor: ponieważ w jego otwartości na rodzinę, kulturę, i studia, defi niującą cechą, albo raczej 
sposobem, w jaki przychodzi na świat i radzi sobie z nim, jest jego wytrwała pogoń za medy-
cyną: jej teorią i praktyką. Zachwycające jest to, że brnąc przez nie do pomyślenia przeszko-
dy, nie tylko zachował zdrowie psychiczne, ale też humanitarność przez bycie wytrwałym 
w swoich medycznych poszukiwaniach na gruncie ówczesnej Europy podczas i w strasznych 
dniach po wojnie, kiedy sowiecki reżim stał się następnym ciemiężcą. Dni po wojnie też nie 
były dobre: wszystko było ciężkie. Alianci nie otworzyli swoich bram przed uciekinierami. 
Młody Izrael był pogrążony w zamieszaniu i smutku. Nawet przybywając do brzegów Ame-
ryki ludzie stykali się z trudnościami wszelkiego rodzaju. Hitlerowski nieprzyjaciel odszedł, 
ale wielkie i bardziej mgliste przeszkody stały na drodze. Wbrew wszystkiemu, utrzymał sen 
o medycynie żywym. Najbardziej prawdopodobnie, ten sen utrzymał go przy życiu. Można 
wyczuć, że gdyby autor żył pięćdziesiąt lat przed hitlerowcami, albo pięćdziesiąt lat potem, 
jego pogoń za medycyną byłaby taka sama, jak również sposób stosowania jej w praktyce 
– po ludzku względem odmiennego świata, który by napotkał. Jedną ze znakomitych cech 
tej książki jest to, że nie jest ona ani dydaktyczna ani osądzająca: jest obiektywna bez bycia 
beznamiętną. Jest tam historia opowiadająca o tym, jak żydowskie dzieci bawiące się w gry 
wojenne, wybierały bycie hitlerowcami, a nie Żydami. Kto nie chciałby być tym u władzy? 
I w Snach i Łzach, autor znajduje siebie w koszmarze rozbijając lustro ukazujące go w hitle-
rowskim ubiorze. Koryta okrucieństwa, jak również grzebienie dobroci można znaleźć pra-
wie u każdego z nas. Jak również poczucie humoru, wyobraźnię, fantazję, miłość, pokorę. 
Osobiste doświadczenia przepełniają charakter Snów i Łez. 

Jeżeli pogoń za medycyną była pierwszą defi niującą cechą autora, drugą, która też 
utrzymała go przy życiu, była jego zdolność do łączenia się z innymi – w przyjaźni, w ko-
leżeństwie, i w miłości. Jest tam duch, który nie został ugaszony pomimo przerażenia. To 
pomogło mu znaleźć humor i ironię, romantyczność i siłę, elastyczność i odwagę ku temu, 
do czego dążył. Duch lojalności przewleka się przez całą książkę: „względem tych, którzy 
zostali uciszeni dawno temu, ale którzy na zawsze zamieszkają w mojej pamięci”. Jest ona 
również dedykowana jego ukochanej żonie Edie, którą opiekował się w ostatnich latach jej 
życia. Powiedziano, że w Pierwszej i Drugiej Wojnie Światowej główne bitwy wyglądały jak 
wojna domowa wewnątrz Europy, ale że podczas holokaustu Europa popełniła samobój-
stwo. Zniszczył on jej serce, które i tak było osłabione, podczas gdy osoby ocalałe uciekły by 
wspomagać inne ziemie. Jak można to wszystko połączyć z G.K. Chestertonem? W ostatniej 
historii Ojca Browna, duchowny siedzi na ławce i rozmawia ze złodziejem, który nie wie, że 
został zidentyfi kowany. Złodziej gdera o zwariowanym świecie, w którym wszystkie ramy 
odniesienia przeminęły. Ojciec Brown odpowiada, że istnieje właściwa, uniwersalna moral-
ność, która ciągle dąży do zwycięstwa, nawet jeżeli istnieje w dalekim albo jak dotąd niepo-
znanym wszechświecie: mówiąca, że osoby ocalałe będą nadal próbować; że nawet w innej 
strefi e będzie istniał znak lub książka, która mówi, „Nie będziesz zabijał, będziesz kochał 
sąsiada swego jak siebie samego”. Sny i Łzy Erwina Koranyi jest jedną z takich książek.

  Kto zabił Piotra Jaroszewicza? czyli o Henryku Skwarczyńskim słów parę
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Marek Jan Chodakiewicz
 Kto zabił Piotra Jaroszewicza?
 czyli o Henryku Skwarczyńskim słów parę 

We wrześniu tego roku dostałem e-mail od znajomej z Berlina. Przeczytała właśnie 
w Odrze wyjątki z „Jak zabiłem Piotra Jaroszewicza,” pióra Henryka Skwarczyńskiego.1 Była 
pod wrażeniem. Pytała mnie czy znam, czy słyszałem, a, w końcu, czy to prawda.

Czytałem cały maszynopis pracy Henryka Skwarczyńskiego, odparłem. Jak zwykle 
wiele szokujących, niewiarygodnych rzeczy. Czy myślę, że to prawda? 

Po pierwsze, historyka obowiązują inne standarty niż literata. Ale literat potrafi  
najlepiej wytłumaczyć ducha spraw, które historyk żmudnie odtwarza w archiwach, wy-
kopaliskach, czy zeznaniach świadków. Naukowca obowiązuje wierność procesowi empi-
rycznego dociekania prawdy. Literat ma za zadaniem machać tym, co wybitny amerykański 
myśliciel konserwatywny Russell Kirk nazwał „mieczem wyobraźni”. Rygorystyczne reguły 
logiki arystotelejskiej gwarantują, że odkrycia historyka trafi ają jedynie do najbardziej cie-
kawych i zdyscyplinowanych. Ale nikt lepiej niż literat nie potrafi  spopularyzować nauko-
wych odkryć.

Po drugie, powiedziałem mojej berlińskiej znajomej, z Heniem Skwarczyńskim 
nic nie wiadomo. Właściwie wszystko jest możliwe. Henia znam od dwudziestu lat chy-
ba, odparłem. To wielki wariat; prawie takiego samego kalibru jak ja. Warto o nim trochę 
opowiedzieć, bo przecież jego szaleństwa życiowe znajdują często prozatorskie ujście na 
stronnicach jego książek. 

Jak się poznaliśmy? Zaplątany w to był Andrzej Czuma. W połowie lat osiemdzie-
siątych Henio związany był z emigracyjną organizacją „Pomost” w Chicago. Henio wpadł 
na Andrzeja a tego ja znałem, bo siedział wcześniej w więzieniu w Polsce z moim ojcem. 
Andrzej odwiedził mnie w Kalifornii, ja jego w Chicago, poznałem Henia z nieodłącznym 
Baronem Inżynierem, czyli Tomkiem Goetzem, który przyjaźnił się z moim wielkim przy-
jacielem dr. Piotreczkiem Penherskim. 

Zgadaliśmy się. Henio zaproponował mi awanturę – jedziemy do Afganistanu. Do-
bra, zgodziłem się. Nic z tego dzięki Bogu nie wyszło, ale było blisko, o czym dowiedziałem 
się szczegółowo po latach.

A było tak. CIA planowała stworzyć Legion do walki z komuną. W jego skład mieli 
wchodzić antykomuniści, głównie uciekinierzy z za Żelaznej Kurtyny. Komendantem miał 
zostać słynny kondotier, Rafał Gan Ganowicz. Konta w Szwajcarii już były, ale na szczęście 
Biały Dom zmienił zdanie. 

Szefem od spraw sowieckich w amerykańskim Biurze Bezpieczeństwa Narodowe-
go był John Lenczowski, syn dyplomaty II RP, a obecny rektor mojej uczelni. John uważał, 
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że lepiej jest posłać do Afganistanu rakiety Stinger, niż entuzjastycznych małolatów. Prezy-
dent Ronald Reagan zgodził się. I dlatego żyję.

Nota bene Henio Skwarczyński poszedł do Johna Lenczowskiego proponować 
różne takie awantury. Złapał go na krawężniku przed domem. Nic z tego przekonywania nie 
wyszło, ale John go cierpliwie wysłuchał bo Henio wykładał jakiś czas w Language Defense 
Institute, szkole m.in. dla ofi cerów wywiadu w Monterey w Kalifornii. Co więcej, Henio 
przyjaźnił się bardzo blisko z Rafałem Gan Ganowiczem, który określał go zawsze jako 
„Skwarek”. 

Gdy przyjechałem do Polski po 1989 r. opowiadałem o Rafale. Właściwie wszyscy 
peerelowcy mieli to w nosie. Zwykle spotykałem się z niedowierzaniem. Czy mógł ktoś taki 
istnieć, co z bronią w ręku walił komunę prawie przez całe życie? Dopiero po kilku latach 
wpadłem na chłopców z Ligii Republikańskiej. Ci posłuchali, uwierzyli i Rafała do Polski 
zaprosili. To jest niewątpliwą zasługą Henia. Opowiedział to potem w Sweeney wśród słowi-
ków.2 Bo Henio notorycznie wpada na ciekawych ludzi. I ich opisuje. Rafała też opisał, ale 
najważniejsze, że wymusił na nim spisanie wspomnień.

Henio opisał też innych, na których wpadł. Bohaterów, dziwaków, ludzi sukcesu, 
pustelników – rozmaitych, ale zawsze ciekawych, nietuzinkowych. Henio wyszukuje wszyst-
kich: AK-owców, piłsudczyków, endeków, ofi cerów wywiadu CIA i rozmaitych innych or-
ganizacji, byłych komunistów, czy ukrywających się nazistów.3 I wszystkie możliwe nacje, 
religie i orientacje seksualne. Henio ma nosa, Henio kręci się wszędzie, Henio obserwuje.

Na przykład, na Bora Bora Henio zaprzyjaźnił się z baronem Jerzym von Dange-
lem, polskim patriotą z Wilna. Sowieci zamordowali mu babcię, z Syberii sierotę uratował 
gen. Władysław Anders. Po wojnie von Dangel został pilotem. Szefował legionowi powietrz-
nemu CIA, który rozwalał komunistów w Wietnamie i okolicach. Henio opisał to bodaj 
w Męka stawania się Amerykaninem.4 Wyssał sobie z von Dangela z palca? Wolne żarty. Jeden 
z moich kolegów z pracy, Walter (Władek) Jajko, syn ofi cera II RP, a obecnie generał USAF, 
walczył pod komendą von Dangela.

Kto chce dowiedzieć się jak Henio zakolegował się z „żołnierzem wyklętym”, Ze-
nonem Piotrowskim, który przebił się z oddziałem z okupowanej przez Sowietów Polski na 
Zachód po 1945, musi przeczytać Z różą i księżycem w herbie.5 A wyprawy do Irlandii, gdzie 
spotykał się z terrorystami z IRA zawocowały pracą Słomiane morze.6 

Zwykle jak Henio pisze po polsku to trzyma się faktów. Po angielsku stara się prze-
kazać wartości uniwersalne i skłania się dlatego głównie ku fi kcji.7 Ostatnio jednak miesza 
oba genre również po polsku. Miesza refl eksje, anegdoty, dykteryjki, dydaktykę, proto-
post-modernistyczne dywagacje niczym Jan hr. Potocki. 

Co powiedzieć o „Jak zabiłem Piotra Jaroszewicza”? Myślę, że już Państwo sami 
wyciągnęli z tego wnioski. Z Heniem – podróżnikiem, łowcą przygód, literatem i wariatem 
– trudno jest dojść do ładu. Henio znika, pojawia się niespodziewanie i bez zapowiedzi po 
dwóch latach, zawsze coś ma ciekawego, zawsze coś wygrzebie z sumy ludzkich doświad-
czeń. U Henia wszystko jest możliwe. Tak zresztą też powiedziałem już wcześniej mojej 
znajomej z Berlina.

  Kto zabił Piotra Jaroszewicza? czyli o Henryku Skwarczyńskim słów parę
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Przypisy:
1 Henryk Skwarczyński, „Jak zabiłem Piotra Jaroszewicza”, Odra nr 9 (537) (wrzesień 2006): ss. 67–72.
2 Henryk Skwarczyński, Sweeney wśród słowików (Łódź: Biblioteka „Tygla Kultury”, 2000). O Rafale 
Gan Ganowiczu zob. też Henryk Skwarczyński, „Dwa ukośne księżyce”, Borussia [Olsztyn] nr 24–25 
(2001): ss. 154–164.
3 Zob. e.g., opowiadanie o naziście, za które autor zdobył pierwszą nagrodę w konkursie literackim 
w USA: Henryk Skwarczyński, „Paraguay, River of No Return”, Taproot Literary Review, Willow Tree 
Edition 12, Taproot’s Tree Series, volume 2 (1999): ss. 34–39.
4 Henryk Skwar, Męka stawania się Amerykaninem (Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1989).
5 Henryk Skwarczyński, Z różą i księżycem w herbie (Warszawa: Rosner & Wspólnicy, 2004).
6 Henryk Skwarczyński, Słomiane morze (Łódź: Biblioteka Tygla Kultury, 2002).
7 Zob.: Henryk Skwar, „A Poet, Gamblers, and Blackjack”, Paris Transcontinental: A Magazine of Short 
Stories, nr 12 ([bez daty, 1996?]): ss. 67–78; Henryk Skwar, „Leaves from the Same Tree”, Rampike: 
Environments I [Sault Ste. Marie, Ontario], special issue (1998): ss. 62–65.
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Jan Rokita: „Jeszcze w początkach OKP zorientowałem się, że Adam Michnik nie 

docenia niebezpieczeństwa sojuszu z formacją postkomunistyczną. Mówił wprost na po-
siedzeniach OKP, że najlepszy dla Polski jest sojusz Solidarności z postkomunistami. Gło-
sił to od samego początku, konsekwentnie i odważnie. Po pierwsze, tego pokonanego komu-
nistycznego przeciwnika znal, a hipotetycznego wroga na prawicy nie znał, za to bardzo się 
go bał. Uważał – poniekąd słusznie – że prawica spróbuje go pozbawić w Polsce rządu dusz. 
Że z komunistami jest się w stanie zaprzyjaźnić, a z ludźmi prawicy – nie. Że strzaskani 
ideowo komuniści nie podejmą z nim ideowej rywalizacji, a wygrywająca prawica może być 
groźna zarówno dla jego wpływów, jak i ideałów. (...) Drugi powód to obawa o to, że polski 
katolicyzm w warunkach wolności stanie się jej wrogiem. Jak myślę dzisiaj o jego książce 
„Kościół, lewica, dialog”, to sądzę, że napisał ją pod koniec lat 70. z powodów taktycznych. 
Tak naprawdę uważał, że z polskiego Kościoła zrodzi się potwór pchający Polskę w kie-
runku anachronizmu, nie nowoczesności. (...) Trzecim kluczowym czynnikiem w postawie 
Michnika było żydowskie pochodzenie. O czym krytycy Michnika boją się mówić otwar-
cie, a o czym on mówi wprost. Żydowskie pochodzenie Michnika skłaniało go do widzenia 
prawicy w kategoriach ONR-owskiej bojówki tworzącej ławkowe getta na uniwersytetach. 
Dla Żyda, romantycznego polskiego patrioty, jakim jest Michnik, odrodzenie antysemity-
zmu byłoby klęską. Był gotów wejść w pakt z diabłem, żeby odrodzenie polskiej prawicy 
zahamować. Tę prawicę widział w kategoriach, w jakich widzieli ją socjaliści Polscy na prze-
łomie XIX i XX wieku. Tak jak widzieli ją członkowie organizacji bojowej PPS wyruszający 
pod przywództwem Piłsudskiego na akcje terrorystyczne. Oni bali się endecji bardziej niż 
carskiej ochrany i rosyjskich żandarmów. Michnik bał się endecji bardziej niż komunistów. 
Widział przyszłość w kategoriach przeszłości”.
 Jan Rokita, Alfabet Rokity (Warszawa: Edipresse, 2004) [za: http://niniwa2.cba.pl/
alfabet_rokity.htm]
 

Maciej Korkuć, historyk IPN: „Nikt w Polsce nie chciałby mieszkać przy ulicy ge-
stapo albo Wehrwoltu. A czym od nich różni się Gwardia Ludowa?” 
 Dziennik Łódzki, 15 października 2007.
 

Premier Jarosław Kaczyński: „Tak, spędził sześć lat w komunistycznych więzieniach, 
nikt mu nie odmawia tych zasług, tylko wie pan, jest pytanie: o co walczył? Mówiąc najkró-
cej, czy walczył o zwycięstwo „Puław” nad „Natolinem”, czy o niepodległą Polskę? To jest 
pytanie, na które by trzeba było sobie dzisiaj, biorąc pod uwagę jego aktywność w ciągu 
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ostatnich osiemnastu, co najmniej osiemnastu lat, odpowiedzieć. Ja nie chcę odpowiadać, 
natomiast wiem, że tego rodzaju pytanie stoi i ono jest jakby inne niż pytanie o zaangażo-
wanie w tej walce, odwagę, gotowość do poświęcenia. Tego nie odmawiam, chociaż są tacy, 
którzy odmawiają, ale ja z całą pewnością nigdy do takich ludzi nie będę się zaliczał. Ale 
to jest jedna kwestia, a to druga. Ludzie poświęcali się dla bardzo różnych idei, nie zawsze 
najlepszych”. 
 Polskie Radio – Sygnały Dnia, 15 maja 2007. 
 

Józef Dajczgewand i Bogumiła Tyszkiewicz: „Parę dni temu Jarosław Kaczyński 
skojarzył Adama Michnika z frakcją puławian działającą w PZPR przed 1956 rokiem. Wy-
wołało to gdzieniegdzie oburzenie, choć – szczerze mówiąc – premier potraktował Mich-
nika dość łagodnie. Mógł gorzej. Wszak ulubieńcy redaktora Wyborczej Jaruzelski i Kisz-
czak nie są puławianami, lecz moczarowcami. (…) Moczarowcy są dlatego tacy straszni, że 
w swojej ideologii zintegrowali oba totalitaryzmy wokół motywu ludobójstwa i koncepcji 
państwa-bez-Żydów. Nie tyle przetłumaczyli Protokoły mędrców Syjonu, co je spolszczyli, 
zmieniając tekst w stosunku do oryginału. Musiało to od nich wymagać nie tylko dodatko-
wego nakładu pracy, lecz i obmyślenia własnego podejścia do kwestii rasowych i panowania 
nad światem. A przede wszystkim, udało im się dokończyć dzieła Hitlera i spowodować, że 
Łódź stała się rzeczywiście Juden-frei. Michnik może i pijał wódkę z puławianinem Urba-
nem, ale człowiekiem honoru jednak nigdy go nie nazwał. To reprezentanci Natolina są dziś 
symbolem michnikowskich ludzi honoru. I na tym też polega moczaryzm — na instru-
mentalnym traktowaniu etniczności: kiedy widzi się każde źdźbło w oczach adwersarza, 
a nie dostrzega belki w oczach człowieka wymalowanego na własnym sztandarze. A gdy jest 
się aż tak bezwzględnym, by wykorzystywać ofi ary marcowych czystek do propagandowej 
obrony tych, co im połamali życie, to nic dziwnego, że ofi ary zaczynają się zastanawiać, 
na ile środowisko takowe samo nasiąkło przez lata dzielące nas od 1968 roku zwycięskim 
wtedy moczaryzmem”. 
 Józef Dajczgewand, Bogumiła Tyszkiewicz, „Michnik wśród ludzi Moczara”, 
Rzeczpospolita, 16 maja 2007.
 

„W III RP pan Jan [Pietrzak] zamiast ko pać trupa, czyli szydzić z poprzed niego 
systemu, raźno wziął się za żartowanie z Mazowieckiego, Wa łęsy, Michnika, wychodząc ze 
słusznego, lecz naiwnego założenia, że w demokratycznej Polsce ma prawo jako kabareciarz 
nabijać się ze wszystkiego co śmieszne. Rezultat był taki, że zaczęto go wykreślać z wie-
lu artystycznych imprez, Egida miała zakaz występów w radiu, tele wizji. Wieloletni szef 
Polskiego Radia Eugeniusz Smolar, znajomy Pie trzaka jeszcze z Hybryd, powiedział mu 
wprost: „Nie masz po co do nas przychodzić, nie damy w eter ani jednego twojego słowa”. 
Blokada w radiu puściła dopiero w listopadzie ubiegłego roku, gdy dyrektorem pro gramu 
I został Marcin Wolski. Jan Pietrzak: W Gazecie Wybor czej nie wolno było nawet zamie ścić 
informacyjnej notki, gdzie i kiedy występuje kabaret Pod Egi dą. Nie mam pojęcia dlaczego. 
Michnik przecież przychodził do naszego kabaretu. Może to wy nika z jego „zoologicznej” 
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niechęci do wszystkiego, co trąci polskością? Może nienawidzi mojej sztandaro wej piosen-
ki „Żeby Polska była Pol ską...?”. Pojęcia nie mam...”
 „Egida pod egidą”, Gazeta Polska, 18 kwietnia 2007.
 

Tomasz Wołek: „Razi mnie uproszczona fi gura „fałszywej symetrii”. Kiedy zrów-
nuje – moim zdaniem zatracając wszelkie proporcje – zasługi Lecha Wałęsy i... Wojciecha Ja-
ruzelskiego w obaleniu komunizmu. Kiedy twierdzi, iż podział „prawica-lewica” nie odnosi 
się do fenomenu Komitetu Obrony Robotników – owszem, KOR miał frakcje, ale domi-
nanta lewicowa (Kuroń! Sam Michnik!) była jednak niewątpliwa. Kiedy zestawia w zbyt pro-
stej linii „patriotyczne motywacje” płk. Ryszarda Kuklińskiego z „wyższą koniecznością”, 
jaką – w dobrej wierze – kierować się mieli Gomułka, Gierek i Jaruzelski. Kiedy zrównuje 
„draństwa tych z ONR i NSZ” z „tymi z PZPR, którzy służyli dyktaturze”. Fałszywą syme-
trią grzeszy też historiozofi czny wywód Michnika, w którym „zagorzałych od początku 
przeciwników demokracji parlamentarnej i gospodarki rynkowej” określa on – co prawda 
„symbolicznie” – mianem „konserwatysty” i „socjalisty”. (...) Sławi Michnik, nie bez racji, 
„niezwykłą intuicję, rodzaj politycznego geniuszu” Jacka Kuronia. Owszem, jednak i komuś 
tej miary zdarzały się omyłki zgoła horrendalne. Tak było w 1982 r., kiedy odcięty od świata 
Kuroń wzywał zza krat do „ataku na ośrodki władzy i centra informacji” – czyli de facto do 
powstania narodowego. Szczęście, że ten apel nie dotarł do zapalnej młodzieży. Mogłoby się 
skończyć niewyobrażalną tragedią... Stwierdzenie, iż wówczas „Jacek wierzył w możliwość 
prędkich rozstrzygnięć”, jest eufemizmem”.
 Tomasz Wolek, „Przemiany Adama Michnika” – recenzja książki: Wściekłość i wstyd, 
Gazeta Wyborcza, 3 marca 2006.  
 

Janusz Korwin-Mikke: „Od dawna obserwuję zdziwienie ludzi, dlaczego właściwie 
grono zawziętych lustratorów typu Adam Michnik, nagle chce pełnej lustracji, choć to nie 
On zaczął się pierwszy tego domagać? Otóż sprawa jest bardzo prosta. Na czym polegały do 
niedawna wpływy niejakiego Adama M.? Łaził sobie w podartych dżinsach, coś tam mówił, 
jest tylko naczelnym redaktorem Gazety Wyborczej i to nie sprawującym władzy – a tu – taka 
to była potęga jeszcze do dwóch lat temu, człowiek – instytucja ważniejsza niż niejedna partia 
polityczna. Dlaczego tak się działo? Otóż Adam M. wraz z trzema kolegami: panem Ajnen-
kielem, Holzerem i Krollem weszli sobie do archiwum SB-ecji w pierwszych chwilach po 1989 
roku i »przeglądali« teczki. Adam M. notował sobie wszystko – i... miał haki na wszystkie 
ważne osoby w kraju. Zgorzkniał od tego, stał się śledziennikiem i mając tę wiedzę, zapewne 
obdzwaniał tych ludzi i »skutecznie im tłumaczył«, co jest dobre »dla Polski«”. 
 Janusz Korwin-Mikke, „Skąd wzięły się wolty byłych antylustratorów, żądających 
obecnie pełnej lustracji”, za: Antysocjalistyczne Mazowsze – http://www.asme.pl/
 

Krzysztof Leski: „W wolnej Polsce nikt nigdy nie próbował niczego na mnie wy-
móc (…). Jedyne takie doświadczenie wyniosłem z Gazety Wyborczej. Adam Michnik czynił 
to jednak ze swoistym wdziękiem. Podczas kampanii prezydenckiej w 1990 r. żądał, bym 
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ośmieszał Wałęsę, a Mazowieckiego chwalił. Klarowałem, że to nie robota dla reportera, 
że zaś on w komentarzach może pisać, co chce – bez efektu. Pewnego listopadowego dnia 
odbyliśmy chyba dwugodzinną rozmowę, spacerując po przedszkolnym ogródku przy Iwi-
ckiej, gdzie mieściła się wtedy GW. Ja swoje, on swoje. Nagle trochę się ożywił i zwrócił się 
do mnie niemal ciepło, po ojcowsku: – K-k-krzysiu, jeśli ty-ty-ty chcesz tu robić wo-wolną 
gazetę, to-to-to-to po moim trupie”. 
 KTO CZYTA NIE BŁĄDZI, Najwyższy Czas!, 10 marca 2007.
 

Ewa Wanat, szefowa Radia TOK FM, o wystawie zorganizowanej przez IPN p.t. 
„Twarze Bezpieki”: „Diabeł mnie podkusił i znalazłam się w Poznaniu na placu Wolności, 
gdzie trwa wystawa „Twarze bezpieki”... Nagle staję jak wryta przed twarzą, którą znam. 
To ojciec mojej przyjaciółki. Wisi na głównym placu miasta, jak w średniowieczu zakuty 
w dyby..., jak za komuny szkodnik i bumelant, ten sam mechanizm, zamiast sądu napięt-
nowanie. Skoro popełnił przestępstwo, należy postawić go przed sądem, niech go osądzi... 
Dlaczego moja przyjaciółka ma dźwigać na sobie piętno taty? Wiem, że z drugiej strony są 
dzieci ofi ar, ale czy one na pewno chcą karać w ten sposób... Czy chodzi o prawo i sprawied-
liwość, czy o odwet?...”. 
 Krzysztof Gottesman. „Wieszanie ofi cerów bezpieki”, Rzeczpospolita, nr 175, 28 lip-
ca 2007.
 

Andreas Unterberger, redaktor naczelny dziennika Wiener Zeitung: „Uważam, że 
Adam Michnik przegra w sądzie sprawę z redaktorem naczelnym Dziennika. Bo każdy czy-
telnik, który czytał artykuły naczelnego Gazety Wyborczej w ciągu ostatnich kilkunastu lat, 
miał ogromne pole do interpretacji tych tekstów. I każdy może z nich wysnuć wniosek, że 
Adam Michnik rzeczywiście poświęcił sporą część swego życia na obronę ubeków”. 
 „Po skierowaniu sprawy do sądu”, Dziennik, 9 czerwca 2006.
 

Piotr Osęka o funkcjonariuszach UB/SB: „W martyrologiczno-heroicznym obrazie 
dziejów łatwo pominąć, że ubecy byli przecież częścią społeczeństwa, wywodzili się z niego. 
(…)  Fenomenem aparatu bezpieczeństwa jest to, że jego szeregi tworzyli w znacznej mierze 
„ludzie zbędni”. Można naśmiewać się z niepiśmiennych parobków na etatach ofi cerskich, 
ale warto się zastanowić, w jakim stopniu wykluczenie społeczne, którego doświadczali przed 
wojną, pchnęło ich do służby w resorcie. W kolejnych dekadach do SB wstępowali, jak się 
wydaje, głównie ludzie z małym miast, często od wczesnej młodości pracujący na utrzymanie 
rodzin. Wywodzili się z normalnych domów, nie było w nich nic diabolicznego”. 
 Piotr Osęka, „Parada potworów w służbie IPN”, Gazeta Wyborcza, 4 sierpnia 
2007.
 

Jarosław Marek Rymkiewicz: „(…) byłoby lepiej, gdyby aktem założycielskim nie-
podległej Polski w roku 1989 było wieszanie pod św. Anną, a nie Okrągły Stół. Lepiej – tak 
teraz wytłumaczyłbym to zdanie – dla samopoczucia Polaków i ich zdrowia psychicznego”.
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 „Szubienice pod świętą Anną. Z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia 
Krzysztof Masłoń”, Rzeczpospolita, „Plus-Minus”, 10–11 lutego 2007.
 

Bronisław Wildstein: „Można mieć stuprocentową pewność, że ujawnienie przez me-
dia agenta uruchomi od razu akcję jego obrony, w której pierwsze skrzypce grać będzie Gazeta 
Wyborcza w podniosłym tonie relacjonująca powstanie wymienionej Komisji. Trybunał Kon-
stytucyjny zablokował lustrację. Aktem odwagi staje się dziś zdemaskowanie nawet najbar-
dziej paskudnego agenta, gdyż wiadomo, że pierwsi zaatakowani zostaną ludzie, którzy tego 
dokonali. Sąd uzna za prawdę relacje funkcjonariuszy oczyszczających konfi dentów i opowia-
dających, że fałszowali deklaracje współpracy i raporty, a działanie SB było jednym wielkim 
żartem. Już na przełomie lat 89 i 90 próba rozliczania komunistów kwitowana była formułą, 
że nie kopie się leżących. To, że leżeli oni w bankach i na najbardziej lukratywnych stanowi-
skach, nie było więc dokładniej analizowane. Ci, którzy dziś bronić chcą „uwikłanych”, w rze-
czywistości bronią całkiem kogo innego. I niczego nie zmienia fakt, że tego nie rozumieją. 
 Bronisław Wildstein, „Użyteczni idioci”, Rzeczpospolita, 28 czerwca 2007. 
 

Danuta Skóra, działaczka krakowskiego Studenckiego Komitetu Solidarności 
z lat 70.: „W roku 1992 pisaliśmy list do władz z prośbą o wdrożenie śledztwa w sprawie 
Pyjasa. Zbierałam podpisy pod tym apelem. Poszłam do jednego z przyjaciół Staszka, który 
w tym czasie był już znanym dziennikarzem. Powiedział mi, że żyjemy w państwie prawa 
i jakiekolwiek przypominanie władzy o jej obowiązkach byłoby niestosowne. Nie widzia-
łam żadnej niestosowności w apelu o wdrożenie śledztwa. Nalegałam, ale Leszek Maleszka 
twardo odmówił podpisu. Podszedł do okna i powiedział: „tacy jak ty zniszczą ten kraj!”. 
Było to tak zdumiewające, że zapamiętałam każdy szczegół tej sceny. Jej sens zrozumiałam, 
dopiero gdy okazało się, że Maleszka był TW Ketmanem”. 
 List do redakcji Rzeczypospolitej, “Plus-Minus”, 16 czerwca 2007.
 

Andrzej Friszke: „Inny problem to odmienna logika historyków i sądów, która 
prowadzi do kwestionowania wyroków sądów lustracyjnych. Nawiasem mówiąc, ja też 
dostrzegam w wielu przypadkach, że sądy mniejszy nacisk kładą na analizę dokumentów, 
a zbyt duży na wypowiedzi świadków, czyli w praktyce dawnych funkcjonariuszy SB, któ-
rzy są świadkami szczególnego rodzaju. I prowadzi to niekiedy do zaprzeczenia faktom 
oczywistym”.
 „Źle się dzieje w IPN” – Andrzej Friszke w rozmowie z Pawłem Wrońskim, Gazeta 
Wyborcza, 20 czerwca 2007.  
 

Jerzy Morawski, dziennikarz i dokumentalista: „Nigdy nie spotkałem skruszonego 
esbeka, nigdy. I nie wierzę, że kiedykolwiek spotkam. Oni doskonale zracjonalizowali sobie 
dokonywane przez siebie wybory, wszystko, co się stało. I teraz mówi mi jeden z drugim: 
a co, nie widzi pan, co się dzieje? U nas to przynajmniej porządek był. To faceci, z którymi 
nie można normalnie dyskutować”.
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 „Nie jestem tym który ma odkryć prawdę o SB”, wywiad z Jerzego Morawskim 
prowadzi Robert Mazurek, Dziennik, 4 sierpnia 2007.  
 

Andrzej Bober: „Chciałem uzupełnić wiedzę o sobie opiniami innych, z którymi 
krzyżowały się moje drogi. Jerzy Ambroziewicz, Jacek Fuksiewicz, Wojciech Giełżyński, 
Daniel Passent, Irena Dziedzic, Krzysztof Mroziewicz, Bogusław Wołoszański, Ernest Skal-
ski, Waldemar Kedaj, Jerzy Szperkowicz, Lew Rywin, Jan Ciszewski, Bohdan Tuszyński, 
Jerzy Mrzygłód, Kazimierz Koźniewski, Ryszard Wojna, Andrzej Drawicz – to tylko część 
osób, które na łamach prasy zaczęły funkcjonować jako współpracownicy tajnych służb 
PRL. Czy ich opinię o sobie znajdę w swojej teczce?” 
 Andrzej Bober, „Moja teczka”, Rzeczpospolita, 24 lipca 2007. 
 

Paweł Śpiewak: „Jeżeli dowiaduję się, że współpracownikiem SB był Andrzej Mi-
cewski, to jest to dla mnie fakt, który zmienia obraz historii Polski. On odegrał pewną 
rolę przy tworzeniu Tygodnika Solidarność, miał wpływ na decyzje Stefana Wyszyńskiego. 
W najbliższym otoczeniu prymasa splatały się różne interesy. Dowiadujemy się, że biskupi 
współpracowali... To również tworzy nowy obraz Polski. Można oczywiście powiedzieć: za-
pomnijmy, co złego robili ci ludzie. Ale mamy przecież prawo znać biografi e osób publicz-
nych. (…) Czułem się zdruzgotany artykułem o ks. Michale Czajkowskim. On był dla mnie 
symbolem tego, co w Kościele katolickim najpiękniejsze i najbardziej szlachetne. I nagle 
okazuje się, że on bez żadnego ważnego powodu, z chęci kariery, zgodził się na współpracę. 
To dramatyczny problem ludzkiego losu, który dotyczy całego środowiska! Nie widzę po-
wodu, by tego nie wiedzieć”. 
 Gazeta Wyborcza, 3–4 marca 2007. 
 

Prof. Zdzisław Krasnodębski: „Pamiętam dobrze atmosferę konformizmu, serwili-
zmu, pamiętam intelektualną miałkość. Pamiętam, kto był sekretarzem partii w Instytucie 
Socjologii, kto przewodniczącym związków zawodowych, kto usłużnym wobec władz dyrek-
torem, kto chciał usuwać niewygodnych pracowników. Pamiętam, że asystentami zostawali lu-
dzie, którym inteligencja nie pozwalała na pracę naukową. Pamiętam, że obok wartościowych 
prac powstawał chłam. Pamiętam także tych, o których szeptano, że to ubecy. (…) Ale choć 
wiele się zmieniło, tamta duchota, tamten środowiskowy lęk, tamte cechy „brudnej wspól-
noty” przetrwały w zmienionej postaci. Nadal młodzi naukowcy muszą obawiać się o swe 
doktoraty lub habilitacje, jeśli narażą się jakimś wpływowym „luminarzom” nauki lub gdy ich 
poglądy polityczne odbiegają od tych, które dominują w akademickich środowiskach. Nadal 
skompromitowane osoby zasiadają w radach naukowych instytutów i wydziałów, nawet jeśli 
dawno już są na emeryturze, i decydują o przyznawaniu naukowych stopni. Nadal instytuto-
wi przeciwnicy nienawidzą się i obmawiają po kątach, lecz w istocie nie chcą niczego zmienić. 
Nadal dominują środowiskowy konformizm oraz cywilne i intelektualne tchórzostwo, które 
dzisiaj przybiera moralistyczne pozy. Uniwersytety mogły ustawę lustracyjną potraktować 
jako szansę na refl eksje i reformy – potraktowały ją jako zagrożenie. Ta reakcja pozwala mi 
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lepiej zrozumieć, dlaczego były podporą Polski Kwaśniewskiego. Zapewne dzisiaj łakną jego 
powrotu jak kania dżdżu. Ja zaś, widząc te reakcje, zaczynam być wdzięczny tym, którzy spra-
wili, że kiedyś musiałem odejść z Uniwersytetu Warszawskiego”.
 Zdzisław Krasnodębski, „Duchota na uniwersytetach”, Rzeczpospolita, 16 kwietnia 
2007. 
 

Jan Dobraczyński o współpracy PAX z Tygodnikiem Powszechnym: „Był to czas bli-
skich stosunków między świeckimi współpracownikami Tygodnika [Powszechnego] a grupą 
PAX (używam tutaj anachronicznej nazwy, gdyż grupa nazywała się wtedy na zewnątrz gru-
pa Dziś i Jutro, natomiast na użytek własny grupa „ruchu nie nazwanego”.) Gdy w 1948 r. 
została ufundowana nagroda im Włodzimierza Pietrzaka, zaraz wśród pierwszych jej lau-
reatów znaleźli się Malewska, Turowicz i Jasienica. [Bolesław] Piasecki odwiedzając Kraków 
prowadził zawsze długie dyskusje z Turowiczem, Jasienicą, Gołubiewem i Kisielewskim 
– i odwrotnie przedstawiciele Tygodnika bywali na wielu spotkaniach grupy Dziś i Jutro. 
Stomma jako Marian Siedlicz pisywał do Dziś i Jutro, Kisielewski napisał dla Dziś i Jutro 
powieść odcinkową Zbrodnia w dzielnicy północnej. W wielu akcjach politycznych grupa Ty-
godnika i grupa Dziś i Jutro występowały razem. Później jednak – juz po śmierci kardynała 
Sapiehy – sprawy zaczęły układać się inaczej”. 
 Jan Dobraczyński, Tylko w jednym życiu (Warszawa: IW PAX, 1970): s. 404.     
 

Początki warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej: „22 października1956 r. Kil-
ku działaczy katolickich, m.in. Stefan Wilkanowicz, Tadeusz Mazowiecki i Janusz Zabłocki 
i Jerzy Zawieyski w ciasnym mieszkaniu fi lozofa Władysława Seńki. Nazajutrz w Życiu War-
szawy ukazuje się ich oświadczenie: „Odcinamy się od wypowiedzi Bolesława Piaseckiego 
godzącej w nurt demokratyzacji życia politycznego w Polsce. Wbrew istniejącym dotych-
czas pozorom Bolesław Piasecki i grupa PAX nie reprezentują ogółu katolickiego w Polsce”. 
Tego dnia, ponownie w mieszkaniu Seńki, gorączkowo dyskutują o konieczności zamanife-
stowania obecności katolików w życiu publicznym. Sprawa najważniejsza: uwolnienie in-
ternowanego prymasa Wyszyńskiego. 24 października. Jerzy Turowicz, Stanisław Stomma, 
Jacek Woźniakowski i Zawieyski rozmawiają z Władysławem Bieńkowskim, zaufanym czło-
wiekiem Gomułki, który od kilku dni był pierwszym, sekretarzem Partii. Jeszcze tego dnia 
wieczorem 25 osób, m.in. Juliusz Eska, Jerzy Kłoczowski i Stefan Wilkanowicz, podpisuje 
deklarację założycielską Ogólnopolskiego Klubu Postępowej Inteligencji Katolickiej. Na 
prezesa wybrano Jerzego Zawieyskiego. (...) Członkowie nowo utworzonego Klubu zapowia-
dają dążenia do „generalnej zmiany układu katolickich sił społecznych w Polsce”. W prak-
tyce miało to oznaczać uciszenie PAX-u. A także ułożenie stosunków państwo – Kościół. 
Kilka dni później założycieli OKPIK przyjął Gomułka. „Powitał z uznaniem naszą goto-
wość współdziałania w odbudowie Polski i zaznaczył, że na takim współdziałaniu katoli-
ckiego społeczeństwa bardzo mu zależy”, zanotuje w swoim dzienniku Jerzy Zawieyski. 
(...) OKPIK przekształcono wkrótce w ogólnopolską sieć Klubów Inteligencji Katolickiej. 
KIK-i powstały m.in. w Krakowie, Wrocławiu i Lublinie”.
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 Katarzyna Wiśniewska, „KIK – Klub niepotulny”, Gazeta Wyborcza, 28 październi-
ka 2006.
 

Piotr Wierzbicki o współczesnej Polsce: „Minęło siedemdziesiąt lat, przeżyliśmy 
II Wojnę Światową, przeszliśmy plagę komunizmu i sowieckiej dominacji, a ideowy krajo-
braz znów przenosi nas w czasy tamtych lat trzydziestych. Zniknęło centrum numer jeden: 
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wyparowali wszyscy w kraju marksiści. Cen-
tra numer dwa i numer trzy przetrwały, choć w postaciach odmienionych, odnowionych. 
ONR-yzm to dziś narodowi katolicy – będziemy ich dalej nazywać Partią Cnoty. Wiadomo-
ści Literackie to teraz, z grubsza biorąc, obóz poprawności politycznej; przypiszemy mu tę 
właśnie nazwę”.
 Piotr Wierzbicki, „Porachunki osobiste”, Gazeta Wyborcza, 4 lutego 2006. 
 

Hanna Mickiewiczowa, artystka-rzeźbiarz, powstaniec warszawski, żona kpt. Ada-
ma Rymwid-Mickiewicza (szefa Biura Studiów Przemysłowych Oddz. II KG AK), córka 
słynnego rzeźbiarza Jana Szczepkowskiego, którego dorobek i spuścizna artystyczna były 
systematycznie dewastowane w okresie komunizmu i w post-PRL: „Zostałam żołnierzem 
1 września 1939 roku i dla mnie nie jest to jeszcze koniec walki. Muszę coś zrobić z nimi 
(wskazała na parter zajmowany przez narzuconych przez kwaterunek lokatorów). Płacą mi 
bolszewickie czynsze, a ja chcę wolnych, skoro Polska jest wolna”.
 Janusz Miliszkiewicz, „Niska cena polskiego ducha”, Rzeczpospolita, „Plus-Minus”, 
15–16 września 2007. 
 

„52,2 proc. Polaków uważa dawne Kresy Wschodnie z Wilnem i Lwowem za nadal 
polskie ziemie – wynika z badań Pentora przeprowadzonych na zlecenie Wprost. 57,9 proc. 
żałuje, że Wilno i Lwów nie należą już do Polski. (…) Dla wielu osób przekonanych, że ta-
kie sprawy jak los lwowskiego Cmentarza Orląt obchodzą już tylko najstarszych Polaków, 
mających korzenie na wschodzie, rezultaty badań Pentora dla Wprost mogą być szokujące”.
 „Polacy nie pogodzili się z utratą Wilna i Lwowa”, Tygodnik Wprost, 3 marca 2007. 
 

Marek Nowakowski: „Zawsze mówię, że to, co najlepsze, zostało wyduszone, wy-
mordowane w wojnę i potem po wojnie. Ci chłopcy z liceum Batorego, co byli trzonem 
Szarych Szeregów, te wszystkie „Zośki”, „Rudzi”. Potem ci powojenni chłopcy, co zostali 
w lasach, i to były twarze! Pamiętam je jeszcze. PRL to zmieniła, wyparła je. Im ktoś był 
wyżej, tym miał gorszą twarz. Zachowały się tylko gdzieś w cieniu, na marginesach twarze 
ładne, ale niekoniecznie w sensie urody tylko czyste z wewnątrz. One znów mocno zalud-
niły mój świat dopiero w 1980 roku. Potem różnie było, ale w 1989 roku znów zaczęły się 
pojawiać, choć nie na taką skalę. Pamiętam je, tych ludzi „Solidarności”, działaczy, którzy 
się nagle mobilizowali. I potem znów zaczęły zanikać. Jedna po drugiej – ciekawy proces 
zanikania twarzy. Zauważyłem nowych ludzi, w kolejnych ekipach rządowych, odzianych 
w te garniturki, w tych żałosnych pierwszych białych skarpetkach, bo nie wiedzieli, jak 
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się ubrać, z teczkami walizkowymi i komórkami... Do tego wspinania się w nowej Polsce 
stanęli jacyś inni ludzie. Czyżby to stare prawo, myślałem sobie, to PRL-owskie prawo se-
lekcji negatywnej zaczęło działać i w tej epoce? To się wzięło stąd, że był niezdrowy, brudny, 
gdzieś pod skórą toczący się nurt, który spowodował, że ludzie z przeszłości odnajdywali 
się dobrze w dobrych kontaktach z rzekomymi ludźmi przyszłości. Ci, którzy byli sterem 
zmian, nagle znajdowali język z tymi ze starego świata i powstał jakiś mechanizm post-PRL 
z własną dynamiką. I zaczęły się tworzyć dwie Polski, szczelina między nimi, jak to bywa 
w trzęsieniu ziemi, rozszerzała się i pogłębiała. Między tymi, którzy byli rzekomo przy-
wódcami, chorążymi zmian, a... nami”.
 „Trzeba mówić, bo zakrzyczą”, rozmowa Joanny Lichockiej z Markiem Nowakow-
skim, Rzeczpospolita, „Plus-Minus”, 8 września 2007. 
 

Wojciech Kilar: „Gdy zacząłem słyszeć o „moherowych beretach” uświadomiłem 
sobie, że ja jestem właśnie z takiego domu, że moja babcia, gdyby dzisiaj żyła to byłaby słu-
chaczką Radia Maryja. Ja też go słucham, ale ona pewnie byłaby taką babcią-słuchaczką od 
rana do wieczora. Jej zawdzięczam najważniejsze sprawy w życiu. Używając wielkich słów 
– patriotyzm, wiarę, szacunek dla innego człowieka”. 
 „Jestem z zaścianka”. Rozmowa Joanny Lichockiej z Wojciechem Kilarem, Rzecz-
pospolita, „Plus-Minus”, 22 września 2007. 
 

Bronisław Wildstein o współczesnych „elitach”: „Moment upadku komunizmu był 
równocześnie eksplozją ich lęku przed Polską, która jawiła się im głównie jako szowini-
styczny, endecko-klerykalny skansen. Ucieczka do umownej Europy miała być ratunkiem 
przed tymi pokusami. Bezrefl eksyjna imitacja europejskich wzorców miała się stać lekar-
stwem na endeckie zagrożenie. Elity kulturalno-medialne wbijały w świadomość polską 
poczucie gorszości, wstyd wobec własnej tożsamości i kompleks niższości w stosunku do 
„oświeconej” Europy. Niestety, wydaje się, że tę lekcję odrobiliśmy dobrze. Badania poka-
zują, że Polaków najgorzej w Europie oceniają właśnie Polacy. Wbrew mitom o polskiej me-
galomanii doświadczenie pokazuje, że w świadomości polskiej dominuje kompleks niższo-
ści. Nie jest to korzystna postawa dla cywilizacyjnego awansu, ale tym akurat polskie elity 
inteligenckie uwięzione w swoich lękach i fobiach niezbyt się przejmują. Kompleksy te leżą 
zresztą w interesie euroentuzjastycznych elit. Dzięki nim mają one monopol na rozwiązania 
polskich problemów, którymi ma być naśladowanie europejskich wzorców. Jakie to wzorce 
i kiedy się do nich odwołać, decydują euroentuzjaści. Nie ma miejsca na wątpliwości, jest 
jeden model europejski, tak w każdym razie myśleć mogą czytelnicy Gazety Wyborczej i Po-
lityki czy słuchacze seminariów Fundacji Batorego”.
 Bronisław Wildstein, „Euroentuzjaści przeciw Polsce”, Rzeczpospolita, nr 143, 21 
czerwca 2007.
 

Norman Davies: „Stereotypy w pewnym sensie są potrzebne, bo na początku każ-
dej znajomości pełnią rolę swoistego skrótu informacji na temat danego kraju. Nie sposób 
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w zdawkowej formie zdefi niować skomplikowanej rzeczywistości. W Stanach na przykład 
Polak to do dziś niewykształcony emigrant, który nadaje się do każdej pracy. Taki biały mu-
rzyn. W Wielkiej Brytanii to z kolei hrabia albo żołnierz, najczęściej lotnik. A teraz z kolei 
niezły fachowiec. (...) Ale trzeba pamiętać, że wiele jest na świecie środowisk, które chcą 
podkreślić swoją wyjątkowość, które chcą mieć monopol na cierpienie. „Polskie obozy za-
głady” pewnie będą się dalej pojawiać. (...) To pewien sposób myślenia. Polska przedsta-
wiana bywa jako kraj antysemicki, ale ten antysemityzm jest świadomą przesadą. Syjoniści 
chcą, żeby jak najwięcej Żydów z innych części świata osiedlało się w Izraelu. Dlatego m.in. 
Polskę często przedstawiają jako kraj antysemicki, nie do przyjęcia dla Żydów. I dalej, idąc 
tokiem ich myślenia, Polacy są antysemitami, Hitler także był antysemitą. Konkluzja – Po-
lacy kochali Hitlera. (...) Oczywiście, że to absurd i nonsens. Tylko że wiele osób, przede 
wszystkim w Ameryce, w to wierzy. Słyszą, że Oświęcim był w Polsce, a więc Polacy są an-
tysemitami i zbudowali obozy. Powtarzam: to bzdura, ale zdziwiłby się pan, jak wielu ludzi 
tak myśli. Ja, jako historyk, ciągle mam kłopoty z tłumaczeniem, że w obozach oprócz Ży-
dów zginęło także wielu Polaków czy Rosjan. Ale nie dziwmy się: żelazna kurtyna istniała 
przez 50 lat, Polacy nie byli w stanie bronić się przed taką interpretacją historii”.
 Norman Davies, „Polska nas ciekawi, bo leży między Niemcami a Rosją”, Dzien-
nik, 2 lipca 2007. 
 

Wojciech Klewiec: „Filmy wojenne nakręcone w czasach głębokiej PRL przypomi-
nają, że naziści odpowiedzialni za zbrodnie i obozy koncentracyjne nie byli Polakami”.
 Wojciech Klewiec: „Dlaczego warto oglądać „Stawkę” i „Pancernych”, Rzeczpospo-
lita, 10 sierpnia 2007.
 

Ernst Nolte: „Zarzucono mi, że rozmyłem różnicę między nazizmem a bolsze-
wizmem, podczas gdy jest ona wręcz oczywista. To jest właśnie Auschwitz. Ludzie byli 
tam mordowani w szczególnie obrzydliwy sposób. Cokolwiek robili, byli przeznaczeni na 
śmierć od momentu przyjścia na świat, bo byli Żydami. Tego żądała teoria rasowa nazistów. 
Rozumiem, że wiele osób bardziej nienawidzi nazizmu niż komunizmu. Nie mogę jednak 
zgodzić się z tym, że w Holokauście zaistniało absolutne zło. Jako historyk zetknąłem się 
ze złem nieraz. Nic, co dotyczy ludzkich czynów, nie może być absolutne. Moralne nakazy 
mogą być absolutne, lecz nie czyn albo wydarzenie. Każde wydarzenie musi być przedsta-
wione w swoim kontekście. W ten sposób staje się bardziej zrozumiałe. Kto wyjmuje jakie-
kolwiek wydarzenie, nawet Holokaust, z kontekstu i próbuje je przekształcić w coś abso-
lutnego, działa nienaukowo. Można mówić o radykalnym złu, ale nie o nadludzkim złu. 
Dlatego uważam postawiony mi zarzut relatywizacji za idiotyczny. Chcę relacjonować, nie 
relatywizować. Auschwitz także istniał w jakimś kontekście. Częścią tego kontekstu było 
to, że już wcześniej istniały metody zagłady mające na celu zniszczenie określonej grupy 
społecznej. Czym innym był socjalizm? Ten system obarczał winą kapitalistów, burżuazję. 
Celem było ich zniszczenie. Bernard Shaw na pytanie, dlaczego jest taki proradziecki, od-
powiedział: w Rosji zabijają właściwych ludzi. W Niemczech zaś zabija się niewinnych”. 
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 „W historii nie ma zła absolutnego” – rozmowa Aleksandry Rybińskiej z Ernstem 
Nolte, Rzeczpospolita, „Plus-Minus”, 4–5 marca 2007. 
 

„Młodzi Izraelczycy w coraz większym stopniu oskarżają Polaków winą za Holo-
kaust – pisze skonsternowany izraelski historyk Moshe Zimmermann, w oparciu o relacje 
z podróży, które przeczytał i usłyszał. – Najbardziej popularnym terminem na określenie 
Polski, jaki możecie usłyszeć od rodaków z Ziemi Świętej jest “przeklęta, nieczysta zie-
mia” ponieważ jest to “największy żydowski cmentarz na świecie” oraz miejsce lokalizacji 
obozów koncentracyjnych. Ten związek z polskim terytorium prowadzi do uproszczonego 
stosunku do “tego” Polaka oraz braku rozróżnienia między przeszłością a teraźniejszoś-
cią. Teraz słyszymy, że polska armia skapitulowała bez walki, podczas gdy Żydzi walczyli 
z nazistami. Cóż innego może pomyśleć izraelski żołnierz, jeżeli w przygotowanej na jego 
potrzeby historii Warszawy nie ma wzmianki o Powstaniu Warszawskim z jesieni 1944”. 
 „Land der Täter und Verräter. Junge Israelis identifi zieren Polen mit den Nazi-Ver-
brechen”,  Suddeutsche Zeitung, 3 kwietnia  2007.
 

Minister Kultury Kazimierz M. Ujazdowski komentując decyzję Komitetu Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO o zmianie nazwy obozu Auschwitz-Birkenau, zgodnie z pro-
pozycją przedstawioną przez rząd polski, na „Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski 
obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945)”: „Ogromnie się ucieszyłem. To zwycięstwo 
prawdy nad kłamstwem. Przypomniałem też sobie mojego dziadka, który zginął w obozie 
w 1942 roku. Miał wtedy tyle lat, co ja teraz. Był 44-letnim mężczyzną”.
 Kazimierz Ujazdowski. „Jest przełomowa decyzja, czas na solidną pracę”, Rzeczpo-
spolita, 27 czerwca 2007. 
 

Icchak Laor, współczesny pisarz izraelski: „Relacje pomiędzy Izraelczykami 
a Niemcami bardzo mnie śmieszą. Oni nigdy nie odważyliby się robić w Niemczech tego, 
co wyprawiają w Polsce. Nie odważyliby się rzucić wyzwania niemieckiemu poczuciu od-
powiedzialności. Dlaczego nie posyłają młodych Izraelczyków na te wszystkie marsze do 
Buchenwaldu czy Dachau? Ja bym nigdy nie posłał syna na organizowaną przez nasz rząd 
wycieczkę do Polski. Polskę i Polaków łatwiej jest atakować. Łatwiej było to robić, gdy była 
państwem komunistycznym. A potem, zanim stała się członkiem UE i NATO. Gdy jednak 
Polska stanie się potężniejsza i bardziej wpływowa – gwarantuję panu – sytuacja się zmieni. 
Polska po prostu sobie na to nie pozwoli. Ostatnio zresztą widać, że już sytuacja zaczyna się 
zmieniać. Najgorsze jest jednak to, że wszystko dzieje się w atmosferze totalnej ignorancji. 
Izraelczycy nie mają najmniejszego pojęcia o tym, jaką cenę zapłaciła Polska podczas wojny. 
Nic nie wiedzą o powstaniu warszawskim. Dla nich historia Polski to wyłącznie dokonany 
na waszych ziemiach Holokaust. (...) Podejście do Zagłady nie zawsze jednak było takie 
samo. W pierwszych dwóch dekadach państwa Izrael pomiędzy Żydami rysował się bardzo 
wyraźny podział. My, Izraelczycy, byliśmy silni. Oni, ocaleli z Holokaustu, byli słabi. My 
byliśmy wojownikami, bohaterami – ich nazywaliśmy mydłem albo Polakami (słowo Polak 
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było obraźliwe). Oznaczało to ludzi, którzy nie umieją walczyć, bronić się, biernie poddają 
się losowi. Pogardzaliśmy nimi! Sytuacja zmieniła się na przełomie lat 60. i 70. W jakiś nie-
pojęty sposób staliśmy się jednością. Jesteśmy więc zarazem wojownikami i ofi arami”. 
 „Izrael woli zmarłych” – rozmowa Piotra Zychowicza z Icchakiem Laorem, Rzecz-
pospolita, „Plus–Minus”, 30 czerwca 2007. 
 

„Centrum Szymona Wiesenthala wyraziło w sobotę zaniepokojenie perspektywą 
powrotu do niektórych kościołów modlitwy „o nawrócenie żydów” w związku z decyzją 
papieża, który zezwolił na celebrowanie [tradycyjnej, tzw. „trydenckiej”] mszy łacińskiej.  
Żydowska organizacja „domaga się niezwłocznego zadeklarowania przez Benedykta XVI, 
że tekst ten jest sprzeczny z obecnym nauczaniem Kościoła”, zgodnym z Naukami II So-
boru Watykańskiego.  Centrum Wiesenthala podkreśla, że w mszale z 1962 roku (zatwier-
dzonym przez Jana XXIII), regulującym sposób celebrowania mszy po łacinie, znajduje się 
modlitwa na Wielki Piątek o „nawrócenie żydów”.
 „Wraca msza trydencka. Czy wrócą lefebryści?”, Rzeczpospolita, 7 lipca 2007.
 

Jacek Łęski o Alinie Całej (Żydowski Instytut Historyczny – Warszawa): „Alina 
Cała była uprzejma wygłosić jak to sama określiła „drobną złośliwość” o tym, że Jarosław 
Kaczyński przemawiając na Jasnej Górze w ostatnią niedzielę „naśladował ton Hitlera”. 
Oskarżyła też braci Kaczyńskich o „antysemityzm ukryty po inteligencku” i „sprytnie 
wciskane aluzje antysemickie”. Zdaniem pani doktor jest w tym zawarte pośrednio nawo-
ływanie do nienawiści na tle rasowym. Jako przykład takich zbrodniczych aluzji podała 
wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego na temat życiorysu Bronisława Geremka („że człowiek 
o takim życiorysie i tak dalej”). (...) Broniąc się przed antysemityzmem pani Alina dostrze-
ga go wszędzie, podobnie jak antysemici w dowolnym miejscu znajdą Żyda z pejsami pi-
jącego krew chrześcijańskich dzieci. A porównywanie Kaczyńskiego do Hitlera, węszenie 
za sprytnie ukrytymi aluzjami to zapewne znak rozpoznawczy naukowej metodologii jaką 
pani doktor wykształciła w czasie lat pracy w ŻIH”. 
 Jacek Łęski, „Drobna złośliwość”, Na własny rachunek [blog] http://jacekleski.sa-
lon24.pl/22678,index.html 
 

Maciej Korkuć: „Polska nie tylko ma prawo, ale – podobnie jak Izrael – obowią-
zek przypominać o tragicznej historii. Bo zaciążyła ona nad losem obecnych, lecz również 
przyszłych pokoleń Polaków. Słuchajmy tych, którzy jak rabin Andreas Nachama, dyrektor 
fundacji „Topografi a terroru”, mówią, że „Polska ma prawo mówić o swej historii i domagać 
się, aby utrwaliła się w świadomości Niemców”. Życia milionów obywateli nie przywróci-
my. Ale pamięć o nich powinna być ważnym elementem europejskiej, a nie tylko polskiej, 
świadomości. Najwyższy czas, aby zacząć o to dbać bez kompleksów. Inaczej zawsze bę-
dziemy traktowani jak ludzie, którzy wymyślają niestworzone rzeczy”. 
 Maciej Korkuć, „Dlaczego Polska nie ma 66 milionów mieszkańców, Rzeczpospoli-
ta, nr 154, 4 lipca 2007. 
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Skandal w Wielkiej Brytanii dotyczący odnalezionego, nieznanego artykułu Win-

stona Churchilla: „W artykule, który ujrzał obecnie po raz pierwszy światło dzienne, Win-
ston Churchill sugerował, że Żydzi są „częściowo odpowiedzialni za antagonizm”, który ich 
napiętnował jako „hebrajskich krwiopijców”. Ten dokument z 1937 roku „Jak Żydzi mogą 
walczyć z prześladowaniem” został odnaleziony przez dr. Richarda Tove naukowca z Camb-
ridge. (...). Artykuł zawiera stwierdzenia, iż niegodziwe zachowanie prześladowców nie było 
jedynym powodem złego traktowania Żydów  w ciągu wieków. Churchill krytykuje „rezerwę” 
Żydów w stosunku do reszty społeczeństwa i wzywa ich do wysiłku w integracji. Dr Toye 
stwierdził, że niemal spadł z krzesła kiedy trafi ł na ten tekst. „Wydaje się, że [do tej pory] został 
on przeoczony. Wielu uważało, że ta teczka zawiera wyłącznie teksty, które zostały opubliko-
wane. To był szok czytać takie rzeczy. Treść jest oczywiście sprzeczny z naszym tradycyjnym 
wizerunkiem Churchilla” (...) Churchill skrytykował żydowskich pracodawców w przemyśle 
odzieżowym i wyzyskiwanie przez nich robotnika. Z uwagi na fakt, iż uciekający z nazistow-
skich Niemiec Żydzi byli skłonni pracować za mniejsze stawki było to w jego oczach „złą 
postawą obywatelską”, ponieważ pozbawiało to pracy angielskich robotników i „złą polity-
ką”, ponieważ nakręcało zjawisko antysemityzmu. Churchill twierdził: „Kluczowym faktem, 
który dominuje w stosunkach między Żydami i nie-Żydami jest to, iż Żydzi są „inni”. Wyglą-
dają inaczej, myślą inaczej, mają inną tradycję i korzenie.” Następnie krytykował żydowskich 
bankierów: „Każdy żydowski bankier przypomina Shylock’a [postać z kupca weneckiego Wi-
liama Szekspira] i obraz Żydów-lichwiarzy. Nie można więc spodziewać się, że urzędnik czy 
sklepikarz płacący 40 czy 50% odsetek od pożyczonych pieniędzy „hebrajskiemu krwiopijcy” 
zastanowi się nad faktem, że niemal każdy inny sposób życia jest dla Żydów zamknięty”. 
W innych miejscach artykułu Churchill wyraża sympatię w odniesieniu do Żydów i wyraźnie 
potępia ich prześladowanie: „Żyd z zasady jest dobrym obywatelem. Jest spokojny, przedsię-
biorczy i przestrzega prawa. Żydzi cierpią z powodu prześladowań, okrucieństw i nieustępli-
wości.” Dr Toye stwierdził: „Chociaż Churchill użył kilku niezwykle niefortunnych stereoty-
pów, uczynił to z zamiarem wsparcia Żydów uciekających przed prześladowaniem. Niestety 
w części obarcza winą za tę sytuację [samych] Żydów”. 
 Paul Bignell, „Uncovered: Churchill’s warnings about the ‘Hebrew bloodsuckers’”, 
Unpublished article from 1937 suggests ‘aloof’ Jews to blame for antagonism towards them, 
The Independent, 11 March 2007.  
 

Jarosław Abramow-Newerly: „Pracując w teatrze ze znanym reżyserem Józefem 
Grudą, długo nie wiedziałem, że jest synem Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. Prze-
szłość rodzinna była wówczas skrzętnie ukrywana”.
 Jarosław Abramow-Newerly, „Serce zamknięte na kłódkę”, Rzeczpospolita, nr 145, 
23 czerwca 2007. 
 

Rafał Ziemkiewicz: „Gdyby profesor [Ignacy] Chrzanowski żył dzisiaj, to nie wiem, 
czy byłby wpuszczany na salony, ale od kilku dni wiem, że na pewno nie byłby wpuszczany 
na stadiony. Chrzanowski był bowiem działaczem narodowym, nawet, o zgrozo, osobistym 
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przyjacielem Romana Dmowskiego. To niewybaczalne. Nie wszedłby dziś na stadion ani oj-
ciec waluty niepodległego państwa, polskiego złotego, Władysław Grabski, ani budowniczy 
Gdyni i COP Eugeniusz Kwiatkowski, ani noblista Władysław Reymont – wszyscy oni hurtem 
uznani zostali właśnie za faszystów przez jakże kompetentne w tej dziedzinie władze Polskie-
go Związku Piłki Nożnej. Nie wszedłby dziś na stadion Janek Bytnar „Rudy”, bohater Sza-
rych Szeregów, rozsławiony książką harcmistrza Zawadzkiego, a przed wojną członek ONR. 
Specjaliści od piłki kopanej raczyli bowiem umieścić tzw. mieczyk Chrobrego, historyczny 
emblemat polskich narodowców, na liście rasistowskich i faszystowskich symboli zakazanych 
na stadionach. Obok, ma się rozumieć, hitlerowskiej swastyki i runów SS. Nie dopatrzyli się 
szczególnej różnicy pomiędzy jednym z największych zbrodniarzy w dziejach a ojcem pol-
skiej niepodległości – bo to nie kto inny, ale właśnie Dmowski osobiście nadał ów emblemat 
powołanemu przez siebie do istnienia Obozowi Wielkiej Polski. Można oczywiście usunąć 
Reymonta i Chrzanowskiego z księgarń, zastąpić złotego jakąś inną walutą, a nawet zburzyć 
Gdynię i Starachowice, i wszystko to być może kiedyś zostanie w ramach oczyszczania Polski 
z przejawów faszyzmu i nietolerancji dokonane. Można też jednak – przynajmniej na razie 
jeszcze można – spytać troglodytów z PZPN, z kim się na głowy pozamieniali”.
 Rafał Ziemkiewicz, „Piłka szkodzi na mózg”, Rzeczpospolita, nr 148, 27 czerwca 
2007. 

[Do wymienionego w artykule znakomitego grona osób warto dodać Janusza Ku-
socińskiego, który jako członek Stronnictwa Narodowego także nosił w klapie marynarki 
inkryminowany przez post-PRLowskich działaczy PZPN „Mieczyk Chrobrego” – red.]  
 

David Irving: „Papież Jan Paweł zmarł, podają newsy telewizyjne. Przepełnia nas 
głęboki i obowiązkowy smutek. Wiele lat temu, wkrótce potem jak został wprowadzony na 
urząd przez Kolegium Kardynalskie w 1979 r., krążyły pogłoski, że w 1939 r., 19-letni wów-
czas Karol Wojtyła brał udział w »Bromberger Blutsonntag« (Bydgoskiej Krwawej Niedzieli) 
w Polsce, podczas której krwiożerczy, oszalali z nienawiści Polacy zmasakrowali około sied-
miu tysięcy etnicznych Niemców w miejscowości Bromberg (Bydgoszcz) w pierwszą nie-
dzielę Drugiej Wojny Światowej. Opublikowałem tę wiadomość – niezauważoną – w moim 
małym biuletynie Focal Point około 1981 r. Zgodnie z pogłoskami był w rezultacie poszuki-
wany przez Gestapo w czasie wojny, podczas której ukrywał się w Krakowie. Po wojnie, gło-
siły te same pogłoski, jego imię znajdowało się w niemieckim Informatorze Policyjnym lub 
na liście obserwacyjnej »Polizeilisches Fahndungsblatt« i pozostało tam aż do pierwszej wi-
zyty państwowej Papieża w Niemczech, kiedy to zostało szybko usunięte. Nie lubię powta-
rzać takich opowieści bez podstaw, więc około 1980 r. poprosiłem Niemieckie Archiwum 
Federalne o dostęp do odpowiednich akt »Polizeilisches Fahndungsblatt«. Niestety, zostały 
przemieszczone lub zaginione, poinformowało mnie w odpowiedzi Bundesarchiv”.
 Tomasz Butkiewicz, „Bój o kontrowersyjnego historyka”, Dziennik, 19 maja 2007.  
 

Bydgoszcz – miasto bez duszy: „Trzy miesiące temu [Rafał] Jerzy przedstawił 
wstępną koncepcję zagospodarowania placu Teatralnego w ratuszu. I na własną rękę zaczął 
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szukać sławy, która zadania się podejmie. O pomoc zwrócił się do Anne Applebaum, ame-
rykańskiej publicystki, żony Radka Sikorskiego. Udało im się spotkać z Libeskindem w am-
basadzie Szwajcarii, w której architekt prezentował swoje ostatnie projekty. Applebaum nie 
musiała długo tłumaczyć Libeskindowi, kim jest. (…) – Wiesz, co to Bydgoszcz? – zapytała 
publicystka. Libeskind przyznał, że nie zna naszego miasta. Jednak żona Sikorskiego za-
interesowała go Bydgoszczą. – Dziś to miasto bez duszy – mówiła. – A przed wojną była 
kwitnącym, kosmopolitycznym miejscem: żyła tu prawie jedna czwarta Niemców, wielu 
Żydów i oczywiście Polaków”.
 Aleksandra Lewińska, „Libeskind mówi Bydgoszczy: tak”, Gazeta Wyborcza – Byd-
goszcz, 9 listopada 2007.
 

Janusz Odrowąż-Pieniążek o Witoldzie Gombrowiczu: „W dyskusji o Witoldzie 
Gombrowiczu, jaka ostatnio przetoczyła się przez prasę, tu i ówdzie nazwany był on gejem. 
(…) Sam Gombrowicz bardzo by się zdziwił, gdyby to przeczytał, bo to czysty anachro-
nizm. (…) Gombrowicz używał na tę okoliczność słowa „pedek”. Gdy rozmawiałem z nim 
– wprawdzie raz w życiu, za to ze dwie godziny z okładem, w parku starego opactwa Royau-
mont pod Paryżem w czerwcu 1964 r. – tak oto mnie wypytywał o swoich przedwojennych 
znajomych w Polsce: „A XY pedek? A YZ pedek? Nie wie pan, panie święty, czy oni mają 
takich stałych czy szukają coraz to innych? Czy to prawda, że ZX-a za pedekowanie tak po-
bili, że umarł?”, itd. W każdym razie o gejach nikt u nas wtedy jeszcze nie słyszał”. 
 Janusz Odrowąż-Pieniążek, „List w sprawie gejów”, Rzeczpospolita, 4 sierpnia 
2007. 
 

Minister Anna Fotyga (MSZ) odpowiadając na agresywne artykuły w niemieckiej 
prasie, domagające się zwrotu dziel sztuki przejętych przez Polskę w 1945 r. na Dolnym 
Śląsku, miała nazwać te publikację „reliktem zimnej wojny”.
 „Niemcy: Berlinka musi do nas wrócić”, Gazeta Wyborcza, 4 sierpnia 2007.

[Zapytujemy tylko z niepokojem, po której stronie „Żelaznej Kurtyny” jest w tym 
sporze współczesna Polska? Czasami dobrze jest pomyśleć… co się mówi. red.]  

   Biogramy autorów Glaukopisu
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